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Sebagaimana diketahui, istilah “Ekonomi Politik” seringkali dipertukarkan 
dengan istilah “Politik Ekonomi”, padahal secara metodologis kedua istilah 
tersebut mengandung perbedaan yang substansial. Politik Ekonomi 
merupakan suatu unsur atau elemen yang menjadi alat dari ekonomi dan 
rasionalisasi kekuatan politik dalam melaksanakan rencana-rencana untuk 
mencapai sasaran yang dikehendaki. Politik Ekonomi secara umum disebut 
sebagai Das Sollen, karena dipandang tidak sama dan sebangun dengan 
ilmu pengetahuan, melainkan hanya sebagai sebuah produk Policy 
Sciences. Sedangkan Ekonomi Politik disebut sebagai Das Sains, karena di 
dalamnya secara eksplisit terdapat berbagai prasyarat keilmuan, yang 
memiliki wilayah kajian yang luas sebagai ilmu maupun pengetahuan 
menyangkut studi tentang hubungan timbal balik yang saling 
mempengaruhi antara faktor ekonomi dan faktor politik. Substansi 
Ekonomi Politik antara lain berupa persoalan interdependensi, 
dependensi, keterbelakangan, pertumbuhan, perkembangan, 
pembangunan ekonomi sosial, sistem-sistem ekonomi, realisme dan 
idealisme, linear dan strukturalis internasional, globalisasi, regionalisme, 
dan sebagainya.  
 
Dalam pendekatan Ekonomi Politik, masalah yang dihadapi antara lain 
mencakup variabel-variabel politik, variabel ekonomi, variabel sosial 
budaya, sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh meliputi  
 
(1) intervensi pemerintah, perubahan kebijakan, tindakan politik ekonomi, 
(2) kenaikan harga di pasar,  
(3) kemerosotan daya beli masyarakat,  
(4) kelangkaan sumber daya,  
(5) revolusi sosial, transformasi industrial,  
(6) revolusi dan kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan 
informasi.  
 
Lord Robbins (seorang ekonom Inggris, mantan pimpinan The London 
School of Economics, yang bernama lengkap Lord Lionel Robbins yang lahir 
di Middlesex tahun 1898 dan meninggal di London tahun 1984), dalam 
buku karyanya yang berjudul “Political Economy : Past and Present : A 
Review of Leading Theories of Economy Policy” (yang diterbitkan pada 
tahun 1976), menuturkan bahwa Ekonomi Politik itu dapat diperbedakan 
menjadi Ekonomi Politik Lama (atau sering disebut sebagai Ekonomi Politik 
Klasik) dan Ekonomi Politik Baru (atau sering disebut sebagai Ekonomi 
Politik Modern atau Ekonomi Politik Kontemporer). Ekonomi Politik : 
Antara Yang Klasik dan Yang Kontemporer Baik dalam teori Ekonomi Politik 
Klasik maupun dalam Ekonomi Politik Kontemporer digambarkan adanya 
hubungan di antara ekonomi dan politik dalam suatu negara. 
 
 Baik pada Ekonomi Politik Klasik - yang diusung oleh ekonom klasik seperti 
Adam Smith dan David Ricardo, maupun pada Ekonomi Politik 
Kontemporer - yang didasarkan pada teori ekonomi politik yang 
dikemukakan oleh Karl Marx, negara dianggap mempunyai peran dalam 
memberikan respons untuk menggeser keseimbangan pasar. Adam Smith 
dan David Ricardo merupakan tokoh teori ekonomi klasik yang menjadi 
dasar dari pendekatan teori Ekonomi Politik Klasik. Dalam teori Ekonomi 
Politik Klasik dinyatakan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk 
mengelola dirinya sendiri (dalam artian kuat atau strong sense). 
Pandangan seperti ini seringkali dijadikan sebagai dasar dalam 
menjalankan kebijakan pasar bebas. Bahkan para ekonom klasik ini adalah 
yang pertama kalinya memandang perekonomian sebagai sebuah sistem 
yang secara prinsip terpisah dari politik dan rumah tangga. Segala bentuk 
investasi menurut mereka harus ada hasil yang nyata (return of 
investment).  
 
Menurut pendapat para ekonom klasik ini, siapapun - termasuk negara 
sekalipun - dalam melakukan investasi harus berpikir dulu berapa yang 
akan dihasilkan dari investasi yang akan ditanamkan. Return of investment 
ini telah menjadi pijakan dasar bertindak dalam berinvestasi. Para ekonom 
klasik tetap menganggap bahwa politik sebagai sesuatu yang penting, 
namun tindakan-tindakan yang terkait dengan politik jangan terus-
menerus mengintervensi pasar, biarkan pasar berjalan apa adanya 
sehingga keuntungan akan diperoleh dari pasar yang bekerja secara alami 
ini. Apabila mekanisme pasar bekerja secara alami - dimana perekonomian 
diserahkan kepada pasar tanpa intervensi politik - maka akan berdampak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pada tumbuh dan berkembangnya perekonomian secara makro. Teori 
ekonomi klasik berpendapat bahwa peran pemerintah sebenarnya 
terbatas hanya pada masalah penegakan hukum, menjaga keamanan dan 
pembangunan infrastruktur. Beberapa penganut aliran teori ekonomi 
klasik memberi argumen tentang konsep pasar yang mengatur dirinya 
sendiri, karena mereka beranggapan bahwa sistem pasar adalah sebuah 
realita yang akan tercipta dengan sendirinya tanpa campur tangan 
pemerintah, dimana pasar memiliki hubungan dengan negara tapi pasar 
bukan institusi bawahan dari negara. Campur tangan negara baru 
diperlukan manakala tidak ditemukan adanya keseimbangan atau 
kesempurnaan pasar. Pasar yang sempurna ditentukan oleh permintaan 
(demand) dan penawaran (supply) itu sendiri. Penganut teori ekonomi 
klasik juga menyatakan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk bekerja 
sendiri. Inilah yang seringkali disebut dengan ekonomi liberal dengan pasar 
bebasnya. Pandangan teori ekonomi klasik ini telah membuat istilah 
Ekonomi Politik menjadi kurang jelas pengertiannya.  
 
Teori ini mengajukan pokok pikiran bahwa ekonomi tidak bersifat politik. 
Ekonomi Politik Klasik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas 
campur tangan negara (politik) yang bersifat sementara dalam 
menciptakan keseimbangan (equilibrium) atau kesempurnaan 
(perfectness) pasar. Pasar yang sempurna ditentukan oleh tarik-menarik 
antara penawaran (supply) dan permintaan (demand). Akan tetapi dalam 
kenyataannya, hukum pasar tidak senantiasa berjalan secara sempurna. 
Bahkan pertarungan antara pelaku pasar kelas besar dengan pelaku pasar 
kelas kecil seringkali tidak terhindarkan, dengan kecenderungan pelaku 
pasar kelas besar mengalahkan pelaku pasar kelas kecil. Lord Lionel 
Robbins dalam buku karyanya yang berjudul “Political Economy : Past and 
Present : A Review of Leading Theories of Economy Policy” menjelaskan 
pengertian Ekonomi Politik Klasik sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh 
dari suatu pembahasan sejak dari ilmu ekonomi murni sampai dengan 
teori-teori tentang kebijakan murni yang meliputi analisis dari bekerjanya 
ekonomi pasar, alternatif sistem kebijakan dan prinsip-prinsip keuangan 
negara.  
 
Ekonomi Politik Klasik membahas keterkaitan antara berbagai aspek, 
proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi – mencakup 
kegiatan-kegiatan produksi, investasi, pembentukan harga, perdagangan, 
konsumsi, dan lainnya. Ekonomi Politik Klasik percaya, bahwa struktur 
kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi. Pendekatan 
Ekonomi Politik Klasik menganggap struktur kekuasaan yang ada di dalam 
masyarakat adalah sudah given. Di lain pihak, Ekonomi Politik 
Kontemporer adalah ekonomi politik yang membahas tentang bagaimana 
sistem ekonomi itu bekerja, dapat bekerja, harus dibuat bekerja, dan 
memungkinkan dirinya bekerja. Meskipun demikian, Ekonomi Politik 
Kontemporer bukanlah sciencetivic economics yang merupakan himpunan 
dari value free generalization tentang cara-cara sistem ekonomi itu 
bekerja. Ekonomi politik di sini membicarakan prinsip-prinsip umum dalam 
bidang ekonomi.  
 
Ekonomi Politik Kontemporer berpijak pada teori Karl Marx, yang 
menyatakan bahwa ekonomi itu selalu bersifat politik. Faktor-faktor politik 
itu disebabkan oleh dinamika dari proses ekonomi kapitalis, dan proses itu 
mewarnai pertarungan-pertarungan politik berskala besar dalam sejarah. 
Untuk membuktikan bahwa cara kerja dari perekonomian kapitalis 
membawa dampak politik, Marx mengajukan kritik terhadap pandangan 
ekonomi klasik tentang pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Karl Marx 
melakukan kritik ini bukan dengan tujuan untuk membenarkan konsep 
kapitalisme yang dikendalikan negara, melainkan dengan tujuan untuk 
menunjukkan bahwa kapitalisme tidak dapat bertahan hidup dalam waktu 
yang lama. Kegagalan pasar didefinisikan dengan menggunakan konsep 
pilihan pribadi dan penggunaan sumber daya secara efisien.  
 
Menurut pemikiran kaum neo klasik, “ekonomi” adalah transaksi-transaksi 
swasta yang dilakukan untuk memaksimalkan kegunaan yang didapatkan 
individu, sementara “politik” adalah penggunaan kewenangan publik 
untuk mencapai tujuan yang sama juga. Ekonomi Politik Kontemporer 
merupakan studi mengenai sistem ekonomi sebagai cara untuk mengatasi 
masalah ekonomi fundamental secara praktis dan yang menerapkan seni-
seni dari ekonomi praktis. Ekonomi Politik Kontemporer banyak 
membahas persoalan ketidak-adilan sistem ekonomi internasional 
berkenaan dengan masalah pemerataan pendapatan, kemiskinan, 
pertumbuhan, dan struktur sosial lainnya.  
 
Ekonomi Politik Kontemporer menelaah berbagai variabel sosial lainnya, 
menentukan dan berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian 
khususnya yang terjadi pada masyarakat tradisional terutama di Dunia 
Ketiga, termasuk telaah yang dilakukan oleh aliran radikal maupun Neo 
Marxist. Ekonomi Politik Kontemporer mengacu pada manajemen 
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persoalan ekonomi negara, yang mengaitkan hubungan antara tujuan 
negara (public ends) dengan kepentingan pribadi (private interests). 
Ekonomi Politik Kontemporer merupakan studi tentang mekanisme yang 
dapat digunakan masyarakat untuk menjalankan perekonomian sosialnya, 
yang meliputi peralatan (tools), lembaga (institutions), sumberdaya 
manusia yang mampu menciptakan barang (goods) dan jasa (services). 
Pembangunan Sebagai Contoh Empirik Kapitalisme, menurut Kwik Kian Gie 
dalam artikelnya yang dimuat di Harian Kompas, didefiniskan sebagai 
kebebasan bagi setiap orang untuk memiliki barang sebanyak-banyaknya 
baik untuk keperluan pribadi maupun sebagai modal produksi.  
 
Sementara Marx, menurut Stephen K Sanderson, mendefinisikan 
kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa 
individu menguasai sumberdaya vital dan menggunakannya untuk 
keuntungan maksimal. Dengan keuntungan yang setingginya itu 
menyebabkan eksploitasi buruh dengan upah murah, karena tenaga kerja 
adalah faktor produksi yang paling mudah direkayasa dibandingkan modal 
dan tanah. Dampak utama dari kapitalisme ini adalah terbentuknya kelas 
majikan dan buruh, serta eksploitasi dan ketimpangan di antaranya. 
Kapitalisme walau membawa berbagai kemajuan, namun juga membawa 
banyak hal negatif, misalnya egoisme, keserakahan, dan keinginan akan 
nikmat berlebih-lebihan atau paham hedonisme (Sindhunata, 1997). 
Kapitalisme juga menjebak orang ke individualisme, komersialisme, dan 
liberalisasi yang pahamnya berkembang secara bersamaan (Mubyarto, 
1997).  
 
Secara ringkas Schumacher (1987) menyimpulkan, kapitalisme hanya 
mampu menguntungkan sebagian kecil orang namun menyengsarakan 
sebagian besarnya. Pesimisme terhadap kemampuan kapitalisme terhadap 
kesejahteraan manusia sudah banyak diungkapkan para ahli yang telah 
merasakan dampaknya secara luas. Kapitalisme yang pada awalnya 
hanyalah perubahan cara produksi dari produksi untuk dipakai ke produksi 
untuk dijual, telah merambah jauh menjadi dibolehkannya pemilikan 
barang sebanyak-banyaknya, bersama-sama juga mengembangkan 
individualisme, komersialisme, liberalisasi, dan pasar bebas. Kapitalisme 
tidak hanya merubah cara-cara produksi atau sistem ekonomi saja, namun 
bahkan memasuki segala aspek kehidupan dan pranata dalam kehidupan 
masyarakat, dari hubungan antar negara, bahkan sampai ke tingkat antar 
individu. Sehingga itulah, kita mengenal tidak hanya perusahaan-
perusahaan kapitalis, tapi juga struktur masyarakat dan bentuk negara.  
 
Negara dipandang mempunyai peran untuk memberikan respon. 
Pendekatan-pendekatan yang berpusat pada negara menggeser 
keseimbangan antara pasar dengan negara menjadi lebih condong ke 
negara, dimana nengara dianggap bebas untuk menjalankan agendanya 
sendiri demi kepentingan masyarakat. Sunyoto Usman (2003) 
mengungkapkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara 
pada saat ini tidak akan dapat lepas dari pengaruh globalisasi yang 
melanda dunia. Persoalan politik dan ekonomi tidak dapat lagi hanya 
dipandang sebagai persoalan nasional. Keterkaitan antar negara menjadi 
persoalan yang patut untuk diperhitungkan. Masalah ekonomi atau politik 
yang dihadapi oleh satu negara membawa imbas bagi negara lainnya dan 
permasalahan tersebut akan berkembang menjadi masalah internasional.  
 
Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang 
berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran 
utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau 
masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa 
beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik 
menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan 
nasional suatu bangsa (Tjokroamidjojo, 1980). Sebagai konsekuensi dari 
pelaksanaan pembangunan nasional yang membawa perubahan di sektor 
pembangunan ekonomi. proses pemerataan dan peningkatan pendapatan 
masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam 
mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi 
pada khususnya. Pemerintah memiliki posisi strategis baik sebagai 
pelaksana kebijakan pembangunan, konsumen sekaligus produsen dan 
investor. Pemerintah juga memiliki peran sebagai pengelola perusahaan 
negara yang bertujuan untuk mengelola sumberdaya dan pemberi 
pelayanan publik terutama yang menyangkut “hajat hidup masyarakat” 
serta sebagai regulator diantara komponen masyarakat.  
 
Menurut Gurley permasalahan pokok dalam Ekonomi Politik Kontemporer 
adalah kendala-kendala sosial, politik, dan ekonomi, yang lebih luas, 
sebagai akibat terjadinya konflik kepentingan di antara kelas dalam 
masyarakat. Permasalahannya bukan terbatas pada model pembangunan 
dan kepentingan keuangan investasi uang asing, akan tetapi terletak pada 
siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam pembangunan. 
Semuanya terletak pada masalah kekuasaan, konflik antar kelas, dan 
resistensi terhadap perubahan. Konsep pembangunan dipahami secara 
berbeda di antara para pakar, dimana ada yang mengatakan bahwa 
konsep pembangunan itu bebas nilai, namun ada pula yang mengatakan 
bahwa konsep pembangunan itu tidak bebas nilai. Secara empirik, 
pembangunan tidak bebas nilai. Pembangunan itu bersifat multi dimensi, 
mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Untuk 
mengukur hasil pembangunan, diperlukan indikator sosial yang tepat, 
mencakup pendapatan perkapita, pemerataan pendapatan dan 
kesejahteraan, kecukupan riil sandang, pangan, papan, pelayanan 
pendidikan dan kesehatan, serta berbagai pranata sosial ekonomi dan 
politik yang diperlukan. 
 

 
 
 
Merkantilisme adalah pandangan dunia tentang elit-elit politik yang 
berada pada garis depan pembangunan negara modern. Mereka 
mengambil pandangan bahwa aktivitas ekonomi adalah dan seharusnya 
tunduk pada tujuan utama dalam membangun negara yang kuat. Dengan 
kata lain, kata ekonomi adalah alat politik, suatu dasar bagi kekuasaan 
politik. Itulah bentuk utama pemikiran merkantilisme. Merkantilisme 
melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara 
kepentingan nasional yang bertentangan daripada sebagai wilayah 
kerjasama dan saling menguntungkan. Singkatnya, persaingan ekonomi 
antar negara adalah permainan sero-sum dimana keuntungan suatu 
negara merupakan kerugian bagi negara lain. Dan negara-negara harus 
khawatir mengenai keuntungan ekonomi relative, sebaba kekayaan 
material yang dikumpulkan oleh suatu negara dapat menjadi basis bagi 
kekuatan politik-militer yang dapat digunakan melawan negara lain. Kami 
seharusnya menyatakan persamaan yang erat antara cara berpikir 
merkantilisme ini dan pemikiran neo-realis tentang persaiangan antara 
negara-negara dalam dunia yang anarkis. 
 
Persaingan ekonomi antarnegara dapat mengambil dua bentuk yang 
berbeda (Gilpin 1987:32). Pertama adalah merkantilisme bertahan atau 
“ramah” (benign mercantilism), negara memelihara kepentingan ekonomi 
nasionalnya sebaba hal tersebut merupakan unsur penting dalam 
keamanan nasionalnya, kebijakan seperti itu tidak memiliki dampak 
negative pada negara lain. Bentuk yang lain adalah merkantilisme agrasif 
atau “jahat” (malevolent mercantilism). Disini negara-negara berupaya 
mengeksploitasi perekonomian internasional melalui kebijakan ekspansi: 
sebagai contoh, imperialism kekuatan colonial bangsa eropa di Asia dan 
Afrika. Merkantilisme dengan demikian melihat kekuatan ekonomi dan 
kekuatan politik militer sebagai tujuan yang saling melengkapi, bukan 
bersaing, dalam lingkaran arus balik positif. Pencapaian kekuatan ekonomi 
mendukung pengembangan kekuatan politik dan militer negara dan 
kekuatan politik militer dapat meningkatkan dan memperkuat ekonomi 
negara. 
 
Ini berbeda dengan pandangan liberal yang ditunjukkan dalam Bab 4. 
Kaum liberal memiliki pilihan yang berbeda: pencapaian kesejahteraan 
ekonomi melalui perdagangan bebas dan pertukaran ekonomi terbuka 
melawan pencapaian kekuatan melalui kekuatan militer dan perluasan 
wilayah. Dengan kata lain, negara-negara dapat memilih jalan 
pembangunan ekonomi dan perdagangan dan kemudian menjadi “negara 
pedagang”, seperti yang dilakukan Jerman Barat dan Jepang setelah 
perang dunia kedua. Atau mereka dapat memilih jalan kekuatan militer 
dan perluasan wilayah dan kemudian mendasarkan kehandalannya pada 
kekuatan militer, seperti yang dilakukan Jerman Barat dan Jepang setelah 
perang dunia kedua. Atau mereka dapat memilih jalan kekuatan militer 
dan perlausan wilayah dan kemudian mendasarkan kehandalannya pada 
kekuatan militer seperti yang dilakukan rusia dibawah pemerintahan 
komunis. Kaum merkantilis menolak pandangan kaum liberal tersebut. 
kekayaan ansional dan kekuatan politik-militer yang lebih merupakan 
strategi yang saling melengkapi menjadi tujuan dasar yang sama: negara 
yang sangat kuat. Pilihan antara dua hal tersebut hanya berada dalam 
situasi tertentu, salah satu contoh adalah batasan bahwa negara-negara 
barat yang kuat melakukan pertukaran ekonomi dengan blok timur 
sepanjang perang dingin. Disini barat membuat pengorbanan ekonomi 
demi alasan keamanan militer. Merkantilis melihatnya sebagai situasi yang 
luar biasa. Normalnya, kekayaan dan kekuatan dapat dicapai secara 
simultan, mendukung satu sama lain. 
 
Kaum merkantilis menyatakan bahwa perekonomian seharusnya tunduk 
pada tujuan utama peningkatan kekuatan negara: politik harus 
diutamakan daripada ekonomi. Tetapi isi dari kebijakan-kebijakan spesifik 
yang direkomendasikan untuk menjalankan tujuan tersebut telah berubah 
sepajang waktu. Kaum merkantilis abad keenam belas menyatakan bahwa 
betapa bangsa spanyol mendapatkan keuntungan dari supply emas dan 
perak dari amerika, hal itu menyebabkan mereka meminta penguasaan 
“batangan emas” sebagai jalan utama menuju kekayaan nasional. 
Meskipun demikian, ketika bangsa belanda muncul sebagai negara 
terkemuka di Eropa tanpa memperoleh batangan emas secara langsung, 
teruatama disebabkan luasnya kekuasaan perdagangan luar negerinya, 
kaum merkantilis mulai menekankan perdagangan dan penciptaan 
keuntungan perdagangan sebanyak-banyaknya sebagai jalan menuju 
kesejahteraan nasional. Semenjak inggris memperoleh peran terkemuka 
dalam politik dunia melalui industrialisasi, kaum merkantilis menekankan 
bahwa kebutuhan bagi negara-negara untuk berindustrialisasi sebagai cara 
terbaik untuk memperoleh kekuatan nasional.  
 
Kaum merkantilis menjadi popular khususnya di negara-negara yang 
tertinggal dari inggris dalam pembangunan industry, mereka merasakan 
suatu kebutuhan yang penting untuk mengejar industry agar bisa bersaing 
dengan inggris. Pengejaran tersebut tidak dapat diserahkan pada kekuatan 
pasar, upaya tersebut memerlukan langkah-langkah politis guna 
melindungi dan mengembangkan industri lokal. Merkantilisme didukung 
oleh beberapa politisi dan ekonom terkemuka. Alexander Hamilton, salah 
seorang bapak pendiri amerika serikat, adalah pendukung kuat 
merkantilisme dalam bentuk kebijakan-kebijakan proteksionis yang 
dimaksudkan untuk memajukan industry domestic di Amerika Serikat. 

MATERI 2 

POLITIK MERKANTILISME 
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Tokoh pendukung merkantiisme lainnya adalah friedrich List, seorang 
ekonom Jerman. Di 1840 ia mengembangkan teori “kekuatan produksi” 
yang emnekankan bahwa kemampuan menghasilkan lebih penting dari 
hasil produksi. Dengan kata lain, kesejahteraan suatu negara tidak semata-
mata tergantung pada banyaknya kekayaan tetapi pada tigkatan negara 
tersebut mengembangkan “kekuatan produksi”nya. “suatu bangsa mampu 
mengembangkan kekuatan manufaktur, jika bangsa tersebut 
menggunakan system proteksi, kemudian bertindak cukup dalam 
semangat yang sama seperti yang dilakukan pemilik tanah yang dengan 
pengorbanan sebagian kekayaan material memungkinkan sebagian 
anaknya mempelajari perdaaagangan produksi” (List 1966:145).  
 
 Pemikiran para merkantilis saat ini berfokus pada keberhasilan negara-
negara “berkembang” di Asia Timur: Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. 
Mereka menekankan bahwa keberhasilan ekonomi sellau disertai peran 
kekuasaan yang kuat, bagi negara dalam memajukan pembangunan 
ekonomi.  Ringkasnya, merkantilisme menganggap perekonomian tunduk 
pada komunitas politik dan khususnya pemerintah. Aktivitas ekonomi 
dilihat dalam konteks yang lebih besar atas peningkatan kekuatan negara. 
Organisasi yang bertanggung ajwab dalam mempertahankan dan 
memajukan kepentingan ansional, yang disebut negara, memerintah 
diatas kepentingan ekonomi swasta. Kekayaan dan kekuasaan adalah 
tujuan yang saling melengkapi, bukan salig bertentangan. Ketergantungan 
ekonomi pada negara-negara lain seharusnya dihindaris sejauh mungkin. 
Ketika kepentingan ekonomi dan keamanan pecah, kepentingan 
keamanan mendapat prioritas. 
 
 
Secara historis Merkantilisme adalah teori yang menyatakan bahwa 
kekuasaan suatu negara didasarkan pada kekayaan (modal) dibandingkan 
dengan negara-negara lain. Hal ini membutuhkan akumulasi komoditas 
yang berharga, dan neraca perdagangan yang menguntungkan ekspor atas 
impor. Pada abad 16 sampai ke-18, eksplorasi dan kolonialisme membawa 
barang-barang berharga dan bahan baku ke Eropa. Hal ini juga membuka 
pasar baru untuk ekspor barang-barang manufaktur. Pada koloni Amerika, 
Inggris memonopli perdagangan, sehingga koloni memberi keuntungan 
mereka ke Inggris. 
 
Ekonomi Merkantilisme adalah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan 
pemerintahan didasarkan pada kekayaan dibandingkan dengan negara lain 
secara riil (seperti emas) dan bahwa tujuan pemerintahan adalah untuk 
mengumpulkan sebanyak mungkin kekayaan untuk menjadi kuat. Ini 
berarti bahwa sifat ekonomi internasional secara inheren zero-sum: semua 
hasil yang baik untuk satu pihak (misalnya ekspor; mengumpulkan emas) 
yang buruk bagi orang lain.Tujuannya untuk menumpuk kekayaan berupa 
logam mulia sebanyak-banyaknya. 
 
Merkantilisme mempunyai ciri-ciri: 

1. Peningkatan ekspor dengan cara menggunakan industri dalam 
negeri, 

2. Menerapkan bea masuk yang tinggi guna mencegah masuknya 
hasil industri dari negara-negara lain, 

3. Hanya bahan mentah / baku yang diimpor dari negara-negara 
yang dijajah, 

4. Mencari negara-negara jajahan untuk mencari kekayaan. 
 
Salah satu prinsip utama dari merkantilisme adalah bahwa permainan 
ekonomi global zero-sum: jika salah satu negara memperoleh, yang lain 
kehilangan. Ini berarti bahwa penting untuk meminimalkan ekspor modal, 
dan untuk memaksimalkan mengimpor modal. Jadi negara akan 
menghilangkan pajak dan hambatan perdagangan dalam negara mereka 
sendiri, dan meningkatkan hambatan besar untuk semua ekspor. Hal ini 
juga menjadi penting untuk mencoba untuk mengambil setiap ons sumber 
daya mentah dalam negeri, dan untuk mengubah sumber daya baku 
menjadi produk jadi yang dapat diekspor dengan keuntungan besar dan 
kuat. Jika bahan baku yang tidak segera tersedia, itu dapat diterima untuk 
impor mereka, kemudian menyelesaikannya di negara, dan ekspor mereka 
akan mengalami keuntungan. 
 
Kolonialisme juga memainkan peran impor dalam merkantilisme, saat 
sumber tetap dari sumber daya mentah dan captive market (pasar di mana 
konsumen potensial menghadapi batasan pemasok kompetitif; pilihan 
mereka hanya dapat membeli apa yang ada). Sumber bisa diambil dari 
koloni yang ditundukkan, dikirim ke ibu negara, dikelola menjadi produk 
jadi, kemudian dijual kembali ke pasar koloni, yang sering memiliki hukum 
di tempat untuk memberikan perlakuan perdagangan yang 
menguntungkan untuk ibu negara atas semua bangsa lain yang ingin 
berdagangan . Mengekspor penanda modal, seperti emas dan perak, 
terbatas terutama di bawah merkantilisme, seperti yang dilihat sebagai 
ukuran kekayaan langsung dari suatu negara. 
 
 

 
 
Apa itu Neoliberalisme 
Neoliberalisme. Kata yang kerap menjadi sumber kontroversi pada 
beberapa dasawarsa terakhir. Para pengusungnya percaya bahwa 
neoliberalisme merupakan satu-satunya jalan menuju kemakmuran dunia. 
Di sisi lain, neoliberalisme juga menjadi sasaran kritik dan dituding sebagai 

sumber kehancuran dan degradasi berbagai aspek kehidupan. Oleh karena 
itu, menarik untuk memahami asal usul, sejarah kelahiran, maupun 
perdebatan di seputar keberadaannya. 
 
Memahami Neoliberalisme 
Secara sederhana, neoliberalisme dapat didefinisikan sebagai “… an 
updated version of classical political economy that was developed in the 
writings of free-market economists…” (Heywood, 2002: p. 49). Definisi 
yang lebih lengkap dari neoliberalisme dapat ditemukan pada pendapat 
Balaam dan Veseth (2005, p. 507) yang memaknai neoliberalisme sebagai 
Dari definisi tersebut, tampak bahwa neoliberalisme merupakan gagasan 
yang terkait dengan upaya untuk kembali pada kebijakan ekonomi liberal 
klasik yang diusung oleh Adam Smith dan David Ricardo. Neoliberalisme 
dengan demikian dicirikan dengan gagasan yang lebih menekankan pada 
deregulasi pasar, privatisasi badan usaha milik negara, campur tangan 
pemerintah yang terbatas, serta pasar internasional yang lebih terbuka.  
 
Namun, berbeda dengan liberalisme klasik yang diperkenalkan oleh Adam 
Smith dan David Ricardo, neoliberalisme lebih merupakan kebijakan 
ekonomi daripada sekedar sebuah perspektif ekonomi politik. Dengan 
definisi semacam itu, perlu kiranya dikaji kembali apa yang dimaksud 
dengan ”liberalisme klasik”. Di samping itu, penelusuran atas 
perkembangan liberalisme perlu dilakukan agar dapat memahami 
mengapa “upaya untuk kembali” kepada liberalisme klasik muncul.  
 
Perkembangan Pemikiran Liberalisme 
Gagasan neoliberalisme berakar pada tradisi pemikiran liberal yang 
menempatkan individualisme, rasionalitas, kebebasan, dan equality 
sebagai nilai-nilai yang paling mendasar. 
 
Asumsi-asumsi Dasar Liberalisme 

1. Individualisme: manusia sebagai individu merupakan hal yang 
paling mendasar dalam pandangan kaum liberal. Karena 
hakekat manusia merupakan makhluk yang penuh damai dan 
mempunyai kemauan bekerja sama, kompetitif secara 
konstruktif, dan rasional. 
 

2. Equality: setiap individu lahir setara. Namun setiap individu 
mempunyai kemampuan dan kemauan yang berbeda-beda. 
Karenanya kaum liberal percaya akan adanya ‘equality of 
opportunity’ yang memberikan setiap individu kesempatan 
yang sama untuk mewujudkan potensi mereka masing-masing. 
 

3. Kebebasan: kebebasan individu untuk mencapai apa yang 
terbaik bagi dirinya perlu mendapat jaminan. Kebebasan 
individu tersebut dijamin melalui mekanisme pasar [invisible 
hand-Adam Smith 
 

4. Peran negara minimalis: peran negara yang kuat dan aktif 
dapat mengancam kebebasan individu karenanya campur 
tangan negara dalam pasar akan merugikan masyarakat. Kaum 
Liberal memandang ketegangan laten antara negara dan pasar 
merupakan konflik antara penindasan dan kebebasan, 
kekuasaan dan hak individu, dogma otokratik dan logika 
rasional. 

 
Tradisi liberal bisa ditelusuri dari pemikiran Adam Smith (1723 – 90) ketika 
ia menerbitkan bukunya yang berjudul The Wealth of Nations pada tahun 
1776. Kelahiran gagasan liberalisme Adam Smith tersebut muncul sebagai 
respon terhadap praktek-praktek merkantilisme di Inggris pada masa itu 
yang dicirikan dengan kentalnya peran negara. Praktek semacam ini dalam 
pandangan Adam Smith dianggap hanya menguntungkan segelintir 
kelompok tertentu dan telah membawa kesengsaraan bagi sebagian besar 
masyarakat. Tradisi liberal berangkat dari pemahaman bahwa kebebasan 
individu adalah hal yang paling mendasar dan kekuasaan negara yang 
berlebihan akan mempunyai potensi merusak tatanan dalam masyarakat. 
Dalam konteks ini, tradisi pemikiran liberal pada hakekatnya tidak berarti 
pemikiran yang anti terhadap negara. Tradisi pemikiran liberal sekedar 
memagari kekuasaan negara yang cenderung mempunyai potensi 
merusak. Meskipun tidak serta merta dapat dimaknai sebagai gagasan 
yang anti negara, liberalisme klasik ala Adam Smith ini percaya pada peran 
negara yang minimalis. Tradisi liberal yang berangkat dari tradisi Adam 
Smith ini kemudian diberi label 'liberalisme klasik'. 
 
Dalam pandangan liberalisme klasik, negara dianggap—meminjam istilah 
Tom Paine—sebagai ’necessary evil’ (Heywood, 2002). Negara dianggap 
sebagai ’necessary’ karena negara dibutuhkan untuk membentuk tatanan, 
menjaga keamanan, dan menjamin tegaknya aturan hukum. Sementara 
pada saat yang bersamaan, negara juga dapat muncul sebagai ‘evil’ 
mengingat negara bisa memaksakan kehendak kolektif yang dapat 
membatasi kebebasan individu. Karenanya, negara yang dibutuhkan 
adalah negara yang minimal, sekedar merupakan penjaga malam 
(nightwatchman state). Pemahaman atas peran negara minimalis ini 
kemudian mengalami perkembangan dan memunculkan varian yang 
berbeda dalam tradisi pemikiran liberal. Kemunculan tokoh-tokoh seperti 
John Stuart Mill (1806 – 73) dan John Maynard Keynes (1883 – 1946) yang 
menghendaki peran negara yang lebih aktif menandai perubahan yang 
cukup mendasar dalam tradisi pemikiran liberal. Meskipun Mill dan Keynes 
menyepakati pentingnya kebebasan individu yang merupakan inti dari 
ajaran liberalisme namun keduanya mengambil posisi yang berbeda 
dengan liberalisme klasik terutama dalam menyikapi prinsip self-regulating 
market. 
 
Mill melalui Principles of Political Economy with Some of Their Applications 
to Social Philosophy (1848) telah meletakkan dasar-dasar bagi 
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pengembangan gagasan welfare liberalism. Dalam pandangan Mill, 
liberalisme yang telah melemahkan wewenang kekuasaan negara dan 
memperkuat kebebasan individu memang bisa dipandang sebagai sebuah 
capaian yang berarti. Namun bagi Mill kemajuan sosial perlu dipahami 
sebagai kemajuan moral dan spiritual dan bukan hanya penumpukan 
kekayaan (Balaam dan Veseth, 2005). Oleh karena itu, negara perlu 
melakukan tindakan terbatas dan selektif untuk mengoreksi kegagalan dan 
kelemahan pasar. Lebih jauh, meskipun negara harus “berlepas tangan” 
dalam sebagian besar bidang kehidupan namun negara perlu campur 
tangan dalam bidang pendidikan anak atau memberikan bantuan untuk 
orang miskin. Peran negara sangat diperlukan mengingat dalam kaca mata 
Mill, inisiatif individu tidak cukup memadai untuk meningkatkan 
kesejahteraan sosial. 
 
Sementara itu Keynes melalui The General Theory of Employment, 
Interest, and Money (1936) menolak asumsi dasar self-regulating market 
liberalisme klasik yang memisahkan peran negara dalam ekonomi. 
Lepasnya peran negara dalam urusan ekonomi menurutnya justru 
menimbulkan instabilitas dan tingginya tingkat pengangguran 
sebagaimana tercermin pada masa Great Depression tahun 1930an 
(Heywood, 2002). Keynes meyakini bahwa salah satu prasyarat agar 
kapitalisme dapat terus berkembang adalah full employment yang hanya 
akan dapat dicapai jika pemerintah dan bank sentral melakukan intervensi. 
Keynes karenanya percaya akan peran positif pemerintah dapat 
bermanfaat mengatasi persoalan yang tidak bisa ditangani oleh pasar 
seperti inflasi dan pengangguran. Ajaran Keynes yang lebih dikenal sebagai 
Keynesian Economics ini mendominasi kebijakan ekonomi politik pasca 
perang dunia kedua di bawah sistem Bretton Woods hingga akhir 1970-an. 
 
Keliahiran Neoliberalisme 
Stagflasi yang melanda dunia pada tahun 1970-an meruntuhkan asumsi-
asumsi sosialisme demokrasi yang diusung oleh Keynes. Krisis yang terjadi, 
(ditengarai) muncul sebagai akibat dari intervensi negara yang terlalu jauh 
dalam urusan ekonomi. Intervensi yang sedianya ditujukan untuk 
menjamin kesejahteraan sosial justru telah menimbulkan inefisiensi dan 
menyebabkan krisis. Dalam kondisi semacam ini, para pemikir liberal 
berupaya mengembalikan doktrin liberalisme kepada liberalisme klasik ala 
Adam Smith dan David Ricardo yang percaya unregulated market akan 
meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan dan menghasilkan 
kemakmuran global. 
 
Pakar sejarah mungkin akan memandang tahun 1978-80 sebagai titik-balik 
yang revolusioner dalam sejarah sosial dan ekonomi. Pada 1978, Deng 
Xiaoping mengambil langkah menentukan pertama menuju liberalisasi, 
terhadap ekonomi yang dikuasai komunis dalam sebuah negeri yang 
menampung seperlima penduduk dunia. Jalan yang didefinisikan oleh 
Deng adalah mentransformasi Tiongkok selama dua dekade dari 
keterpencilan tertutup menuju pusat dinamika kapitalis yang terbuka 
dengan tingkat pertumbuhan tetap yang tak ada bandingannya dalam 
sejarah manusia. Di sisi seberang Pasifik, Dalam keadaan yang cukup 
berbeda, seorang tokoh yang relatif tak dikenal (tapi kini terkenal) 
bernama Paul Volcker[1] mengambil komando Cadangan Federal AS pada 
Juli 1979, dan dalam beberapa bulan mengubah kebijakan moneter secara 
dramatis. Sejak itu The Fed mengambil kepemimpinan dalam melawan 
inflasi tak peduli apa pun konsekuensinya (terutama yang menyangkut 
lapangan kerja). 
 
Di seberang Laut Atlantik, Margaret Thatcher telah dipilih menjadi Perdana 
Menteri Inggris pada Mei 1979, dengan mandat menekan kekuatan serikat 
buruh dan mengakhiri stagnasi inflasioner yang menyengsarakan dan 
meliputi negeri tersebut dalam dekade-dekade sebelumnya. Kemudian, 
pada 1980, Ronald Reagan dipilih menjadi Presiden Amerika Serikat dan, 
dengan bekal keramahan dan karisma pribadi, mengarahkan AS untuk 
merevitalisasi ekonominya dengan mendukung langkah Volcker di the Fed 
dan menambahkan campuran kebijakannya yang khas untuk menekan 
kekuatan buruh, menderegulasi industri, pertanian, dan ekstrasi sumber 
daya alam, dan membebaskan kekuasaan finansial, baik secara internal 
maupun di panggung dunia. Dari beberapa titik pusat ini, desakan yang 
revolusioner seakan menyebar dan bergema untuk membentuk dunia di 
sekitar kita menjadi suatu gambaran yang sama sekali berbeda. 
 
Transformasi dengan jangkauan dan kedalaman seperti ini tidak terjadi 
tanpa disengaja. Maka pantaslah dilakukan penyelidikan tentang sarana 
dan jalan apa yang dipetik oleh konfigurasi ekonomi baru ini (yang sering 
dimasukan ke dalam istilah 'globalisasi') dari serpihan lamanya. Volcker, 
Reagan, Thatcher, dan Deng Xiaoping semuanya mengambil argumen 
kelompok minoritas yang telah lama beredar dan menjadikannya 
mayoritas (walau bukan tanpa pertarungan berkepanjangan). Meskipun 
demikian, kebangkitan pemikiran liberalisme klasik (neo-classical 
economy) atau yang kemudian lebih dikenal sebagai neoliberalisme 
memiliki sejumlah perbedaan mendasar dengan liberalisme klasik. 
Liberalisme klasik ala Adam Smith klasik menentang bentuk-bentuk 
monopoli baik oleh negara maupun kelompok bisnis. Namun dalam 
pandangan liberalisme klasik peran negara tetap dibutuhkan terutama 
untuk menciptakan lingkungan yang dapat menjamin hak-hak individu. 
Sementara neoliberal berada pada posisi yang lebih ’mencurigai’ peran 
Negara. Sehingga dari segi apa pun, kekuasaan negara perlu tetap 
dikontrol. 
 
Kebangkitan kembali liberalisme klasik dapat ditelusuri lewat pemikiran 
dua pemenang nobel Friedrich von Hayek (1899 – 1992) dan Milton 
Friedman (1912 - 2006). Upaya pengembalian pemikiran liberalisme klasik 
ini tidak hanya berhenti pada tataran ide. Gagasan tersebut kemudian 
tertuang dalam kebijakan-kebijakan ekonomi politik domestik di Inggris di 
bawah perdana menteri Margaret Thatcher dan pada saat yang hampir 

bersamaan diterapkan oleh Ronald Reagan di AS serta ekonomi gaya baru 
oleh China.  Sehingga kemunculan neoliberalisme kerap disepadankan 
dengan neokonservatisme mengingat kebangkitannya di Inggris melekat 
pada Thatcher yang berasal dari partai konservatif. Tidak berhenti sampai 
disitu, dengan disponsori oleh Inggris dan AS, di tingkat global gagasan 
neoliberalisme juga menjadi landasan dalam diplomasi ekonomi 
internasional yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 
lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF, WTO, dan Bank 
Dunia. 
 
Gagasan-gagasan neoliberal sebagaimana dipraktekkan di Inggris dan AS 
serta yang diadopsi dalam sejumlah kebijakan lembaga ekonomi 
internasional tersebut dikemas dalam resep yang oleh John Williamson 
(1993) sebagai Washington Consensus seperti berikut ini: 
 
Resep Kebijakan Washington Consensus 

1. Price Decontrol : Penghapusan kontrol atas harga komoditi, 
faktor produksi, dan matauang. 
 

2. Fiscal Discipline : Pengurangan defisit anggaran pemerintah 
atau bank sentral ke tingkat yang bisa dibiayai tanpa memakai 
inflationary financing. 
 

3. Public Expenditure Priorities : Pengurangan belanja 
pemerintah, dan pengalihan belanja dari bidang-bidang yang 
secara politis sensitif, seperti administrasi pemerintahan, 
pertahanan, subsidi yang tidak terarah, dan berbagai kegiatan 
yang boros ke pembiayan infrastruktur, kesehatan primer 
masyarakat, dan pendidikan. 
 

4. Tax Reform : Perluasan basis perpajakan, perbaikan 
administrasi perpajakan, mempertajam insentif bagi pembayar 
pajak, pengurangan penghindaran dan manipulasi aturan 
pajak, dan pengenaan pajak pada asset yang ditaruh di luar 
negeri. 
 

5. Financial Liberalization : Tujuan jangka-pendeknya adalah 
untuk menghapus pemberian tingkat bunga bank khusus bagi 
peminjam istimewa dan mengenakan tingkat bunga nominal 
yang lebih tinggi dari tingkat inflasi. Tujuan jangka-panjangnya 
adalah penciptaan tingkat bunga bank berdasar pasar demi 
memperbaiki efisiensi alokasi kapital. 
 

6. Exchange Rates : Untuk meningkatkan ekspor dengan cepat, 
negara-negara berkembang memerlukan tingkat nilai tukar 
matauang yang tunggal dan kompetitif. 
 

7. Trade Liberalization : Pembatasan perdagangan luar negeri 
melalui kuota (pembatasan secara kuantitatif) harus diganti 
tarif (bea cukai), dan secara progresif mengurangi tarif 
sehingga mencapai tingkat yang rendah dan seragam (kira-kira 
10% sampai 20%). 
 

8. Domestic Savings : Penerapan disiplin fiskal/APBN, 
pengurangan belanja pemerintah, reformasi perpajakan, dan 
liberalisasi finansial sehingga sumberdaya negara bisa dialihkan 
sektor-sektor privat dengan produktivitas tinggi, dimana 
tingkat tabungannya tinggi. Model pertumbuhan neo-klasik 
sangat menekankan pentingnya tabungan dan pembentukan 
kapital bagi pembangunan ekonomi secara cepat. 
 

9. Foreign Direct Investment : Penghapusan hambatan terhadap 
masuknya perusahaan asing. Perusahaan asing harus boleh 
bersaing dengan perusahaan nasional secara setara; tidak 
boleh ada pilih-kasih. 
 

10. Privatization : Perusahaan negara harus diswastakan. 
 

11. Deregulation : Penghapusan peraturan yang menghalangi 
masuknya perusahaan baru ke dalam suatu bidang bisnis dan 
yang membatasi persaingan; kecuali kalau pertimbangan 
keselamatan atau perlindungan lingkungan hidup 
mengharuskan pembatasan itu. 
 

12. Property Rights : Sistem hukum yang berlaku harus bisa 
menjamin perlindungan hak milik atas tanah, kapital, dan 
bangunan 

 
Neoliberalisme Dalam Praktek 
Di mana-mana terdapat pergeseran nyata menuju neoliberalisme dalam 
praktek dan pemikiran ekonomi politik sejak tahun 1970an. Deregulasi, 
privatisasi, dan pengurangan peran negara dalam banyak area pelayanan 
sosial telah menjadi sangat biasa.Hampir semua negara, dari yang masih 
baru berdiri setelah keruntuhan Uni Soviet hingga demokrasi-demokrasi 
sosial gaya lama dan negara kesejahteraan seperti Selandia Baru dan 
Swedia, telah memeluk - sering dengan sukarela dan dalam kasus lain 
sebagai respon atas tekanan koersif - berbagai versi teori neoliberal serta 
menyesuaikan setidaknya beberapa kebijakan dan prakteknya menurut 
teori tersebut. 
 
Afrika Selatan paska apartheid dengan cepat memeluk neoliberalisme, dan 
bahkan Tiongkok kontemporer, sebagaimana akan kita lihat, tampaknya 
mengarah ke haluan ini. Lebih jauh lagi, para pembela jalan neoliberal kini 
menempati posisi-posisi yang berpengaruh besar dalam pendidikan 
(berbagai universitas dan banyak 'think tanks'), dalam media, dalam ruang-
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ruang pimpinan korporasi dan institusi finansial, dalam institusi kunci 
negara (departemen keungan, bank sentral), dan juga dalam institusi-
institusi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank 
Dunia, dan Organisasi Dagang Dunia (WTO) yang meregulasi keuangan dan 
perdagangan global. Neoliberalisme, pendeknya, telah menjadi hegemonik 
sebagai mode diskursus. Dampaknya begitu luas mempengaruhi cara 
berpikir hingga ke titik di mana ia telah menyatu dalam pandangan-umum 
yang oleh sebagian besar di antara kita merupakan jalan untuk 
menginterpretasikan, menjalani kehidupan, dan memahami dunia. 
 
Akibat / Dampak Neoliberalisme 
Proses neoliberalisasi, meski demikian, telah melibatkan banyak 
'penghancuran kreatif', bukan saja dalam hal kerangka institusional dan 
kekuasaan sebelumnya (bahkan menjadi tantangan bagi bentuk-bentuk 
tradisional kedaulatan negara) tapi juga dalam hal pembagian kerja, 
hubungan sosial, penyediaan kesejahteraan, percampuran teknologi, gaya 
hidup dan cara berpikir, aktivitas reproduktif, kemelekatan terhadap tanah 
dan pola kebiasaan. 
 
Selama neoliberalisme menilai pertukaran pasar sebagai 'suatu etika 
tersendiri, yang mampu berperan sebagai pemandu semua tindakan 
manusia, dan mensubstitusi semua keyakinan etis yang dipegang 
sebelumnya', ia menekankan pentingnya hubungan kontraktual dalam 
pasar. Ia meyakini bahwa barang sosial akan termaksimalkan dengan 
memaksimalkan jangkauan dan frekuensi transaksi pasar, dan ia berupaya 
meletakkan semua tindakan manusia ke dalam wilayah kekuasaan pasar. 
Ini membutuhkan teknologi untuk menciptakan informasi dan kapasitas 
untuk mengakumulasi, mentransfer, menganalisa, dan menggunakan 
gudang data (databases) untuk memandu keputusan-keputusan dalam 
pasar global. 
 
Dari sinilah asal-usul ketertarikan neoliberalisme yang begitu intens dalam 
mengejar teknologi informasi (sehingga beberapa pihak memproklamirkan 
kemunculan jenis baru 'masyarakat informasi'). Teknologi-teknologi ini 
mengkompresi kepadatan transaksi pasar yang terus bertambah dalam 
ruang dan waktu. Mereka memproduksi suatu desakan khas dan intens 
yang di kesempatan lain saya sebut 'kompresi ruang-waktu'. Semakin 
besar jangkauan geografisnya (inilah asal usul penekanan pada 
'globalisasi') dan semakin pendek jangka waktu kontraknya berarti 
semakin baik. Kecenderungan pada yang terakhir ini paralel dengan 
deskripsi terkenal oleh Lyotard tentang kondisi paska-modern sebagai 
kondisi di mana 'kontrak sementara' menggantikan 'institusi permanen 
dalam lingkup profesional, emosional, seksual, budaya, keluarga dan 
internasional, maupun urusan politik'. Konsekuensi budaya dari dominasi 
etika pasar seperti itu sangatlah besar, sebagaimana ditunjukkan dengan 
cukup detail dalam The Condition of Postmodernity 
 
Poin diatas inilah yang kemudian bisa kita lihat bersama dalam kehidupan 
nyata di kehidupan masyarakat Dunia, khususnya Indonesia. Dimana 
seluruh ruang-ruang kemasyarakatan tercetak menjadi ruang-ruang 
transaksional yang berakibat pada puusnya tali kolektivitas 
kemasyarakatan. Bagaimana masyarakat dengan mudah diombang-
ambingkan oleh berita, bagaimana kita melihat dengan nyata bahwa 
kesadran masyarakat akan dengan mudahnya dicetak untuk memenuhi 
kepantingan akumulasi modal.Ketika gagasan neoliberalisme dituangkan 
dalam bentuk resep kebijakan inilah, ia kemudian dianggap sebagai satu-
satunya jalan menuju kemakmuran. Pada titik ini para pengusungnya 
meyakini bahwa tidak ada jalan lain di luar neoliberalisme untuk mencapai 
tujuan-tujuan tersebut. There is no alternative (TINA) jargon yang 
diperkenalkan oleh Thatcher menandai nilai yang dianut the Iron Lady dari 
Inggris tersebut terhadap kemanjuran resep neoliberal (George, 1999). 
Kegagalan sosialisme seiring dengan runtuhnya Uni Sovyet pada awal 
tahun 1990-an seolah meneguhkan pandangan tersebut. Kevakuman 
ideologi pasca runtuhnya Uni Sovyet memberi ruang bagi para pengusung 
gagasan neoliberalisme untuk mengintensifkan ide-ide pro pasar bebas 
mereka. Melalui berbagai lembaga-lembaga ekonomi internasional 
gagasan-gagasan neoliberal dipaksakan penerapannya secara global. 
 
Di sektor perdagangan, kelahiran World Trade Organization (WTO) pada 
tahun 1994 yang menggantikan rejim perdagangan sebelumnya di bawah 
GATT, secara gamblang meninggalkan prinsip embedded liberalism[4] yang 
sarat dengan ide Keynesian menuju penerapan neoliberalisme yang 
dilandasi semangat pro pasar dan pengkerdilan peran negara. Di sektor 
finansial, rejim finansial internasional di bawah IMF mengkampanyekan 
ide-ide neoliberal lewat penerapan Structural Adjustment Program (SAP)-
nya yang mensyaratkan sejumlah perubahan-perubahan struktural ketika 
suatu negara membutuhkan pinjaman dari lembaga tersebut. Keberhasilan 
kampanye kebijakan neoliberal ditandai dengan kecenderungan negara-
negara bekermbang yang mengadopsi resep-resep Washington Consensus 
sebagai landasan kebijakan ekonomi politik mereka. Krisis finansial yang 
melanda Asia Timur pada pertengahan tahun 1990-an kembali 
melegitimasi superioritas neoliberalisme. Krisis finansial tersebut seakan 
menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang dicapai lewat 
kuatnya peran negara melalui kebijakan developmental state tidak mampu 
bertahan lama dan justru berakhir dengan krisis. 
 
Namun, benarkah janji-janji neoliberalisme beserta perangkat 
kebijakannya mampu terwujud? Disinilah kontroversi terhadap 
neoliberalisme muncul. Sejumlah studi menunjukkan penerapan resep 
neoliberalisme justru memunculkan degradasi dalam segala aspek 
kehidupan. Kebijakan neoliberal dianggap tidak hanya menggerogoti 
kedaulatan negara namun pada saat bersamaan telah memberikan 
kekuasaan kepada perusahaan multinasional dengan kekuatan modal 
mereka. Lebih jauh, kebijakan neoliberal juga dituding memperlebar 
jurang kemiskinan baik di tingkat domestik maupun di tingkat global. 

Penurunan upah buruh 40 hingga 50% yang diiringi dengan peningkatan 
biaya hidup yang mencapai 80% pasca penerapan North America Free 
Trade Area (NAFTA) di Mexico menjadi salah satu bukti kegagalan janji 
neoliberal (Martinez dan Garcia: (no date)). Dari data yang berhasil 
dikumpulkan oleh Public Citizen, NGO asal AS yang getol mengkritisi WTO, 
menunjukkan bahwa sejak WTO diberlakukan jumlah orang miskin yang 
hidup di bawah 1 dollar AS per hari meningkat tajam.  
 
Kondisi ini diperparah dengan semakin tingginya tingkat kesenjangan 
antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin dalam kurun waktu 
10 tahun terkahir. Pendapatan rata-rata orang yang tinggal di 10 negara 
paling kaya di dunia pada tahun 1980 adalah 77 kali lebih besar dibanding 
mereka yang tinggal di 10 negara termiskin di dunia, dan pada tahun 1999 
angka tersebut melonjak menjadi 122 kali lebih besar (Wallach dan 
Woodall, 2004). Lebih jauh UNDP melaporkan bahwa pada tahun 1999, 
negara-negara maju dengan populasi 22,9% dari total populasi dunia 
menikmati 84.2% dari GNP dunia, sementara NSB dengan populasi 77,1% 
penduduk dunia hanya meraih 15,8% dari GNP dunia. Ketimpangan 
semacam inilah yang lebih populer disebut sebagai kondisi ”20 – 80 
society”. 
 
Lalu bagaimana di Indonesia? 
Bisa dikatakan bahwa praktik Neoliberalisme di Indonesia adalah tidak 
lebih baik dari apa yang sudah pernah dialami oleh para pendahulu kita, 
bahkan ada beberapa pendapat situasi saat ini lebih buruk daripada saat 
dijajah oleh Belanda. Bukankah kita sudah merdeka? Dan dengan 
menganut system demokrasi, bukankah saat ini kita bisa berbuat apa saja 
yang kita mau? Pertanyaan itu mungkin sangat sering kita dengar ketika 
sedang mendiskusikan persoalan bangsa dengan masyarakat luas. Akan 
tetapi jika dicermati secara mendalam, ruang kehidupan manusia 
Indonesia era ini sangatlah menderita dalam segala bidang. 
 
Bidang Ekonomi: 
De-industrialisasi -- PHK -- bertambahnya jumlah pekerja di sektor informal 
(sekarang lebih dari 70% dari total jumlah tenaga kerja) -- menghasilkan 
fragmentasi modal, menghancurkan keberadaan industri dan kelas pekerja 
modern dan sekaligus melemahkan potensi kelahiran baru industri dan 
kelas sosial ini (lumpenisasi). Adanya barisan panjang para pencari kerja 
telah kembali melemahkan kekuatan tawar (bargaining possition) buruh 
dalam tiap negosiasi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Lumpenisasi 
juga dapat disebut sebagai pasar tenaga kerja super fleksibel (yang tujuan 
utamanya adalah menekan labour cost). 
 
Penghancuran kekuatan-kekuatan produktif pertanian (pencaplokan lahan 
untuk perusahaan perkebunan, pertambangan atau industri kehutanan, 
tidak ada perlindungan pasar/kalah dalam persaingan—termasuk jatuhnya 
harga komoditas pertanian, kesulitan dalam mengakses kredit, teknologi 
yang terbelakang). Kemiskinan di daerah pedesaan meningkatkan 
urbanisasi dan pengiriman tenaga kerja luar negeri (unskill workers) 
bahkan perdagangan manusia (trafficking). Belanja atau konsumsi 
masyarakat dipaksa meninggi terutama melalui sistem kredit. Barang-
barang impor semakin banyak dijumpai. Apa yang disebut "pabrik" 
(sebenarnya tempat perakitan) perlahan beralih fungsi menjadi gudang. 
Perekonomian Indonesia saat ini ditopang oleh konsumsi tinggi 
kendaraan/alat transportasi dan properti. Sebagai ilustrasi, selama bulan 
April 2009 terjual 385.831 unit sepeda motor dan meningkat menjadi 
457.650 unit pada Mei 2009. Sementara penjualan mobil dalam tiga tahun 
terakhir telah mencapai 1,5 juta unit. 
 
Jumlah orang yang bisa mengecap pendidikan menengah atau yang lebih 
tinggi semakin terbatas. Struktur ketenagakerjaan Indonesia saat ini masih 
ditandai dengan karakteristik "pendidikan dasar", yang—secara satir dapat 
dikatakan—sesuai dengan program pemerintah (wajib belajar hanya 
sampai 9 tahun). Sebanyak 55.43 juta dari 104.49 juta angkatan kerja 
adalah lulusan sekolah dasar. Sisanya, 19,85% SMP pendidikan, 15,43% 
berpendidikan SMA, 7,19% yang berpendidikan diploma, dan 6,90% 
berpendidikan tinggi (S 1 dan seterusnya). Sebanyak 115 juta orang yang 
hidup dengan pendapatan di bawah 2 US $ atau 20 ribu rupiah per hari 
(kategori miskin menurut Bank Dunia). Segmen ini lebih rentan terhadap 
berbagai penyakit atau gangguan kesehatan serta berbagai masalah sosial. 
Angka kematian ibu dan balita tidak pernah ditekan, pada tahun 2007 
tercatat 13.778 kematian per tahun, atau dua kematian per jam. Demikian 
pula, kasus gizi buruk mencapai 28% dari total jumlah bayi dan terjadi 
hampir merata di berbagai daerah. Masalah lingkungan akibat eksploitasi 
alam dan konsumsi yang berdampak pada rakyat seperti banjir, polusi, dan 
kontaminasi. 
 
Politik dan Budaya: 
De-industrialisasi PHK bertambahnya jumlah pengangguran dan 
kemiskinan berdampak pada munculnya masalah sosial (kejahatan dan 
dekadensi). De-industrialisasi fragmentasi modal sosial -- fragmentasi 
kekuatan politik rakyat – di sisi yang lain juga menghadirkan potensi 
pengorganisasian lumpen proletariat dan borjuis kecil/semi proletariat. 
Atomisasi dan kompetisi individu dalam upaya untuk bertahan hidup. 
Penghancuran struktur dan infrastruktur perlawanan rakyat melalui 
tekanan ekonomi dan hegemoni budaya. Indikasi merebaknya budaya atau 
pola pikir individualisme semakin kuat. 
 
Konsumerisme. 
Pragmatisme sebagai dasar pilihan politik di hadapan lautan massa 'tanpa 
ideologi'. Rezim neoliberal mencoba untuk memainkan budaya politik 
subsistensi: memberikan sogokan kecil kepada rakyat dalam taraf tertentu 
untuk menyelamatkan posisi politiknya (contoh: beras untuk rakyat miskin, 
BLT, dll). 
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Media massa menstream cenderung menjauhkan rakyat dari partisipasi 
politik. Kehadiran media yang membawa misi politik borjuasi nasional 
seperti Media Indonesia (termasuk Metro TV) akhir-akhir ini membawa 
warna yang sedikit berbeda. Rezim ini juga menyediakan saluran untuk 
menyampaikan persoalan atas nama kepentingan publik dalam isu-isu 
spesifik tertentu (melalui lembaga-lembaga negara dan kadang melalui 
LSM)--sambil mengarahkan proses perubahan melalui reformasi-reformasi 
terbatas. 
 
De-politisasi (dalam beberapa cara yang berbeda dibanding rezim Orba) 
dengan mempertahankan citra partai politik (dan  politik pada umumnya) 
sebagai sesuatu yang kotor dan amoral sehingga mayoritas rakyat yang 
terbiasa apolitis enggan terlibat secara serius. Di sisi lain demokrasi dan 
meluasnya akses informasi di kalangan "kelas menengah" telah 
mendorong daya kritis tertentu, meski belum cukup matang dalam hal 
perspektif ekonomi politik (program dan strategi taktik). Tekanan terhadap 
borjuasi nasional atau domestik semakin kuat sejak krisis 2008, sehingga 
semakin meluaskan spektrum borjuasi nasional yang berkontradiksi 
terhadap agen-agen neoliberal. 
 
 

 
 
 
Pada maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru dan 
perhatian lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 
melalui pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga pertumbuhan 
ekonomi yang berdasarkan system ekonomi terbuka sehingga dengan hasil 
yang baik membuat kepercayaan pihak barat terhadap prospek ekonomi 
Indonesia. Sebelum rencana pembangunan melalui Repelita dimulai, 
terlebih dahulu dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi, social, dan politik 
serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga 
menyusun Repelita secara bertahap dengan target yang jelas, IGGI juga 
membantu membiayai pembangunan ekonomi Indonesia. 
 
Dampak Repelita terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, 
terutama pada tingkat makro, pembangunan berjalan sangat cepat dengan 
laju pertumbuhan rata-rata pertahun yang relative tinggi. Keberhasilan 
pembangunan ekonomi di Indonesia pada dekade 1970-an disebabkan 
oleh kemampuan kabinet yang dipimpin presiden dalam menyusun 
rencana, strategi dan kebijakan ekonomi, tetapi juga berkat penghasilan 
ekspor yang sangat besar dari minyak tahun 1973 atau 1974, juga 
pinjaman luar negeri dan peranan PMA terhadap proses pembangunan 
ekonomi Indonesia semakin besar. Akibat peningkatan pendapatan 
masyarakat, perubahan teknologi dan kebijakan Industrialisasi sejak 1980-
an, ekonomi Indonesia mengalami perubahan struktur dari Negara agraris 
ke Negara semi industri. 
 
Soeharto tetap menjadi news maker hingga akhir hayatnya. Meski di kritik 
oleh aktivis karena peristiwa seputar sakit dan wafatnya mendominasi 
pemberitaan media massa nasional, pak Harto masih tetap menjadi berita. 
Dampak yang di berikan pada bangsa ini dan ketokohannya yang 
menembus batas negara, membuat anak petani dari Kemusuk itu bakal 
terus menjadi bahan kajian dan sumber inspirasi. Mereka yang 
keluarganya terbunuh atau hidup teraniaya akibat stigma PKI mungkin 
sulit memaafkan The Smiling General. Juga mereka yang keluarganya ‘ 
dihilangkan ’ dan para aktifis yang dihukum rezim Soeharto. Namun, 
jutaan rakyat yang mengalami perbaikan nasib akan tetap memuja Pak 
Haro sebagai Bapak Pembangunan. Soeharto di Hormati karena berbagai 
kemajuan yang sudah di torehnya diberbagai bidang terutama ekonomi, 
pendidikan, dan kesehatan. Akibat terlalu lama berkuasa dan di kelilingi 
para penjilat, Soeharto tidak lagi peka terhadap kebutuhan rakyat. Harga 
pangan dan energi, yang selama tiga dekade di kontrolnya, melonjak. 
Dalam situasi ini, ia dengan mudah di goyang oleh para mahasiswa, aktivis, 
dan para elite politik. 
 
Tapi memburuknya kinerja ekonomi, suburnya praktik korupsi, dan 
suasana politik yang centang perenang selama 10 tahun reformasi 
memaksa rakyat kembali berpaling pada Soeharto. Baik tidak baik, 
Soeharto lebih baik. Semiskin-miskinya era soeharto, rakyat tidak pernah 
antre minyak tanah dan minyak goreng serta kesulitan membeli tahu dan 
tempe. Soeharto berhasil membangun pertanian dan manufaktur. Ia 
mampu membalikan posisi Indonesia sebagai Importir beras terbesar di 
dunia menjadi eksportir beras. Pembangunan sistematis terarah lewat 
pelita demi pelita berhasil menurunkan angka kemiskinan, buta huruf, 
kematian, dan laju pertumbuhan penduduk. Ia sukses membangun 
infrastruktur. Boleh dibilang 95% infrastruktur yang sekarang ada dibangun 
semasa Soeharto. Jalan raya membelah berbagai daerah terisolasi. 
Penerbangan menjangkau daerah terpencil. Satelit Palapa yang dibangun 
memungkinkan rakyat di seluruh wilayah Nusantara mengikuti siaran 
televisi. 
 
Akan tetapi, pembangunan ekonomi selama Orde Baru juga menyisakan 
beban bagi anak cucu. Hutan dan kekayaan alam Indonesia yang selama 
Era Bung Karno di lindungi, pada masa Soeharto nyaris habis di kuras. 
Pemerintahan Soeharto memberikan hak penguasaan hutan (HPH) kepada 
sejumlah orang yang kemudian meroket menjadi konglomerat. Mereka di 
dorong menjadi pengusaha kuat lewat berbagai kemudahan, antara lain 
kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dengan tingkat bunga di bawah 

deposito. Soeharto juga memberikan hak monopoli dan keistimewaan 
kepada sejumlah pengusaha untuk mengimpor komoditas dan memasuki 
bisnis tertentu. Ekonomi soeharto di warnai kronisme dan sarat dengan 
praktik KKN, terutama ketika putra-putrinya memasuki dunia bisnis. Lebih 
dari tiga decade, pemerintahan Soeharto membiarkan pengusaha asing 
mengekploitasi minyak dan gas (migas) serta berbagai produk 
pertambangan. 
 
Sejak awal repelita 1969/1970, pemerintahan Soeharto gemar 
menciptakan utang luar negri, sehingga negri ini terjerembab kedalam 
debt trap. Utang luar negri pemerintah yang pada 1969 sebesar US$ 2,3 
miliar atau 27 % dari PDB, pada 1998 melambung menjadi 67,3 miliar atau 
75,4 % dari PDB. Hingga hari ini kita masih harus menanggung beban utang 
luar negri, termasuk odious debt , yakni utang dikorupsi, baik oleh pejabat 
Indonesia bersama pejabat pihak kreditor, tak terkecuali Bank 
Dunia.Walapun begitu, utang yang membengkak diimbangi oleh kenaikan 
PDB per kapita dari US$ 70 tahun 1966 menjadi US$ 1.136 tahun 1996. 
pertumbuhan ekonomi selama 1970 hingga 1997 rata-rata sekitar 7-8%. 
Pinjaman di gunakan untuk membangun berbagai infrastruktur meski 
sekitar 30% dana di korupsi seperti sinyalemen Prof. Sumitro 
Djojohadikusumo. Pondasi ekonomi yang di bangun Soeharto tidak 
sungguh kuat akibat besarnya ketergantungan terhadap produk impor dan 
utang luar negri. Ini lebih disebabkan oleh Mafia Berkeley, yakni para 
mentri ekonomi yang menerapkan terlalu dini system ekonomi 
neoliberalisme. 
 
Ekonomi Indonesia akhirnya ambruk ketika Mafia Berkeley mengundang 
IMF. Ketika badai krisis mata uang menerjang Indonesia IMF memberikan 
resep yang keliru. Lembaga keuangan internasional ini menyarankan 
penutupan bank, pengetatan moneter, pemberian Bantuan Likuiditas Bank 
Indonesia (BLBI), pendirian BPPN, obral asset korporasi, dan jual murah 
saham BUMN. Sistem ekonomi Orde Baru, apalagi sistem ekonomi neolib, 
tidak lagi cocok dengan kondisi Indonesia yang sedang mengembangkan 
demokrasi dan sedang menghadapi persaingan sengit di pasar global serta 
masih memikul beban 40 juta penduduk miskin dan 10 juta pengangguran 
terbuka.Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Soeharto telah 
menunjukan pentingnya pemimpin yang decisive, yang bekerja dengan 
program sistematis untuk memajukan rakyat. Sebagai tentara, ia mengusir 
penjajah. Sebagai pemimpin ia berhasil mengangkat bangsa ini ke level 
yang lebih beradab. 
 
Tidak penting baginya gelar pahlawan. Tapi kita sebagai bangsa beradab 
perlu memberikan penghargaan yang layak kepada pemimpin yang 
berjasa. Kendati demikian, proses hukum Soeharto perlu di lanjutkan agar 
pemimpin bangsa ini tidak melakukan hal yang sama.Banyak warisan dan 
pelajaran dari Soeharto. Tapi, kita yang sedang menghadapi tantangan ke 
depan, membutuhkan system baru, jalan baru, dan figure baru 
 
Keadaan ekonomi pada zaman Soeharto 
Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi 
Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi 
ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan 
ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” kata Emil Salim, 
mantan menteri pada pemerintahan Suharto. Orang yang dulu dikenal 
sebagai salah seorang Emil Salim penasehat ekonomi presiden 
menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto, yang bisa dikatakan 
berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% 
dalam waktu hanya dua tahun. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, 
Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, 
pendahulunya. Ini dia lakukan dengan menertibkan anggaran, 
menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, 
memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat 
untuk menarik modal. 
 
Kebijakan yang dilakukan pada zaman Soeharto 
Menurut Emil Salim, Suharto menerapkan cara militer dalam menangani 
masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu dengan mencanangkan 
sasaran yang tegas. Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan 
Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang 
disebut Pelita(Pembangunan Lima Tahun) yang dengan melibatkan para 
teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh pinjaman 
dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank 
Dunia. Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka 
selebarnya. Inilah yang sejak awal dipertanyakan oleh Kwik Kian Gie, yang 
menilai kebijakan ekonomi Suharto membuat Indonesia terikat pada 
kekuatan modal asing. Disamping itu Suharto sejak tahun 1970-an juga 
menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, sehingga 
pemasukan negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 
menjadi $10,6 miliar pada tahun 1980. Puncaknya adalah penghasilan dari 
migas yang memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. Dengan 
kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus 
sukses pembangunan ekonomi. 
 
Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga Indonesia 
mampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an diawali dengan 
pembenahan di bidang politik. Kebijakan perampingan partai dan 
penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru, dilatari 
pengalaman masa Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkan 
energi terkuras untuk bertikai. Gaya kepemimpinan tegas seperti yang 
dijalankan Suharto pada masa Orde Baru oleh Kwik Kian Gie diakui 
memang dibutuhkan untuk membenahi perekonomian Indonesia yang 
berantakan di akhir tahun 1960. 
 
 
 

MATERI 4 

KEBANGKITAN EKONOMI ORDE BARU 
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Kebijakan-kebijakan ekonomi selama Orde Baru memang telah 
menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya ekonomi tinggi 
dan fundamental ekonomi yang rapuh. Hal terakhir dapat dilihat pada 
buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya 
ketergantungan Indonesia terhadap modal Asing, termasuk pinjaman, dan 
impor. Ini semua membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang 
besar yang diawali oleh krisis nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada 
pertengahan 1997. 
 
Memasuki pemerintahan masa transisi, sejak mulai terjadinya krisis di 
belahan Negara-negara Asia pada akhir masa pemerintahan orde baru, 
dan adanya peninggalan ketergantungan Negara terhadap bantuan modal 
asing,  sehingga mulai jatuhnya nilai tukar Rupiah di pasar global. Negara-
negara pemberi bantuan pun mulai tidak percaya atas kemampuan 
Indonesia untuk menangani krisis yang terjadi di negaranya. Adanya 
gejolak untuk mereformasikan Negara Indonesia oleh mahasiswa sehingga 
terjadi tragedy tri sakti. Masa ini dipimpin oleh Habibie (1997-1998). 
 
Pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Orde Baru 
Suharto bisa dibagi dalam tiga periode, setiap periode dikenali dengan 
kebijakan-kebijakan spesifiknya yang ditujukan untuk konteks ekonomi 
spesifik. Periode-periode ini adalah: 
 

a. Pemulihan ekonomi (1966-1973) 
b. Pertumbuhan ekonomi secara cepat dan intervensi 

Pemerintah yang semakin kuat (1974-1982) 
c. Pertumbuhan didorong oleh ekspor dan deregulasi 

(1983-1996) 
 
Pemulihan Ekonomi (1966-1973) 
Yang menjadi misi dasar pemerintahan Orde Baru Suharto adalah 
pembangunan ekonomi; langkah pertama adalah reintegrasi Indonesia ke 
dalam ekonomi dunia dengan cara bergabung kembali dengan 
International Monetary Fund (IMF), Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 
Bank Dunia dalam pertengahan akhir tahun 1960an. Ini memulai aliran 
bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara-negara Barat dan Jepang 
masuk ke Indonesia. Permusuhan dengan Malaysia (politik konfrontansi 
Soekarno) juga dihentikan. Langkah kedua adalah memerangi hiperinflasi. 
Suharto mengandalkan sekelompok teknokrat ekonomi (sebagian besar 
dididik di Amerika Serikat) untuk membuat sebuah rencana pemulihan 
ekonomi. Di akhir 1960an stabilitas harga diciptakan melalui sebuah 
kebijakan yang melarang pendanaan domestik dalam bentuk hutang 
domestik ataupun pencetakan uang. Kemudian sebuah mekanisme pasar 
bebas dipulihkan dengan tindakan-tindakan membebaskan kontrol pasar, 
diikuti dengan implementasi Undang-Undang (UU) Penanaman Modal 
Asing (1967) dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (1968). Kedua 
udang-undang ini mengandung insentif-insentif yang menarik bagi para 
investor untuk berinvestasi di negara ini dan berdampak pada 
pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% di tahun 1968. 
 
Pertumbuhan Ekonomi Cepat dan Intervensi Pemerintah yang Makin 
Kuat (1974-1982) 
Sampai tahun 1982, pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat di atas 
minimum 5% dijaga. Fakta lain yang juga penting adalah Indonesia 
diuntungkan secara siginifikan dari dua oil boom yang terjadi di tahun 
1970an. Oil boom yang pertama terjadi di tahun 1973/1974 ketika 
Organization of Petroleum-Exporting Countries (OPEC), yang anggotanya 
termasuk Indonesia, memotong ekspornya dengan drastis dan 
menyebabkan kenaikan harga minyak yang besar. Oil boom kedua terjadi 
di tahun 1978/1979 ketika Revolusi Iran mengganggu produksi minyak dan 
kembali terjadi kenaikan harga yang besar. Karena kedua oil boom ini, 
pendapatan ekspor Orde Baru dan pendapatan Pemerintah meningkat 
tajam. Ini memungkinkan sektor publik untuk memainkan peran yang lebih 
besar dalam perekonomian dengan melakukan investasi-investasi publik 
yang penting dalam pembangunan daerah, pembangunan sosial, 
infrastruktur dan pendirian industri-industri (dasar skala besar), 
diantaranya termasuk industri-industri substitusi impor. Barang-barang 
modal dan bahan-bahan mentah bisa diimpor karena pendapatan devisa 
yang makin membesar. Hal ini membangkitkan sektor manufaktur yang 
berkembang.  
 
Namun, kemudian terjadi kerusuhan besar saat kunjungan Perdana 
Menteri Jepang di tahun 1974 karena anggapan bahwa ada terlalu banyak 
proyek-proyek investasi asing di negara ini. Masyarakat Indonesia merasa 
frustasi karena orang-orang pribumi tampaknya diabaikan dari menikmati 
buah-buah perekonomian. Pemerintah merasa terguncang karena 
kerusuhan ini (yang dikenal sebagai Peristiwa Malari) dan 
memperkenalkan aturan-aturan yang lebih ketat mengenai investasi asing 
dan menggantinya dengan kebijakan-kebijakan yang memberikan 
perlakukan khusus yang menguntungkan penduduk pribumi. 
Meningkatnya pendapatan pemerintah yang didapat dari oil boom 
pertama berarti Pemerintah tidak lagi bergantung pada investasi-investasi 
asing, dan karenanya pendekatan intervensionis bisa dimulai. 
 
Pertumbuhan Ekonomi Didorong Ekspor dan Deregulasi (1983-1996) 
Pada awal 1980an, harga minyak mulai jatuh lagi dan reposisi mata uang di 
tahun 1985 menambah hutang luar negeri Indonesia. Pemerintah harus 
melakukan usaha-usaha baru untuk memulihkan stabilitas makroekonomi. 
Nilai rupiah didevaluasi di tahun 1983 untuk mengurangi defisi transaksi 
berjalan yang bertumbuh, UU pajak yang baru diterapkan untuk 
menambah pendapatan dari pajak non minyak dan tindakan-tindakan 
deregulasi perbankan dilakukan (credit ceilings untuk suku bunga 
dihapuskan dan bank diizinkan untuk menentukan tingkat suku bunga 
dengan bebas). Terlebih lagi, perekonomian telah diarahkan ulang dari 

perekonomian yang tergantung kepada minyak kepada sebuah 
perekonomian yang memiliki sektor swasta yang kompetitif yang 
berorientsi pada pasar ekspor. Ini menyebabkan adanya tindakan-tindakan 
deregulasi baru untuk memperbaiki iklim investasi bagi para investor 
swasta. Waktu harga minyak jatuh lagi di pertengahan 1980an, 
Pemerintah meningkatkan tindakan-tindakan untuk mendukung 
pertumbuhan yang didorong oleh ekspor (seperti pembebasan bea cukai-
bea cukai impor dan pengulangan devaluasi rupiah). Perubahan kebijakan-
kebijakan ini (dikombinasi dengan paket deregulasi di tahun 1990an) juga 
mempengaruhi investasi asing di Indonesia. Investasi asing yang 
berorientasi pada ekspor disambut secara khusus. 
 
Sektor lain yang juga terpengaruh oleh tindakan-tindakan deregulasi yang 
mendalam adalah sektor keuangan Indonesia. Bank-bank swasta baru 
diizinkan untuk didirikan, bank-bank yang sudah ada bisa membuka 
cabang-cabang di seluruh negeri dan bank-bank asing bebas beroperasi di 
luar Jakarta. Reformasi finansial ini kemudian akan menjadi masalah yang 
memperkuat krisis di Indonesia pada akhir 1990an. Namun sebelumnya, 
tindakan-tindakan ketat ini memiliki dampak positif pada perekonomian 
Indonesia. Ekspor produk-produk manufaktur mulai menjadi mesin 
perekonomian Indonesia. Antara 1988 dan 1991 produk domestik bruto 
(PDB) Indonesia bertumbuh rata-rata 9% setiap tahunnya, melambat 
menjadi 'hanya' rata-rata 7,3% pada periode 1991-1994 dan meningkat 
lagi di dua tahun selanjutnya. 
 
Masalah-masalah di Horison 
Penjelasan di atas memberikan gambaran positif tentang perekonomian 
pada masa Orde Baru. Memang betul bahwa perekonomian berkembang 
dengan cepat dan bersama dengan itu ada perbaikan-perbaikan dalam 
pembangunan sosial (walapun dalam kecepatan yang lebih lambat). Secara 
khusus, pengurangan kemiskinan absolut adalah pencapaian Pemerintah 
yang luar biasa. Di pertengahan 1960an setengah dari populasi Indonesia 
hidup di bawah garis kemiskinan namun pada tahun 1996, angka ini telah 
berkurang menjadi 11% dari total populasi Indonesia. Kendati begitu, gaya 
pemerintahan Pemerintah Orde Baru mengimplikasikan konsekuensi-
konsekuensi berbahaya yang akan memuncak pada Krisis Finansial Asia 
pada akhir 1990an. 
 
Yang menjadi isu pertama adalah inti dari karakteristik pemerintahan Orde 
Baru. Orde Baru adalah rezim otoriter yang didukung militer dan tidak 
menghormati hak asasi manusia. Selama periodenya yang lebih dari 3 
dekade, Pemerintah tampaknya semakin tidak selaras dengan 
warganegaranya. Pembuatan keputusan-keputusan politik dan ekonomi 
pada dasarnya direbut dari masyarakat umum dan diberikan kepada 
sekelompok kecil elit pendukung Suharto. Namun, karena masyarakat 
Indonesia menjadi lebih berpendidikan berkat perkembangan-
perkembangan sosial, kalangan-kalangan berpendidikan secara natural 
ingin suara mereka didengar dan berpartisipasi baik dalam bidang politik 
maupun ekonomi. Meskipun begitu, Suharto tidak mendukung hal ini dan 
menempatkan lebih banyak batasan dalam masyarakat Indonesia 
(contohnya dengan pembatasan demonstrasi mahasiswa yang hanya bisa 
dilaksankan di dalam universitas-universitas saja). Kemacetan politik ini 
menimbulkan frustasi berat dalam sebagian besar dari populasi Indonesia. 
 
Kedua - dan terkait dengan paragraf-paragraf sebelumnya - Orde Baru 
baru berdasarkan pada sistem nepotisme dan korupsi membuat 
sekelompok kecil elit pendukung Suharto luar biasa diuntungkan dalam 
menikmati manisnya buah-buah perekonomian negara. Kelompok ini 
terutama terdiri dari mitra-mitra bisnis keturunan Tionghoa (mendorong 
sentimen etnis) dan kemudian anak-anak Suharto juga ikut di dalamya. 
Janji-janji keterbukaan dan transparansi kebijakan Pemerintah tak pernah 
dipenuhi. Terlebih lagi, korupsi membuat ekonomi tidak bisa berfungsi 
efektif. Hal ini akan terungkap ketika Krisis Asia terjadi di tahun 1997. 
 
Ketiga - juga berhubungan dengan paragraf-paragraf sebelumnya - sistem 
finansial sudah mulai kehilangan kontrol setelah tindakan-tindakan 
deregulasi di sektor perbankan di akhir 1980an. Dengan sedikit batasan-
batasan untuk membuka bank dan cabang-cabangnya, menjadi semakin 
sulit untuk memonitor aliran uang dalam sistem perbankan Indonesia. 
Kekurangan data finansial yang serius, peraturan dan kerangka hukum 
yang lemah dan aliran uang ilegal berkontribusi pada fakta bahwa 
Indonesia mengalami pukulan paling keras saat Krisis Keuangan Asia 
melanda Indonesia. 
 
 

 
 
 
KEBIJAKAN EKONOMI ORDE BARU 
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di 
Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era 
pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” 
atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. 
Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu 
tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi 
bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini.Selain itu, 
kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. 
 

MATERI 5 

EKONOMI ERA ORDE BARU : REPELITA I HINGGA 

REPELITA VI 
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Penataan Kehidupan Ekonomi 
 
     Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan 
pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-
langkah: 

a. Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan 
pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Ketetapan 
MPRS No.XXIII/MPRS/1966. 

 
b. MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, 

yakni program penyelamatan, programstabilisasi 
dan rehabilitasi. 

 
Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi 
nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi ekonomi 
berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak 
terus. Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan 
prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem 
ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi 
ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.  
Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada 
Ketetapan MPRS tersebut adalah: 
 

1. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-
sektor yang menyebabkankemacetan ekonomi.  

2. Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian 
3. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil. 

 
     Peyebabkan terjandinya kemacetan ekonomi tersebut adalah:  

 Rendahnya penerimaan negara.  
 Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara.  
 Terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansikreditbank. 
 Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri. 
 Penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang 

berorientasi pada kebutuhan prasarana. 
 
Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka 
pemerintah Orde Baru menempuh cara-cara : 
 

a. Mengadakan operasi pajak. 
b. Melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi 

pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara 
menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang. 

c. Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif 
dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan 
Negara. 

d. Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor. 
 
Program stabilsasi ini dilakukan dengan cara membendung laju inflasi. Dan 
pemerintah Orde Baru berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 
1967-1968, tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak.Sesudah 
dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah 
mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat 
terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta 
asing.Dampaknya ekonomi nasional relatif stabil, sebab kenaikan harga 
bahan-bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1969 dapat dikendalikan 
pemerintah. 
 
Program rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan 
berproduksi.Selama sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan Orde 
Lama, Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana 
social dan ekonomi.Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan 
perbankan disalahgunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan 
dan kelompok kepentingan tertentu.Dampaknyalembaga (negara) tidak 
dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun perbaikan tata 
kehidupan rakyat. 
 
Pelita berlangsung dari Pelita I-Pelita VI.  
 
1. PELITA I  Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. 
Tujuan Pelita I : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus 
meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. 
 
Sasaran Pelita I : Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan 
rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. 
 
Titik Berat Pelita I  :Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan 
untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan 
bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari 
hasil pertanian.  
 
Muncul peristiwa Marali(Malapetaka Limabelas Januari) terjadi pada 
tanggal 15-16 Januari 1947 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang 
Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para 
mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi 
ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar 
di Indonesia.Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang 
buatan Jepan.        
 
2. PELITA II (1 April 1974 – 31 Maret 1979  
Sasaran Pelita II: Pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, 
mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja .   
 
Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 
7% setahun.Perbaikan dalam hal irigasi.Di bidang industri juga terjadi 

kenaikna produksi.Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan 
di bangun.  
 
3. Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)  
Tujuan Pelita III: terciptanya masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  
 
Arah dan kebijaksanaan ekonomi adalah pembangunan pada segala 
bidang. 
 
Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan 
Delapan Jalur Pemerataan.  
 
Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut.  

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada 
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamiis 
3. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 
4. Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)  

 
Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada 
pangan dan meningkatkan ondustri yang dapat menghasilkan mesin 
industri itu sendiri.  Hasil yang dicapai pada Pelita IV: Pada tahun 1984 
Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya 
Indonesia berhasil swasembada beras.dan mendapatkan penghargaan dari 
FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985.  selain itu. 
dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga. 
 
 5. Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)  
Sasaran Pelita V ini : sektor pertanian dan industri untuk memantapakan 
swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta 
menghasilkan barang ekspor. Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan 
jangka panjang tahap pertama. Dilanjutkan pembangunan jangka panjang 
ke dua, yaitu mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki 
proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan 
kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila.          
 
Kebijakan ekonomi pada masa orde baru  
 
Dikeluarkannya beberapa peraturan pada 3 oktober 1966 
Kebijakan ini antara lain : 

 Menerapkan anggaran belanja berimbang 
(balanced budget). Fungsinya adalah untuk 
mengurangi salah satu penyebab terjadinya 
inflasi 

 Menerapkan kebijakan untuk mengekang 
proses ekspansi kredit bagi usaha-usaha sector 
produktif, seperti sector pangan, ekspor, 
prasarana dan industry 

 Menerapkan kebijakan penundaan 
pembayaran utang luar negeri (re-scheduling), 
serta berusaha untuk mendapatkan 
pembiayaan atau kredit luar negeri baru 

 Menerapkan kebijakan penanaman modal 
asing untuk membuka kesempatan bagi 
investor luar negeri untuk turut serta dalam 
pasar dan perekonomian Indonesia 

 
1. Dikeluarkannya peraturan 10 februari 1967 tentang persoalan 

harga dan tarif. 
 

2. Dikeluarkannya peraturan 28 juli 1967. Kebijakan ini 
dikeluarkan untuk memberikan stimulasi kepada para 
pengusaha agar mau menyerahkan sebagian dari hasil 
usahanya untuk sektor pajak dan ekspor Indonesia 

 
3. Menerapkan UU no.1 tahun 1967 tentang penanaman modal 

asing. 
 

4. Mengesahkan dan menerapkan RUU APBN melalui UU no.13 
tahun 1967 

 
Soeharto juga menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi luar 
negeri, yaitu dengan melakukan permintaan pinjaman dari luar negeri. 
Indonesia juga tergabung ke dalam institusi ekonomi internasional, seperti 
International Bank for Rescontruction and Development (IBRD), 
International Monetary Fund (IMF), International Development Agency 
(IDA) dan Asian Development Bank (ADB)Setelah berhasil menciptakan 
politik dalam negeri , maka pemerintahan berusaha melakukan 
pembangunan nasional yang di realisasikan pada pembangunan jangka 
panjang dan pembangunan jangka pendek. Hal ini dirumuskan dalam Garis 
Besar Haluan Negara (GBHN).Hal ini berhasil karena selama lebih dari 30 
tahun, pemerintahan mengalami stabilitas politik sehingga menunjang 
stabilitas ekonomi.Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan 
pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang 
pada akhirnya selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk 
disahkan menjadi APBN. 
 
Tap. MPRS No.XXIII/MPR/1966 
Kebijakan perekonomian pada masa Orde Baru sebenarnya telah 
dirumuskan pada sidang MPRS tahun 1966.Pada sidang tersebut telah 
dikeluarkan Tap.MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijakan 
landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan.Tujuan dikeluarkan 
keterapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan 
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ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955. Berdasarkan 
ketetapan tersebut, Presiden Suharto mempersiapkan perekonomian 
Indonesia sebagai berikut: 
 

1. Mengeluarkan Peraturan 3 Oktober 1966, tentang pokok-pokok   
regulasi. 

2. Mengeluarkan Peraturan 10 Pebruari 1967, tentang harga dan 
tarif 

3. Peraturan 28 Juli 1967 , tentang pajak usaha serta ekspor 
Indonesia 

4. UU No. 1 Tahun 1967 , tentang Penanaman Modal Asing. 
5. UU No. 13 Tahun 1967, tentang Rencana Anggaran Pendapatan 

dan   Belanja( RAPBN). 
 
Pada maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru dan 
perhatian lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 
melalui pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga pertumbuhan 
ekonomi yang berdasarkan system ekonomi terbuka sehingga dengan hasil 
yang baik membuat kepercayaan pihak barat terhadap prospek ekonomi 
Indonesia.  Sebelum rencana pembangunan melalui Repelita dimulai, 
terlebih dahulu dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi, social, dan politik 
serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga 
menyusun Repelita secara bertahap dengan target yang jelas, IGGI juga 
membantu membiayai pembangunan ekonomi Indonesia. 
 
Dampak Repelita terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, 
terutama pada tingkat makro, pembangunan berjalan sangat cepat dengan 
laju pertumbuhan rata-rata pertahun yang relative tinggi. Keberhasilan 
pembangunan ekonomi di Indonesia pada dekade 1970-an disebabkan 
oleh kemampuan kabinet yang dipimpin presiden dalam menyusun 
rencana, strategi dan kebijakan ekonomi, tetapi juga berkat penghasilan 
ekspor yang sangat besar dari minyak tahun 1973 atau 1974, juga 
pinjaman luar negeri dan peranan PMA terhadap proses pembangunan 
ekonomi Indonesia semakin besar.  Akibat peningkatan pendapatan 
masyarakat, perubahan teknologi dan kebijakan Industrialisasi sejak 1980-
an, ekonomi Indonesia mengalami perubahan struktur dari Negara agrarsi 
ke Negara semi industri. 
 
1.     REPELITA I 
TUJUAN : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus 
meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan yang menekankan pada 
bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam tahap 
berikutnya. 
 
SASARAN : pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, 
perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik berat Pelita I 
adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk 
mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang 
pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil 
pertanian. 
 
KEBIJAKAN : Memberikan bibit unggul kepada petani dan melakukan 
beberapa eksperimen untuk mendapatkan bibit unggul yang tahan hama 
tersebut.  Memperbaiki infrastuktur yang digunakan oleh sektor pertanian 
seperti jalan raya, sarana irigasi sawah dan pasar yang menjadi tempat 
dijualnya hasil pertanian. Melakukan transmigrasi agar lahan yang berada 
di kalimantan, sulawesi, maluku dan papua dapat diolah agar menjadi 
lahan yang mengahasilkan bagi perekonomian. 
 
SEJARAH SINGKAT REPELITA 1 
REPELITA I ini merupakan lam- piran dari Pidato Kenegaraan Presiden 
Republik Indonesia di   depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada 
tanggal 15 Agustus 1974. Berdasarkan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLI/MPRS/1968 dibentuklah 
Kabinet Pemba-  ngunan dengan tugas pokok melaksanakan Panca Krida. 
Dalam rangka melaksanakan krida ke-2 dari Panca Krida Kabinet 
Pembangunan, yaitu menyusun dan melaksanakan  Rencana 
Pembangunan Lima Tahun, maka Pemerintah menyu-      sun suatu 
rencana pembangunan yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 
319 tahun 1968 dan yang disebut  Rencana Pembangunan Lima Tahun I 
atau Repelita I. Pelaksanaan Repelita I dimulai pada 1 April 1969 
bertepatan dengan dimulainya tahun anggaran baru1969/70,dan dan 
berakhir pada 31 Maret 1974 bertepatan dengan berakhirnya tahun 
anggaran 1973/74 Dengan demikian maka Repelita I meliputi tahun 
anggaran 1969/70 sampai dengan tahun  anggaran 1973/74. Pelaksanaan 
Repelita I setiap tahunnya dituangkan ke dalam Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga pelaksanaan tahun demi tahun 
termasuk penyediaan biayanya terlebih dahulu disetujui oleh Dewan   
Perwakilan   Rakyat dalam bentuk Undang-undang. 
 
2.    REPELITA II 
 
TUJUAN : untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh 
rakyat dan meletakkan landasan  yang  kuat   untuk   tahap   pembangunan   
berikutnya. 
 
SASARAN : Pengembangan sektor pertanian yang merupakan dasar untuk 
memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar 
tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. 
Selain itu sasaran Repelita II ini juga perluasan lapangan kerja 
 
KEBIJAKAN : 

1. Pemerataan kesempatan kerja, 
2. Pengembangan golongan ekonomi lemah dalam rangka 

pemerataan kesempatan berusaha, 

3. Pengembangan koperasi, 
4. Transmigrasi 
5. Investasi Pemerintah yang dilaksanakan melalui anggaran 

pembangunan negara. 
6. Menerapkan prinsip anggaran berimbang  
7. Pengadaan program padat karya 

 
SEJARAH SINGKAT REPELITA II 
Laporan ini berisikan hasil pelaksanaan pembangunan selama     lima tahun 
periode Repelita II yang berlangsung dari tanggal 1 April 1974 sampai 
dengan tanggal 31 Maret 1979 dan merupakan lampiran dari Pidato 
Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan 
Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus 1979. Hasil pelaksanaan dari 
masing-masing empat tahun pertama Repelita II telah disampaikan sebagai 
lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 
Agustus. Laporan kali ini tidak hanya melaporkan hasil pelaksanaan selama 
tahun terakhir 1978/79, tetapi juga mengenai keseluruhan hasil 
pelaksanaan selama lima tahun dari tahun anggaran 1974/75 sampai 
dengan tahun ang¬garan 1978/79. Sesuai dengan GBHN maka tujuan 
Repelita II adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh 
rakyat dan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan 
Repelita III dan selanjutnya. Di dalam mencapai tujuan tersebut Repelita II 
melanjutkan    usaha yang telah dijalankan selama Repelita I. Di samping 
itu Repelita II juga mulai menggarap secara lebih dalam masalah-masalah 
yang sejak semula disadari belum terpecahkan dalam Repelita I misalnya 
masalah perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, 
pemerataan pendapatan dan hasil-hasil pembangunan, masa¬lah 
pendidikan, kesehatan, koperasi, transmigrasi dan lain-lain. 
 
Segala usaha yang dijalankan selama Repelita II ke arah tujuan seperti 
tersebut di atas tetap dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan terus 
menerus dan selalu berlandaskan pada Trilogi Pembangunan yaitu 
pemerataan pembangunan menuju terwujudnya keadilan sosial, 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang 
sehat dan dinamis. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan ini tetap diusahakan 
di dalam suatu keseimbangan yang serasi tanpa ada unsur yang 
dikorbankan. Usaha ini selama Repelita II ternyata bukanlah hal yang 
mudah oleh karena banyaknya tantangan-tantangan yang dihadapi baik 
yang bersumber dari luar negeri oleh karena berbagai krisis ekonomi dunia 
maupun yang bersumber dari dalam negeri seperti krisis keuangan 
Pertamina dan hambatan-hambatan dalam produksi pangan. 
 
PRESTASI REPELITA I & II 

 Pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun 
 Investasi meningkat dari 11 persen menjadi 24 persen dari PDB 

selama 10 tahun 
 Kontribusi tabungan meningkat dari 23 persen menjadi 55 

persen • Sumber penghasilan utama devisa adalah ekspor 
minyak bumi kurang lebih 2/3 dari total penerimaan 

 Inflasi rata-rata 17 persen 
 Porsi pelunasan hutang 9,3 persen dan 11,8 persen dari 

pengeluaran kondisi Boom minyak tahun 1973 dan 1978 
 Kebijakan devaluasi rupiah dari Rp 415 menjadi Rp 625/$ 

 
3.    REPELITA III 
Pada Repelita III prioritas utama pemerintahan dalam rencana 
pembangunan perekonomian indonesia terletak pada sektor pertanian 
dimana sektor ini ditujukan pada swasembada pangan. Selain itu juga 
dilakukan peningkatan pada sektor industri yang mengelola bahan baku 
menjadi barang jadi. Kebijakan pembangunan ini berorientasi pada 
pemenuhan kebutuhan pokok dan penyediaan lapangan kerja . 
Kewenangan pengelolaan dana pembangunan disentralisasikan oleh 
departemen / LPND teknis melalui dokumen DIP dan desentralisasi oleh 
daerah melalui dokumen SPABP. Untuk mekanisme penyaluran dana 
pembangunan melalui sentarlisasi DIP dan anggaran didaerahkan (SPABP). 
adapun mekanisme perencanaan pembangunan yaitu TOP DOWN  
TRANSISI BOTTOM UP . Untuk arah kebijakan program pembangunan pada 
masa ini yaitu berarah ke pembangunan sektor . Jadi dapat disimpulkan 
bahwa pada tahun 1979-1984 atau pada masa Repelita III pemerintah 
memfokuskan rencana pembangunan perekonomian pada sektor 
pertanian yang menuju swasembada pangan dan industri pengolahan 
bahan baku menjadi barang jadi.  
 
Di awali pertumbuhan ekonomi amat tinggi pada tahun 1980-1981 (1981 : 
11%) dan kemudian merosot menjadi 2,2 persen pada tahun 1982 . dan 
untuk mennagulangi resesi ekonomi (kondisi ketika produk domestik bruto 
(GDP) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif 
selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun) dengan program 
deregulasi dan liberalisasi (1983-1988). pada awal orde baru, strategi 
pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan 
dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha untuk 
menekan laju inflasi yang sangat tinggi. Strategi-strategi tersebut 
kemudian dipertegas dengan ditetapkannya sasaran-sasaran dan titik 
berat setiap Repelita (REPELITA atau Rencana Pembangunan Lima Tahun 
adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah orde baru di 
Indonesia) yakni: 
 
Repelita III (1 April 1979 hingga 31 Maret 1984) 
Titik Berat Repelita III: Pada sektor pertanian menuju swasembada pangan 
dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang 
selanjutnya. Menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan 
ekspor. 
Pertumbuhan perekonomian periode ini dihambat oleh resesi dunia yang 
belum juga berakhir. Sementara itu nampak ada kecendrungan harga 
minyak yang semakin menurun khususnya pada tahun-tahun terakhir 
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Repelita III. Menghadapi ekonomi dunia yang tidak menentu, usaha 
pemerintah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, baik 
dari penggalakan ekspor mapun pajak-pajak dalam negeri. 
 
Dalam Repelita III unsur pemerataan lebih ditekankan dengan tetap 
memperhatikan "logi" lainnya melalui kebijaksanaan delapan jalur 
pemerataan yang intinya adalah: 

  Pemerataan kebutuhan pokok rakyat , terutama pangan, 
sandang, dan perumahan. 

 Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, 
pelayanan kesehatan. 

 Pemerataan pembagian pendapatan. 
 Pemerataan perluasan kesempatan kerja. 
 Pemerataan usaha, khususnya bagi golongan ekonomi lemah. 
 Pemerataan kesempatan berpartisipasi, khususnya bagi 

generasi muda dan kaum wanita. 
  Pemerataan pembangunan antar daerah. 
 Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. 

 
Pada akhir tahun Repelita III perkembangan yang terjadi di lingkup 
Internasional adalah bahwa nilai dollar menguat, tingkat bunga riil di AS 
menguat, dana mengalir ke AS, likuiditas Internasional meningkat dan 
semakin beratnya beban utang negara-negara yang sedang erkembang. 
 
4.    REPELITA IV 
Pada periode Pelita IV ini, letak titik beratnya hampir sama dengan periode 
Pelita III. Hanya saja yang membedakan adalah kalau di Pelita III lebih 
menekankan pada industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. 
Sedangkan pada periode Pelita IV ini lebih ditekankan pada “meningkatkan 
industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik 
industri berat maupun ringan. Selain itu, yang ditargetkan dalam periode 
Pelita IV ini adalah dilakukannya program KB dan rumah untuk keluarga. 
Pada periode Pelita IV ini, swasembada pangan dalam sektor pertanian 
berhasil dicapai. Terbukti dengan berhasilnya Indonesia memproduksi 
beras 25,8 ton pada tahun 1984 dan mendapatkan penghargaan di FAO 
(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985.Berikut adalah 
beberapa contoh kebijakan pemerintah untuk periode ini :  
1. Kebijakan INPRES no.5 tahun 1985 yaitu meningkatkan ekspor nonmigas 
dan pengurangan biaya tinggi dengan : 

 Pemberantasan pungutan liar (pungli) 
 Memberantas dan menghapus biaya-biaya 

siluman 
 Mempermudah prosedur kepabeanan 

 
2.Paket Kebijakan 6 Mei (PAKEM), yaitu mendorong sektor swasta di 
bidang ekspor dan penanam modal. 
 
3.Paket Devaluasi 1986, karena jatuhnya harga minyak dunia yang 
didukung dengan kebijakan pinjaman luar negri. 
 
4.Paket Kebijakan 25 Oktober 1986, deregulasi bidang perdagagan, 
moneter, dan penanam modal dengan cara : 

 Penurunan bea masuk impor untuk komoditi 
bahan penolong dan bahan baku 

 Proteksi produksi yang lebih efisien 
 Kebijakan penanam modal 

 
5.Paket Kebijakan 15 Januari 1987. peningkatan efisiensi,inovasi dan 
produktivitas beberapa sektor industri menengah keatas untuk 
meningkatkan ekspor nonmigas. 
 
Program KB dan swasembada pangan berhasil namun cenderung hanya 
terdapat di pulau Jawa saja. Beban Hutang luar negeri membesar. Terjadi 
resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian 
Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan 
fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat 
dipertahankan. Apa yang dialami pada periode Repelita III, ternyata masih 
dialami pada periode Repelita IV ini. Bahkan pada periode ini harga minyak 
bumi turun sangat tajam. Masalah yang semakin nampak dan dirasakan 
adalah masalah tenaga kerja yang melaju pada tingkat kurang lebih 2,7% 
per tahun. Pada tahun 1983 jumlah tenaga kerja adalah 64 juta dan tahun 
1988 diperkirakan akan menjadi 73 juta. Sementara angka pertumbuhan 
direncanakan hanya 5% pertahun selama Pelita IV. Di samping ciri-ciri 
pokok dan pola unit produksi juga merupakan hambatan bagi 
berkembangnya ekspor Indonesia, bahkan menghambat pertumbuhan 
secara keseluruhan. 
 
Suatu hal yang tidak dapat diabaikan dalam periode yang amat sulit ini 
adalah pada tahun 1984 Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras 
(tahun 1980 indonesia mengimpor beras sebanyak 2 juta ton, tahun 1981 
mengimpor 0,54 juta ton, tahun 1982 mengimpor 0,31 juta ton, tahun 
1983 mengimpor 0,78 juta ton). Dengan demikian devisa yang sebelumnya 
digunakan untuk mengimpor beras dapat digunakan untuk keperluan 
pembangunan. Pedoman pembangunan pada periode ini adalah GBHN 
tahun 1983 yang pada intinya tidak mengalami perubahan dibandingkan 
dengan GBHN sebelumnya. Usaha-usaha untuk melanjutkan deregulasi 
pada periode ini semakin ditingkatkan dengan tujuan utama meningkatkan 
efisiensi mekanisme pasar, khususnya yang berkaitan dengan aspek 
moneter, kelancaran arus barang yang ada pada giliran berikutnya 
diharapkan dapat meningkatkan produksi (Inpres No.4/1985). namun 
dengan situasi Internasional yang tidak menentu pada tahun1986/1987 
Neraca Pembayaran Indonesia menghadapi tekanan berat. Lebih-lebih 
karena turunnya harga minyak bumi. Untuk mengatasi ancaman itu, sekali 
lagi pemerintah memberlakukan kebijaksanaan devaluasi rupiah terhadap 
dollar AS sebesar 31% pada 12 September 1986. Tujuan utama devaluasi 

ini pada dasarnya untuk mengamankan neraca pembayaran selain untuk 
meningkatkan ekspor Indonesia, meningkatkan daya saing produk 
Indonesia dan mencegah larinya rupiah ke luar negeri. Namun harus 
diingat bahwa dengan devaluasi ini, jumlah hutang Indonesia semakin 
besar. 
 
Untuk memperbaiki pola unit produksi yang membuat biaya ekonomi 
tinggi sehingga produk Indonesia kurang dapat bersaing di luar negeri, 
pemerintah memberlakukan kebijaksanaan 6 Mei 1986. Kebijaksanaan ini 
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dalam negeri dan daya 
saing barang ekspor bukan migas melalui pemberian kemudahan tata 
niaga, fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk serta 
pembentukkan kawasan berikat. Kemudian pada 30 Juni 1986 Sertifikat 
Ekspor dihapus. Kebijaksanaan 6 Mei ini kemudian disempurnakan dengan 
kebijaksanaan 25 Oktober 1986, sekaligus sebagai penunjang 
kebijaksanaan devaluasi 12 September 1986 yang intinya mendorong 
ekspor non-migas melalui penggantian sistem bukan tarif menjadi sistem 
tarif secara bertahap, juga penyempurnaan ketentuan bea masuk dan bea 
masuk tambahan. Sejalan dengan itu bea fiskal ke luar negeri dinaikkan 
dari Rp 150.000,- per orang menjadi Rp 250.000,- perorang. Kemudian 
pada tanggal 25 Oktober 1986 ekspor dalam bentuk barang mentah 
(rotan, jangat, dan kulit) dilarang. 
 
Pada tahun-tahun terakhir Repelita IV, perekonomian Indonesia semakin 
dibebani dengan meningkatnya hutang luar negeri sebagai akibat 
depresiasi mata uang dollar Amerika Serikat terhadap Yen dan DM kurang 
lebih sebesar 35%. Namun dalam situasi sulit seperti ini, APBN tahun 
1987/1988 naik kurang lebih 6,6% di bandingkan dengan anggaran 
sebelumnya.Penyebab utamanya adalah bahwa negara minyak sudah 
meningkat pada tingkat rata-rata US$ 15 per barel. Yang juga sedikit 
menggembirakan adalah pada tahun 1987 ekspor non-migas telah dapat 
melampaui ekspor migas. oleh para pengamat naiknya ekspor non-migas 
ini disambut dengan dua pandangan. Di satu pihak beranggapan bahwa 
meningkatnya ekspor non-migas ini disebabkan karena deregulasi yang 
selama ini secara intensif dilakukan, namun pengamat yang lain 
berpendapat bahwa naiknya ekspor non-migas ini disebabkan karena 
depresiasi dollar Amerika terhadap Yen dan DM, karena ternyata ekspor 
indonesia ke Jepang dan Jerman Barat merupakan bagian tindakan kecil 
dari keseluruhan ekspor Indonesia. Pengamatan masih perlu dilakukan 
untuk menyusun kebijakan. Namun yang pasti bahwa target pertumbuhan 
sebesar 5% per tahun selama Repelita IV sangat sulit dicapai. 
 
5.    REPELITA V 
Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri 
untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi 
pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Pada periode ini 
terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara 
termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam 
negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru 
runtuh. Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap 
pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu 
dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki 
proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan 
kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila. 
 
Disamping itu Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot 
penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan negara 
dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6 
miliar pada tahun 1980. Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang 
memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. Dengan kebijakan itu, 
Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses 
pembangunan ekonomi. Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang 
ekonomi sehingga Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 
1980-an diawali dengan pembenahan di bidang politik. Kebijakan 
perampingan partai dan penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah 
Orde Baru, dilatari pengalaman masa Orde Lama ketika politik multi partai 
menyebabkan energi terkuras untuk bertikai. Gaya kepemimpinan tegas 
seperti yang dijalankan Suharto pada masa Orde Baru oleh Kwik Kian Gie 
diakui memang dibutuhkan untuk membenahi perekonomian Indonesia 
yang berantakan di akhir tahun 1960. 
 
Namun, dengan menstabilkan politik demi pertumbuhan ekonomi, yang 
sempat dapat dipertahankan antara 6%-7% per tahun, semua kekuatan 
yang berseberangan dengan Orde Baru kemudian tidak diberi 
tempat.Ekspansi kegiatan ekonomi selama tahun-tahun 1989-1991 ada 
sangkut pautnya dengan kebijaksanaan  deregulasi pemerintah, yang 
sudah mulaid ilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1983. Rangkaian 
tindakan deregulasi di atas memberi dorongan kuat terhadap kegiatan 
dunia swasta, yang beberapa tahun terakhir ini telah menjadi faktor 
penggerak dalam ekspansi ekonomi. Ekspansi ekonomi di atas telah 
disertai oleh ekspansi moneter yang besar, sebagai akibat naiknya 
permintaan domestik (domestic demand) yang mencakup tingkat investasi 
maupun tingkat konsumsi. Ekspansi ekonomi yang ditandai oleh laju 
pertumbuhan  pesat selama tiga tahun berturut-turut ini dianggap terlalu 
panas (overheated) dari sudut kestabilan keuangan moneter (Soemitro 
Djojokusumo, 1993). 
 
A.   Masalah-masalah yang dihadapi 
Kecenderungan terjadinya ekspansi ekonomi berbarengan dengan 
ekspansi moneter, sehingga ekonomi memanas (overheated) jika dibiarkan 
berlangsung terus akan membahayakan kestabilan ahrga dalam negeri dan 
melemahkan kedudukan negara kita dalam hubungan ekonomi 
internasional (khususnya dibidang neraca pembayaran luar negeri). 
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a. Indikator Ekspansi Ekonomi 
 Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat : 

5,8% (1988), 7,5% (1989), 7,1 (1990) 
 Investasi dunia swasta yang meningkat : 15% 

(1983), 17% (1991). Pangsa investasi asing 
berkisar 25% dari total nilai investasi swasta 
domestik. 

 
b. Indikato rekspansi Moneter 

 Jumlah uang beredar meningkat : 40% (189), 
44% (1990) 

 Kredit perbankan meningkat : 48% (1989), 
menjadi 54% (1991) 

 Laju inflasi meningkat : 5,5% (1988), 6,0% 
(1989) 9,5% (1990-1991) 

 Defisit tahun berjalan meningkat : US$1.6 
miliar (1989), US$3.7 miliar (1990) dan US$4.5 
miliar (1991). (Soemitro Djojohadikusumo, 
1993) 

 
B.   Rencana dan Kebijaksanaan Pemerintah 

 Berlangsungnya proses pemulihan ekonomi sampai kegiatan 
ekonomi meningkat cepat sehingga memanas (overheated) 
berlangsung selama tahun ke 4, ke 5 pelaksanaan PELITA IV dan 
tahun ke 1 PELITA V (1987/1988 – 1989/1990) dan ekonomi 
memanas ini berlangsung terus sepanjang PELITA V  
(1989/1990 – 1993/1994) 

 Kondisi ekonomi yang memanas perlu didinginkan dengan 
kebijaksanaan uang ketat. 

 Kebijaksanaan uang ketat (TMP = tight money policy) 
 Untuk “mendinginkan” kondisi ekonomi yang terlalu panas 

dilakukan kebijaksanaan fiskal dan moneter/ perbankan : 
 Meningkatnya penerimaan dalam negeri : Rp 28.73 triliun 

(1989/1990), Rp 39,54 triliun (1990/1991), Rp 41,58 triliun 
(1991/1992) 

 Moneter / perbankan 
 
C.   Membatasi kredit bank melalui politik diskonto (suku bunga) didukung 
operasi pasar terbuka dengan instrument SBI dan SBPU. 
 
D.   Mengawasi likuiditas bank melalui ketentuan LDR (Loan to Deposit 
Ratio) dann CAR (Capital Adequacy Ratio). 
 
Dampak TMP : pertumbuhan ekonomi menurun dari 6,6% (1991) menjadi 
6,3% (1992) dan inflasi menurun dari 9,5% (1991) menjadi 4,9% (1992). 
(Soemitro Djojohadikusumo, 1993: angka-angka : Nota Keuangan dan 
Rancangan APBN 1994/1995). 
 
6.    PELITA VI 
Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang 
ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan 
pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia sebagai pendukungnya. Namun Pelita VI yang diharapkan menjadi 
proses lepas landas Indonesia ke yang lebih baik lagi, malah menjadi gagal 
landas dan kapal pun rusak.Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di 
atasi pada akhir tahun 1997.  Semula berawal dari krisis moneter lalu 
berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan 
terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas ditengah jalan. Kondisi 
ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, 
Pembagunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil 
kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak 
merata.  
 
Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara fundamental 
pembangunan ekonomi sangat rapuh. Kerusakan serta pencemaran 
lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar 
daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat 
terasa semakin tajam. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan 
(Marginalisasi sosial). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan 
ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang 
demokratis dan berkeadilan. Pembagunan tidak merata. Tampak dengan 
adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi beban negara 
seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya 
ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia 
menjelang akhir tahun 1997. Membuat perekonomian Indonesia gagal 
menunjukan taringnya. Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde 
Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya. 
   
Faktor Penyebab Kegagalan Ekonomi Indonesia Pada Masa Orde Baru 
Ketika krisis moneter melanda Indonesia, semua pihak tersentak melihat 
indikator ekonomi Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, krisis ekonomi 
telah memporak-porandakan “keberhasilan” pertumbuhan ekonomi 
Indonesia (rata-rata 7-8 %) selama tiga dekade menjadi minus 13 %. 
Ironisnya, dalam beberapa bulan kemudian, krisis justru semakin parah 
dan mengarah pada potret ekonomi Indonesia yang suram. Misalnya, 
selama dilanda krisis, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 80 juta, 
angka pengangguran meroket menjadi 20 juta jiwa, bahkan laju inflasi 
mendekati angka 100 % (hiperinflasi). 
 
Sikap mental Orde Baru yang tak lagi menghargai supremasi hukum, hak 
asasi manusia (HAM), demokratisasi dan lingkungan hidup memang tak 
sejalan dengan gerakan reformasi. Orde Baru bukan menyangkut orang 
per orang, melainkan sikap mental dan pola pikir yang mempengaruhi 
seseorang. Tanpa perubahan terhadap sikap mental itu, apa pun gerakan 
reformasi yang dilakukan takkan berhasil. Karena itu, mentalitas Orde Baru 

harus diubah. Gerakan reformasi, lanjutnya, bisa berhasil walaupun 
dilakukan oleh mereka yang pernah menjadi pejabat Orde Baru. Asalkan, 
mereka sudah mengubur mentalitas Orde Baru serta mengubahnya 
menjadi sikap mental yang sesuai dengan gerakan reformasi. Sebaliknya, 
reformasi bisa gagal walaupun dilaksanakan oleh orang lain, yang bukan 
mantan pejabat Orde Baru, tetapi mereka memiliki mentalitas Orde Baru. 
Mentalitas Orde Baru, muncul karena penguasa mempunyai kedudukan 
lebih kuat dibanding rakyat. Akibatnya, aparat pun merasa harus dilayani 
oleh rakyat, dan menempatkan rakyat bagai peminta-minta pelayanan. 
Padahal, aparat sesungguhnya harus berperan melayani masyarakat. 
 
Bahkan, dengan porsi kekuasaan pemerintah yang terlalu kuat, rakyat 
sebagai pemegang kedaulatan tak bisa berbuat apa-apa. Dalam kasus 
pertanahan misalnya, rakyat yang merasa haknya dirampas cuma bisa 
berunjuk rasa atau membangun tenda di atas tanahnya. Namun itu tidak 
akan bertahan lama. Rakyat pun pasti kalah, BPN tengah melakukan 
perubahan sikap mental aparatnya. Pelayanan kepada rakyat di bidang 
pertanahan kini semakin dipermudah. Orde Baru bagaikan seorang raksasa 
yang kini tengah menghadapi sakratul maut. Bahkan mungkin secara 
medis raksasa Orde Baru itu sudah mati. Tetapi seperti mahluk hidup, yang 
menghadapi ajalnya, raksasa Orde Baru kini sedang mengge-lepar-gelepar 
sekarat dan beberapa bagian tubuhnya bergerak tidak terkendali. 
 
Dibutuhkan waktu yang panjang untuk dapat mengendalikan gerakan 
“bagian tubuh” Orde Baru yang tidak terkendali itu. Pemerintah dapat 
melakukan kekerasan untuk mempercepat kematian Orde Baru. Tetapi ini 
akan menghasilkan raksasa baru yang barangkali akan dihadapi rakyat, 
seperti menghadapi Orde Lama maupun Orde Baru, 10-20 tahun yang 
akan datang. Sebab itu, pemerintah dan ABRI memilih pendekatan 
persuasif, sekalipun butuh waktu dan kesabaran. 
 
Pendekatan yang dilakukan pemerintah serta ABRI dalam menangani 
berbagai kerusuhan, memang bukan suatu yang populer. Akibatnya, ABRI 
dan pemerintah dianggap lemah. Banyak tokoh masyarakat yang 
menghujat pemerintah. Pemerintah saat ini selalu dalam posisi terpojok, 
kalah, dan selalu salah. Sebaliknya, kalangan humas pemerintah kurang 
mampu menghadapi pendapat masyarakat yang menyudutkan 
pemerintah. Keberhasilan pembangunan belumlah tentu sebuah 
keberhasilan. Bahkan, keberhasilan pembangunan-khususnya selama Orde 
Baru, bisa menjadi perusakan alam dan kerugian besar untuk masyarakat 
daerah. Ini terjadi, karena pelaksanaan pembangunan kurang 
memperhatikan analisis dampak sosial. Juga pengaruh banyaknya pejabat-
pejabat yang menguasai sistem-sistem untuk kepentingan diri mereka 
masing-masing sebagaimana yang telah menjadi ciri dari pemerintahan 
dan masyarakat Orde Baru. 
 
Suatu golongan yang tidak disenangi kemudian menjadi disenangi, akan 
ikut membantu memperlancar perubahan. Namun suatu golongan yang 
telah berada dalam situasi yang menyenangkan, menikmati banyak hak 
istimewa, kekuasaan dan duit, mereka akan bertahan sekuat mungkin. 
Itulah keadaan yang terjadi sekarang, golongan status quo sangat kuat. 
Para pejabat Orde Baru selalu menyatakan penguasaan mereka atas 
sumber-sumber ekonomi politik dan birokratik itu untuk kepentingan 
pembangunan bangsa, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta 
janji-janji pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Namun pada 
dasawarsa 1980-an, gerakan mahasiswa secara jitu menemukan fakta 
bahwa “pembangunan telah memakan korban” bagi warga masyarakat 
yang justru tergusur dari tanah mereka. Setiap upaya mempersoalkan 
nasib rakyat tak jarang diperhadapkan dengan tudingan “mengganggu 
jalannya pembangunan”. Jika mempersoalkannya ke tingkat internasional, 
aparat Orde Baru menudingnya sebagai “menjelek-jelekkan bangsa” atau 
“menjual bangsa” ke pihak asing. 
 
Tujuan nasionalisme Orde Baru sangat jelas, yakni mempertahankan 
kepentingan KKN mereka dengan dua target.: 

a. Kekuatan-kekuatan rakyat tak dapat berkembang 
dan tetap lumpuh, sehingga rakyat tak bisa bersuara 
atas praktik KKN Orde Baru. 

 
b. Mengobarkan nasionalisme untuk mencegah dan 

mengacaukan upaya aktivis hak asasi manusia untuk 
memperkarakan kasus-kasus pelanggaran hak asasi 
manusia (human rights violation). 

 
Hasil yang diharapkan pemimpin Orde Baru yang mengobarkan 
nasionalisme sempit itu, ada dua hal. Pertama, mereka kebal dari hukum 
(impunity). Semua praktik KKN yang mereka jalankan, tidak dapat 
dihukum, sehingga kepentingan-kepentingannya tetap lestari. Mereka 
untouchable-tidak bisa dijangkau hukum. Kedua, mereka juga bebas 
bergentayangan melakukan penindasan hak asasi manusia, memangsa 
korban dari bangsanya sendiri. Nasionalisme yang digembor-gemborkan 
oleh Orde Baru jelas berusaha keras mematikan gerak aktivis hak asasi 
manusia dengan berbagai siasat dan intrik yang kotor. Dengan siasat dan 
intrik kotor itulah pengibar nasionalisme ini mengelabui kita semua, 
sehingga berbagai pelanggaran hak asasi manusia tidak diungkap dan tidak 
pula diperkarakan. 
 
Otoritarianisme Orde Baru telah berulang kali menuduh para aktivis hak 
asasi manusia sebagai “agen asing” atau “agen Barat” sambil terus 
menimbulkan korban-korban atas bangsanya sendiri. Kita semua terus-
menerus berusaha dibenamkan dalam perangkap kesadaran untuk 
melupakan kekejaman yang diperbuat Orde Baru atas bangsanya sendiri. 
Nasionalisme Orde Baru tak peduli jatuhnya korban dari bangsanya sendiri 
yang terhempas menemui ajalnya sejauh kepentingan KKN tidak digugat 
rakyat. Bahkan dengan praktik yang berkualifikasi kejahatan terhadap 



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      13 

 

kemanusiaan (crimes against humanity) – kejahatan yang merupakan 
musuh seluruh umat manusia – jika perlu dilakukannya. Untuk 
menutupinya pejabat Orde Baru dan pewarisnya sering menangkalnya 
dengan pernyataan angkuh: “jangan campuri urusan dalam negeri 
Indonesia”. 
 
Pembangunan yang terjadi di zaman Orde Baru pada awalnya bisa 
membuat pendapatan per kapita naik empat kali, dari sekitar US$ 250 
sampai sekitar US$ 1.000 per kapita setahun. Namun kemudian Orde Baru 
ternyata hanya menyuburkan korupsi dan memperbesar kesenjangan 
sosial. Di lain pihak, secara statistik juga bisa dibuktikan bahwa tingkat 
kemiskinan berkurang. Tingkat kesejahteraan, yang bisa diukur dengan 
konsumsi per kapita beras, gandum, BBM, listrik, fasilitas kesehatan, 
pendidikan, transportasi umum, dan sebagainya, semua naik banyak. Kalau 
sekarang, lima tahun sesudah digempur krisis ekonomi yang dahsyat, 
tingkat konsumsi publik masih cukup dan sebagian terbesar masyarakat 
tidak lapar dan merana –dibandingkan dengan tahun 1966– maka 
semuanya ini adalah hasil perbekalan dari zaman Orde Baru. 
 
Sedangkan penanaman modal asing sangat diperlukan karena divestasi 
perusahaan-perusahaan yang karena krisis dikuasai oleh negara, dan juga 
akibat dari skema debt-equity swap yang dilakukan perusahaan-
perusahaan yang besar beban utangnya kepada pihak luar negeri. Begitu 
juga kebijakan lalu lintas devisa sudah tidak baik dipadukan dengan sistem 
nilai tukar mata uang tetap, tanpa fundamental ekonomi yang kuat 
terhadap pengaruh globalisasi. Memang pemerintahan yang buruk (bad 
governance) tercermin dalam maraknya KKN bukan penyebab utama 
masuknya Indonesia ke dalam krisis, tetapi hal itu jelas amat 
memperburuk keadaan. 
 
Setting kapitalisme global terhadap Indonesia bukanlah suartu hal yang 
baru dilakukan. Kenaikan rezim Soeharto dulu sedikit banyaknya 
mendapat dukungan dari negara-negara maju. Setting itu juga dimainkan 
untuk menjatuhkan Soeharto dari kekuasaannya karena praktek korupsi 
cukup parah, dukungan yang tadinya diberikan lambat laun dicabut sampai 
akhirnya Soeharto terjungkal. Pada masa krisis ekonomi sebelum 
kejatuhannya, Soeharto tampak setengah hati menjalankan kebijakan 
Bank Dunia dan IMF. Tetapi karena Soeharto tidak mau membubarkan 
anak-anak dan kroninya, renacana peminjaman dana itu ditarik kembali. 
Padahal sebagaian besar Bank-bank itu sudah dalam kedaan kacau. 
Kelemahan Soeharto adalah terlalu membela anak-anak keluarga dan 
kroninya. Sehingga Bank Duniapun ditentangnya. Sehingga Saoeharto tidak 
dapat dukungan dan jatuh. Bahkan pengusaha dan militer sebagai 
penopang utama kekuasaannyapun pada akhirnya tidak memberikan 
dukungan karena sudah tidak melihat ada prospek lagi dalam 
kekuasaannya. Setelah Soeharto jatuh, Bank Dunia tidak serta merta dapat 
langsung melakukan kontrol terhadap penguasa baru di Indonesia. 
 
Rezim pemerintahan Orde Baru yang pada waktu itu sudah memangalami 
banyak permasalahan tidak cepat-cepat membereskan masalahnya 
sehingga hanya mempersulit dan menambah beban bagi rakyat yang 
sudah lama merasa tidak puas. Ketidakpuasan rakyat terhadap 
pemerintahan semakin di tambah dengan naiknya harga-harga kebutuhan 
pokok seperti beras, lauk-pauk, BBM, yang notabene merupakan 
kebutuhan yang sangat vital bagi rakyat. Rezim Orde Baru Soeharto 
akhirnya punya banyak cacatnya yang menjadi fatal karena tidak terkoreksi 
secara dini. Seandainya Pak Harto mau mundur pada pertengahan 1980-an 
dan cengkeraman sosial-politiknya bisa dikendurkan, keadaan mungkin 
sekali tidak separah sekarang. Negara, dan para pemimpinnya, yang 
mampu membanting setir demikian adalah RRC, yang sistem politiknya 
masih dikendalikan Partai Komunis, akan tetapi ekonominya 
direformasikan berdasarkan sistem pasar terbuka yang cukup bebas. 
Proses otonomi daerah di RRC senantiasa bisa dikendalikan Beijing, karena 
semua gubernur dan bupati diangkat dan diberhentikan pemerintah pusat. 
 
Pembangunan politik dan ekonomi untuk negara besar seperti Indonesia 
selalu memerlukan pemerintah yang kuat. Ini hanya ada selama zaman 
Soeharto, tetapi dengan pengorbanan demokrasi politik dan sosial. Satu-
satunya masa pendek yang mungkin bisa kita pelajari kembali, kalau 
mencari percontohan, adalah masa 1950-1957. Pada masa itu, pengaruh 
asing (kebanyakan memang Belanda) masih kuat. Orientasi kebijakan 
ekonomi masih rasional dan terbuka terhadap interaksi dengan dunia luar. 
Kehidupan politik masih cukup demokratis, dan partai opisisi ada. 
Beberapa tokoh yang pragmatik berpengaruh di bidang ekonomi, yakni 
Bung Hatta, Sjafruddin, Djuanda, Leimena, Sumitro, Wilopo, dan 
sebagainya. Bung Karno masih ada dengan pengaruhnya yang karismatik 
dan menyatukan bangsa, akan tetapi ia belum menjadi penguasa utama. 
Tetapi, bibit-bibit perpecahan politik sudah ada, dan konflik dunia, 
demokrasi lawan komunisme, sudah mulai masuk ke negeri ini. Indonesia 
memang tidak pernah bisa mengasingkan diri dari pengaruh-pengaruh 
dunia, baik politik maupun ekonomi. 
 
Dalam membangun negara, kita harus membedakan antara state building 
dan nation building. Dalam tahap pertama, kita lebih berhasil dalam hal 
nation building, dan jasa Bung Karno tidak boleh dilupakan. Nation 
building selama 50 tahun dilakukan dan dilestarikan berdasarkan wacana 
melting pot, seperti di Amerika, di mana suku-suku bangsa kaum imigran 
yang menyusun Amerika harus melebur diri menjadi prototipe bangsa 
Amerika yang Anglosax dan Protestan. Ikanya lebih penting daripada 
bhinnekanya. Setelah 50 tahun, model nation building ini harus kita 
tinggalkan. Kebinekaan harus lebih ditonjolkan, akan tetapi kesatuan 
bangsa dan negara harus dipelihara, kalau bisa secara alami, atas dasar 
keyakinan nasional bahwa hidup sebagai warga bangsa besar lebih sentosa 
daripada sebagai warga negara kecil. Tetapi, terutama elite politik di 

Jakarta dan di Jawa, lagi pula TNI, harus mengubah wacana-wacananya. 
Sampai sekarang, konsensus yang praktis masih dicari. 
 
State building rupanya jauh lebih sulit daripada nation building. Para 
peninjau asing yang kompeten (ahli ilmu politik) pada umumnya tidak 
terlalu menyangsikan bahwa Indonesia kelak pecah seperti Uni Soviet dan 
Yugoslavia. Semangat nasionalisme masih cukup kuat, walaupun sudah 
mengalami erosi. Yang membuat risiko besar perpecahan RI adalah bahwa 
pemerintahnya lemah. “Indonesia is not a failed state but a weak state”. 
Pemerintah di Jakarta lemah oleh karena terperangkap dalam proses 
demokratisasi. Lemahnya pemerintah dan negara dewasa ini oleh karena 
alat-alat penegak kekuasaan tidak berfungsi: tentara, polisi, jaksa, hakim, 
sistem peradilan, dan sebagainya. Moral serta perasaan tanggung 
jawabnya dirusak oleh KKN dan oleh karena negara tidak bisa menjamin 
gaji dan balas jasa yang wajar. Maka, krisis ekonomi memperparah 
efektivitas aparat pemerintah dan negara. Anggaran belanja pemerintah 
terlalu digerogoti pembayaran kembali utang dan bunga. Beban utang ini 
ikut menyebabkan weak state. Ini mempermasalahkan untung dan ruginya 
bantuan internasional, juga peran asing (dan yang “nonpribumi”) di 
perekonomian kita. 
 
Perlukah kita akan mereka, atau kita harus menegakkan kedaulatan serta 
kemurnian “negara pribumi” kita? Secara logis dan historis empiris, 
jawabnya: Indonesia tidak bisa keluar dari krisis dan kelemahan tanpa 
bantuan dari luar dan tanpa membuka diri terhadap unsur-unur asing dan 
yang nonpribumi. Ada kalangan (politisi pribumi) yang secara bangga 
mengatakan, kita bisa berdiri sendiri berdasarkan kekayaan alam kita. 
Pengalaman zaman Bung Karno sudah memberi pelajaran. Tidak ada 
gunanya mengusir Belanda, Cina, asing Barat, dan menolak penanaman 
modal asing. Bung Karno pun membuat pengecualian: perusahaan minyak 
bumi asing (Caltex dan Stanvac) yang sudah ada tidak diusir karena hasil 
devisa diperlukannya. 
 
 

 
 
 
Program Pertanian era Pak Harto 
MENGAWALI masa pemerintahannya pada 1966, Presiden Soeharto 
memprioritaskan sektor agraria dan mengeluarkan berbagai kebijakan 
yang mengarah pada revolusi pangan. Hal ini ditempuh karena kemiskinan 
dan kelangkaan pangan menjadi prahara sekaligus pemantik munculnya 
konflik dan krisis politik yang melanda Indonesia yang masih belia saat itu. 
Sepanjang 1970-an hingga 1980-an dilakukan investasi besar-besaran 
untuk infrastruktur pertanian. Sejumlah waduk, bendungan, dan irigasi 
dibangun. Pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), 
swasemabda pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana 
pembangunan yang dibuat oleh Pak Harto. Di dalam Pelita I Pertanian dan 
Irigasi dimasukkan sebagai satu bab tersendiri dalam rincian rencana 
bidang-bidang. Di dalam rincian penjelasan dijelaskan bahwa tujuannya 
adalah untuk peningkatan produksi pangan terutama beras. 
 
Pada masa pemerintahan Pak Harto juga dikembangkan institusi-institusi 
yang mendukung pertanian, mulai dari koperasi yang melayani kebutuhan 
pokok petani dalam usaha agribisnisnya, Bulog yang menampung hasil dari 
petani, institusi penelitian seperti BPTP yang berkembang untuk 
menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian yang pada masa Pak 
Harto salah satu produknya yang cukup terkenal adalah Varietas Unggul 
Tahan Wereng (VUTW), hingga berbagai bentuk kerjasama antar lembaga 
yang terkait penyediaan sarana prasaran yang mendukung pertanian 
seperti irigasi dan pembangunan pabrik pupuk.Penyediaan sarana 
penunjang, seperti pupuk, diamankan dengan membangun pabrik-pabrik 
pupuk. Para petani dimodali dengan kemudahan memperoleh kredit bank. 
Pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan 
pengadaan pangan. Diperkenalkan juga manajemen usaha tani, dimulai 
dari Panca Usaha Tani, Bimas, Operasi Khusus, dan Intensifikasi Khusus 
yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. 
Saat itu, budi daya padi di Indonesia adalah yang terbaik di Asia. 
Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida 
melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. Pabrik pupuk dibangun. Petro 
Kimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan Asean Aceh 
Fertilizer di Aceh. 
 
Teknologi pertanian diperkenalkan dan disebarluaskan kepada para petani 
melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan para penyuluh 
pertanian di tingkat desa dan kelompok petani. Selain program 
penyuluhan, kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, pemirsa), 
juga menjadi salah satu program pertanian Orde Baru yang khas, karena 
menyuguhkan temu wicara langsung antara petani, nelayan, dan peternak 
dengan menteri atau Presiden Soeharto langsung. Kelompencapir juga 
menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat pertanian yang diikuti oleh 
para petani berprestasi dari berbagai daerah. 
 
Swasembada Beras 
Program kerja pertanian Pak Harto berbuah prestasi. Indonesia yang 
dikenal sebagai negara agraria pengimpor beras terbesar pada 1966, 
mampu mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri melalui 

MATERI 6 

KEBIJAKAN EKONOMI ORDE BARU : 

SWASEMBADA PANGAN  
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swasembada beras pada 1984. Pada 1969 Indonesia memproduksi beras 
sekitar 12,2 juta ton beras, sementara pada 1984, bisa mencapai 25,8 juta 
ton beras. Kesuksesan ini mengantarkan Pak Harto diundang berpidato di 
depan Konferensi ke-23 FAO (Food and Agriculture Organization) 
/Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia), di Roma, Italia, 14 November 
1985. [Sumber: Jurnal Diplomasi Vol. 3 No. 3 September 2011, Pusdiklat 
Kementerian Luar Negeri RI] 
 
Swasembada Beras Pada masa Orde Baru: Sebuah perspektif dari sisi 
Enforcement Negara 12 April 2011 06:33:30 Diperbarui: 25 Juni 2015 
23:52:51 Dibaca : 27242 Komentar : 2 Nilai : 0 Durasi Baca : 5 menit Orde 
Baru merupakan masa Indonesia setelah turunnya Presiden Soekarno dan 
digantikan oleh kepemimpinan Soeharto. Dalam masa kepemimpinannya 
yang berlangsung selama lebih dari tiga puluh tahun, Indonesia mengalami 
masa-masa yang menurut masyarakat secara umum merupakan masa 
pembangunan ekonomi. Kemajuan pembangunan ekonomi ini dirasakan 
sangat signifikan oleh masyarakat karena sebelumnya pada tahun 1966 
Indonesia mengalami gejolak ekonomi yang luar biasa dimana inflasi 
mencapai 650%. Adapun beberapa hal positif yang didapatkan dari 
pembangunan ekonomi secara umum pada masa Orde Baru ini antara lain 
pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta perkembangan 
sektor pertanian. Prestasi luar biasa yang diperoleh dari perkembangan 
sektor pertanian ini adalah Indonesia bisa mengubah status dirinya dari 
Negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi Negara pengekspor 
beras terbesar di dunia dan mencapai swasembada pangan pada tahun 
1980-an. Swasembada beras menjadi isu yang sangat penting dalam masa 
Orde Baru, karena ia merupakan prestasi di masa itu.  
 
Hal yang menarik adalah mengapa setelah turunnya Soeharto, Indonesia 
kini kembali lagi menjadi pengimpor beras dunia dan bahkan masuk 
sebagai empat besar Negara pengimpor beras di dunia. Ini 
mengindikasikan bahwa Soeharto benar-benar berperan langsung untuk 
mewujudkan hal tersebut. Hal inilah yang kemudian akan saya bahas 
dalam essay ini. Dalam essay ini saya akan membahas apa yang dilakukan 
oleh soeharto terkait dengan pencapaian swasembada pangan melalui 
studi dari beberapa literatur yang saya temukan. Pelaksanaan Revolusi 
Agraria sebagai upaya peningkatan produksi pangan Kemajuan ekonomi 
bisa dicapai oleh pemerintahan Soeharto melalui komitmennya yang besar 
terhadap pembangunan ekonomi sebagai salah satu cara untuk 
mewujudkan legitimasi politiknya di hadapan rakyat. Kestabilan ekonomi 
merupakan target yang harus dicapai. Arah dan pola pembangunan 
ekonomi pada masa Soeharto dituangkan dalam bentuk Rencana 
Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang sudah dilaksanakan sampai 
dengan Pelita VII (sampai tahun 1996).  
 
Oleh karena itu, swasembada pangan merupakan hal yang sangat bukan 
tidak mungkin, karena ia memang menjadi fokus tersendiri dalam rencana 
pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Di dalam Pelita I bahkan 
Pertanian dan Irigasi dimasukkan sebagai satu bab tersendiri dalam rincian 
rencana bidang bidang. Di dalam rincian penjelasan dijelaskan bahwa 
tujuannya adalah untuk peningkatan produksi pangan terutama beras. 
“Peningkatan produksi pangan bertudjuan agar Indonesia dalam waktu 
lima tahun jang akan datang tidak usah meng- impor  beras  lagi .  Tudjuan 
lain  ialah  memperbaiki  mutu  gizi pola konsumsi manusia Indonesia 
melalui peningkatan produksi pangan jang mengandung protein chewani  
dan  nabati, terutama ikan dan katjang-katjangan. Akibat positif dari 
peningkatan produksi  beras ialah bahwa lambat-laun  tidak  perlu  lagi  
mengimpor  pangan,   sehingga dengan demikian devisa jang langka itu 
dapat digunakan untuk mengimpor barang modal dan bahan baku jang 
diperlukan untuk pembangunan sektor-sektor lain, terutama sektor indus-
tri.  
 
Selanjutnja, peningkatan produksi pangan akan meningkat-kan 
pendapatan petani-petani pangan. Ini akan meningkatkan taraf 
penghidupan para petani jang telah sekian lamanja hidup dalam serba 
kesengsaraan dan kemiskinan.” (kutipan kalimat yang terdapat dalam 
buku pedomen Repelita) Hal tersebut menunjukkan bahwa Soeharto tidak 
main main dengan targetnya. Dalam mengupayakan tujuan tersebut bisa 
dicapai, di dalam pedoman Repelita bahkan di-breakdown hasil pertanian 
apa saja yang ingin ditingkatkan dan bagaimana langkah-langkah strategis 
untuk mewujudkannya. Pembangunan sektor pertanian ini merupakan 
wujud dari Revolusi Agraria di Indonesia yang ditempuh melalui empat 
langkah, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi 
pertanian. Beras sendiri, seperti sudah disebutkan tadi, menjadi komoditas 
yang menjadi focus utama di Pelita I. Berbagai upaya dilakukan untuk 
meningkatkan produksi beras, antara lain melalui pembuatan dan 
perbaikan sarana irigasi di berbagai daerah persawahan, pemberian modal 
bagi masyarakat petani, penelitian dan penggunaan bibit unggul, serta 
modernisasi pertanian melalui teknologi.  
 
Pemerintah menaklukkan, petani ditaklukkan Menarik mengamati 
bagaimana Indonesia pada masa Orde Baru bisa mencapai swasembada 
beras dan mengapa sampai sekarang hal itu belum bisa terulang kembali. 
Padahal  pada masa awal Soeharto memerintah, keadaan ekonomi 
Indonesia sedang carut marut. Soeharto dan para arsitek Orde Barunya 
mengatur skema pembangunan yang sedemikian rupa detailnya agar 
target-target pembangunan tersebut bisa tercapai, termasuk mengenai 
swasembada beras. Latar belakang sebagai seorang militer membuat 
system pemerintahan serta kebijakan-kebijakan yang dibuat juga khas 
sentuhan militer: bersifat instruktif. Soeharto membuat suasana 
pemerintah ibarat subjek penguasa, sedangkan rakyat (dalam hal ini 
petani) sebagai subjek untuk ditaklukkan. Lalu bagaimana dengan 
targetnya?  
 

Targetnya adalah swasembada beras. Inti dari cara ini adalah instruksi 
presiden yang disalurkan secara top-down ke petani. Sebagai penyalur 
informasinya dibentuk organisasi bimbingan massal (Bimas) yang 
melibatkan semua level pemerintahan dari pusat sampai desa. Di tingkat 
petani, dibentuk kelompok-kelompok tani yang berfungsi untuk 
menjalankan instruksi di lapangan. Perannya sama seperti prajurit di 
medan perang, yaitu petani tidak boleh mengambil keputusan soal 
produksi. Pemerintah akan  memutuskan jenis benih apa yang akan 
digunakan, berapa lama waktu tanam, jenis pupuk, pestisida, dan lain-lain. 
Kemudian, petani tinggal melaksanakan apa yang diinstruksikan, setelah 
diberikan penyuluhan oleh lembaga-lembaga penyuluhan yang dibentuk 
oleh Departemen Pertanian. Di lapangan, lembaga-lembaga penyuluhan 
tersebut dibebankan tugas untuk memastikan  apakah petani sudah 
menjalankan sesuai dengan yang diinstruksikan.  
 
Setiap penyuluh harus memastikan semua petani bimbingannya 
menjalankan instruksi. Kalau ada petani yang menentang instruksi 
pemerintah, misalnya menanam padi jenis lain, maka aparat keamanan 
akan "mengamankan"nya. Instruksi ini kemudian tidak hanya berhenti soal 
benih dan pupuk, melainkan juga berkenaan dengan pemasaran hasil 
pertanian. Untuk mendekatkan petani ke pasar sarana dan hasil produksi 
pemerintah mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD). KUD nantinya yang akan 
menyalurkan sarana produksi ke petani sekaligus membeli gabah dari 
petani. Tidak hanya itu, ketersediaan sarana produksi serta akses bantuan 
modal juga dijamin oleh pemerintah. Hal inilah yang dilakukan Soeharto 
untuk mencapai target swasembada berasnya. Semuanya dikontrol secara 
ketat. Kegiatan agroindustri hulu (sarana produksi), usaha tani (on-farm), 
agroindustri/bisnis hilir (pengolahan/pemasaran), dan penunjang 
(penelitian, penyuluhan, pembiayaan) diintegrasikan secara ketat dalam 
program Bimas.  
 
Namun demikian, tak jarang terjadi di lapangan, metode ini dirasakan 
menjadi semacam pemaksaan dari penguasa kepada rakyatnya. Dalam 
kepemimpinannya, Soeharto sering menggunakan kekerasan sebagai alat 
untuk memecahkan masalah. Berbagai kasus sengketa agraria sepanjang 
berkuasanya rezim  Orde Baru, penyelesaiannya selalu dengan pola 
kekerasan, lalu pihak pemerintah selalu cenderung berpihak pada 
kekuatan modal. Hal ini menjadi kenyataan yang terjadi pada masa Orde 
Baru, apabila terdapat kelompok masyarakat yang menolak gagasan 
pembangunan ataupun melakukan perlawanan, security approach pun 
dilakukan, dengan segera kelompok tersebut mendapat tuduhan anti 
pembangunan, melawan negara, PKI, anti Pancasila dan sederet stigma 
politik lainnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Soeharto, khas dengan 
aroma militer. Membuat langkah strategis, menginstruksikan kepada para 
prajuritnya, kemudian dilaksanakan oleh para prajurit dengan control 
ketat tentunya, lalu hasilnya? Indonesia mencapai swasembada beras 
pada tahun 1984 dan ia dianugerahi sebuah medali bertuliskan ”from rice 
importer to self sufficiency” dari Food and Agriculture Organization (FAO).   
 
Tidak hanya penghargaan dari FAO, beberapa tahun kemudian ia juga 
mendapatkan penghargaan dari PBB mengenai kependudukan. Metode ini 
mungkin bisa dibilang penyebab keberhasilan kepemimpinannya, 
membawa pembangunan ekonomi Indonesia mengalami kemajuan dan 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga kemudian Indonesia dikenal 
sebagai salah satu dari macan asia. Kalau sekarang orangtua kita yang 
pernah hidup di masa Orde Baru ditanya, lebih suka hidup di zaman mana: 
Orde Baru (Soeharto) atau sekarang ini (reformasi)? Maka kebanyakan dari 
para orang tua kita akan menjawab lebih suka hidup di zaman Orde Baru. 
Alasan yang paling banyak diungkapkan adalah rakyat terasa sejahtera, 
uang sangat cukup untuk makan, dan tidak banyak menyaksikan 
perkelahian para elit politik di Televisi. Kebanyakan dari masyarakat awam 
lebih suka mendapatkan instruksi yang jelas dan diberi arahan untuk 
mencapai target apa. Ini merupakan salah satu dari dampak negative 
kebijakan Orde Baru, yaitu membuat masyarakat terbiasa dengan doktrin-
doktrin ekonomi-sosial-politik, membuat masyarakat kita menjadi tidak 
kreatif. Metode yang digunakan Soeharto terbukti telah membawa 
prestasi pembangunan Indonesia di Era Orde Baru.  
 
Hal ini terlepas dari dampak ketergantungan terhadap modal asing, 
terjebak dalam system kapitalisme global, serta dampak liberalisasi 
pertanian yang sekarang justru membuat petani kita semakin terpuruk dan 
tidak punya daya. Hal hal tersebut tidak saya bahas di dalam essay ini. 
Yang ingin saya tunjukkan adalah, bahwa metode “pemaksaan” kepada 
petani, baik itu dari sisi cara, jenis, dan system, inilah yang diterapkan oleh 
Soeharto. Ia menyiapkannya secara detail dalam Repelita, membentuk 
Departemen Pertanian, mendirikan lembaga-lembaga baik untuk 
penelitian, penyuluhan dan pengawasan. Hasilnya, Indonesia mencapai 
kemandirian pangan dan kesejahteraan petani meningkat. Namun hal ini 
tidak berlanjut sampai sekarang. Di akhir masa kepemimpinannya, krisis 
pangan kembali terjadi, ekonomi mulai berejolak, dan Soeharto harus 
takluk pada ketidakstabilan ekonomi serta pergolakan dari rakyat dan 
kemudian mundur dari kursi kepemimpinan yang telah ia duduki selama 
lebih dari 30 tahun.  
 
Revolusi Agraria 
Revolusi Agraria merupakan suatu perubahan cara bercocok tanam dari 
cara tradisional berubah ke cara modern untuk meningkatkan 
produktivitas pertanian. Hal ini bisa melalui penelitian dan penemuan bibit 
unggul serta modernisasi alat-alat pertanian. Revolusi Agraria tidak hanya 
terjadi di Indonesia, melainkan juga di Amerika dan Negara-negara Asia 
lainnya. 
 
Pengertian Revolusi Hijau 
Revolusi Hijau adalah revolusi biji-bijian dari hasil penemuan-penemuan 
ilmiah berupa benih unggul baru dari berbagai varietas gandum, padi, dan 
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jagung yang membuat hasil panen komoditas tersebut meningkat di 
negara-negara berkembang. Revolusi Hijau dilatarbelakangi oleh 
pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat di negara-negara 
berkembang. Hal ini membuat pemerintah berupaya untuk mengimbangi 
pertumbuhan jumlah penduduk dengan meningkatkan hasil pangan. Oleh 
karena itu yang di tempuh oleh pemerintahan Orde Baru adalah 
melakukan Revolusi Hijau di Indonesia. 
 
Perang Dunia II telah banyak menghancurkan lahan pertanian di Eropa. 
Untuk mengantisipasi hal tersebut maka para pengusaha asal Amerika 
berupaya melakukan penelitian mengenai pengembangan hasil pertanian. 
Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan produksi dan varietas produk 
pertanian di dunia, khususnya Eropa. Salah satu hasilnya adalah Revolusi 
Hijau. Dengan melaksanakannya Revolusi Hijau, maka banyak negara-
negara berkembang tidak perlu lagi mengantungkan impor makanan 
pokok dari negara-negara maju. Di negara maju sendiri program Revolusi 
Hijau telah dilakukan sebelum negara-negara berkembang memulainya. 
Program Revolusi Hijau ini sangat cocok bagi negara-negara yang beriklim 
agraris seperti di Indonesia, yang mana sektor pertanian menjadi mata 
pencaharian pokok bagi kebanyakan rakyat Indonesia. 
 
Dengan Revolusi Hijau tentu dapat mengatasi kasus-kasus kekurangan 
pangan yang ada, khususnya di negara berkembang yang tingkat 
pertumbuhannya begitu tinggi, sebaliknya pertumbuhan ekonominya 
rendah. Hal ini dimungkinkan karena program ini membutuhkan biaya 
yang tidak banyak, tetapi dengan hasil yang maksimal. Pada dasarnya, 
Program Revolusi Hijau bertujuan untuk memperoleh kuantitas dan 
kualitas hasil-hasil pertanian, diantaranya dengan cara perkawinan secara 
silang. 
 
Pelaksanaan Revolusi Hijau di Indonesia  
Indonesia merupakan negara yang bercirikan agraris. Oleh karena itu, 
pertanian menjadi sektor yang sangat penting dalam upaya peningkatan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut di dasari oleh: 
 

1. Kebutuhan penduduk yang meningkat dengan cepat 
2. Tingkat produksi pertanian yang masih sangat rendah. 
3. Produksi pertanian belum mampu memenuhi seluruh 

kebutuhan penduduk 
4. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia berupaya 

untuk meningkatkan produksi pertanian dengan berbagai cara, 
baik melalui usaha ekstensifikasi maupun intensifikasi 
pertanian. Ekstensifikasi pertanian dilakukan dengan cara 
memperluas areal pertanian. Sedangkan intensifikasi di bidang 
pertanian dilakukan dengan cara penyuluhan, penelitian, untuk 
pencarian bibit unggul. Berbagai macam penelitian yang 
dilakukan di Indonesia bertujuan untuk mendapatkan varietas 
tanaman pertanian yang unggul dan sesuai dengan kondisi 
alam di Indonesia. 

 
Di samping melakukan penelitian dengan penanaman varietas-varietas 
unggul, penelitian juga di ikuti dengan pengolahan lahan-lahan pertanian 
atau perluasan lahan pertanian. Perluasan lahan pertanian dilakukan 
dengan program pembukaan lahan-lahan baru yang di ikuti dengan 
program transmigrasi dari pulau-pulau yang padat ke pulau-pulau yang 
masih jarang penduduknya. Sejak tahun 1950, pemerintah Indonesia 
berupaya untuk memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke daerah-
daerah yang masih jarang penduduknya seperti pulau Sumatra, 
Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya (Papua). Pemindahan penduduk ini 
masih berlangsung hingga sekarang dan merupakan upaya pemerintah 
dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, selain untuk meningkatkan 
produksi pertanian. 
 
Revolusi Hijau adalah proses keberhasilan dari teknologi pertanian dalam 
melakukan persilangan (breeding) antar jenis tanaman tertentu sehingga 
menghasilkan jenis tanaman unggul untuk meningkatkan produksi bahan 
pangan. Jenis tanaman unggul itu mempunyai ciri berumur pendek, 
memberikan hasil produksi berlipat ganda (dibandingkan dengan jenis 
tradisional), dan mudah beradaptasi dalam lingkungan apapun, asal 
memenuhi syarat, antara berikut: 
 

 Tersedia cukup air 
 Pemupukan teratur 
 Tersedia bahan kimia pemberantas hama dan penyakit  
 Tersedia bahan kimia pemberantas rerumputan pengganggu 

 
Revolusi Hijau dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan umat 
manusia, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan 
umat manusia. Keuntungan Revolusi Hijau bagi umat manusia adalah 
sebagai berikut: 
 
a. Revolusi Hijau menyebabkan munculnya tanaman jenis unggul berumur 
pendek ssehingga intensitas penanaman pertahun menjadi bertambah 
(dari satu kali menjadi dua atau tiga kali per dua tahun). Akibatnya, tenaga 
kerja yang dibutuhkan lebih banyak. Demikian juga keharusan pemupukan, 
pemberantasan hama dan penyakit, akan menambah kebutuhan tenaga 
kerja. 
 
b. Revolusi Hijau dapat meningkatkan pendapatan petani. Dengan paket 
teknologi, biaya produksi memang bertambah. Namun, tingkat produksi 
yang dihasilkannya akan memberikan sisa keuntungan jauh lebih besar 
daripada usaha pertanian tradisional. 
 
c. Revolusi Hijau dapat merangsang kesadaran petani dan masyarakat 
pada umumnya akan pentingnya teknologi. Dalam hal ini, terkandung 

harapan bahwa dengan masuknya petani ke dalam arus utama kehidupan 
ekonomi, petani, dan masyarakat pada umumnya akan menjadi sejahtera. 
 
d. Revolusi Hijau merangsang dinamika ekonomi masyarakat karena 
dengan hasil melimpah akan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang 
meningkat pula di masyarakat. Hal ini sudah terjadi di beberapa negara, 
misalnya Indonesia.  
 
Revolusi di Indonesia diformulasikan dalam konsep Pancausaha Tani, yaitu:  

1. Pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varietas unggul  
2. Pemupukan yang teratur 
3. Pengairan yang cukup 
4. pemberantasan hama secara intensif 
5. Teknik penanaman yang lebih teratur 

 
Untuk meningkatkan produksi pangan dan produksi pertanian umumnya di 
lakukan dengan empat usaha pokok, yaitu sebagai berikut: 

1. Intensifikasi pertanian, usaha meningkatkan produksi 
pertanian dengan menerapkan Pancausaha Tani 

2. Ekstensifikasi petanian, usaha meningkatkan produksi 
pertanian dengan membuka lahan baru termasuk usaha 
penangkapan ikan dan penanaman rumput untuk makanan 
ternak. 

3. Diversifikasi pertanian, usaha meningkatkan produksi 
pertanian dengan keanekaragaman usaha tani 

4. Rehabilitasi pertanian, usaha meningkatkan produksi pertanian 
dengan pemulihan kemampuan daya produktivitas sumber 
daya pertanian yang sudah kritis. 

 
Dampak negatif menculnya Revolusi Hijau bagi para petani Indonesia, 
antara lain sebagai berikut: 

1. Sistem bagi hasil mengalami perubahan. Sistem panen 
bersama-sama pada masa sebelumnya mulai di geser dengan 
sistem upah. Pembeli memborong seluruh hasil dan biasanya 
menggunakan sedikit tenaga kerja. Akibatnya, kesempatan 
kerja di pedesaan menjadi berkurang 

2. Pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di 
daerah pedesaan makin kuat  

3. Ketergantungan terhadap pupuk kimia dan zat kimia 
pembasmi hama juga berdampak pada tingginya biaya 
produksi yang harus di tanggung petani 

4. Peningkatan produksi pangan tidak diikuti oleh pendapatan 
petani secara keseluruhan karena penggunaan teknologi 
modern hanya dirasakan oleh petani kaya. 

 
Pelaksanaan Revolusi Hijau di Indonesia mengalami pasang surut. Hal ini di 
karenakan faktor ekologi alam yang sering mengalami perubahan. Pasang 
surut ini secara langsung mempengaruhi produksi pangan dalam negeri. 
Misalnya pada tahun 1972, Indonesia terancam puso karena mengalami 
musim kemarau yang bekepanjangan. Hal ini mendorong pemerintah 
untuk melakukan perubahan. Pada tahun 1984, pemerintah mulai 
menggalakkan program intensifikasi pertanian. Hasilnya, produksi pangan 
mengalami kenaikan. Bahkan, Indonesia berhasil mencapai swasembada 
beras dan menghentikan impor dari negeri luar. Padahal, pada tahun 1977 
dan 1979, Indonesia merupakan negara pengimpor beras terbesar di 
dunia.  
 
Keberhasilan palaksanaan Revolusi Hijau sangat mengembirakan 
kehidupan para petani. Para petani dapat meningkatkan hasil produksi 
pertaniannya. Daerah-daerah yang sebelumnya memproduksi hasil 
pertanian secara terbatas, kini dapat menikmati hasil yang lebih baik 
berkat adanya program Revolusi Hijau. Kekurangan bahan pangan yang 
selama ini dialami bangsa Indonesia telah berhasil diatasi. Bahkan ketika 
Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga hampir semua sektor 
ekonomi mengalami kelumpuhan, sektor pertanianlah yang menjadi pilar 
penyangga pertumbuhan ekonomi sehingga cukup banyak pengusaha yang 
beralih ke sektor agrobisnis. Keberhasilan Indonesia dalam swasembada 
pangan ini dibuktikan dengan adanya penghargaan dari FAO (Food and 
Agricultuur Organization) pada tahun 1988. 
 

 
 
Pekembangan awal KB di Indonesia 
Gerakan Keluara Berencana (KB) yang kita kenal sekarang awalnya 
dipelopori oleh beberapa orang tokoh, baik di dalam maupun di luar 
negeri. Sejak saat itulah berdirilah perkumpulan-perkumpulan KB di 
seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang mendirikan PKBI (perkumpulan 
keluarga berencana Indonesia) pada 23 Desember 1957. 
 
Pada Januari 1967 diadakan simposium Kontrasepsi di Bandung yang 
diikuti oleh masyarakat luas melalui media massa Pada Bulan Februari 
1967 diadakan diadakan kongres PKBI pertama yang mengharapkan agar 
keluarga berencana sebagai program pemerintah segera dilaksanakan 
Pada April 1967, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin menganggap bahwa 
sudah waktunya kegiatan KB dilancarkan secara resmi di Jakarta dengan 
menyelenggarakan proyek keluarga berencana DKI Jakarta Raya Tanggal 

MATERI 7 

KEBIJAKAN EKONOMI ORDE BARU : KELUARGA 

BERENCANA DAN PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR KESEHATAN 
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16 Agustus 1967 gerakan keluarga berencana di Indonesia memasuki era 
peralihan pidato pemimpin negara. Selama orde lama organisasi 
pergerakan dilakukan oleh tenaga sukarela dan beroperasi secara diam-
diam karena kepala Negara waktu itu anti terhadap keluarga berencana 
maka dalam orde baru gerakan keluarga berencana diakui dan dimasukan 
dalam program pemerintah. 
 
Pada Oktober 1968 berdiri Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) 
yang sifatnya semi pemerintah yang dalam tugasnya diawasi dan 
dibimbing oleh Mentri Negara Kesejahteraan Rakyat, merupakan 
kristalisasi dan kesungguhan pemerintah dalam kebijakan keluarga 
berencana. Pemerintahan Soeharto pada tahun 1970 berupaya untuk 
menekan laju angka kelahiran dengan membentuk Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) guna mengajak masyarakat 
Indonesia untuk mengikuti program keluarga berencana di mana jumlah 
anak dibatasi maksimal dua saja. Program Keluarga Berencana (KB) 
dilakukan secara teknis menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah 
terjadinya pembuahan antara sel sperma dengan sel ovum.  
 
Masa-masa awal program KB masih belum bisa dijalankan dengan baik 
sebab terdapat penolakan dari sebagian masyarakat Indonesia saat itu. 
Namun setelah disebarkannya slogan-slogan propaganda dalam bentuk 
iklan-iklan di media massa secara intensif dan masif, pengikut program KB 
semakin meningkat.  Dalam kurun waktu sekitar 16 tahun (1970-1986) 
data statistik menyatakan bahwa Jumlah peserta KB  dari 0,3 juta orang 
telah meningkat menjadi 15,3 juta. Implikasi dari banyaknya pengikut 
program KB itu sendiri adalah menciptakan hubungan positif antara 
tingkat pengikut program KB dengan peningkatan pembangunan nasional.  
 
Langkah Pemerintah Mengatasi Penolakan Sebagian Masyarakat (1970-
1986) 
Untuk menangani permasalahan berupa penolakan Program KB dari 
sebagian masyarakat indonesia, Pemerintahan Soeharto kala itu paham 
benar bahwa nilai daripada Program KB ini harus harus dikenalkan kepada 
masyarakat melalui pendekatan-pendekatan yang intensif. Oleh karena 
itu, kegiatan LKBN lebih berkonsentrasu pada pengadaan dialog-dialog 
dengan masyarakat luas, para pemuka agama, maupun kaum intelektual. 
Pada era 1950-an gagasan tentang Keluarga Berencana (KB) menghadapi 
tantangan berat. Sebagian besar masyarakat dan akademisi cenderung 
melihat keluarga berencana sebagai upaya pembatasan kehamilan semata, 
yang pada masa itu dinilai sebagai suatu hal yang dianggap sebagai bentuk 
perampasan kemerdekaan yang baru saja mereka nikmati. Di sisi lain, pada 
periode tersebut pemerintah belum menyadari manfaat keluarga 
berencana bagi peningkatan kualitas bangsa. Saat itu, hamil dan 
melahirkan ditanamkan sebagai tugas mulia perempuan untuk melahirkan 
jutaan generasi baru Indonesia yang akan mengelola sumber daya alam 
yang melimpah dan mengangkat citra Indonesia sebagai bangsa yang besar 
di mata dunia. 
 
Propaganda Pemerintahan Melalui Media Massa (1970-1986) 
Wajib kita ketahui bahwa pada masa Orde Baru, media massa sendiri 
sengaja diatur oleh Pemerintahan Soeharto untuk memiliki fungsi ganda 
atau berwajah dua. Fungsi yang pertama dari media massa saat itu ialah 
menjadi industri yang mampu mendongkrak kemajuan iklim investasi ke 
arah yang lebih baik. Terbukti pada tahun 1970, berdatangan dengan 
cukup masif berbagai agensi percetakan asing yang tertarik untuk 
berinvestasi di Indonesia. Dengan kata lain, Orde Baru dan Soeharto saat 
itu telah membentuk media massa sebagai penyokokong perekonomian 
negara. Wajah yang kedua atau fungsi kedua dari media massa saat itu 
ialah menjadi partner pemangunan bagi pemerintah. Dengan demikian 
media massa baik cetak maupun elektronik harus senantiasa mencukung 
program-program pemerintahan Orde Baru. Kontrol kuat dari pemerintah 
terhadap media massa saat itu dideklarasikan dengan slogan “Bebas, 
Bertanggungjawab|”, membuat semua aspek dari media massa berada di 
bawah pegawasan ketat dari Soeharto . 
 
Bentuk pengawasan dan kontrol terhadap segala aktivitas surat kabar 
maupun penyiaran pada media elektornik baik radio maupun televisi, 
semuanya dilakukan di bawah kendali Departemen Penerangangan. Oleh 
karena itu, pemerintah melalui Departemen Penerangan tak akan segan 
mencabut Surat Izin Terbit (SIT) maupun Surat Izin Usah Penerbitan Pers 
(SIUPP) bagi surat kabar yang dinilai “bandel” dan tidak taat dengan aturan 
yang telah dibuat oleh Orde Baru . Pada Era 1970 an sendiri, siaran radio 
komersil maupun televisi nasional (TVRI) telah berhasil mengudara di 
berbagai kota besar di Indonesia. Radio-Radio dan TVRI saat itu sangat 
loyal terhadap Departemen Penerangan sebagai wakil pemerintah dalam 
bidang pengawasan. Oleh karena itu pada periode 1966-1980 bertebaran 
slogan yang sarat akan propaganda Orde Baru. Slogan-slogan dapat 
terdapat di media massa saat itu dengan alasan  pemerintah yaitu untuk 
menjaga stabilitas nasional demi lancarnya pembangunan nasional. Dan 
secara teknis, slogan-slogan propaganda pada masa Orde Baru digunakan 
untuk menyebarkan, menginformasikan, mengintensifkan dan sebagai 
perpanjangan dari kebijakan-kebijakan pemerintah . Sudah barang tentu 
target utama dari slogan-slogan propaganda tersebut adalah masyarakat 
luas. 
 
Slogan-slogan propaganda tersebut pada dasarnya dikeluarkan 
pemerintah tersebut adala slogan yang mampu mendukung kebijakan atau 
program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Maka slogan-slogan 
propaganda tersebut diklarifikasikan menjadi beberapa 
kelompok.Salahsatunya adalah slogan propaganda pemerintah Orde Baru 
dengan konteks “Kesejahteraan Sosial” di mana KB merupakan salah satu 
anak programnya. “Dua Anak Cukup” merupakan slogan pemerintah Orde 
Baru dalam rangka program Keluarga Berencana Nasional . Slogan tersebut 
senantiasa didengungkan oleh BKKBN melalui berbagai cara agar 

masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam program KB guna mengurangi 
angka kelahiran tersebut. 
 
Juga masih untuk mengatasi permasalahan yang telah saya singgung pada 
pendahuluan di atas tentang adanya penolakan sebagian masyarakat 
Indonesia untuk menjalankan Program KB ini pemerintahan Soekarno 
mengeluarkan lagi satu slogan yang menghiasi media massa dengan begitu 
intensifnya: KB, Listrik dan Koran”. Slogan tersebut dikenal juga sebagai 
Trio Pembaharuan masyarakat desa. Kembali penulis pertegas bahwa 
slogan-slogan tentang KB yang disebarkan secara intensif dan masif 
melalui berbagai macam media massa tersebut adalah sebagai upaya 
pemerintahan Soeharto agar  masyarakat dapat ikut seta menjalankan 
program KB seebagai solusi untuk menurunkan angka kelahiran guna 
tercapainya pembangunan nasional yang lebih baik. 
 
Media Massa dan Suksesnya Program KB (1970-1986) 
Dengan penyebaran slogan-slogan propaganda yang persuasif di media 
massa dengan masif dan intensif, pemerintahan Soeharto memetik hasil 
yang baik dalam hal keikutsertaan KB masyarakat pada saat itu. Dengan 
berjalannya waktu, makin banyak wanita dengan paritas  rendah yang 
memakai alat kontrasepsi. Di samping gejala “alamiah” tersebut program 
KB sendiri juga makin berkembang dan makin banyak penduduk yang 
mngenal dan mengetahui baik masalah kependudukan sedara umum 
maupun kegunaan keluarga berencana. Hal ini membawa hasl makin 
banyak penduduk yang secara sukarela ingin memakai alat komtrasepsi 
termasuk mereka yang mempunyai paritas rendah. Semenjak mulai 
dilaksanakan, berkat slogan-slogan propaganda berupa iklan di berbagai 
media massa yang begitu intensif dan masif, program keluarga berencana 
telah menunjukkan keberhasilan yang mengesanan. Jumlah peserta KB 
yang pada tahun 1972 hanya 0,3 juta orang telah meningkat menjadi 15,3 
juta pada 1986 . Pengetahuan tentang KB juga telah tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia. 
 
Program KB dan Pembangunan Nasional 
Terdapat hubungan yang positif antara pemakaian alat kontrasepsi dan 
proporsi sawah dengan irigasi. Artinya ini adalah indikasi yang menunjukan 
bahwa program KB yang berjalan dengan baik telah mendorong 
pembangunan nasional . Dan secara psikologis, penduduk yang memakai 
alat kontrasepsi juga akan merasakan adanya peningkatan kesejahteraan 
mereka sehingga tujuan kualitatif program KB untuk meningkatkan 
kesejahteraan Penduduk secara tidak langsung juga akan tercapai. 
 
PEMBANGUNAN KESEHATAN MASA ORDE BARU 
 
Kesehatan dan Gizi 
Selama 25 tahun (1969-1993), berbagai program kesehatan dan   gizi telah 
berhasil meningkatkan kualitas hidup rakyat. Angka harapan hidup yang 
pada awal PJP I adalah sekitar 45,7 tahun meningkat menjadi 62,7 tahun 
pada akhir PJP I. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menurun 
dari 145 pada tahun 1967 menjadi 58 pada akhir tahun 1993. Angka 
kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup menurun dari 450 
pada tahun 1986 menjadi 425 pada tahun 1992. 
 
Pembangunan kesehatan berpengaruh pula terhadap produktivitas dan 
peningkatan pendapatan rakyat sehingga juga berpengaruh pada 
pengurangan kemiskinan. Peningkatan taraf kehidupan masyarakat 
terlihat juga pada keadaan gizi masyarakat, khususnya masyarakat miskin 
yang antara lain tercermin dari adanya peningkatan konsumsi pangan yang 
bermutu dan makin menurunnya angka prevalensi berbagai masalah gizi-
kurang. Prevalensi kurang energi protein (KEP) total pada anak balita 
menurun dari 48,2 persen pada tahun 1978 menjadi 40 persen pada tahun 
1992. Kebutaan karena kekurangan vitamin A (KVA) pada akhir PJP I sudah 
hampir tidak ditemukan lagi. Secara keseluruhan, perbaikan gizi 
masyarakat juga meningkatkan produktivitas kerja yang diperlukan untuk 
pertumbuhan ekonomi. 
 
Program dan Kebijakan 
 
a.  KB 
Soeharto yang sangat pro barat memiliki kebijakan yang berbeda dengan 
Soekarno, dalam hal kependudukan pun Soeharto mendapat bantuan dari 
USAID dan UNFPA. Sehingga program kebijakan kependudukan Soeharto 
berasal dari saran-saran negara barat. Selain itu Soeharto juga berhasil 
mengatasi hambatan berupa moralitas agama, yang seperti diketahui 
moralitas agama merupakan salah satu hal yang mempengaruhi lancar 
atau tidaknya program pengendalian penduduk.  Dalam hal ini MUI 
(Majelis Ulama Indonesia) membuat suatu fatwa atau resolusi yang intinya 
mengizinkan adanya kontrasepsi dan mendukung kebijakan pemerintah 
tentang pengendalian penduduk. 
 
Suatu hal yang sangat fenomenal, mengingat gerakan moralis agama 
merupakan tantangan terbesar bagi kebijakan pengendalian penduduk. 
Seperti yang diketahui bahwa di Philipina moralias agama menentang 
keras konsep pengendalian pendudukan (Kontrasepsi) dengan 
kelembagaan gereja katolik sebagai garda terdepan, dimana gereja Katolik  
memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Akibatnya, kebijakan 
pengendalian penduduk di Philipina kurang diperhatikan, hal ini terlihat 
dengan minimnya fasilitas layanan untuk kesehatan reproduksi. 
Orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto berhasil mengatasi beberapa 
hambatan terbesar, dan sukses untuk merangkul kaum Moralis Agama 
(MUI), selain itu Soeharto menandatangani Pimimpinan Dunia 'Deklarasi 
Kependudukan pada tahun 1967 sebagai bukti komitmennya untuk 
mengurangi jumlah laju pertumbuhan penduduk. Setahun kemudian 
Soeharto membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), Pada 
tahun 1970 terjadi peningkatkan status dari LKBN menjadi dewan 
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koordinasi (BKKBN) dengan ketua yang bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden. 
 
Kunci sukses KB pada masa Soeharto adalah perangkat BKKBN (Badan 
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), mulai dari pusat hingga 
kabupaten di bawah kendali pemerintah pusat. program KB wajib 
dilakukan seluruh pejabat pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Bila 
salah satu pejabat gagal menahan lonjakan penduduk di daerahnya, maka 
konsekuensinya dia dilengserkan dari jabatannya 
  Peran sentral Soeharto dalam pembentukan program keluarga 
berencana, dan dukungannya yang teguh dalam pelaksanaannya, diakui 
secara internasional dengan pemberian award 1989 dari Penduduk PBB. 
Sementara tidak ada keraguan bahwa Soeharto membuat kontribusi yang 
luar biasa untuk program ini, hal itu dilakukan sebagai upaya penting 
dalam memberikan wawasan bagi mereka yang berada dalam kesulitan 
nyata serta sebagai jawaban untuk mengatasi penolakan serta 
permusuhan terhadap keluarga berencana. 
 
Keberhasilan KB 

a. Berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk 
indonesia dari 2,32 % pertahun selama periode 1971 
– 1980 menjadi sekitar 1,66% pada akhir 
pembangunan jangka panjang I (PJPI). 

b. Angka kematian kasar turun dari 19,1 per seribu  
penduduk pada kurun waktu 1967-1970 menjadi 7,9 
per seribu pada tahun 1993. 

c. Angka kelahiran total per wanita menurun dari 5,6 
anak dalam kurun waktu 1967-1970 menjadi 2,87 
anak pada akhir Pembangunan Jangka Panjang I. 

b.  Puskesmas 
Puskesmas sebenarnya adalah program dari Soekarno,tetapi berkembang 
pesat di era Soeharto. Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi 
kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan 
masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping 
memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada 
masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. 
 
Bentuk-bentuk puskesmas pasa tahun 1967: 
1.    Tipe A, adalah tipe puskesmas yang dipimpin oleh dokter penuh 
2.   Tipe B, adalah tipe puskesmas yang dipimpin oleh dokter tidak penuh 
3.   Tipe C, adalah tipe puskesmas yang dipimpin oleh tenaga paramedis 
 
Sebelum Repelita I jumlah puskesmas adalah 1.227 buah. Pada tahun 
1992/93 meningkat menjadi 6.277 buah. Jika pada tahun 1968 setiap 
puskesmas rata-rata melayani 96 ribu penduduk, pada tahun 1992/93 
setiap puskesmas rata-rata melayani 28 ribu penduduk. 
 
Fungsi PUSKESMAS 

1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah 
kerjanya 

2. Membina peran serta masyarakat di wilayah dalam rangka 
meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. 

3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan 
terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. 

 
 Tujuh  belas kegiatan pokok puskesmas adalah 

1. Upaya kesehatan ibu dan anak 
2. Upaya keluarga berencana 
3. Upaya peningkatan gizi 
4. Upaya kesehatan lingkungan 
5. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 
6. Upaya pengobatan termasuk pelayanan darurat karena 

kecelakaan 
7. Upaya penyuluhan kesehatan 
8. Upaya kesehatan sekolah 
9. Upaya kesehatan olahraga 
10. Upaya perawatan kesehatan masyarakat 
11. Upaya kesehatan kerja 
12. Upaya kesehatan gigi dan mulut 
13. Upaya kesehatan jiwa 
14. Upaya kesehatan mata 
15. Upaya laboratorium sederhana 
16. Upaya pelaporan dan pencatatan dalam rangka system 

Informasi dan Kesehatan 
17. Upaya kesehatan Lansia dan  

 
c.  Posyandu 
Posyandu merupakan pengembangan dari pos penimbangan dan karang 
gizi. Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan 
kesehatan dan keluarga berencana. 5 program posyandu yaitu KIA, KB, 
Gizi, Penanggulangan Diare, dan Imunisasi. Macam imunisasi yang 
diberikan di posyandu adalah 
1.    BCG untuk mencegah penyakit TBC 
2.   DPT mencegah penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus. 
3.   Polio untuk mencegah penyakit kelumpuhan 
4.   Hepatitis b untuk mencegah penyakit  hepatitis b (penyakit kuning). 
 
 
Tujuan posyandu 

1. Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu 
(ibuhamil) 

2. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk 
mengembangkan kegiatan kesehatan dan  KB serta kegiatan 
lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat 
sejahtera. 

3. Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga 
sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi 
keluarga sejahtera. 

 
Kegiatan Posyandu: 

1. Pelayanan balita dan ibu hamil 
2. Promosi dan distribusi Vit A, Fe, garamzodium, dan suplemen 

gizi lainnya. 
3. Menjadi andalan kegiatan penggerakan masyarakat ( 

mobilisasisosial) seperti PIN, campak, vit A, dsb. 
4. Menjadi pusat penyebaran informasi betapa pentingnya KB dan 

pelayanan kesehatan sebelum dan setelah peralinan. 
5. Mengajarkan warga bagaimana mengelola nutrisi yang baik, 

pakaian yang bersih, dan rumah yang sehat. 
 
Keberhasilan Posyandu : 

1. Pelayanan kesehatan dan posyandu yang tersebar hingga desa 
terpencil berhasil menekan angka kematian bayi. 

2. Dapat mengendalikan penyebaran penyakit menular 
3. Dapat memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat. 

 
d.  IDT 
Inpres Desa tertinggal yaitu program penempatan dokter di daerah-daerah 
tertinggal. IDT direalisasikan mulai 1 April 1994. Pada 1994-1995 telah 
ditempatkan lebih dari 3000 dokter PTT dan 800 doktergigi PTT. Dokter 
PTT adalah kependekan dari Dokter Pegawai Tidak Tetap. Massa kerjanya 
1 tahun dan untuk daerah sangat terpencil tertentu hanya 6 bulan saja, 
selanjutnya bisa diperpanjang. Pada suatu saat calon dan pengguna KB 
semakin merebak di berbagai pelosok desa dan tidak bisa lagi dilayani 
dokter PTT, maka Pak Harto menggelar Inpres Bidan dengan membuka 
sekolah bidan dimana-mana dan dalam tiga tahun kebutuhan bidan 
terpenuhi. 
 
e.  Imunisasi 
Sejarah imunisasi di Indonesia dimulai pada tahun 1956 dengan imunisasi 
cacar; dengan selang waktu yang cukup jauh yaitu pada tahun 1973 mulai 
dilakukan imunisasi BCG untuk tuberkulosis, disusul imunisasi tetanus 
toxoid pada ibu hamil pada tahun 1974; imunisasi DPT (difteri, pertusis, 
tetanus) pada bayi mulai diadakan pada tahun 1976. Pada tahun 1981 
mulai dilakukan imunisasi polio, tahun 1982 imunisasi campak mulai di 
intensifkan, dantahun 1997 imunisasi hepatitis mulaidilaksanakan. 
Program imunisasi secara lengkap mulai dirintis pada Pelita I. Ini 
merupakan hasil dari seminar pengembangan program imunisasi dan 
pengamanan penyakit menular. Pada bulan Januari tahun 1977, telah 
disetujui bahwa dalam program imunisasi, selain cacar dan BCG juga akan 
ditambahkan kegiatan imunisasi dengan antigen DPT (termasuk TFT untuk 
mencegah tetanus). Telah ditetapkan pula bahwa program 
nasionaldilaksanakanpadaPelita III. 
 
Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, kegiatan 
imunisasi terus ditingkatkan sehingga pada tahun 1992-1993 secara 
nasional cakupan imunisasi lengkap telah mencapai 89,9%, lebih tinggi dari 
pada sasaran yang ditetapkan WHO secara internasional yaitu 80%. 
Diadakannya program pengembangan imunisasi atau PPI pada tahun 1973 
yang meliputi pemberian imunisasi terhadap tujuh penyakit, diantaranya 
yaitu Hepatitis B, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, BCG, dan vaksin campak. 
 
f.  Asuransi Kesehatan 
Pada zaman orde baru juga dikenal 3 macam asuransi kesehatan :  
 
1.    Perum Husada Bakti          
sekarang PT.Askes, yang menangggung pembiayaan kesehatan bagi 
pegawai negeri sipil, pensiunan , veteran dan anggota keluarganya 
 
2.   PT. ASTEK 
didirikan pada tahun 1977 berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1977 ( yang 
kemudian berubah menjadi PT. Jamsostek  pada tahun 1995 berdasarkan 
PP Nomor 36 Tahun 1995 ) yang menanggung pembiayaan kesehatan bagi 
tenaga kerja sektor swasta dan BUMN 
 
3.   PT. Asabri 
menanggung pembiayaan kesehatan bagi anggota TNI, Kepolisian RI, PNS 
Departemen Pertahanan beserta anggota keluarganya ( dibentuk 
berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 1971 yang disempurnakan lagi dengan PP 
Nomr 67 Tahun 1991 ) ( Kementerian Kesehatan RI ; 2011 ) 
 
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 
Pembangunan dalam segala bidang yang dicanangkan oleh Soeharto, 
Presiden RI melalui program Repelita, selain memprioritaskan pertanian 
namun sektor kesehatan juga menjadi perhatian dalam proses 
membangun. Setelah melalui lima tahap pada Pelita Tahap V dalam 
membangun pada sektor kesehatan Indonesia berhasil melakukan 
terobosan pemerataan dalam bidang kesehatan. WHO pada tanggal 18 
Februari 1991 setelah melakukan serangkaian penilaian dalam aspek 
kesehatan, Indonesia mendapatkan penghargaan “The Health for All” . 
Medali tersebut diberikan kepada Soeharto, Presiden RI dalam 
kepeloporannya dalam menangani bidang kesehatan (HM Soeharto dalam 
Berita 2010 : 568)  Mencatat beberapa kegiatan dibidang kesehatan dapat 
disampaikan beberapa catatan berkaitan dengan kegiatan pada sektor 
kesehatan yang dikutip dari berita Kompas terbitan 18 Februari 1991, 
dalam Presideb RI II Jenderal Besar H.M. Soeharto dalam berita sebagai 
berikut : Pada tahun 1988 dunia dibuat tercengang ketika Presiden 
Soeharto menerima 8 orang bekas penyandang penyakit kusta di Bina 
Graha, dalam rangka Pekan Olah raga penyandang kusta. Presiden 
bersedia berjabat tangan dengan mereka. 
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Program Imunisasi, yang memiliki damapak pada pencegahan kematian 
bayi, dampak positifnya adalah :  
 

 pada tahun 1971 angka kematian bayi 142 bayi 
per 1000 bayi 

 pada tahun 1980 112 per 1000 bayi 
 tahun 1980 menjadi 112 per 1000 bayi 
 1985 menjadi 75 per 1000 bayi  
 selama 9 tahun terjadi penurunan angka 

kematian bayi rata-rata 3,3, % diperkirakan 
angka kematian bayi tahun 1990 54/1000 
kelahiran, tahuin 1995 menjadi 48/1000 
kelahiran, tahun 2000 menjadi 35/1000 
kelahiran. 

 
Dunia dibuat lebih yakin dengan pencanangan pemberian ASI (air susu ibu) 
bertepan hari Ibu ke-62 dan Hari Kesetiakawanan Nasional th. 1990 oleh 
Presiden Soeharto. Beberapa catatan tentang pencanangan pemberian ASI 
tersebut. Gerakan sadar gizi di Wonogiri 1989, program perbaikan gizi 
pada 1.059 desa lama dan 24,250 desa lama. Dan penanggulangan gondok 
endemic terhadap 289.800 orang dari 23 propinsi dilakukan penyuntikan 
Perangan dalam pencetus Inpres Puskesmas tahun 1972, sebagai 
terobosan dalam pelayanan kesehatan secara merata di Indonesia. 
Pembuatan rumah dinas para dokter dan para medik. Jumlah puskesmas 
tercatat 5.631, Puskesmas pembantu 14.850, Puskesmas keliling roda 
empat 3.867 buah, dan perahu motor 546 buah. Pembuatan Pos 
Pelayanan Terpadu pada tahun 1984 berjumlah 200.000 buah dari 65.517 
desa tersebar diseluruh pelosok Indonesia.  Beberapa usaha di atas 
merupakan alasan bangsa Indonesia mendapatkan penghargaan “Health 
for All Golden Medal Award’ dari WHO. 
 
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Era Orde Baru 
 
 

 
 
   

 
 
 
Dalam dunia Perbankan di Indonesia dalam kurung waktu belakangan ini 
mengalami berbagai macam perubahan. Dalam pembahasan ini Kita bahas 
4 macam periode yang pernah terjadi di Indonesia : 
 
1. Dari tahun 1988-1996 (sebelun deregulasi) 

2. Dari tahun 1997-1998 (setelah deregulasi) 
3. Dari tahun 1999-2002 
4. Dari tahun 2002 sampai sekarang. 
 
Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan 
Hindia Belanda.  Pada masa itu De javasche Bank, NV didirikan di Batavia 
pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul Nederlandsche Indische 
Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli 
pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta 
terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia 
Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain: 
 

1. De Javasce NV 
2. De Post Poar Bank 
3. Hulp en Spaar Bank 
4. De Algemenevolks Crediet Bank 
5. Nederland Handles Maatscappi (NHM) 
6. Nationale Handles Bank (NHB) 
7. De Escompto Bank NV 
8. Nederlansche Indische Handelsbank 

 
Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-
orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut 
antara lain : 
 

1. NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank 
2. Bank Nasional Indonesia 
3. Bank Abuan Saudagar 
4. NV Bank Boemi 
5. The Chartered Bank of India, Australia and China 
6. Hongkong & Shanghai Banking Corporation 
7. The Yokohama Species Bank 
8. The Matsui Bank 
9. The Bank of China 
10. Batavia Bank 

 
Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan 
berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah 
Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain : 
 

1. NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank (saat ini 
Bank OCBCNISP), didirikan 4 April 1941dengan kantor pusat di 
Bandung. 

2. Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang 
sekarang dikenal dengan BNI ’46. 

3. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. 
Bank ini berasal dari De Algemenevolks Crediet Bank atau 
Syomin Ginko. 

4. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di 
Solo. 

5. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. 
6. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. 
7. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, 

kemudian menjadi Bank Amerta. 
8. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. 
9. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian 

merger dengan Bank Pasifik. 
10. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank 

Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) 
tahun 1949. 

 
Masing-masing periode mempunyai ciri khusus yang tidak dapat 
disamakan dengan periode lainnya. Deregulasi di sektor riil dan moneter 
yang dimulai sejak tahun 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di 
Indonesia sejak akhir tahun 1990-an adalah dua peristiwa utama yang 
telah menyebabkan munculnya empat periode kondisi perbankan di 
Indonesia sampai dengan tahun 2000. 
 
Keempat periode itu adalah : 

 Kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket – 
paket deregualsi di sektor riil dan moneter  yang dimulai sejak 
tahun 1980-an. 

 Kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi 
sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada 
akhir tahun 1990-an. 

 Kondisi perbankan di Indoneisa pada masa krisis ekonomi sejak 
akhir tahun 1990-an. 

 Kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini. 
Kondisi Sebelum Deregulasi Perbankan (Periode 1988 – 1996) 
pada masa ini sangat di pengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan 
politik dari penguasa, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Pada masa 
colonial kegiatan perbankan di wilayah Hindia- Belanda ini terutama di 
arahkan untuk melayani kegiatan usaha dari perusahaan – perusahaan 
besar milik kolonial di wilayah jajahannya serta membantu administrasi 
anggaran milik pemerintah. Dengan demikian fungsi utama perbankan 
pada masa penjajahan adalah : 
 

 Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai 
kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan – 
perusahaan besar milik kolonial 

 Memberikan jasa- jasa keuangan kepada perusahaan – 
perusahaan besar milik kolonial, seperti giro, garansi bank, 
pemindahan dana dan lain- lain 

 Membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial  
ke Negara penjajah Sebagai tempat sementara dari dana hasil 

MATERI 8 

KEBIJAKAN EKONOMI ORDE BARU : DEREGULASI 

PERBANKAN  
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pemungutan pajak, baik pajak dari perusahaan – perusahaan 
maupun dari masyarakat pribumi, untuk kemudian dikirim ke 
negara penjajah. 

 Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai 
kegiatan pemerintah kaolonial.     Fungsi utama perbnkan pada 
masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya 
deregulasi tidak banyak mengalami perubahan.  
 

Orientasi kegiatan perbankan masih banyak dipengaruhi oleh pola yang 
diterapkan pada masa penjajahan. Dengan demikian fungsi utamanya 
adalah: 
 

 Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai 
kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan – 
perusahaan besar milik pemerintah dan swasta. 

 Memberikan jasa- jasa keuangan kepada perusahaan- 
perusahaan besar 

 Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai 
kegiatan pemerintah. 

 Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan 
proyek pada sektor- sektor yang ingin di kembangkan oleh 
pemerintah Bank – bank yang ada tidak secara tegas di arahkan 
untuk memobilisasikan dana seluas- luasnya dari seluruh 
anggota masyarakat, dan juga tidak diarahkan untuk 
mengembangkan perekonomian rakyat seluas- luasnya. 

 
Kebijakan yang terkait dengan sektor perbankan hanya ditekanakan pada 
kegitan usaha- usaha besar dan program- program pemerintah. Selain 
karena pola kebijakan otoritas moneter pada waktu itu yang belum 
mementingkan mobilisasi dari dana masyarakat luas, keadaan diatas juga 
disebabkan oleh belum adanya perangkat peraturan dan perundang- 
undangan yang secara khusus mengatur dunia perbankan. Secara lebih 
rinci keadaan perbankan saat itu adalah sebagai berikut: 
 

a) Tidak adanya peraturan perundang- undangan yang mengatur 
secara jelas tentang perbankan di Indonesia 

b) Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank- bank 
tertentu 

c) Bank banyak menanggung program-program pemerintah 
d) Instrumen pasar uang yang terbatas 
e) Jumlah Bank Swasta yang relatif sedikit 
f) Sulitnya Pendirian bank baru 
g) Persaingan antar bank yang tidak ketat 
h) Posisi tawar- menawar bank yang relative lebih kuat daripada 

nasabah 
i) Prosedur berhubungan dengan bank rumit 
j) Bank bukan merupakan alternative utama bagi masyarakat luas 

untuk menyimpan dan memimjam dana 
k) Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah 

 
Pada 1983, tahap awal deregulasi perbankan dimulai dengan penghapusan 
pagu kredit, bank bebas menetapkan suku bunga kredit, tabungan, dan 
deposito, serta menghentikan pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia 
(KLBI) kepada semua bank kecuali untuk jenis kredit tertentu yang 
berkaitan dengan pengembangan koperasi dan ekspor. Tahap awal 
deregulasi tersebut berhasil menumbuhkan iklim persaingan antar bank. 
Banyak bank, terutama bank swasta, mulai bangkit untuk mengambil 
inisiatif dalam menentukan arah perkembangan usahanya. Seiring dengan 
itu, BI memperkuat sistem pengawasan bank yang di antaranya melalui 
penyusunan dan pemeliharaan blacklist yang diberi nama resmi Daftar 
Orang-Orang yang Melakukan Perbuatan Tercela (DOT) di bidang 
perbankan. Mereka yang masuk dalam daftar ini tidak boleh lagi 
berkecimpung dalam dunia perbankan. 
 
Kondisi Sesudah Deregulasi (Periode 1997 – 1998 ) 
Pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode 1988 – 1996 berbalik arah 
ketika memasuki periode 1997 – 1998 karena terbentur pada krisis 
keuangan dan perbankan. Bank Indonesia, Pemerintah, dan juga lembaga‐
lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, 
antara lain dengan melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menelan 
dana lebih dari Rp 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan 
pengambilalihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya. Tingkat inflasi yang 
tinggi serta kondisi ekonomi makro secara umum yang tidak bagus terjadi 
bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasi dana 
dengan baik. Fenomena yang terjadi pada masa sebelum deregulasi 
tersebut seolah- olah menjadi suatu lingkaran yang tidak ada ujung 
pangkalnya serta saling mempengaruhi. Untuk mengatasi situasi ynag 
serba tidak mengunungkan ini cara yang ditempuh pemerintah pada 
waktu itu adalah dengan melakukan serangkaian kebijakan berupa 
deregulasi di sektor rill dan moneter. Pada tahap awal deregulasi lebih 
cepat dampaknya pada sektor moneter melalui serangkaian perubahan di 
dunia perbankan. Meskipun istilah yang digunakan adalah “deegulasi” 
tidak berarti bahwa perubahan yang dilakukan sepenuhnya berupa 
pengurangan pembatasan atau pengaturan di dunia perbankan. 
Perubahan yang terjadi juga termasuk peningkatan pengaturan pada 
bidang- bidang tertentu, sehingga deregulasi ini lebih tepat diartikan 
sebagai perubahan- perubahan  yang dimotori oleh otoritas moneter 
untuk meningkatkan kinerja dunia perbankan, dan pada akhinya juga 
diharapkan akan meningkatkan kinerja sektor rill. Kebijakan deregulasi 
yang telah dilakukan dan terkait dengan dunia perbankan, antara lain 
adalah: 
 
a.     Paket 1 Juni1983 yang berisi tentang 

a) Penghapusan pagu kredit dan 
pembatasan aktiva lain sebagai 

instrumen pengendali Jumlah Uang 
Beredar (JUB). 

b) Pengurangan KLBI kecuali untuk sektor- 
sektor tertentu. 

c) Pemberian kebebasan bank untuk 
menetapkan suku bunga simpanan dan 
pinjaman kecuali untuk sektor- sektor 
tertentu. 

b.  Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI 
c.  Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU 
dan fasilitas   diskonto oleh BI. 
d.     Paket 27 Oktober 1988 yang berisi tentang: 
 
1.      Pengerahan dana masyarakat, yang meliputi 
o   Kemudahan pembukaan kantor bank 
o   Bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional 
dan bank koperasi dapat membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia. 
o   Pembukaan kantor cabang pembantu cukup dilakukan dengan memberi 
tahu Bank Indonesia 
o   Kejelasan pendirian bank swasta 
o   Modal di setor bank umum minimal 10 miliar 
o   Modal di setor BPR minimal Rp 50 juta 
o   BPR dapat ditingkatkan menjadi bank umum 
o   BPR dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, 
deposito, dan tabungan.  
  Pembukaan kemungkinan untuk mendirikan bank campuran antara bank 
nasional dengan bank asing 
o   Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank bisa menerbitkan sertifikat 
deposito tanpa memerlukan izin 
o   Semua bank dapat memberikan layanan Tabanas dan tabungan lainnya. 
 
2.      Efisiensi Lembaga Keuangan yang meliputi 
o  BUMN dan BUMD bukan bank dapat menempatkan sampai dengan 50 
% dananya pada bank nasional manapun. 
o  Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi bank dan lembaga 
keuangan bukan bank 
 
3.      Pengendalian Kebijakan moneter yang meliputi  
o  Likuiditas wajib minimum perbankan dan lembaga keuangan bukan 
bank diturunkan dari 15 % menjadi 2 % dari jumlh dana pihak ketiga 
o  SBI dan SBPU yng semula hanya berjangka waktu 7 hari, sekarang di 
tambah dengan berjangka waktu sampai dengan 6 bulan 
o  Batas maksimum pinjaman antarbank ditiadakan 
 
4.      Pengembangan pasar modal, yang meliputi 
o   Bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito dikenakan  pajak 
penghasilan sebesar 15 % agar dunia perbankan mendapat perlakuan yang 
sama dengan pasar modal 
o   Penangguhan pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga tabungan 
o   Perluasan modal bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat 
dilakukan dengan prnjualan saham baru melalui pasar modal di samping 
peningktan penyertaan oleh pemegang saham. 
 
e.  Paket 20 Desember 1988 yang berisi tentang : 

1. Aturan peyelenggaraan bursa efek oleh swasta 
2. Alternatif sumber pembiyaan berupa sewa guna usaha, anjak 

piutang, modal ventura,perdagangan surat berharga, kartu 
kredit, dan pembiayaan konsumen 

3. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat melakukan 
kegiatan perdagangan surat berharga, anjak piutang , kartu 
kredit, dan pembiayaan konsumen. 

4. Kesempatan pendirian perusahaan asuransi kerugian, asuransi 
jiwa, reasuransi, broker asuransi, adjuster asuransi, dan 
aktuaria. 

 
f.  Paket 25 Maret 1989 yang berisi tentang : 

1. Penyempurnaan paket sebelumnya 
2. Bank  dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat memiliki 

net open position maksimum sebesar 25 % dari modal 
sendiri. 

 
g. Paket 29 Januari 1990 yang berisi tentang penyempurnaan program 
perkreditan kepada  usaha kecil agar dilakukan secara luas oleh semua 
bank. 
 
h. Paket 28 Februari 1991 yang berisi tentang penyempurnaan paket 
sebelumnya menuju penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip 
kehati- hatian, sehingga dapat tetap mempertahankan kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga keuangan 
 
 i. UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan j.        Paket 29 Mei 1993 yang 
berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank meliputi:  

1. Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio) 
2. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) 
3. Kredit Usaha Kecil (KUK) 
4. Pembentukan cadangan piutang 
5. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (loan to 

deposit ratio) Serangkaian kebijakan di atas telah 
mengakibatkan banyak perubahan dalam perbankan di 
Indonesia. 

 
Ciri-ciri kondisi perbankan pada masa sebelum deregulasi sudah tidak 
dapat ditemui lagi pada masa setelah deregulasi, sehingga pada masa 
setelah deregulasi ini perbankan di Indonesia mempunyai ciri- ciri sebagian 
berikut: 
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a.       Peraturan yang memberikan kepastian hukum 
b.      Jumlah bank swasta bertambah banyak 
c.       Tingkat persaingan bank semakin kuat 
d.      Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang 
e.       Kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat 
f.       Monilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar Kondisi  
 
Saat Krisis Ekonomi Mulai Akhir Tahun 1990-an Deregulasi dan penerapan 
kebijakan- kebijakan lain yang terkait dengan sektor moneter dan rill telah 
menyebabkan sektor perbankan lebih mempunyai kemampuan untuk 
meningkatkan kinerja ekonomi makro di Indonesia. Mobilisasi dana 
melalui perbankan menjadi lebih besar dan perbankan menjadi lebih besar 
peran sertanya dalam menunjang kegiatan di sektor  rill melalui 
peningkatan produksi barang dan jasa. Deregulasi di atas ternyata kurang 
diimbangi dengan manajemen resiko perbankan yang baik. Perkembangan 
perbankan yang cukup lama untuk dapat mengangkat Indomesia menjadi 
Negara dengan tingkat kesejahteraan yang sama dengan negara- negara 
lain di Asia Tenggara. Perkembangan ini dalam waktu yang sangat singkat 
menjadi terhenti dan bahkan mengalami kemunduran total akibat adanya 
krisis ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 1990-an.  
 
Krisis ekonomi yang pada awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter 
ini banyak menyebabkan perubahan dalam kondisi perbankan di 
Indonesia, sehingga kondisinya saat masa itu adalah sebagai berikut: 
 

1. Tingkat kepercayaan masyarakat Dalam dan Luar Negri 
terhadap perbankan di Indonesia menurun drastic 

2. Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat 
3. Adanya Spread negative 
4. Munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru 
5. Jumlah bank menurun Kondisi Terakhir Tiga hal penting 

menandai kondisi terakhir sektor perbankan di Indonesia. 
Ketiga hal tersebut adalah: 

 
a) Selesainya peyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Munculnya 
API ini dipicu oleh adanya krisis perbankan dan krisis ekonomi yang terjadi 
di Indonesia mulai tahun 1997. Salah satu landasan penting penyusunan 
API ini adalah usaha Bank Indonesia untuk menerapkan 25 Barel Core 
Principles. 
 
b) Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank 
Indonesia untuk membentuk atau menyusun: -  Lembaga penjamin 
simpanan, - Lembaga Pengawas perbankan yang independent -  Otoritas 
Jasa keuangan 
 
c) Kinerja perbankan yang lebih menunjukkan kondisi masa peralihan atau 
awal masa pemulihan dari krisis ekonomi ke arah kondisi perbankan yang 
lebih sesuai dengan praktik- praktik perbankan yang lebih baik. Praktik 
perbankan yang lebih baik ini antara lain mengrah kepada: 
1)      Manajemen Pengelolaan resiko yang baik. 
2)      Struktur perbankan nasional yang lebih baik. 
3)      Penerapan prinsip kehati- hatian (prudential banking) yang konsisten 
4)      Penyaluran dana masyarakat kea rah yang lebih mencerminkan bank  
 
sebagai perantara keuangan (financial intermediary) dengan tetap 
berlandaskan prinsip kehati- hatian.  
 
Periode 1999 – 2002  (Kondisi Saat Krisis Ekonomi Mulai Akhir Tahun 
1990-an) 
Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tersebut diatur kembali 
struktur perbankan, ruang lingkup kegiatan, syarat pendirian, peningkatan 
perlindungan dana masyarakat dengan jalan menerapkan prinsip kehati-
hatian dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan bank, serta 
peningkatan profesionalisme para pelakunya. Dengan undang-undang 
tersebut juga ditetapkan penataan badan hukum bank-bank pemerintah, 
landasan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah), 
serta sanksi sanksi ancaman pidana terhadap yang melakukan pelanggaran 
ketentuan perbankan. 
 
Sebagai rangkaian kebijakan deregulasi dengan mengantisipasi 
perkembangan sebagaimana diuraikan di atas, pada 17 Desember 1990 
Bank Indonesia menetapkan Pola Dasar Pengawasan dan Pembinaan Bank 
yang dimaksudkan untuk menyesuaikan pola pengawasan dan pembinaan 
bank agar tetap diarahkan untuk meningkatkan kedewasaan dan 
kemandirian dalam pola pikir dan sikap yang bertanggungjawab dalam 
mengamankan kepentingan masyarakat serta menunjang pembangunan 
ekonomi. Pola dasar pengawasan dan pembinaan bank harus 
dikembangkan sebagai konsep yang terintegrasi dengan dunia perbankan 
dan pihak-pihak lain yang terkait. Untuk meningkatkan praktek kehati-
hatian bagi perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan 
tanggal 28 Februari 1991 (Pakfeb 1991) tentang Penyempurnaan 
Pengawasan dan Pembinaan Bank, yang memulai penerapan rambu-
rambu kehati-hatian yang mengacu pada standar perbankan internasional 
yang antara lain meliputi ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan 
Modal Minimum, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif. 
 
Bertalian dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Perbankan 1992 
yang menetapkan bahwa bank pemerintah harus menyesuaikan bentuk 
hukum lembaga selambat-lambatnya setahun sejak dikeluarkannya 
undang-undang tersebut, Bank Indonesia membantu bank-bank yang 
bersangkutan termasuk pemegang saham yang dalam hal ini diwakili oleh 
Menteri Keuangan untuk melakukan persiapanpersiapan yang diperlukan 
dalam rangka mewujudkan penyesuaian yang diwajibkan. Sebelum 
berakhirnya batas waktu, ketujuh bank pemerintah telah dapat melakukan 

penyesuaian sehingga untuk selanjutnya nama resmi yang digunakan oleh 
bank-bank tersebut adalah : 
 
(i)  Bank Negara Indonesia (Persero) 
(ii) Bank Bumi Daya (Persero) 
(iii) Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
(iv) Bank Dagang Negara (Persero) 
(v) Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) 
(vi)Bank Pembangunan Indonesia (Persero) dan 
(vii)Bank Tabungan Negara (Persero). 
 
Krisis perbankan yang demikian parah pada kurun waktu 1997 – 
1998memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan 
pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi 
sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Langkah penting yang 
dilakukan sehubungan dengan itu adalah: 
 

a) Angka pengaturan dengan menyusun rencana 
implementasi yang jelas untuk memenuhi 25 

b) Basel Core Principles for Effective Banking 
Supervision yang menjadi standard internasional 
bagi pengawasan bank. 

c) Meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran 
dengan mengembangkan Real Time Gross 
Settlements (RTGS) 

 
o Menerapkan bank guarantee scheme untuk 

melindungi simpanan masyarakat di bank 
o ii.      Merekstrukturisasi kredit macet, baik yang 

dilakukan oleh BPPN, Prakarsa Jakarta maupun 
Indonesian Debt Restrukturing Agency (INDRA) 

o iii.      Melaksanakan program privatisasi dan 
divestasi untuk bankbank BUMN dan bank‐bank 
yang direkap 

o iv.      Meningkatkan persyaratan modal bagi 
pendirian bank baru. 

 
 
Periode 2002 – Sekarang 
Perjalanan perekonomian Indonesia di tahun 2008 penuh dengan 
tantangan dan kendala yang harus dihadapi, sehingga memaksa para 
pelaku usaha dan pengusaha dari berbagai sektor merevisi target 
pendapatan, pertumbuhan dan rencana bisnis investasinya. Pasalnya siapa 
yang menduga, krisis keuangan global terjadi di tahun ini dan akibatnya 
dampak tersebut mulai dirasakan negara berkembang, khususnya 
Indonesia. Meskipun dampak dirasakan belum separah yang dialami 
negara maju, dimana sumber tsunaminya berasal. Namun ada khwatiran 
dari pelaku ekonomi dan pengusaha dalam negeri. Pasalnya banyak 
ramalan dan analisis dari pengamat ekonomi memperkirakan dampak dari 
resesi ekonomi dunia akan terasa pada tahun depan, sehingga memaksa 
pemerintah harus bekerja keras memutar otak mengantisipasi dampak 
lebih buruk ditahun mendatang. 
 
Krisis ekonomi global mulai ditandai dengan runtuhnya lembaga keuangan 
terbesar di dunia asal Amerika Lehman Brother, kredit macet sektor 
perumahan (subprime mortgage) dan disusul kebangkrutan industri 
otomotifnya, seperti General Motor dan Ford. Musibah yang menimpa di 
Amerika juga serentak dirasakan negara-negara maju Eropa. Maka tak 
ayal, negara maju saja tidak bisa mengelak dari krisis keuangan global dan 
apalagi negara berkembang seperti Indonesia. Ternyata betul saja, dampak 
krisis sempat memberikan sentimen buruk bagi lembaga keuangan bank 
dan non bank di Indonesia. Pasar modal dalam negeri juga sempat 
terkoreksi pada level yang paling buruk dampak menularnya kejatuhan 
pasar bursa di Wall Street. Terkoreksinya pasar bursa dalam negeri sempat 
membuat otoritas bursa menutup (suspensi) pasar dalam waktu dua hari. 
 
Kepanikan Akibat Rumor Negatif 
Muncul kabar dan rumor negatif adanya redemption di pasar modal oleh 
para investor asing guna menutupi keuangan di negaranya, telah membuat 
nilai tukar rupiah terus melorot dan jatuhnya indek harga saham gabungan 
(IHSG). Akibatnya, kepanikan para nasabah perbankan dalam negeri 
bertambah dan mereka menilai menyimpan dana di bank sudah tidak 
aman lagi. Beberapa kali pemerintah mencoba menyakinkan masyarakat, 
krisis yang terjadi tidak akan menjadikan perekonomian Indonesia 
terpuruk sebagaimana yang terjadi di tahun 1998. Pasalnya fundamental 
ekonomi di Indonesia masih kuat dan perbankan masih berjalan sehat. 
Tingginya intensitas rumor negatif yang beradar di masyarakat, akhirnya 
mempertegas kondisi perbankan Indonesia sedang mengalami ketatnya 
likuiditas antar bank. Gagal kriliring akibat kesulitan likuiditas yang dialami 
bank Century menjadi bukti nyata dampak rumor telah meresahkan sektor 
perbankan. Maklum saja lembaga perbankan sangat sensitif dengan kabar 
dan rumor tersebut. Banyaknya beredar rumor menjadi momok 
menakutkan bagi sektor perbankan dan akhirnya membuat pemerintah 
geram. Kekesalan pemerintah terhadap penyebar rumor berbuah hasil 
dengan ditangkapnya broker PT Bahana Securitas, Erick Jazier Adriansyah 
pada awal November. Modus yang dilakukan si penyebar rumor likuiditas 
perbankan nasional ini dengan menyebarkan surat elektronik kepada 
sejumlah kliennya yang isinya bahwa lima bank dalam keadaan kesulitan 
keuangan, yaitu Bank Artha Graha Internasional, Bank Bukopin, Bank 
Century, Bank Panin, dan Bank Victoria. 
 
Dengan alasan untuk mengembalikan kepercayaan nasabah dan menjaga 
dampak sistemik keuangan di Indonesia, pemerintah mengambil alih bank 
Century melalui Lembaga Penjamin Simpanan dengan menyuntikkan dana 
hingga Rp2 triliun. Kasus diambil alihnya Century oleh pemerintah telah 
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menjadi tamparan telah bagi Bank Indonesia. Pasalnya, sebagai bank 
sentral, BI dinilai lemah dalam melakukan pengawasan antar Bank. 
Anggota DPR Komisi XI Drajat Wibowo mengatakan, kasus Century bukan 
hanya tanggung jawab penyebar rumor negatif tetapi juga tanggung jawab 
BI, karena gagalnya melakukan pengawasan antar bank. Di tengah 
tingginya persaingan perbankan merebut pasar dalam negeri, ternyata 
dampak krisis keuangan global membuat bisnis bank-bank BUMN harus 
direvisi dan bahkan lebih bersikap hati-hati dalam mengucurkan kreditnya. 
Tidak mau menimbulkan kredit macet dan tingginya Non Performance 
Loan (NPL), sekarang perbankan harus lebih berhati-hati dan selektif 
menyalurkan kreditnya. 
 
Hal semacam inilah yang dilakukan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang lebih 
selektif memberikan kucuran kredit kepada nasabahnya, khususnya 
disektor perkebunan kelapa sawit. “Kita tidak menurunkan kredit 
perbankan untuk sektor perkebunan, tetapi akan lebih selektif” kata 
Direktur Risk Management Bank Mandiri Sentot A Sentausa. Menurutnya, 
apa yang dilakukan Bank Mandiri dengan cara tersebut sebagai upaya 
mengantisipasi terjadinya kredit macet yang tinggi, sebagaimana 
pengalaman yang terjadi di tahun 2005. Masih labilnya kondisi ekonomi 
dan ancaman lambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang, 
membuat kebijakan Bank Indonesia tentang kepemilikan tunggal (Single 
Pressence Policy/SPP) berjalan di tempat dan tidak ada progress yang 
signifikan, kendatipun BI sudah mengundurkan target penerapan 
peraturan tersebut dari semula pada akhir 2008 menjadi akhir 2010. 
 
Perekonomian Indonesia pada tahun ’80-an masih mengalami pasang 
surut. Untuk itu pemerintah melakukan kebijakan deregulasi yang 
dijalankan secara bertahap pada sektor keuangan dan perekonomian. 
Salah satu tujuan dilakukannya deregulasi adalah untuk membangun 
sistem perbankan yang sehat dan tangguh. 
 
Di bawah ini adalah beberapa paket deregulasi: 
 
1. Paket Deregulasi 1 Juni 1983 (Pakjun 1983) 
Dengan dikeluarkannya paket kebijakan 1 Juni 1983 atau yang dikenal 
dengan    Pakjun 1983, bank- bank memperoleh kebebasan dalam 
menentukan besarnya kredit yang  diberikan sesuai dengan besarnya dana 
masyarakat yang dihimpun. Di samping itu,   kepada bank-bank 
pemerintah diberi kebebasan menentukan sendiri tingkat suku bunga      
baik     suku bunga dana maupun kredit. Kebijakan tersebut bertujuan agar 
perbankan       sebanyak mungkin membiayai pemberian kreditnya dengan 
dana simpanan masyarakat  dan mengurangi ketergantungan bank-bank 
pada KLBI. Kemudian dihapusnya campur    tangan Bank Indonesia 
terhadap penyaluran kredit. Pakjun 1983 belum mengatur  perubahan 
kebijakan kelembagaan dan dorongan perbankan untuk menciptakan 
produk-  produk jasa perbankan baru maupun meningkatkan efisiensi 
dalam operasi bank.  Tetapi       paket deregulasi ini adalah yang   pertama 
memperkenalkan Sertifikat Bank Indonesia  (SBI) dan Surat Berharga Pasar            
Uang (SPBU). Dengan dikeluarkannya paket ini diharapkan akan 
merangsang minat  usaha di bidang perbankan. 
 
2. Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) 
Paket kebijakan deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 atau yang biasa 
disingkat dengan Pakto 88 berisi tentang pembebasan bank- bank dalam 
menentukan sendiri keseimbangan tingkat bunganya masing- masing. 
Pakto 88 menjadi titik balik dari berbagai penertiban perbankan 1971-
1972. Pemberian izin usaha bank baru yang sudah dihentikan sejak 1971 
dibuka kembali pada Pakto 88. Bahkan adanya kemudahan yang belum 
pernah dirasakan oleh dunia perbankan yaitu ijin pembukaan kantor 
cabang atau pendirian BPR menjadi lebih dipermudah dengan persyaratan 
modal yang ringan. Salah satu ketentuan fundamental dalam Pakto 88 
adalah perijinan untuk bank devisa yang hanya mensyaratkan tingkat 
kesehatan dan aset bank telah mencapai minimal Rp 100 juta.  
 
Tetapi Pakto 88 juga mempunyai dampak negatif yaitu dalam bentuk 
penyalahgunaan kebebasan dan kemudahan oleh para pengurus bank. 
Bersamaan dengan kebijakan Pakto 88, BI secara intensif memulai 
pengembangan bank-bank sekunder seperti bank pasar, bank desa, dan 
badan kredit desa. Kemudian bank karya desa diubah menjadi Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR). Tujuan pengembangan BPR tersebut adalah 
untuk memperluas jangkauan bantuan pembiayaan untuk mendorong 
peningkatan ekonomi, terutama di daerah pedesaan, di samping untuk 
modernisasi sistem keuangan pedesaan. Dengan kemudahan yang 
diberikan pada Pakto 88, maka meledaklah jumlah bank di Indonesia. 
 
3. Paket Deregulasi Januari 1990 (Pakjan 90) 
Dalam Paket Januari 1990 (Pakjan 90), bank-bank umum wajib 
mengalokasikan 20 persen dari total kreditnya kepada pengusaha lemah 
atau maksimal kredit yang diberikan kepada pengusaha lemah Rp 200 juta. 
Namun, dalam Pakjan 90 ini yang masuk kategori usaha lemah adalah 
usaha yang beraset maksimal Rp 600 juta. 
 
4. Paket Deregulasi 28 Februari 1991 (Paktri 1991) 
Diawali dengan banyaknya jumlah bank yang membuat kompetisi 
pencarian tenaga kerja, mobilisasi dana deposito dan tabungan juga 
semakin makin sengit. Ujung-ujungnya, karena bank terus dipacu untuk 
mencari untung, sisi  keamanan penyaluran dana terabaikan, dan akhirnya 
kredit macet menggunung. Kondisi ini lalu memunculkan yang  mendorong 
dimulainya proses globalisasi perbankan. Hal ini yang akhirnya 
memunculkan paket deregulasi Februari 1991 atau Paktri. Salah satu tugas 
Paktri adalah berupaya mengatur pembatasan dan  pemberatan 
persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan 
permodalan minimal 8 persen dari kekayaan. Penyempurnaan 
Pengawasan dan Pembinaan Bank, yang memulai penerapan rambu-

rambu kehati-hatian yang mengacu pada standar perbankan internasional 
yang antara lain meliputi ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan 
Modal Minimum, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif. Yang 
diharapkan dalam paket ini adalah akan adanya peningkatan kualitas 
perbankan Indonesia. Dengan mewajibkan bank-bank memenuhi aturan 
penilaian kesehatan bank yang mempergunakan formula kriteria tertentu, 
tampaknya paket itu tidak bisa menghindari kesan sebagai produk aturan 
yang diwarnai trauma atas terjadinya kasus kolapsnya Bank Perbankan 
Asia, Bank Duta, dan Bank Umum Majapahit. 
 
Setelah itu, lahir UU Perbankan baru bernomor 7 tahun 1992 yang 
disahkan oleh Presiden Soeharto pada 25 Maret 1992. Undang Undang itu 
merupakan penyempurnaan UU Nomor 14 tahun 1967. Intinya, UU itu 
menggarisbawahi soal peniadaan pemisahan perbankan berdasarkan 
kepemilikan. Kalau UU yang lama secara tegas menjelaskan soal pemilikan 
bank/ pemerintah, pemerintah daerah, swasta nasional, dan asing. 
Mengenai perizinan, pada UU lama persyaratan mendirikan bank baru 
ditekankan pada permodalan dan pemilikan. Pada UU yang baru, 
persyaratannya meliputi berbagai unsur seperti susunan organisasi, 
permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan kerja, 
dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan 
pertimbangan Bank Indonesia. 
 
5. Paket Deregulasi Mei 1993 (Pakmei 1993) 
Untuk mengurangi sebagian kendala yang dihadapi perbankan dalam 
melakukan ekspansi kredit dan koreksi terhadap Paktri yang begitu 
mengekang bank, pemerintah mengeluarkan Dengan Pakmei itu, 
pemerintah berharap mengucurkan kredit, sehingga dunia usaha tidak lesu 
lagi dan industri otomotif bisa bergairah kembali. Disebutkan dalam 
Pakmei ini pencapaian CAR (capital adiquacy ratio) atau rasio kecukupan 
modal diperlonggar. Perimbangan antara modal sendiri dan asset sesuai 
dengan ketentuan adalah 8 persen. Kemudian penyempurnaan lain pada 
paket itu adalah ketentuan loan to deposit ratio (LDR) atau pemberian 
kredit kepada pihak ketiga. Dengan ketentuan ini bank hanya diberikan 20 
persen untuk menyalaurkan kredit kepada grupnya sendiri.Yang menarik 
dari kebijakan ini, KUK dibawah Rp 25 juta dapat digunakan untuk kegiatan 
tidak produktif. 
 
peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 1996  : Aturan yang terakhir 
keluar ini yang ditandatangani Presiden RI pada 3 Desember 1996. Belajar 
dari pengalaman Bank Summa, PP ini sangat menguntungkan para 
nasabah karena nasabah bank akan tahu persis rapor banknya. Dengan 
begitu, mereka bisa ancang-ancang jika suatu saat banknya sedang goyah 
atau bahkan nyaris pailit. 
 
6. Paket Deregulasi 7 Juli 1997 (Pakjul 1997) 
Dalam Paket deregulasi 7 Juli 1997 atau yang dikenal dengan Pakjul 1997, 
pemerintah melarang bank umum untuk memberikan kredit baru untuk 
pengadaan dan pengolahan lahan. Dengan kata lain, bank-bank tidak 
diperkenankan memberikan kredit kepada pengembang untuk membuka 
lahan baru. Kecuali untuk pengadaan rumah sederahana (RS) dan sangat 
sederhana (RSS).   
 
Pada awal tahun ‘80-an, perbankan Indonesia masih belum stabil. Oleh 
karena itu pemerintah mengambil kebijakan deregulasi untuk 
mewujudkan perbankan yang sehat dan tangguh. Beberapa paket 
deregulasi antara lain: 

1. Pakjun 1983 berisi tentang kebebasan bank pemerintah 
dalam menentukan tingkat suku bunga dan paket ini juga 
yang pertama kali mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI) dan Surat Berharga Pasar     Uang (SPBU); 

2. Pakto 88 memberikan kemudahan dalam pendirian bank baru 
sehingga terjadi ledakan jumlah bank di Indonesia; 

3. Dalam pakjan 90, bank umum wajib mengalokasikan 20% dari 
total kreditnya kepada pengusaha lemah (yang masuk 
kategori usaha lemah adalah yang beraset maksimal Rp 600 
juta ); 

4. Paktri 1991 berisi ketentuan yang mewajibkan bank berhati- 
hati dalam pengelolahannya dan adanya klasifikasi jenis bank; 

5. Pakmei 1993 melonggarkan ketentuan kehati- hatian yang 
diterapkan pada Paktri 1991 yang terlalu berhati- hati dan 
memiliki ketentuan yang ketat sehingga membebani 
perbankan; 

6. Pakjul 1997 melarang bank umum memberikan kredit kepada 
pengembang untuk membuka lahan baru. 

 
DEREGULASI DAN KEBIJAKAN BANK 
Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI 
memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku 
bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan 
maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat 
dalam menopang perekonomian. Kebijakan deregulasi perbankan ini 
kemudian terus terjadi dengan rangkaian kebijakan-kebijakan lainnya. 
Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi 
Perbankan 1988 (Pakto 88). Memasuki tahun 1990-an, BI mengeluarkan 
Paket Kebijakan Februari 1991 yang berisi ketentuan yang mewajibkan 
bank berhati-hati dalam pengelolaannya. Pada 1992 dikeluarkan UU 
Perbankan menggantikan UU No. 14/1967. Sejak saat itu, terjadi 
perubahan dalam klasifikasi jenis bank, yaitu bank umum dan BPR. UU 
Perbankan 1992 juga menetapkan berbagai ketentuan tentang kehati-
hatian pengelolaan bank dan pengenaan sanksi bagi pengurus bank yang 
melakukan tindakan sengaja yang merugikan bank, seperti tidak 
melakukan pencatatan dan pelaporan yang benar, serta pemberian kredit 
fiktif, dengan ancaman hukuman pidana. Selain itu, UU Perbankan 1992 
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juga memberi wewenang yang luas kepada Bank Indonesia untuk 
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perbankan. 
 
Tujuan Deregulasi Perbankan 
Berdasarkan dokumen “Sejarah Bank Indonesia: Perbankan Periode 1983-
1997”, ada beberapa sasaran atau tujuan strategis baik Pemerintah 
maupun BI melakukan deregulasi perbankan, diantaranya adalah: 

1. Meningkatkan peran perbankan dalam pembangunan 
ekonomi. 

2. Menciptakan alat-alat moneter berdasarkan mekanisme 
pasar dan menjaga. 

3. Kestabilan moneter dengan menggunakan alat yang 
diciptakannya. 

4. Melakukan pengendalian devisa dan mendorong ekspor 
nonmigas. 

5. Menunjang pengembangan pasar modal. 
6. Menunjang pengembangan usaha kecil dan koperasi. 

 
Untuk mencapai sasaran strategis tersebut baik BI dan Pemerintah 
menetapkan beberapa langkah strategis yaitu diantaranya adalah :  
 

1. Menstimulus perbankan sebanyak mungkin membiayai 
pemberian kreditnya dengan dana simpanan masyarakat dan 
mengurangi ketergantungan bank-bank pada KLBI. 

2. Mendorong perbankan untuk menciptakan produk-produk 
jasa perbankan baru maupun meningkatkan efisiensi dalam 
operasi bank. 

 
Kredit (Macet) dan Praktek Rent-seeking 
Deregulasi perbankan mendorong aturan-aturan mengenai bank menjadi 
lebih mudah, baik dari sisi pembuatan bank baru atau operasional bank itu 
sendiri. Salah satu perubahan yang signifikasi terjadi adalah meningkatnya 
kredit investasi ke sektor industri. Pada periode 1973-1982 rata-rata kredit 
investasi hanya sebesar 30,1 persen. Angka ini kemudian meningkat pesat 
setelah dilakukannya deregulasi perbankan. Tercatat terjadi peningkatan 
sebesar 177,26 persen pada kredit investasi pada akhir tahun 1983.  
 
Kebijakan deregulasi perbankan yang memiliki tujuan mulia ini kemudian 
terdistorsi akibat maraknya praktek para pemburu rente (Rent-seekers) 
saat itu. Sebelum menganalisis pola rent seekingyang terjadi, penulis akan 
mencoba mencari definisi dan apa saja yang lazim terjadi dalam praktek 
rent-seeking. Di bawah ini adalah definisi rent-seeking menurut OECD 
Dictionary: 
 
The opportunity to capture monopoly rents provides firms with an 
incentive to use scarce resources to secure the right to become a 
monopolist. Such activity is referred to as rent-seeking. Rent-seeking is 
normally associated with expenditures designed to persuade governments 
to impose regulations which create monopolies. Examples are entry 
restrictions and import controls. However, rent-seeking may also refer to 
expenditures tocreate private monopolies. 
 
Berdasarkan definisi di atas maka praktek rent-seeking itu memiliki 
beberapa ciri: 

1. Mencoba menerapkan praktek monopoli, khususnya sumber 
daya. 

2. Adanya praktek merayu atau melobby Pemerintah guna 
mencari perlindungan atau mendapatkan hak guna sumber 
daya. 

 
Jika kita lihat konteks deregulasi perbankan dengan kaca mata rent-
seeking, kita akan mendapatkan dua ciri tersebut dalam penyalahgunaan 
kredit perbankan oleh para pemburu rente. Wujud nyata dari praktek rent-
seeking ini adalah merebaknya kredit macet di awal tahun 1990-an. Salah 
satu kasus yang menghebohkan tentang kredit macet adalah kasus Edy 
Tanzil. Peristiwa ini berawal dari keterangan anggota Komisi VII DPR RI, A. 
Baramuli, ketika rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia di DPR, awal 
Februari 1994. Dalam rapat kerja itu, Hendro Budiarto-Direktur BI, 
membenarkan adanya permasalahan tersebut. Tak lama kemudian, 
Menteri Keuangan dan Direktur Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia) 
juga membenarkan hal ini dan memberikan keterangan langsung terkait 
kredit macet sebesar 1,3 triliun rupiah kepada Edy Tanzil. 
 
Pada skandal Bapindo, ada beberapa pejabat Pemerintah yang disorot 
habis-habisan oleh media pada saat itu. Nama-nama seperti Sudomo 
(Mantan Ketua DPA), J. B. Sumarlin (Mantan Menteri Keuangan), Subekti 
Ismaun (Mantan Direktur Utama Bapindo). Sudomo pada saat itu 
memberikan rekomendasi pemberian kredit kepada Edy Tanzil saat dia 
menjabat sebagai Menko Polkam. Pada saat kredit dikucurkan, J. B. 
Sumarlin juga sedang menjabat sebagai Menteri Keuangan dan juga Ketua 
Dewan Komisaris Bapindo. Permasalahan utama kasus Bapindo ini tidak 
hanya jumlah kredit yang sangat besar (1,3 triliun) tetapi juga terkait 
kemungkinan pelanggaran legal lending limit dan perubahan prosedur 
usance L/C menjadi red clause L/C. 
 
Skandal kredit macet tidak hanya terjadi pada kasus Edy Tanzil tetapi juga 
terjadi di perusahaan-perusahaan konglemerat saat itu. Kasus Mantrust, 
Kasus Danamon, Kasus Bentoel, Kasus Summa-Astra. Selain itu, kasus 
kredit macet juga terjadi di kalangan keluarga atau kerabat dekat Cendana, 
contohnya adalah Bambang dan Tommy. Fenomena ini menujukkan 
bahwa kebijakan dereguasi perbankan telah menyimpang jauh dari 
tujuannya lantaran ulah tidak bertanggung jawab para konglomerat hitam 
pada saat itu. Tempo (edisi 08/11/1997) juga mempertegas maraknya 
praktek rent-seeking pada dunia perbankan kita saat itu. Tempo 
menyebutkan bahwa ada empat “penyakit” perbankan yang dibawa Pakto 

88. Pertama, bank-bank banyak dikuasai para konglomerat. Di tangan 
konglomerat, suburlah praktek insider lending alias pemberian kredit 
untuk kelompok usaha mereka sendiri, padahal praktek tersebut terlarang 
bagi dunia perbankan. Kedua, tingginya suku bunga. Ada bank swasta yang 
berani memasang tarif 30 persen setahun. Ketiga, pemilik bank 
memperkuat status-quo kesenjangan penguasaan (monopoli) sumber 
ekonomi dalam masyarakat. Keempat, investasi banyak dikucurkan ke 
sektor mewah, misalnya apartemen, perkantoran mewah, dan lapangan 
golf. Sesuatu yang dianggap sebagai investasi yang tidak tepat sasaran. 
 
Dari waktu ke waktu kondisi dunia perbankan di Indonesia telah 
mengalami banyak perubaan. Selain disebabkan oleh perkembangan 
internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh 
perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam 
perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Perkembangan faktor internal 
dan external tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia dapat 
dikelompokan dalam 4 periode. Masing – masing periode mempunyai ciri 
khusus yagn tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Deregulasi di 
sektor riil dan moneter yagn dimulai sejak tahun 1980 – an serta terjadinya 
krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir tahun 1990 – an adalah dua 
peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya empat periode 
kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000. 
 
Keempat periode itu adalah: 

1. Kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket – 
paket deregualsi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak 
tahun 1980 – an.  

2. Kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi 
sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada 
akhir tahun 1990 – an.  

3. Kondisi perbankan di Indoneisa pada masa krisis ekonomi sejak 
akhir tahun 1990 – an dan Kondisi perbankan di Indonesia pada 
saat sekarang ini. 

4. Kondisi sebelum deregulasi sangat dipengaruhi oleh berbagai 
kepentingan ekonomi dan politik dari Pemerintah.  

 
Tingkat inflasi yagn tinggi serta kondisi ekonomi makro secara umum yang 
tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yagn tidak dapat 
memobilisasikan dana dengan baik, hal tersebut merupakan fenomena 
yang terjadi pada masa sebelum deregulasi tersebut seolah – olah menjadi 
suatu lingkaran yang tidka ada ujung pangkalnya serta saling 
mempengaruhi. Untuk mengatasi situasi tersebut, ditempuh dengan cara 
melakukan serangkaian kebijakan berupa dergulasi di sektor riil dan sektor 
moneter. Pada tahap awal deregulasi lebih cepat dampaknya pada sektor 
moneter melalui perubahan di dunia perbankan. 
 
Perubahan yang terjadi juga termasuk peningkatan peraturan pada bidang 
– bidang tertentu, sehingga deregulasi ini lebih tepat diartikan sebagai 
perubahan – perubahan yang dimotori oleh otoritas moneter untuk 
meningkatkan kinerja di dunia perbankan, dan pada akhirnya juga 
diharapkan akan meningkatkan kinerja sektor riil. Industri perbankan di 
Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Dimulai pada tahun 1983 
ketika berbagai macam deregulasi mulai dilakukan pemerintah, kemudian 
bisnis perbankan berkembang pada kurun waktu 1988-1996. Pada 
pertengahan tahun 1997 industri perbankan akhirnya terpuruk sebagai 
imbas dari terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi yang melanda 
perekonomian Indonesia. Perubahan tersebut menyebabkan kondisi 
perbankan di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
periode. Tiap-tiap periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat 
disamakan dengan periode lainnya. 
 
Ketiga periode tersebut yaitu:  
Pertama, kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket 
deregulasi di sektor rill dan moneter yang dimulai sejak tahun 1983, 
dimana kondisi perbankan masa itu sangat kuat dipengaruhi oleh berbagai 
kepentingan ekonomi dan politik dari pengusaha, dalam hal ini adalah 
pemerintah. Sehingga kondisi perbankan tidak banyak mengalami 
perubahan. Secara lebih rinci keadaan perbankan pada masa itu adalah 
sebagai berikut : 
 

1. Tidak adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur 
secara jelas tentang perbankan di Indonesia. 

2. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank tertentu. 
3. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit. 
4. Sedikit muncul bank-bank baru. 
5. Persaingan antar bank yang tidak ketat. 
6. Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit. 
7. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas 

untuk menyimpan dan meminjam dana. 
8. Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah. 

 
Kedua, kondisi perbankan di Indonesia setelah deregulasi sampai dengan 
masa sabelum terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi. Pada masa ini 
pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi dengan harapan dapat 
meningkatkan kinerja dunia perbankan, dan pada akhirnya diharapkan 
juga akan meningkatkan kinerja di sektor rill. Kebijakan tersebut berisi 
tentang penghapusan pagu kredit dan sistem kredit selektif disertai 
dengan subsidi bunga, serta memberikan kebebasan kepada masing-
masing bank untuk menentukan tingkat suku bunga kredit dan 
penghimpunan dana, sehingga menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi 
dan menyebabkan kondisi perbankan tidak bisa memobilisasi dananya 
dengan baik. 
 
Untuk mengatasi kondisi tersebut akhirnya pemerintah mengeluarkan 
berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan peran perbankan 
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dalam meningkatkan kinerjanya di sektor rill melalui paket 27 Oktober 
1988 yang dikenal dengan Pakto, dalam salah satu paketnya pemerintah 
memberikan kemudahan membuka kantor bank. Kebijakan-kebijakan di 
atas mengakibatkan banyak perubahan dalam dunia perbankan di 
Indonesia. Ciri-ciri kondisi perbankan saat itu Antara lain : 

1. Peraturan yang memberikan kepastian hukum. 
2. Jumlah bank swasta bertambah banyak. 
3. Tingkat persaingan bank yang semakin kuat. 
4. Kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat. 
5. Mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar. 

 
Ketiga, kondisi perbankan di Indonesia saat krisis moneter dan krisis 
ekonomi pada akhir tahun 1997 sampai sekarang. Deregulasi dan 
penerapan kebijakan sektor moneter dan rill menyebabkan perbankan 
mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro di 
Indonesia. Perkembangan ini dalam waktu yang sangat singkat menjadi 
terhenti bahkan mengalami kemunduran total akibat adanya krisis 
moneter dan krisis ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 1997. Krisis 
moneter dan krisis ekonomi ini banyak menyebabkan perubahan dalam 
kondisi perbankan di Indonesia, sehingga kondisinya sebagai berikut :  
 

1. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negari 
terhadap perbankan di Indonesia yang menurun drastis. 

2. Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat. 
3. Munculnya penggunaan Peraturan Perundangan yang baru. 
4. Jumlah bank menurun. 

 
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kondisi di atas adalah : 

1. Kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian yang konservatif 
membuat semakin memburuknya kondisi perbankan saat ini, 
sehingga mengakibatkan sebagian besar bank dalam keadaan 
tidak sehat. 

2. Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perbankan dan 
kinerja bank nasional yang sangat buruk, dikarenakan lemahnya 
peraturan yang mengatur perbankan di Indonesia. 

3. Proporsi kredit bermasalah yang semakin besar dan tingkat 
likuiditas yang rendah, membuat suku bunga antar bank 
menjadi sangat tinggi dan berimbas pada hancurnya 
performance dunia usaha yang akhirnya Non Performing Loan 
(NPL) menjadi tinggi. Hal ini mengakibatkan banyak perbankan 
yang sebagian besar didominasi oleh bank-bank konvensional 
mengalami kesulitan untuk melanjutkan usaha, sehingga tidak 
sedikit bank yang berakhir dengan melakukan penutupan usaha 
atau dilikuidasi. 

 
Risiko kredit merupakan perbandingan antara saldo akhir bermasalah (Non 
Performing Loan) dengan total harta (asset) secara keseluruhan. Risiko 
kredit yang disebabkan karena ketidakmampuan pihak debitur untuk 
memenuhi kewajibannya kepada bank seperti pembayaran pokok 
pinjaman, pembayaran bunga dan lain-lain tidak sesuai dengan jangka 
waktu yang telah ditetapkan, bila tidak dikelola dengan baik maka akan 
mengakibatkan proporsi kredit bermasalah yang semakin besar sehingga 
akan berdampak tehadap kondisi perbankan, yang pada akhirnya dapat 
pula mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap tingkat kesehatan 
bank 
 
Kondisi Sebelum Deregulasi 
 
Masa Kolonial (Wilayah Hindia-Belanda) 

o Mobilisasi dana dari investor untuk membiayai 
kebutuhan dana investasi dan modal kerja 
perusahaan-perusahaan besar milik colonial 

o Memberikan jasa-jasa keuangan kepada 
perusahaanperusahaan besar milik kolonial, seperti 
giro, garansi bank,pemindahan dana, dll 

o Membantu pemindahan dana jasa modal dari 
wilayah kolonial ke negara penjajah 

o Sebagai tempat sementara dari dana hasil 
pemungutan pajak dari perusahaan penjajah 
maupun dari masyarakat pribumi, untuk kemudian 
dikirim ke negara penjajah 

o Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk 
membiayai kegiatan pemerintah kolonial. 

 
Beberapa bank asing yang melakukan operasinya, yaitu : 

1. De Bankcourant yang didirikan pada tanggal 1 September 1752 
2. De Javasche Bank yang didirikan pada tahun 1828 
3. Nederlandsch Indische Escompto Maatschapij, Nederlandsch 

Indische Handelsbank, dan Nederlandsche Handel Maatschapij 
mulai beroperasiberturut-turut pada tahun 1857, 1864, dan 
1883 

4. De Bank van Leening, pada tanggal 20 Agustus 1746. 
5. The Chartered Bank of India, Australia and China, Batavia tahun 

1862 
6. Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Batavia tahun 

1884 
7. Yokohama-Specie Bank, Batavia tahun 1919 
8. Taiwan Bank, tahun 1915, Batavia, Semarang, dan Surabaya 
9. China and Southern Ltd., Batavia tahun 1920 
10. Mitsui Bank, Surabaya tahun 1925 
11. Overseas China Banking Corporation, Batavia tahun 1932 

 
Masa Setelah Kemerdekaan 

a. Mobilisasi dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana 
investasi dan modal kerja perusahaan- 

b. perusahaan besar milik pemerintah dan swasta 
c. Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-

perusahaan besar 
d. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai 

kegiatan pemerintah 
e. Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan 

proyek pada sektor – sektor yang ingin di kembangkan oleh 
pemerintah 

 
Keadaan perbankan masa sebelum deregulasi: 

a. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara 
jelas tentang perbankan di Indonesia (UU 

a. No.13 Th.‘68) 
b. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank tertentu 
c. Bank banyak menanggung program-program pemerintah 
d. Instrumen pasar uang yang terbatas 
e. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit 
f. Sulitnya pendirian bank baru 
g. Persaingan antar bank yang tidak ketat 
h. Posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah 
i. Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit 
j. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas 

untuk menyimpan dan meminjam dana 
k. Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah 

 
1.Deregulasi 1 juni 1983 
Memberikan keleluasaan kepada semua bank untuk menyerahkan tingkat 
suku bunga kepada mekanisme pasar. 
 
2. Deregulasi Oktober 1988 
Memberi keringanan persyaratan bagi bank-bank yang ingin meningkatkan 
statusnya menjadi bank devisa, membuka kemungkinan pendirian bank 
campuran (kerjasama dengan bank asing) dan memberi kesempatan bagi 
bank asing untuk membuka kantor cabang pembantu di kota-kota 
tertentu. 
 
3.Deregulasi 25 Maret 1989 (penyempurnaan Pakto’88) 
Memberi kesempatan yang lebih luas bagi bank untuk melakukan 
penyertaan dana pada lembaga-lembaga lain serta memberikan kredit 
investasi jangka menengah dan panjang. 
 
4. Deregulasi Januari 1990 
untuk membatasi jumlah kredit likuiditas Bank Indonesia dan 
mengharuskan bank-bank membagi 20 persen dari kreditnya kepada kredit 
usaha kecil (KUK) 
 
5. Deregulasi 25 Pebruari 1991 
Pakfeb ini ditentukan tingkat kesehatan bank yang menyangkut kecukupan 
modal (CAR), pembatasan pemberian kredit yang tidak didukung oleh dana 
masyarakat (LDR), persyaratan kepemilikan dan kepengurusan, ketentuan 
legal lending limit dan pembentukan cadangan untuk menutupi resiko. 
 
6. Deregulasi 29 Mei 1993 
Pakmei ditujukan untuk mendorong kelancaran ekspansi kredit perbankan 
dengan memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada perbankan. 
 
Kondisi Setelah Deregulasi 
 
Kebijakan Deregulasi yang terkait dengan dunia perbankan: 

a. Paket 1 Juni 1983 
b. Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI 
c. Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan 

perdagangan SBPU dan fasilitas diskonto oleh BI 
d. Paket 27 Oktober 1988 
e. Paket 20 Desember 1988 
f. Paket 25 Maret 1989 
g. Paket 29 Januari 1990 
h. Paket 28 Februari 1991 
i. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
j. Paket 29 Mei 1993 tentang penyempurnaan aturan 

kesehatan bank 
 
Ciri perbankan setelah deregulasi : 

a. Peraturan yang memberikan kepastian hukum 
b. Jumlah bank swasta bertambah banyak 
c. Tingkat persaingan bank yang semakin kuat 
d. Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 
e. Kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat 
f. Mobilisasi dana sektor perbankan yang semakin besar 

 
Kondisi Saat Krisis Ekonomi 
Ciri Kondisi perbankan saat krisis 

a. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri 
terhadap perbankan di Indonesia menurun drastic 

b. Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat 
c. Adanya spread negative 
d. Munculnya penggunaan peraturan yang baru 
e. Jumlah bank menurun 

 
Kondisi Pasca Krisis Ekonomi 

a. Selesainya penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) 
b. Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank 

Indonesia untuk membentuk atau menyusun: 
1. Lembaga penjamin simpanan 
2. Lembaga pengawas perbankan yang independen 
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3. Otoritas jasa keuangan 
 
Kinerja perbankan yang lebih baik, yang mengarah kepada praktik: 
1. Manajemen pengelolaan risiko yang lebih baik 
2. Struktur perbankan nasional yang lebih baik 
3. Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang konsisten. 
 
DEREGULASI perbankan sudah digulirkan sejak 14 tahun yang lalu. Kesan 
bongkar pasang itu tak terhindarkan.Bahkan, dari dampak yang kini terasa 
yaitu goyahnya sejumlah bank swasta, sangat terasa bahwa aturan-aturan 
perbankan Indonesia memang tak didasari pengalaman negara-negara lain 
yang sudah lebih lama mengatur tentang bank. Deregulasi perbankan yang 
dikeluarkan pada 1 Juni 1983 mencatat beberapa hal. Di antaranya: 
memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menentukan suku 
bunga deposito. Kemudian dihapusnya campur tangan Bank Indonesia 
terhadap penyaluran kredit. Deregulasi ini juga yang pertama 
memperkenalkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar 
Uang (SPBU). Aturan ini dimaksudkan untuk merangsang minat berusaha 
di bidang perbankan Indonesia di masa mendatang Lima tahun kemudian 
ada Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88) yang terkenal itu. Pakto 
88 boleh dibilang adalah aturan paling liberal sepanjang sejarah Republik 
Indonesia di bidang perbankan. 
 
Contohnya, hanya dengan modal Rp 10 milyar maka seorang pengusaha 
bisa membuka bank baru. Dan kepada bank-bank asing lama dan yang 
baru masuk pun diijinkan membuka cabangnya di enam kota. Bahkan 
bentuk patungan antar bank asing dengan bank swasta nasional diijinkan. 
Dengan demikian, secara terang-terangan monopoli dana BUMN oleh 
bank-bank milik negara dihapuskan. Bahkan, beberapa bank kemudian 
menjadi bank devisa karena persyaratan untuk mendapat predikat itu 
dilonggarkan. Dengan berbagai kemudahan Pakto 88, meledaklah jumlah 
bank di Indonesia. Banyaknya jumlah bank membuat kompetisi pencarian 
tenaga kerja, mobilisasi dana deposito dan tabungan jugase makin sengit. 
Ujung-ujungnya, karena bank terus dipacu untuk mencari untung, sisi 
keamanan penyaluran dana terabaikan, dan akhirnya kredit macet 
menggunung. Kondisi ini kemudian memunculkan Paket Februari 
1991(Paktri) yang mendorong dimulainya proses globalisasi perbankan. 
 
Salah satu tugasnya adalah berupaya untuk mengatur pembatasan dan 
pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya 
persyaratan modal minimal 8 % dari kekayaan. Yang diharapkan dalam 
paket itu adalah akan adanya peningkatan kualitas perbankan Indonesia. 
Dengan mewajibkan bank-bank memenuhi aturan penilaian kesehatan 
bank yang mempergunakan formula kriteria tertentu, tampaknya paket itu 
tidak bisa menghindari kesan sebagai produk aturan yang diwarnai trauma 
atas terjadinya kasus kolapsnya bank Perbankan Asia, Bank Duta, dan Bank 
Umum Majapahit. Setelah itu, lahir UU Perbankan baru bernomor 7 tahun 
1992 yang disahkan oleh Presiden Soeharto pada 25 Maret 1992. Undang 
Undang itu merupakan penyempurnaan UU Nomor 14 tahun 1967. 
Intinya, UU itu menggarisbawahi soal peniadaan pemisahan perbankan 
berdasarkan kepemilikan. Kalau UU yang lama secara tegas menjelaskan 
soal pemilikan bank/pemerintah, pemerintah daerah, swasta nasional, dan 
asing. Mengenai perizinan, pada UU lama persyaratan mendirikan bank 
baru ditekankan pada permodalan dan pemilikan. Pada UU yang baru, 
persyaratannya meliputi berbagai unsur seperti susunan organisasi, 
permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan kerja, 
dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan 
pertimbangan Bank Indonesia. 
 
Untuk mengurangi sebagian kendala yang dihadapi perbankan dalam 
melakukan ekspansi kredit dan koreksi terhadap Paktri yang begitu 
mengekang bank, pemerintah mengeluarkan Paket 29 Mei 1993 (Pakmei). 
Dengan Pakmei itu, pemerintah berharap mengucurkan kredit, sehingga 
dunia usaha tidak lesu lagi dan industri otomotif bisa bergairah kembali. 
Disebutkan dalam Pakmei ini pencapaian CAR (capital adiquacy ratio)– 
atau perimbangan antara modal sendiri dan aset –sesuai dengan 
ketentuan adalah 8 persen. Kemudian penyempurnaan lain pada paket itu 
adalah ketentuan loan to deposit ratio (LDR). Aturan yang terakhir 
diluncurkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 1996 yang 
ditanda tangani Presiden RI pada 3 Desember 1996. Belajar dari 
pengalaman Bank Summa, PP ini sangat menguntungkan para nasabah 
karena nasabah bank akan tahu persis rapor banknya. Dengan begitu, 
mereka bisa bersiap-siap jika suatusaat banknya sedang goyah atau 
bahkan nyaris pailit. 
 
 
 
Penilaian Kesehatan Bank 
Kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam berbagai bidang 
kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang sehat 
akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan 
lainnya. Sama seperti hanya manusia yang harus selalu menjaga 
kesehatannya, perbankan juga harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap 
prima dalam melayani para nasabahnya. Bank yang tidak sehat, bukan 
hanya membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi pihak lain. Penilaian 
kesehatan bank amat penting disebabkan karena bank mengelola dana 
masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Masyarakat pemilik dana 
dapat saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat clan bank harus 
sanggup mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya 
oleh nasabahnya. 
 
Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. 
Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam 
kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Bagi bank 
yang sehat agar tetap mempertahankan kesehatannya, sedangkan bank 

yang sakit untuk segera mengobati penyakitnya. Bank Indonesia sebagai 
pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau 
petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan kalau 
perlu dihentikan kegiatan operasinya. Standar untuk melakukan penilaian 
kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank 
Indonesia. Kepada bank-bank diharuskan membuat laporan baik yang 
bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam 
suatu periode tertentu. Dari laporan ini dipelajari dan dianalisis, sehingga 
dapat diketahui kondisi suatu bank. Dengan diketahui kondisi 
kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki 
kesehatannya. 
 
Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap periode. Dalam setiap 
penilaian ditentukan kondisi suatu bank. Bagi bank yang sudah dinilai 
sebelumnya dapat pula dinilai apakah ada peningkatan atau penurunan 
kesehatannya. Bagi bank yang menurut penilaian sehat atau kesehatannya 
terus meningkat tidak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan 
supaya tetap dipertahankan terus. Akan tetapi bagi bank yang terus-
menerus tidak sehat, maka harus mendapat pengarahan atau bahkan 
sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.Bank Indonesia sebagai 
pengawas dan pembina perbankan dapat saja menyarankan untuk 
melakukan berbagai perbaikan. Perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan 
meliputi perubahan manajemen, melakukan penggabungan seperti 
merger, konsolidasi, akuisisi atau malah dilikuidasi (dibubarkan) 
keberadaannya jika memang sudah parah kondisi bank tersebut. 
Pertimbangan untuk hal ini sangat tergantung dari kondisi yang dialami 
bank yang bersangkutan. Jika kondisi bank sudah sedemikian parah, 
namun masih memiliki beberapa potensi, maka sebaiknya dicarikan jalan 
keluarnya dengan model penggabungan usaha dengan bank lainnya. 
Sedangkan langkah likuidasi merupakan jalan keluar terakhir dalam 
rangka menyelamatkan uang masyarakat. 
 
PAK JUN 1983 
Paket Juni 1983 adalah kebijakan perbankan yang dikeluarkan tanggal 1 
juni 1983 ini juga dikenal sebagai paket non ceiling policy dalam arti 
perbankan telah dibebaskan dari ketentuan batas atas (ceiling) suku 
bunga. Hal ini berarti bank-bank boleh menentukan suku bunga yang 
ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan pertimbangannya sendiri. 
Bank boleh menawarkan suku bunga kredit yang paling murah sekalipun 
demikian pula bank boleh menawarkan suku bunga tabungan atau 
deposito setinggi langit. Pertimbangannya penentuan suku bunga itu 
dipulangkan kepada masing-masing bank sepanjang mengikuti prnsip 
ekonomi yaitu sepanjang masih menjamin kelangsungan hidup 
bank.Pokok-pokok kebijakan deregulasi perbankan 1 juni 1983 yakni :  

1. Pagu credit (ceiling policy) dibebaskan artinya setiap 
bank dapat mengadakan ekspansi kreditnya 
menurut pengelolaan masing-masing bank asalkan 
bank tersebut memiliki loanable funds yang cukup. 

2. Loanable funds yang bersumberkan dari kredit 
likuiditas dan bank Indonesia (KLBI) dibatasi dan 
hanya diberikan untuk kredit-kredit yang bersifat 
prioritas. 

3. Masing-masing bank bebas menentukan tingkat 
bunga simpanan dan bunga pinjamannya. 

 
PAK TO 1988 
Kebijakan paket kebjakan 1 juni 1983 dalam hal mobilisasi dana serta 
peningkatan efisiensi perbankan menjadi dasar dilanjutkannya deregulasi 
di bidang perbankan. Memang, salah satu tujuan dan deregulasi di bidang 
perbankan adalah menciptakan suatu iklim yang mendorong terjadinya 
terjadinya persaingan usaha sehat diantara bank-bank untuk 
meningkatkan efisiensi dalam kegiatan usahanya. Pada awal tahun 1988, 
keadaan perekonomian di Indonesia mulai membaik. Hal ini mendorong 
pemerntah untuk melanjutkan dan mempeluas lagi kebijakan deregulasi di 
bidang perbankan yaitu dikeluarkannya paket kebijakan 27 oktober 1988 
(pakto 1988) yang merupakan titik adanya “liberalisasi dalam sector 
perbankan”. 
 
Tujuan dari pakto 1988 yakni : 

a. Peningkatan mobilisasi dana dan alokas dana 
b. Pendayagunaan lembaga keuangan dan perbankan agar 

bergfunsi sebagai sarana transaksi yang dapat mendorong 
ekspor non minyak dan gas 

c. Peningkatan efisiensi dan kemudahan pendirian bank 
d. Pengendalian kebijakan moneter serta pencipataan iklim 

pengembangan pasar modal. 
 
 

 
 
 
Masa Industrialisasi di Indonesia 
Kegiatan industri di Indonesia akhir-akhir ini semakin berkembang guna 
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sistem perekonomian industri di 
Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu pemerintah pada masa orde lama, orde 
baru dan masa reformasi. Industrialisasi di masing-masing masa memiliki 
dampak yang cukup besar untuk kehidupan bangsa Indonesia di masa 
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setelahnya. Dampak dari industrialisasi ini dampak menjadi dampak baik 
ataupun buruk bagi lingkungan. 
 
Pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan 
manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. 
Karena merupakan kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam 
industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, 
makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau 
daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks 
pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan atau 
pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya, 
pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan 
bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang 
digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan 
ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri 
negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang 
harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis industrinya. 
 
Dalam sejarah pembangunan ekonomi, konsep industrialisasi berawal dari 
revolusi industry pertama pada pertengahan abad 18 di Inggris dengan 
penemuan metode baru untuk pemintalan dan penenunan kapas yang 
menciptakan spesialisasi dalam produksi dan peningkatan produktivitas 
dari factor produksi yang digunakan. Setelah itu, inovasi dan penemuan 
baru dalam pengolahan besi dan mesin uap yang mendorong inovasi 
dalam pembuatan antara lain besi baja, kereta api dan kapal tenaga uap. 
Revolusi industry kedua akhir abad 18 dan awal abad 19 dengan berbagai 
perkembangan teknologi dan inovasi membantu laju industrialisasi. 
Setelah PD II muncul berbagai teknologi baru seperti produksi masal 
dengan menggunakan assembly line, tenaga listrik, kendaraan bermotor, 
penemuan barang sintetis dan revolusi teknologi komunikasi, elektronik, 
bio, computer dan penggunaan robot. Makna praktis industrialisasi adalah 
memajukan tenaga produktif menjadi lebih modern, dapat diakses secara 
massal, dan tinggi kualitas. Tanpa kemajuan tenaga produktif, negeri ini 
tidak akan punya ketahanan ekonomi menghadapi gempuran neo-
liberalisme. Tanpa ketahanan ekonomi, kedaulatan negeri ini – terutama 
kedaulatan rakyatnya – berhenti sebatas cita-cita. 
 
Industrialisasi Era 1990 an 
Akar intelektual kebijakan industrialisasi yang dikendalikan negara dimulai 
pada abad ke-19. Antusiasme terhadap usulan–usulan untuk industrialisasi 
selanjutnya melanda Jepang dan dunia Barat, yang mendorong seorang 
ahli ekonomi mengatakan bahwa apa yang semula tidak lebih dari tujuan 
kebijakan telah berubah menjadi “ideologi independensi ekonomi”, yang 
menghendaki “peningkatan posisi negara serta titik berat pada 
industrialisasi sebagai wahana bagi integrasi nasional”. Indonesia, sebagai 
mata rantai negara berkembang, juga tidak luput terkena demam 
industrialisasi tersebut. Semenjak pembangunan ekonomi dimulai secara 
terencana sejak tahun 1969, sesungguhnya pendekatan yang digunakan 
Indonesia adalah strategi industrialisasi. 
 
Ujung tombak industrialisasi adalah sektor “formal” atau “modern”. 
Perusahaan manufaktur “modern” pertama yang dibuka, setidaknya dalam 
pengertian dikelola dalam skala besar, adalah industri pertahanan dan 
galangan kapal yang dikelola oleh Dutch India Company, VOC, dan 
pemerintah kolonial. Namun, teknologi yang digunakan masih berada pada 
tahap praindustri dan tergantung hamper seluruhnya pada pengerjaan 
kayu dengan alat-alat tangan. Pekerjaan yang menyangkut logam, 
dipusatkan pada Gudang Senjata dan percetakan uang pada 1808 di 
Surabaya. Mesin uap pertama kali diperkenalkan untuk menjalankan 
kapal-kapal laut, baik milik swasta maupun milik angkatan laut. Kapal 
pertama bertenaga uap, Van der Capellen berlabuh di Surabaya 1825 
untuk melayani perjalanan pantai utara Jawa. Kapal-kapal angkatan laut 
pertama yang bertenaga uap tiba di Hindia Belanda pada 1838 untuk 
dipakai patroli anti bajak laut. 
 
Pada 1849, pemerintah mengambil alih ketel uap yang digadaikan dan 
took mesin Heer Baijer di Surabaya. Pada 1851, took konstruksi tersebut 
diubah fungsinya menjadi gudang senjata militer khusus dan ketel uap dan 
toko mesin menjadi bagian inti dari pabrik angkatan laut khusus. Pada 
1859, Cores de Vries mendirikan galangan kapal di Surabaya tempat 
peleburan dan ketel uap pada 1863. perusahaan Pelayaran Uap Hindia 
Belanda pada 1872 membuka sebuah pabrik perbaikan kapal di Surabaya 
yang kemudian diambil alih oleh perusahaan perwakila Inggris Fraser, 
Eaton & Co. 
 
Namun, sektor yang menonjol awal itu adalah industri gula untuk pasar 
internasional. Meskipun hingga 1830-an, pabrik-pabriknya masih tergolong 
kecil dan bertenaga hewan ternak yang menggunakan batu gerinda dan 
bangunannya terutama terbuat dari kayu. Pembukaan lahan berdasarkan 
UU Pertanahan tahun 1870 mengakibatkan modernisasi yang pesat pada 
pabrik-pabrik gula, segera membuat pabrik-pabrik pengguna tenaga 
hewan dan tenaga air yang lam terpinggirkan. Jumlah ketel uap yang 
digunakan industri gula meningkay dari 342 unit pada 1871 menjadi sekita 
1.000 unit pada 1881, dan mencapai puncaknya dengan jumlah sekitar 
1.350 unit menjelang Perang Dunia I hinnga depresi 1930-an. Dari awal 
1880-an hingga 1930, jumlah pabrik gula tetap tidak berubah, yakni sekitar 
200 unit. 
 
Dari seluruh jumlah ketel uap yang digunakan perusahaan-perusahaan 
manufaktur swasta pada 1900, pabrik gula menyumbangkan 90%. Semua 
bentuk manufaktur lain (pengambilan minyak, nila, dan perkebunan kopi) 
hanya menyumbang tidak lebih dari 6% dari kapasitas ketel uap. Ini 
menunjukkan betapa terbatasnya pembangunan industri Indonesia zaman 
kolonial pada saat itu. Situasi tersebut diperkuat dengan distribusi 
kapasitas mesin oleh tenaga kuda, di mana banyak pabrik menggunakan 

tenaga uap dalam jumlah minim, masing-masing hanya menggunakan satu 
tenaga kuda. 
 
Indusri minyak memulai produksinya di Jawa pada 1887. tenaga uap 
digunakan baik untuk pengambila maupun pemrosesan minyak mentah 
menjadi minyak tanah. Lahan-lahan pertama berada di sebelah selatan 
Surabaya, di mana dibuka penyulingan pada 1889 ditambah dengan 
sebuah pabrik untuk memproses residu menjadi lilin paraffin, dan di 
daerah pedesaan Blora pada 1894. Merupakan bagian kompleksitas ini 
adalah sebuah pabrik untuk memproduksi kaleng-kaleng timah tempat 
minyak tanah sebelum didistribusikan. Meskipun ketel uap, vacuum pans, 
centrifuge,dan mesin-mesin uap diimpor, terutam dari Inggris, 
pemeliharaan dan perbaikannya terpaksa dilakukan secara lokal. Sebuah 
pabrik terpaksa menghentikan kegiatannya selama satu musim, sementara 
sebuah perlengkapan atau suku cadang baru dipesan atau dikapalkan ke 
koloni, memaksa parik tersebut menyediakan ahli teknik secara 
mendadak. 
 
Sementara industri gula menimbulkan permintaan langsung produk 
industri kerja logam, juga ada permintaan penting secara tidak langsung. 
Pertama, ada permintaan pembuatan pintu air dan pintu gerbang yang 
terbuat dari logam dan gambar teknik mesin untuk pekerjaan-pekerjaan 
irigasi. Pekerjaan pembuatan rel kereta pertama pada zaman kolonial di 
Indonesia diberikan pada 1863 dan 1864. Industrialisasi Indonesia di 
zaman kolonial pada awalnya didorong oleh kebutuhan untuk memproses 
produk-produk primer untuk pasar dunia dan pasar domestik di negara ini. 
Permintaan terutama dari penduduk Eropa yang mengharapkan suatu 
kehidupan perkotaan yang nyaman. Sehingga melahirkan tuntutan 
terhadap bahan bangunan, terutama batu bata, genting, dan kapur yang 
diproduksi di luar kota dan jumlahnya meningkat bersamaan dengan 
penerapan tenaga uap. 
 
Permintaan selanjutnya adalah akan es dan air mineral. Pabrik es dibuka di 
Batavia pada 1863 dan di Surabaya pada 1866. Toko-toko roti umumnya 
dibuka oleh industri rumah tangga yang membutuhkan tungku kayu, 
sedangkan tenaga uap digunakan untuk pembuatan tepung. Laundry 
dengan tenaga uap didirikan di kota-kota pelabuhan, tetapi pembuatan 
sabun tetap merupakan kegiatan yang menggunakan keterampilan tangan. 
Di kota-kota utama, meningkatnya jumlah penduduk Eropa mengakibatkan 
meningkatnya permintaan akan koran, majalah lokal dan buku yang 
didukung oleh industri percetakan dan penerbitan yang juga 
meningkat.Sebaliknya, di berbagai pulau luar Jawa pabrik-pabrik 
manufaktur modern tetap sedikit hingga akhir 1900. Ini disebabkan oleh 
penggabungan dari sebagian besar daerah ini ke dalam orbit kolonial. 
Meskipun beberapa pabrik didirikan Belanda di kota-kota pantai. 
 
Industrialisasi Masa Orde Lama 
Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah 
perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang 
bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang 
pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat 
ketergantungan luar negri. Sistem moneter tentang perbankan khususnya 
bank sentral masih berjalan seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya hak ekslusif untuk mencetak uang dan memegang tanggung jawab 
perbankan untuk memelihara stabilitas nasional. Bank Indonesia mampu 
menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan keputusan politik. 
 
Masa orde lama dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945 saat Indonesia 
merdeka. Pada saat itu,keadaan ekonomi Indonesia mengalami stagflasi 
(artinya stagnasi produksi atau kegiatan produksi terhenti pada tingkat 
inflasi yang tinggi). Indonesia pernah mengalami sistem politik yang 
demokratis yakni pada periode 1949 sampai 1956. Pada tahun tersebut, 
terjadi konflik  politik yang berkepanjangan dimana rata-rata umur kabinet 
hanya dua tahun sehingga pemerintah yang berkuasa tidak fokus 
memikirkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yangterjadi pada saat 
itu. Selama periode 1950an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan 
jaman kolonial, struktur ini disebut dual society dimana struktur dualisme 
menerapkandiskriminasi dalam setiap kebijakannya baik yang langsung 
maupun tidak langsung.Keadaan ekonomi Indonesia menjadi bertambah 
buruk dibandingkan pada masa penjajahanBelanda. 
 
Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-
proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana 
Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana 
pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk 
mendukung proyek besar tersebut. Rencana ini mencakup sektor-sektor 
penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun sayangnya 
Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau 
dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan 
devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli. 
 
Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau 
memburuk. Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan 
untuk pembangunan dan pertumnbuhan ekonomi melainkan berupa 
pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, 
proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa 
teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa. Perekonomian juga 
diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu 
Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat 
dengan negara-negara komunis. 
 
Industrialisasi Masa Orde Baru 
Inflasi pada tahun 1966 mencapai 650%,dan defisit APBN lebih besar 
daripada seluruh jumlah penerimaannya. Neraca pembayaran dengan luar 
negeri mengalami defisit yang besar, nilai tukar rupiah tidak stabil” 
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(Gilarso, 1986:221) merupakan gambaran singkat betapa hancurnya 
perekonomian kala itu yang harus dibangun lagi oleh masa orde baru atau 
juga bisa dikatakan sebagi titik balik. Awal masa orde baru menerima 
beban berat dari buruknya perekonomian orde lama. Tahun 1966-1968 
merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pemerintah orde baru 
berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Dengan 
dikendalikannya inflasi, stabilitas politik tercapai ayng berpengaruh 
terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. 
Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan 
pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun 
(REPELITA). Berikut penjelasan singkat tentang beberapa REPELITA 
 
REPELITA I (1967-1974) 
mulai berlaku sejak tanggal 1april 1969. Tujuan yang ingin dicapai adalah 
pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan 
adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan prasarana terutama 
untuk menunjang pertanian. Tentunya akan diikuti oleh adanya perluasan 
lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
 
REPALITA II (1974-1979) 
Target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per tahun. Prioritas 
utamanya adalah sektor pertanian yang merupakan dasar untuk 
memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar 
tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. 
 
REPALITA III (1979-1984) 
Prioritas tetaap pada pembangunan ekonomi yang dititikberatkan pada 
sector pertanian menuju swasembada pangan, serta peningkatan industri 
yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. 
 
REPALITA IV (1984-1989) 
Adalah peningkatan dari REPELITA III. Peningkatan usaha-usaha untuk 
memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan 
yang lebih adil dan merata, memperluas kesempatan kerja. Priorotasnya 
untuk melanjutkan usaha memantapkan swasembada pangan dan 
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri 
sendiri.  Jika ditarik kesimpulan maka pembangunan ekonomi menurut 
REPELITA adalah mengacu pada sektor pertanian menuju swasembada 
pangan yang diikuti pertumbuhan industri bertahap 
 
Menurut klasifikasi Jean Fourastie, sebuah ekonomi terdiri dari 3 bagian. 
Bagian pertama terdiri dari produksi komoditas (pertanian, peternakan, 
ekploitasi sumber daya mineral). Bagian kedua proses produksi barang 
untuk dijual dan bagian ketiga sebagai industri layanan. Proses 
Industrialisasi didasarkan pada perluasan bagian kedua yang kegiatan 
ekonominya didominasi oleh kegiatan bagian pertama. Revolusi Industri 
pertama terjadi pada pertengahan abad ke 18 sampai awal abad ke 19 di 
daerah Eropa Barat, Amerika Utara, dimulai pertama kali di Inggris. 
Revolusi Industri kedua terjadi pada pertengahan abad ke 19 setelah 
penemuan mesin uap, listrik, mesin pembakaran dalam (tenaga fosil) dan 
pembangunan kanal kanal, rel kereta api sampai ke tiang listrik. 
 
Revolusi Hijau yang dijalankan Indonesia pada masa Orde Baru ini yang 
menyebabkan upaya untuk melakukan modernisasi yang berdampak pada 
perkembangan industrialisasi yang ditandai dengan adanya pemikiran 
ekonomi rasional. Pemikiran tersebut akan mengarah pada kapitalisme.     
Dengan industrialisasi juga merupakan proses budaya dimana dibagun 
masyarakat dari suatu pola hidup atau berbudaya agraris tradisional 
menuju masyarakat berpola hidup dan berbudaya masyarakat industri. 
Perkembangan industri tidak lepas dari proses perjalanan panjang 
penemuan di bidang teknologi yang mendorong berbagai perubahan 
dalam masyarakat. 
 
Industrialisasi ini juga berhasil menjerat Indonesia untuk masuk 
didalamnya, dimana Industrialisasi di Indonesia ditandai oleh :  

1. Tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja. 
2. Banyaknya tenaga kerja terserap ke dalam sektor-

sektor industri. 
3. Terjadinya perubahan pola-pola perilaku yang lama 

menuju pola-pola perilaku yang baru yang bercirikan 
masyarakat industri modern diantaranya 
rasionalisasi. 

4. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat di 
berbagai daerah khususnya di kawasan industri. 

5. Menigkatnya kebutuhan masyarakat yang 
memanfaatkan hasil-hasil industri baik pangan, 
sandang, maupun alat-alat untuk mendukung 
pertanian dan sebagainya. 

 
Upaya pemerintah untuk meningkatkan industrialisasi adalah : 

1. Meningkatkan perkembangan jaringan informasi, 
komunikasi, transportasi untuk memperlancar arus 
komunikasi antarwilayah di Nusantara. 

2. Mengembangkan industri pertanian 
3. Mengembangkan industri non pertanian terutama 

minyak dan gas bumi yang mengalami kemajuan 
pesat. 

4. Perkembangan industri perkapalan dengan 
dibangun galangan kapal di Surabaya yang dikelola 
oleh PT.PAL Indonesia. 

5. Pembangunan Industri Pesawat Terbang 
Nusantara(IPTN) yang kemudian berubah menjadi 
PT. Dirgantara Indonesia. 

6. Pembangunan kawasan industri di daerah Jakarta, 
Cilacap, Surabaya, Medan, dan Batam. 

7. Sejak tahun 1985 pemerintah mengeluarkan 
kebijakan deregulasi di bidang industri dan investasi. 

 
Industry pertanian merupakan suatu upaya untuk mengolah sumber daya 
hayati dengan bantuan tekhnologi industry. Tekhnologi industry itu dapat 
menghasilkan berbagai macam hasil yang mempunyai nilai lebih tinggi. 
Bentuk bentuk industry pertanian meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Industry pengolahan hasil tanaman pangan termasuk 
hortikultura. 

2. Industry pengolahan hasil perkebunan seperti industry minyak 
kelapa, industry barang-barang karet dan sebagainya 

3. Industry pengolahan hasil perikanan seperti industry 
pengolahan udang, rumput laut, ubur-ubur dan lain sebagainya. 

4. Industry pengolahan hasil hutan seperti pengolahan kayu, 
pengolahan pulp, kertas dan ranyon, serta industry pengolahan 
rotan. 

5. Industry pupuk, yaitu dengn memanfaatkan gas alam, serta 
eksploitsi sumber-sumber yang baru. 

6. Industry pestisida yang dikembangkan terutama untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. 

7. Industry mesin dan peralatan pertanian. 
 
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan industry pertanian 
agar lebih baik yaitu: 

 Melakukan panca usaha tani 
 Penanganan pascapanen 
 Menentukan harga yang layak bagi produsen dan konsumen. 
 Penyediaan sarana dan prasarana 
 Pengembangan dan pemanfaatan tekhnologi. 
 Pemanfaatan lahan kering, pekarangan dan rawa. 

 
Pada dasarnya perekonomian Indonesia bersifat agraris, bahkan hampir 
80% wilayah Indonesia merupakan daerah pertanian dan sebagian besar 
penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Hasil hasil pertanian yang 
meliputi hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan 
kehutanan merupakan bahan mentah untuk kegiatan industry, seperti 
industry furniture, tekstil, kertas, rokok, dan lain sebagainya. Sudah tentu, 
pengolahan hasil produksi pertanian itu ditempuh melalui proses industry 
pabrtik. Beberapa pabrik industry pengolahan hasil pertanian itu antara 
lain pabrik ban mobil goodyear di bogor, pabrik kina di bandung, pabrik 
kertas di leces dan padalarang, pabrik pengolahan udang di semarang dan 
lain sebagainya. 
 
Industri nonpertanian adalah industri yang aktivitasnya di luar bidang 
pertanian, meliputi industri maritim, industri elektronika, industri 
pariwisata, industri pertambangan dan energi, industri semen, besi baja, 
perakitan kendaraan bermotor. Berbagai macam industri non pertanian 
telah didirikan untuk meningkatkan produksinya. Pabrik semen di Gresik, 
Padang, Cibinong, dan Ujung Pandang. Untuk memperkuat struktur 
industri Indonesia yang masih lemah, mulai tahun 1984 pemerintah 
menyusun suatu langkah strategis yang disebut “Peta Rangka Landasan” 
bidang industri dengan sistem “Pusat Pertumbuhan Industri (Industrial 
Growth Center) “sebuah proyek percontohan di Lhok Seumawe sebagai 
suatu wilayah terpadu dari pusat industri petrokimia, pupuk Urea, semen, 
kertas, dan sebagainya. Upaya yang sama dilaksanakan di Palembang, 
Gresik, Kupang, dan Kalimantan Timur. 
 
ndustri Pertambangan dan Energi diarahkan pada pemanfaatan dan 
penyediaan bahan baku bagi industri dalam negeri, dan meningkatkan 
ekspor. Contohnya adalah: 
 
a. Industry tambang batu bara di Sawahlunto; 
b. Industry tambang emas di Irian Jaya; 
c. Industry  tambang minyak bumi di Balikpapan, Palembang; 
d. Industry tambang timah di Belitung 
e. Industry semen di Gresik, Padang, Cibinong, Ujung Pandang 
f. Industri Elektronika  
g. Industri Pariwisata , Indonesia (Pulau Bali) termasuk peringkat 5 setelah 
Hawai pada pariwisata internasional. Wilayah Indonesia termasuk wisata 
alam, budaya, dan teknologi.  
 
Adapun keuntungan industri wisata adalah: 
1. Mendatangkan devisa Negara 
2. Memperluas lapangan kerja 
3. Memacu  pembangunan daerah 
4. Meningkatkan rasa cinta tanah air 
5. Mengembangkan kerajinan rakyat. 
 
Perkembangan industri pertanian dan nonpertanian telah membawa hasil 
yang cukup menggembirakan. Hasil-hasilnya telah dapat dirasakan dan 
dinikmati saat itu oleh masyarakat Indonesia, antara lain sebagai berikut. 
1. Swasembada Beras 
2. Kesejahteraan Penduduk 
3. Perubahan Struktur Ekonomi 
4. Perubahan Struktur Lapangan Kerja 
5. Perkembangan Investasi 
 
Berbeda dengan periode Orde Lama, pada era Orde Baru, industri 
merupakan sektor prioritas utama. Untuk mendukung pembangunan 
industri nasional, pemerintah menganut dua strategi industrialisasi yang 
berbeda yang dijalankan secara berturut-turut, yakni diawali dengan 
substitusi impor dengan penekanan pada industri-industri padat karya 
seperti tekstil dan produk-produknya, seperti pakaian jadi (TPT), alas kaki, 
produk-produk dari kayu (khususnya kayu lapis), dan makanan serta 
minuman, dan dilanjutkan belakangan dengan pembangunan industri-
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industri perakitan otomotif, dan kemudian pada awal dekade 80-an 
bergeser secara bertahap ke promosi ekspor. Strategi kedua ini terfokus 
pada pengembangan industri-industri padat karya yang berorientasi 
ekspor. 
 
Selama periode Orde Baru, ekonomi Indonesia telah mengalami suatu 
perubahan struktural yang besar dari suatu ekonomi dimana sektor 
pertanian memainkan suatu peran yang sangat dominan di dalam 
pembentukan/pertumbuhan PDB Indonesia ke suatu ekonomi dimana 
sumbangan PDB dari sektor tersebut menjadi sangat berkurang. Pada 
tahun 1965, kontribusi pertanian tercatat sekitar 56 persen dan tahun 
1997 tinggal 16 persen dari PDB, atau hanya sepertiga dari pangsanya 
tahun 1965 (Gambar 2). Sementara itu industri manufaktur tumbuh sangat 
pesat pada kisaran 13 persen rata-rata per tahun selama periode 1975-97. 
Ini membuat pangsa PDB dari industri manufaktur naik dari sekitar 8 
persen tahun 1965 melewati sektor pertanian tahun 1991, dan tahun 1995 
menjadi sekitar 24 persen dari PDB Indonesia, tiga kali lebih besar dari 
pangsanya tahun 1965.  
 
Biasanya, sektor-sektor sekunder lainnya seperti konstruksi, transportasi, 
dan listrik, gas dan suplai air bersih, dan juga sektor-sektor tersier seperti 
keuangan dan jasa lainnya ikut berkembang mengikuti perkembangan 
industri, atau sektor-sektor sekunder (selain industri) dan tersier semakin 
penting dalam proses industrialisasi. Karena perkembangan industri 
dengan sendirinya menciptakan permintaan terhadap sektor-sektor non-
primer tersebut. Perkembangan industri memerlukan infrastruktur seperti 
jalan-jalan raya, kompleks-kompleks industri dan gedung-gedung 
perkantoran, dan juga jasa-jasa keuangan dan penyewaan (lisensi). Sektor 
jasa juga menunjukkan suatu tren yang positif selama periode tersebut. 
 
Perkembangan Industri Nasional  
Tidak hanya karena pertumbuhan ekonominya yang pesat yang bisa 
berlangsung terus dalam suatu jangka waktu yang lama, tetapi juga karena 
pembangunan industrinya yang sangat pesat, Indonesia sempat masuk di 
dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara dan Timur yang dijuluki 
“East Asian economic miracle.” (Hill, 1996). Bahkan di dalam kelompok ini 
yang termasuk Hong Kong, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, 
Thailand dan Singapura, kemajuan ekonomi Indonesia pada saat itu 
dianggap sangat impresif terutama untuk pencapaian dalam 
pembangunan sektor industrinya. Juga, Indonesia sangat berbeda dengan 
negara-negara penghasil minyak lainnya yang tergabung dalam negara-
negara pengekspor minyak (Organisation of Petroleum Exporting 
Countries/OPEC) untuk kemajuan sektor industri manufakturnya. Bahkan 
selama periode 1980-an dan 1990-an, Indonesia sempat menjadi salah 
satu pemain kunci dalam sejumlah industri, dari minyak kelapa sawit ke 
TPT hingga elektornik (USAID dan SENADA, 2006). Jadi, dapat dikatakan 
bahwa perkembangan dan pertumbuhan output industri manufaktur yang 
pesat merupakan karakteristik utama dari ekonomi Indonesia selama era 
Orde Baru. 
 
Sebelum era Orde Baru (1966), ekonomi Indonesia masuk ke dalam suatu 
periode stagnasi yakni pada saat mana praktis tidak ada pertumbuhan PDB 
dan output industri yang berarti yang dikombinasikan dengan meroketnya 
inflasi dan menurunnya pendapatan per kapita. Setelah Orde Lama diganti 
dengan Orde Baru, PDB mulai menunjukkan pertumbuhan yang pada 
awalnya hanya sekitar 5 persen rata-rata per tahun hingga jatuhnya harga 
minyak di pasar dunia pada tahun 1982, setelah itu mulai meningkat yang 
mencapai rata-rata 7 persen per tahun hingga 1997. Pada awal Orde Baru, 
industri manufaktur relatif lambat berkembang. Misalnya, berdasarkan 
data BPS, nilai produksi industri manufaktur tahun 1969 tercatat hanya 
1,42 miliar dollar AS. Salah satu faktor penghambat yang terpenting adalah 
devisa negara yang terbatas. Karena industri asli lokal masih sedikit, 
hampir semua jenis mesin harus diimpor. Kelangkaan devisa ini 
menyebabkan pemerintah harus mengadakan pengawasan ketat atas 
impor, dan pembatasan ini merupakan kendala serius bagi Indonesia 
untuk membangun industri-industri. Namun pada tahun-tahun berikutnya 
pertumbuhan output industri mulai membesar dan pada akhir tahun 1983, 
output manufaktur tercatat sekitar 7,84 miliar dollar AS. 
 
Laju pertumbuhan output di industri manufaktur selalu lebih besar 
daripada pertumbuhan produksi di industri migas, yang membuat industri 
manufaktur mempunyai suatu pengaruh yang non-proporsional terhadap 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karenanya, ekonomi Indonesia 
bisa bergerak mengurangi tingkat ketergantungannya pada migas dan bisa 
tumbuh pesat walaupun output di sektor pertanian tumbuh dengan laju 
per tahun yang rendah. Ada beberapa faktor yang memungkinkan 
pertumbuhan yang sangat pesat tersebut.  
 

a. Pertama, iklim ekonomi Indonesia pada akhir 1960-an telah 
mengalami perbaikan yang sangat berarti akibat kebijaksanaan 
stabilisasi, rekonstruksi dan rehabilisasi ekonomi yang langsung 
dilakukan oleh pemerintah Orde Baru setelah peralihan 
kekuasaan dari Orde Lama.  

b. Kedua, sejumlah tindakan konkrit yang dilakukan pemerintah 
Orde Baru yang bertujuan memberikan peluang yang lebih 
besar bagi kekuatan pasar melalui usaha menghilangkan 
kontrol ketat pemerintah pada zaman Orde Lama. Diantaranya 
adalah liberalisasi perdagangan internasional, khususnya 
melalui penghapusan berbagai pengawasan terhadap ekspor 
dan impor serta penghapusan system kurs devisa berganda 
yang rumit yang telah menjadi cirri kebijaksanaan ekonomi 
Orde Lama.  

c. Ketiga, perlakuan khusus yang sebelumnya dinikmati hanya 
oleh BUMN-BUMN (seperti subsidi) dikurangi.  

d. Keempat, dikeluarkannya undang-undang investasi yang 
menandakan mulainya era liberalisasi investasi di dalam negeri, 
yakni UU Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967 dan UU 
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 1968). UU 
investasi ini bukan hanya memberikan peluang tetapi juga 
landasan hokum yang kuat bagi para investor asing dan 
domestik untuk menanamkan modal mereka di berbagai 
kegiatan produktif, termasuk sektor industri, di Indonesia.  

e. Kelima, akibat kekurangan besar akan berbagai macam barang 
jadi yang muncul dalam tahun-tahun terakhir rezim Orde Lama. 
Kondisi pasar seperti secara potensial menimbulkan 
permintaan yang sangat besar dan hal ini menjadi suatu 
perangsang bagi pertumbuhan industri di dalam negeri.  

 
Terutama bagi industri-industri yang selama Orde Lama beroperasi jauh di 
bawah tingkat optimal karena berbagai alasan seperti tidak tersedianya 
bahan-bahan baku, suku-suku cadang, dan komponen-komponen atau 
sulit mengimpor input-input tersebut akibat kekuarangan devisa, kondisi 
pasar yang demand-excess seperti ini adalah suatu kesempatan besar bagi 
industri-industri tersebut meningkatkan produksi mereka sesuai kapasitas 
terpasang mereka pada saat itu tanpa perlu investasi baru secara besar-
besaran. Keenam, tersedianya devisa dalam jumlah yang banyak sesudah 
tahun 1998 akibat kenaikan yang pesat dari ekspor minyak bumi dan 
mineral-mineral non-minyak dan kayu gelondongan serta arus modal dari 
luar baik dalam bentuk bantuan luar negeri maupun PMA. Ketujuh, pola 
industrialisasi substitusi impor yang ditempuh pemerintah Orde Baru, yang 
memungkinkan pertumbuhan produksi dalam negeri terutama untuk 
barang-barang jadi  Memang pada awal era Orde Baru, pemerintah 
beralasan kuat untuk menganut kebijakan-kebijakan investasi dan 
perdagangan terbuka.  
 
Karena pada saat itu, pemerintahan Soeharto menyadari bahwa ini satu-
satunya cara untuk menarik investasi dan bantuan pendanaan dari luar, 
khususnya dari dunia barat, yang sangat diperlukan untuk memulihkan 
kembali perekonomian nasional yang sudah sangat buruk peninggalan 
Orde Lama. Namun pada akhir 1970-an, pemerintah kembali ke regim 
proteksi dan memperbesar intervensi langsungnya, terutama menyangkut 
pembangunan industri. Paling tidak ada empat jalur lewat mana 
pemerintah melakukan intervensi pada era 80-an. Produksi makanan dan 
kayu merupakan jenis-jenis kegiatan industri yang mana Indonesia 
memiliki keunggulan komparatif atas negara-negara lain. Keunggulan 
komparatif Indonesia dalam produksi makanan dan kayu diantaranya 
adalah tenaga kerja yang murah dan membuat makanan dan produk-
produk dari kayu adalah kegiatan-kegiatan industri padat karya, dan kaya 
SDA (pertanian dan hutan pohon yang luas).  
 
Tentu, dengan kemajuan teknologi saat ini, Indonesia juga harus 
mengembangkan keunggulan kompetitifnya seperti kualitas SDM dan 
teknologi untuk tetap unggul di pasar dunia untuk kedua jenis produk 
tersebut. Karena bukan tidak mungkin bahwa suatu saat sebuah negara 
kecil yang sedikit jumlah penduduknya (yang berarti upah tenaga kerja 
relatif lebih mahal daripada di Indonesia) dan miskin SDA (sehingga harus 
impor komoditi pertanian dan kayu) bisa menjadi unggul dalam ekspor 
produk-produk makanan dan kayu, karena negara tersebut memiliki SDM, 
menguasai teknologi paling akhir dalam produksi makanan dan kayu, dan 
memiliki jaringan pemasaran global yang luas. Kelemahan industri 
Indonesia seperti juga di banyak NSB lainnya adalah masih lemahnya 
industri-industri pendukung mulai dari pembuatan mesin hingga sejumlah 
komponen untuk satu produk jadi seperti mobil. Karena pada umumnya 
sifat dari proses-proses produksi di kelompok industri-industri berat 
seperti pengolahan logam hingga mesin-mesin sangat kompleks dan 
memerlukan SDM dengan ketrampilan tinggi, teknologi, dan modal yang 
lebih tinggi dibandingkan industri-industri ringan, walaupun di dalam 
beberapa hal, proses produksi implosive di subsektor industri berat untuk 
jenis industri-industri enjiniring bisa dilakukan secara efisien dengan 
menggunakan teknologi yang relatif padat karya. 
 
Secara keseluruhan, masih ada beberapa kelemahan yang bisa dilihat dari 
pembangunan industri nasional hingga saat ini. Pertama, seperti telah 
dijelaskan sebelumnya, walaupun selama tiga puluh tahun lebih sejak 
Indonesia memulai industrialisasi pada awal pemerintahan Orde Baru 
sempai sekarang, industri nasional telah mengalami perluasan struktur, 
bobotnya masih lebih berat pada kelompok industri ringan, khususnya 
barang-barang konsumsi ringan seperti makanan, minuman, tembakau, 
tekstil dan kayu. Selain itu, walaupun sepanjang periode tersebut banyak 
muncul industri-industri yang menghasilkan bahan-bahan baku dan 
penolong, sebagian besar dari NT yang dihasilkan oleh industri-industri 
tersebut berasal dari cabang-cabang industri yang sifat dari pengolahan 
bahan-bahan bakunya tidak memerlukan suatu mata rantai yang panjang 
untuk langsung menjadi barang-barang jadi seperti tekstil atau tekstil 
menjadi pakaian jadi, dan kayu menjadi meubel dan kertas. 
 
Kedua, sebagian besar cabang-cabang industri yang mengolah bahan-
bahan baku dan penolong memiliki tahap-tahap produksi yang relatif 
pendek dan hanya mencakup proses implosive pada tahap-tahap paling 
akhir. Hal ini dapat dilihat dari data perdagangan internasional Indonesia 
menurut jenis industri yang menunjukkan tingginya kandungan impor dari 
produk-produk tersebut. Hingga saat ini sebagian besar dari cabang-
cabang industri tersebut masih lebih bersifat sebagai industri-industri 
perakitan, terkecuali industri-industri pupuk, karet, kayu, semen dan 
pengilangan minyak.  
 
Ketiga, walaupun ada perkembangan selama tiga dekade terakhir ini, 
kontribusi terhadap pembentukan NT dari industri manufaktur atau PDB 
pada tingkat lebih luas dari industri-industri dasar atau hulu seperti besi 
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baja masih relatif kecil. Padahal, kemajuan pembangunan sektor industri 
atau peningkatan industrialisasi di suatu negara dicerminkan juga oleh 
peningkatan pangsa NT dari industri manufaktur atau PDB dari industri 
besi baja. Hal ini disebabkan belum berkembangnya industri-industri 
barang modal atau lainnya di dalam negeri yang memakai output dari 
industri besi baja sebagai inputnya. Dalam kata lain keterkaitan produksi 
domestik dari industri besi baja ke depan dengan industri-industri tengah 
masih lemah: industri-industri hilir yang memerlukan mesin atau 
komponen atau barang lainnya berbahan baku besi atau baja masih impor 
dari luar, sementara output dari industri besi baja di Indonesia langsung di 
ekspor shingga tidak menghasilkan NT yang berarti di dalam negeri.  
 
Keempat, secara umum, ketergantungan impor dari industri nasional 
masih sangat tinggi, terutama kelompok industri-industri tengah yang 
membuat bahan-bahan baku dan penolong, barang-barang modal dan 
alat-alat produksi, dan kelompok industri-industri hilir, khususnya barang-
barang konsumsi tahan lama. Akibatnya sumbangan NT dari industri-
industri tersebut masih relatif kecil; walaupun untuk industri-industri 
tertentu ada kenaikan selama tiga dekade terakhir ini. Salah satu 
penyebabnya adalah bahwa sebagian besar dari industri-industri tersebut 
masih bersifat perakitan, dan industri-industri penunjang belum 
berkembang baik. 
 
Industri strategis adalah industri pengolahan yang memproses output dari 
industri dasar menjadi barang bernilai tambah yang tinggi. Produk hasil 
industri ini biasanya adalah barang intermediate atau barang modal yang 
akan digunakan oleh industri hilir untuk memproduksi barang dan jasa. 
Industri strategis biasanya berupa kumpulan badan usaha milik negara 
(BUMN) terpilih yang bergerak dalam industri berbasis teknologi dan 
ditetapkan sebagai wahana transformasi industri melalui penguasaan 
teknologi. Menurut UU 3 no. 2014 tentang Perindustrian, Industri Strategis 
adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 
orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya 
alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan 
serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah 
negara. 
 
Industri strategis dimasa lalu identik dengan industri dibidang pertahanan 
keamanan. Menurut UU no. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, 
Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha 
milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun 
berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau 
seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa 
pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang 
pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Pembinaan & Pengelolaan Industri Strategis di 
Indonesia pernah berpindah-pindah, dari Departemen Teknis, Tim 
Pengembangan Industri Hankam (1980-1983), Tim Pelaksana 
Pengembangan Industri Strategis (1983-1989), Kementerian Riset & 
Teknologi / Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) (1989-1998) PT 
Bahana Pakarya Industri Strategis (1998-2002), Kementerian BUMN (2002-
Sekarang). Komite Kebijakan Industri Pertahanan dibentuk mulai 2012 
untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional tentang Industri Pertahanan. 
 
Proses industrialisasi modern di Indonesia sendiri mulai berlangsung sejak 
dekade 1970-an. Tokoh sentralnya adalah B.J. Habibie. Tahun 1974 
Habibie selaku Menteri Riset dan Teknologi mendirikan divisi Advanced 
Technology dan Teknologi Penerbangan di Pertamina yang kemudian 
berkembang menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (cikal bakal PT 
IPTN dan PT DI) pada tahun 1976 dan Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi tahun 1978. Perlahan tapi pasti, pemerintah menata strategi 
penguasaan teknologi dan pembangunan industri dengan membentuk Tim 
Pengembangan Industri Hankam tahun 1980 dan dilanjutkan dengan Tim 
Pelaksana Pengembangan Industri Strategis (TPPIS) tahun 1983. Hasil 
kajian TPPIS menghasilkan pembentukan BPIS tahun 1989. BPIS menjadi 
tonggak awal proses industrialisasi strategis yang modern di Indonesia. 
 
Sebelumnya, Pembinaan dan pengelolaan BUMN Industri Strategis berada 
pada Departemen teknis terkait sehingga pembinaan dan pengelolaannya 
belum terintegrasi dengan baik, kemudian pada tahun 1989 dengan 
dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 44 tahun 1989 tentang Badan 
Pengelola Industri Strategis maka sepuluh industri dinamakan BUMN 
Industri Strategis dengan tujuan pemerintah ingin membangun dan 
mengembangkan industri pertahanan dan kemandirian Pertahanan dan 
Keamanan (HANKAM). Lembaga Pemerintah Non Departemen BPIS ini 
diketuai langsung oleh Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan 
Pengkajian dan Penerapan Teknologi yaitu B.J Habibie sendiri. BPIS 
ditugaskan untuk membina, mengelola dan mengembangkan sepuluh 
Industri Strategis tersebut. 
 
10 BUMN Strategis tersebut diantaranya: 

a. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang 
Nusantara; 

b. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PAL Indonesia; 
c. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PINDAD; 
d. Perusahaan Umum (PERUM) Dahana; 
e. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Krakatau Steel; 
f. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. BARATA INDONESIA; 
g. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Boma Bisma Indra; 
h. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Kereta Api; 
i. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Telekomunikasi 

Indonesia; 
j. Unit Produksi Lembaga Elektronika Nasional Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia. 
 

Seiring dibentuknya BPIS, maka dikeluarkan Keputusan Presiden No. 56 
Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis 
(DPIS) yang merupakan lembaga pembina BPIS. Susunan DPIS 
sebagaimana Keppres 56 tahun 1989 terdiri dari: 
 
Ketua : Presiden 
Wakil Ketua : Menneg Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi 
 
Anggota : 

 Menteri Perindustrian 
 Menteri Perhubungan 
 Menteri Pertahanan dan Keamanan 
 Menteri Keuangan 
 Menteri Perdagangan 
 Menneg Perencanaan Pembangunan/Ka BAPPENAS 

 
Industri Pesawat Terbang Nusantara (1976-2000) 
 
PT PAL Indonesia 
Sejak tahun 1989 hingga 1998, telah banyak dilakukan perencanaan 
program dan pembuatan road map pengembangan industri strategis 
sebagai ujung tombak industri pertahanan menuju kemandirian hankam 
dengan dua target atau sasaran utama yaitu menjadi "Industri Maritim dan 
Industri Dirgantara terkemuka pada tahun 2015". Untuk menunjang hal ini 
maka kesepuluh industri strategis dikembangkan menjadi Pusat Unggulan 
Teknologi sesuai dengan jenis industrinya yaitu: 
 

 PT Industri Pesawat Terbang Nusantara Pusat Unggulan Industri 
Pesawat Terbang/Dirgantara 

 PT PAL Indonesia Pusat Unggulan Industri Maritim 
 Penujang Industri 
 PT Pindad Pusat Unggulan Industri Senjata/Pertahanan 
 PT Dahana Pusat Unggulan Industri Munisi 
 PT Krakatau Steel Pusat Unggulan Industri Baja 
 PT Barata Indonesia Pusat Unggulan Industri Alat Berat 
 PT Boma Bisma Indra Pusat Unggulan Industri 

Permesinan/Diesel 
 PT Industri Kereta Api Pusat Unggulan Industri Kereta Api 
 PT Industri Telekomunikasi Indonesia Pusat Unggulan Industri 

Telekomunikasi 
 PT LEN Industri Pusat Unggulan Industri Elektronika dan 

Komponen 
 
Pesawat N-250 saat Penerbangan Perdana 10 Agustus 1995 
Pada 10 Agustus 1995 terdapat hari bersejarah yaitu penerbangan 
perdana pesawat N-250 PA-1 dengan sandi "Gatotkaca" buatan IPTN di 
Bandung Pesawat tersebut terbang selama 55 menit dengan 50 
penumpang. Saat itu, event bersejarah tersebut (video) membanggakan 
masyarakat sebagai prestasi putera-puteri bangsa. Sehingga dalam rangka 
menumbuhkan sikap dan kehendak untuk mengembangkan dan 
menghargai pretasi yang lebih tinggi di bidang teknologi, Presiden 
Soeharto menerbitkan Keppres 71 1995 tanggal 6 Oktober 1995 yang 
menyatakan setiap tanggal 10 Agustus diperingati sebagai "Hari 
Kebangkitan Teknologi Nasional" Peringatan tersebut masih diperingati 
sampai saat ini. 
 
Reformasi 1998 – 2002 
BPIS menjadi badan negara yang mengoordinasikan pengembangan 
sepuluh BUMN industri strategis (BUMNIS). Dalam perkembangannya, 
usaha komersil sepuluh BUMNIS tersebut memang tidak selalu berjalan 
mulus. Kondisi ini banyak dikritik oleh banyak pihak, termasuk kelompok 
elit di dalam pemerintah. Industri strategis dinilai hanya menjadi proyek 
mercusuar dan tidak efisien, misalnya proyek pesawat penumpang N-250 
dari IPTN. Pemerintah dan masyarakat merasa bangga dengan produk 
tersebut namun dilihat dari aspek ekonomis, proyek tersebut merugi 
karena banyak ongkos yang terbuang (sunk cost).Bagaimanapun, 
pemerintah menyadari kelemahan tersebut. Lantas pada tahun 1997 
pemerintah mendirikan PT Dua Satu Tiga Puluh Tbk (PT DTSP) sebagai 
perusahaan publik terbuka (Tbk.) yang akan menjadi investor bagi proyek 
pengembangan dan produksi N-2130, yaitu pesawat penumpang bermesin 
jet pertama buatan Indonesia yang dibangun IPTN.  
 
Saham yang dijual kepada publik diharapkan bisa menjadi sumber 
pembiayaan berkelanjutan dan tidak membebani anggaran belanja negara. 
Pemerintah bersikukuh dengan pengembangan industri strategis (dari 
pesawat N-250 menuju N-2130) namun kali ini mesti dikelola lebih 
profesional dan profitable. Namun, pada akhirnya proyek ini kandas di 
tengah jalan karena terkena pengaruh krisis moneter yang melanda 
Indonesia pada tahun 1997-1998. Untuk mengatasi krisis tersebut, 
pemerintah menerima bantuan dari International Monetary Fund. 
Lembaga keuangan internasional tersebut memberikan syarat bantuan, 
yaitu salah satunya pemerintah mesti menghentikan pembiayaan atas 
proyek industri strategis berbiaya besar, termasuk subsidi bagi IPTN selaku 
pengembang N-2130. Alhasil PT DSTP pun terkena imbasnya dan 
dibubarkan tahun 1999 
 
Tanri Abeng, Menneg Pendayagunaan BUMN pertama 
Pada tahun 1998 dengan PP No 35 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal 
Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) di bidang 
Industri, diresmikan PT Bahana Pakarya Industri Strategis merupakan 
holding company pertama dilingkungan Kementerian BUMN yang khusus 
menangangi Industri Strategis yang terdiri dari : 
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a. PT Dirgantara Indonesia (Industri Pesawat Terbang/Dirgantara) 
- Sebelumnya PT IPTN 

b. PT PAL Indonesia (Industri Kapal) 
c. PT Pindad (Industri Senjata/Pertahanan) 
d. PT Dahana (Industri Bahan Peledak) 
e. PT Krakatau Steel (Industri Baja) 
f. PT Barata Indonesia (Industri Alat Berat) 
g. PT Boma Bisma Indra (Industri Permesinan/Diesel) 
h. PT Industri Kereta Api (Industri Kereta Api) 
i. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Industri Telekomunikasi) 
j. PT LEN Industri (Industri Elektronika dan Komponen) 

 
Kemudian diterbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1999 
tentang Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS) pada tanggal 17 Mei 
1999. Susunan anggota DPIS ditambahkan Komut PT Pakarya Industri 
(Persero), Dirut PT Pakarya Industri (Persero) & Ketua KADIN. Keppres no. 
40 tahun 1999 hingga saat ini belum dicabut, sehingga dengan demikian 
DPIS masih ada hanya hingga saat ini belum pernah melakukan rapat dan 
pertemuan, bahkan sekretariat DPIS yang seharusnya berada dikantor 
Menneg Ristek/BPPT belum pernah dibuat. 
 
Konsep pengembangan industri unggulan dengan sasaran Pusat Unggulan 
Industri Maritim dan Industri Dirgantara menjadi terhenti sejak reformasi 
berjalan pada tahun 1998, yang kemudian diikuti pembubaran BPIS LPND. 
Walaupun kemudian mencoba bangkit kembali dengan pendirian PT 
Pakarya Industri/PT BPIS Persero, tidak banyak lagi program 
pengembangan teknologi menuju kemandirian hankam dilakukan, karena 
dalam waktu yang cukup pendek (1998-2002) PT BPIS lebih banyak 
berkonsentrasi pada pembenahan masalah keuangan dan pendanaan yang 
dihadapi BUMN Industri Strategis. 
 
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2002 pada 
tanggal 23 September 2002, maka PT Bahana Pakarya Industri Strategis 
(BPIS) Persero, secara resmi dibubarkan. Sejak dikembalikannya 
pembinaan BUMN Industri Strategis dari BPIS ke Kementrian Negara 
BUMN pada tahun 2002, maka pembinaanya menjadi wewenang Deputi 
Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi (PISAT) dan 
Mentri Negara BUMN. Kementrian negara BUMN didirikan berdasarkan 
UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU no. 19 tentang 
BUMN yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP No 41 tahun 2003, PP No 
35 tahun 2005, PP No 43, No.44, No. 45 tahun 2005. 
 
 

 
 
Kebijakan promosi ekspor hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan atau 
permintaan dalam negeri telah terpenuhi. Untuk memperoleh 
peningkatan devisa pemerintah dari ekspor, pemenuhan kualitas barang 
sesuai standar internasional menjadi prasyarat mutlak harus dipenuhi oleh 
perusahaan Indonesia yang ingin bersaing di pasar internasional. 
 
Kebijakan Substitusi Impor (SI) 
Kebijakan substitusi impor (import substitution) adalah kebijakan 
memproduksidi dalam negeri terhadap barang-barang yang tadinya 
diimpor. Kebijakan ini paling sering ditempuh pada tahap awal 
pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan industri. 
 
Ada beberapa manfaat positif yang diperoleh dan kebijakan substitusi 
impor,antara lain: 
 
1. Mengurangi ketergantungan pada impor.  
Terutama untuk barang-barangkebutuhan pokok atau yang menghasilkan 
produk antara. 
 
2. Memperkuat sektor industri.  
Pengembangan sektor industri diperlukan untuk memperkuat 
perekonomian. Salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan 
industri adalah SI, di mana pemerintah memberikan fasilitas yang 
memperbesar minat dan kemampuan swasta u ntuk berinvestasi. Industri-
industri yang dibangun berdasarkan kebijakan SI pada tahap awaln 
umumnya adalah yang bersifat padatkarya dan atau berteknologi rendah. 
Sebab industri tersebut relatif sesuai dengankualitas SDM di NSB. Lagipula 
industri-industri tersebut dapat menghasilkankeunggulan komparatif. 
 
3. Memperluas kesempatan kerja.  
Bertumbuhnya sektor industri juga dapatmemperluas kesempatan kerja. 
Dengan demikian tenaga kerja yang melimpah disektor pertanian akan 
diserap oleh sektor industri tanpa mengurangi output sektor  pertanian. 
 
 4. Menghemat devisa.  
Penghematan devisa berarti memperbaiki neraca pembayaran. Perbaikan 
neraca pembayaran umumnya dilihat dan surplus neraca perdagangan 
atau menurunnya defisit neraca perdagangan, karena impor makin 
mengecil. Atau dapat juga dilihat dalam neraca modal, dimana modal 
masuk lebih besar daripada modal keluar. Perbaikan neraca pembayaran 
ini akan memberikan efek multiplikasi perekonomian domestik, sekaligus 
memperbaiki posisi diperekonomian dunia. 
 

Disamping manfaat-manfaat tersebut, SI juga memilki keterbatasan-
keterbatasan,antara lain: 
 
1.Menguntungkan perusahaan asing . 
 Perusahaan asing yang menanamkan modal disektor industri substitusi 
impor akan memperoleh keuntungan, karenamemperoleh proteksi di balik 
benteng tarif dan memperoleh fasilitas keringanan pajak, serta insentif 
penanaman modal. 
 
2. Pasar domestik cepat jenuh.  
Titik lemah dari kebijakan SI bukanlah pada aspek  penawaran, melainkan 
aspek permintaan. Rendahnya pendapatan per kapita penduduk NSB 
menyebabkan permintaan domestik akan produk-produk industriamat 
kecil. Artinya, skala pasar domestik relatif kecil sehingga cepat jenuh. 
 
3.Memunculkan atau memperkuat gejala monopoli dan atau oligopoli.  
Kecilnya skala pasar domestik menyebabkan para investor meminta 
jaminan kepastian pasar agar skala jual produksi mereka mencapai tingkat 
efisiensi ekonomis, bahkan dapat memberikan keuntungan supernormal ( 
supernormal profit ). Hal inimenjadi salah satu alasan mengapa para 
investor menuntut hak monopoli (legal) atau pembatasan jumlah 
produsen berdasarkan ketentuan hukum. Tidak mengherankan bila 
struktur industri di NSB umumnya monopoli atau oligopoli yang 
berdasarkan kekuatan hukum. 
 
4. Ketergantungan yang makin besar terhadap impor. 
Yang menjadi persoalan besar dalam kebijakan SI adalah tidak tersedianya 
industri pendukung, misalnya yangdapat menyediakan mesin-mesin dan 
bahan-bahan baku. Akibatnya kebijakan SI justru menimbulkan 
ketergantungan baru terhadap impor. Impor bahan baku dan barang 
modal justru meningkat jika target pertumbuhan output industri 
atauekononii ditingkatkan 
 
Kebijakan Promosi Ekspor ( Export Promotion Policy) 
Promosi ekspor (PE) merupakan salah satu alternatif mengatasi cepat 
jenuhnya pasar domestik, sebab pasar luar negeri relatif jauh lebih besar 
daripada pasar domestik.Kebijakan PE umumnya dilakukan setelah 
berhasil melaksanakan SI, kendati ada jugayang melakukan secara 
bersamaan. Ada empat faktor yang dapat menjelaskan bahwa kebijakan PE 
mampumendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan 
kebijakan SI, yaitu: 
 
 1. Kaitan sektor pertanian dengan sektor industri, misalnya agroindustri 
yang berkembang karena berorientasi pada bahan baku pertanian. Dengan 
adanyakaitan ini, maka permintaan sektor industri terhadap sektor 
pertanian tetap dapatdipertahankan. 
 
 2. Skala ekonomi (economies of scale) dapat dicapai karena permintaan 
ekspor yangskalanya cukup besar, sehingga dapat diproduksi secara 
manufaktur/ masal. 
 
 3. Meningkatnya persaingan atas prestasi perusahaan karena kuatnya 
persaingan pada pasar dunia. 
 
 4. Dampak kekurangan devisa atas pertumbuhan ekonomi dapat 
diatasi.Meskipun kebijakan PE memberikan manfaat, namun juga ada 
beberapa masalah: 
 
1. Cepat jenuhnya pasar internasional 
Cepat jenuhnya pasar internasional disebabkan oleh faktor permintaan 
dan penawaran. Dilihat dan sisi permintaan,apa yang diekspor oleh NSB 
seperti pakaian, makanan olahan, barang-barangelektronik sederhana, 
bahkan kendaraan, umumnya merupakan barang kebutuhan pokok bagi 
negara maju. Sebagai barang kebutuhan pokok, elastisitas permintaannya 
(elastisitas harga dan elastisitas pendapatan) sangat rendah,sehingga 
pasarnya relatif tetap. 
 
2. Makin kuatnya kebijakan proteksi oleh negara-negara maju. 
Sekalipun negara-negara maju memiliki keunggulan komparatif dalam 
produksi teknologi padatmodal dan ilmu pengetahuan, mereka tetap 
melakukan proteksi terhadap industri-industri yang berteknologi 
sederhana.  
 
Industrialisasi substitusi impor (ISI) adalah kebijakan perdagangan dan 
ekonomi yang mendukung penggantian barang impor asing dengan barang 
produksi dalam negeri.[1] ISI didasarkan pada anggapan abhwa sebuah 
negara harus mengurangi ketergantungannya pada negara asing dengan 
mengembangkan produk industri dalam negerinya. Istilah ini lebih 
mengacu pada kebijakan ekonomi pembangunan abad ke-20, namun 
sudah diusulkan pada abad ke-18 oleh ekonom seperti Friedrich List[2] dan 
Alexander Hamilton 
 
Kebijakan ISI diterapkan oleh negara-negara di belahan bumi selatan 
dengan tujuan merintis pembangunan dan kemandirian melalui 
pembentukan pasar dalam negeri. ISI beroperasi dengan membiarkan 
negara memimpin pembangunan ekonomi lewat nasionalisasi, subsidisasi 
industri penting (termasuk pertanian, pembangkit listrik, dan lain-lain), 
kenaikan pajak, dan kebijakan perdagangan yang sangat proteksionis. 
Industrialisasi substitusi impor perlahan ditinggalkan oleh negara-negara 
berkembang pada tahun 1980-an dan 1990-an sebagai bagina dari 
program penyesuaian struktural IMF dan Bank Dunia. Kedua institusi 
tersebut mengupayakan liberalisasi pasar global di belahan bumi selatan. 
 
Dalam konteks pembangunan Amerika Latin, istilah "strukturalisme 
Amerika Latin" merujuk pada era industrialisasi substitusi impor di 

MATERI 10 

SUBTITUSI IMPOR 
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berbagai negara Amerika Latin sejak tahun 1950-an sampai 1980-an. Teori 
di balik strukturalisme Amerika Latin dan ISI diturunkan dari gagasan Raúl 
Prebisch, Hans Singer, Celso Furtado, dan pemikir ekonom struktural 
lainnya. Teori ini mulai diterapkan seiring dibentuknya United Nations 
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UNECLAC atau 
CEPAL). Kendati teoriwan ISI dan strukturalisme Amerika Latin beragam 
dan berasal dari berbagai mazhab ekonomi, ISI dan strukturalisme Amerika 
Latin beserta teoriwan yang mengembangkan kerangka ekonominiya 
sama-sama yakin bahwa pembanguann ekonomi harus dipimpin negara 
dan direncanakan secara terpusat.  
 
Dalam hal industrialisasi yang didorong belanja pemerintah atas dasar 
argumen industri kecil, pendekatan ISI dan strukturalisme Amerika Latin 
sangat diipengaruhi oleh aliran Keynesian, komunitarian, dan sosialis. ISI 
sering dikaitkan dengan teori ketergantungan, tetapi teori ketergantungan 
menggunakan kerangka Marxis yang lebih luas untuk memahami asal-usul 
keterbelakangan dengan mengamati dampak sejarah dari kolonialisme, 
Eurosentrisme, dan neoliberalisme. sebagian besar pengamat sependapat 
bahwa penerapan strategi industrialisasi substitusi impor di sejumlah 
negara-negara berkembang, seperti di negara-negara Amerika Latin telah 
menunjukan keberhasilannya (terutama industri pipa dan baja). Namun 
secara spesifik muncul lima jenis dampak negatif yang tidak diharapkan 
atau diperkirakan sebelumnya (Todaro, 2000): 
 
(1) Perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dalam sektor-sektor yang 
diproteksi itu – baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta – 
ternyata menyalahgunakan segala perlindungan dan kemudahan yang 
disediakan pemerintah. Karena merasa sangat nyaman di bawah 
perlindungan proteksi tarif yang membebaskannya dari tekanan-tekanan 
persaingan. Mereka justru terlena sehingga modus operasi bisnisnya 
menjadi tidak efisien dan terlalu boros. 
 
(2) Pengambil manfaat utama dari proses substitusi impor tersebut 
ternyata adalah perusahaan-perusahaan asing yang sudah beroperasi di 
negara berkembang itu sejak lama. Mereka itu memang yang paling 
mampu mengambil manfaat dari segala kesempatan ekonomi yang 
tersedia di balik tembok proteksi tarif serta adanya insentif-insentif khusus 
untuk melakukan investasi. Sebagian besar keuntungan bisnis yang mereka 
peroleh akan dikirimkan kembali ke luar negeri (negara asalnya), 
sedangkan sisanya – yang biasanya tinggal sedikit itu – mengalir ke tangan 
orang-orang kaya pelaku industri setempat, yaitu mereka yang bekerja 
sama dengan para pengusaha asing dan turut mengusahakan perlindungan 
ekonomi dan politik dari pemerintah. 
 
(3) Sebagian besar upaya substitusi impor tersebut hanya mungkin 
dilaksanakan dengan adanya impor barang-barang modal (kapital) dan 
barang setengah jadi (untuk keperluan pendirian pabrik dan pelaksanaan 
proses produksi). Biasanya impor itu dilaksanakan oleh perusahaan 
domestik yang bekerja sama dengan perusahaan asing yang seringkali 
dibiayai dengan subsidi dari pemerintah. Sebagian besar impor yang 
dilakukan bersal dari induk perusahaan asing tersebut di luar negeri atau 
dari anak perusahaan lainnnya yang berada di luar negeri. 
 
(4) Meningkatnya tekanan terhadap ekspor komoditi primer tradisional. 
Dalam rangka mendorong industri manufaktur domestik melalui impor 
barang-barang modal dan setengah jadi (barang antara), pemerintah 
sengaja menetapkan kurs atau nilai tukar (exchange rate) – yakni patokan 
nilai bagi Bank Sentral suatu negara untuk membeli atau menjual mata 
uang domestik – resmi yang berlebihan (over valued) terhadap uang 
domestik. Tujuannya sendiri adalah untuk meningkatkan harga-harga 
produk ekspor dan sekaligus untuk menurunkan harga-harga impor yang 
dihitung berdasarkan nilai tukar mata uang setempat. 
 
(5) Substitusi impor yang sudah diterima sebagi sebuah gagasan penting 
guna memacu proses industrialisasi secara berkesinambungan dengan 
menciptakan “keterkaitan ke depan” (forward linkage) dan “keterkaitan ke 
belakang” (backward linkage) dengan sektor-sektor lainnya, dalam 
prakteknya justru menggangu industrialisasi itu sendiri. Jika yang 
diproteksi itu adalah industri hulu, maka biaya-biaya input untuk industri 
hilir akan naik karena harga barang setengah jadi atau bahan baku sebagai 
output dari indutsri hulu lebih tinggi dari harga yang semestinya. 
Sebaliknya, jika yang diproteksi itu adalah industri hilir, maka ada 
kecenderungan diharuskannya industri tersebut membeli kebutuhan-
kebutuhan input mereka dari sumber-sumber yang sudah ditentukan di 
luar negeri dengan harga yang lebih mahal; bukan dari para pemasok 
setempat yang memiliki “keterkaitan ke belakang” dan bukan pula dari 
sumber lain yang harga bahan-bahan input-nya lebih rendah. Karena 
adanya inefisiensi harga, maka perusahaan penghasil barang substitusi 
impor itu pada kenyataanya justru dapat mengganjal proses industrialisasi 
secara terpadu. 
 
Bentuk Proteksi Industri di Indonesia 
Proteksi industri yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dalam 
bentuk: 

a. penerapan tarif impor, 
b. pembatasan kuota atau pelarangan impor produk 

sejenis yang sudah dapat dipasok oleh industri 
dalam negeri (non tariff barrier), dan 

c. "preferensi" terhadap industri dalam negeri. 
 
Proteksi yang dilakukan dengan cara penerapan tarif impor tentunya 
sudah tidak asing lagi, karena sudah merupakan kebijakan yang diterapkan 
antara Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan Departemen 
Keuangan. Sedangkan contoh pelarangan impor (non tariff barrier) adalah 
ketika dilarangnya mengimpor mobil dalam bentuk jadi (built-up) di era 

Orde Baru, dengan dalih untuk melindungi industri otomotif nasional yang 
dipegang oleh para ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek). Yang menarik 
untuk dibahas adalah jenis proteksi yang dinamakan “preferensi”, atau 
dapat diartikan sebagai “keberpihakan”. 
 
Berbicara mengenai preferensi tidak terlepas dari tata cara pengadaan 
barang dan jasa di Indonesia. Hingga saat ini sudah terbit beberapa 
peraturan hukum yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang 
mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa, yaitu: Keppres No. 29 
tahun 1984, Keppres 16 tahun 1994, Keppres 18 tahun 2000, dan Keppres 
80 tahun 2003. Keppres yang terbit terakhir merupakan penyempurnaan 
terhadap beberapa Keppres terdahulu. Biasanya penyempurnaan tersebut 
menyangkut masalah tata cara pelaksanaan lelang dan pengaturan 
wewenang pejabat instansi terkait dalam menyetujui tahapan-tahapan 
proses lelang. Keempat Keppres tersebut semuanya mencantumkan 
“anjuran” untuk mengutamakan pemakaian produk dalam negeri. Pasal 40 
paragraf 1 butir a dan b dalam Keppres 80/2003 menyatakan: 
 
Instansi pemerintah wajib: 

a. memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam 
negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaaan nasional 
dalam pengadaan barang/jasa; 

b. memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional. 
 
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Preferensi Harga 
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk barang adalah 
perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar 
negeri terhadap harga barang jadi, atau dapat dirumuskan sebagai: 
 
TKDN = [(harga barang jadi - harga komponen luar negeri)/harga barang 
jadi] * 100% 
 
Para penyedia barang/jasa yang mengikuti pengadaan barang/jasa 
menyatakan sendiri (self assessment) besarnya TKDN yang ditawarkan. 
Para penyedia barang/jasa harus dapat membuktikan kebenaran 
pernyataan besarnya TKDN dan melampirkan rincian dan nilai bahan 
baku/bahan penolong, baik dari dalam negeri maupun impor, nilai barang 
jadi keseluruhan serta daftar nama pemasok. Besarnya TKDN yang 
ditawarkan dapat diklarifikasikan oleh panitia pada saat evaluasi lelang. 
Jika dilakukan klarifikasi, maka hasil klarifikasi tersebut dijadikan dasar 
untuk menghitung preferensi. 
 
Besarnya preferensi terhadap komponen dalam negeri barang/jasa adalah 
tingkat komponen dalam negeri dikalikan preferensi harga. Preferensi 
harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah 
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk koreksi 
aritmatik. 
 
Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA): 
 
HEA = HP / (1+KP) 
 
dimana, 
HEA = Harga Evaluasi Akhir 
HP = Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang 
KP = Koefisien Preferensi = (TKDN) X (Preferensi) 
 
Besarnya preferensi harga untuk produk dalam negeri setinggi-tingginya 
15% (lima belas persen) di atas harga penawaran barang impor, tidak 
termasuk bea masuk. Besarnya preferensi harga untuk pekerjaan jasa 
pemborongan yang dikerjakan oleh kontraktor nasional setinggi-tingginya 
7,5% (tujuh setengah persen) terhadap harga penawaran kontraktor asing. 
Artinya, jika barang industri lokal mempunyai TKDN 60%, maka Koefisien 
Preferensinya 0,09 (dari hasil perkalian 60% X 15%); jika kontraktor 
nasional mempunyai TKDN 60%, maka Koefisien Preferensinya 0,045 (dari 
hasil perkalian 60% X 7,5%). 
 
Koefisien Preferensi (KP) hanya merupakan koefisien untuk menghitung 
Harga Evaluasi Akhir (HEA). Dengan adanya KP dalam perhitungan HEA, 
maka untuk Harga Penawaran (HP) yang sama, HEA dengan TKDN yang 
lebih tinggi akan lebih rendah dari HEA dengan TKDN yang lebih rendah. 
Karena penentuan pemenang berdasarkan HEA terendah, maka peserta 
lelang dengan TKDN yang lebih tinggi akan mempunyai kemungkinan 
memenangkan lelang yang lebih besar dibandingkan dengan peserta lelang 
yang TKDN-nya lebih rendah. Secara teoretis, terlihat seolah-olah industri 
lokal dapat menikmati keuntungan dengan adanya preferensi ini – yaitu 
menaikkan harga sampai mencapai 15% di atas harga pasar internasional 
untuk komoditi barang, dan 7,5% untuk komoditi jasa. 
 
Beberapa Permasalahan Industri dan Perdagangan Indonesia 
Perekonomian nasional selain menghadapi permasalahan sekitar 
penyebab krisis ekonomi yang belum dapat teratasi juga masih memiliki 
berbagai permasalalan berikut dalam kaitannya dengan sektor industri dan 
perdagangan (Carunia Firdausy, 2000): 
 
(1) Strategi industri yang dilaksanakan selama ini lebih menekankan pada 
industri berspektrum luas (broad-based industry) dan industri teknologi 
tinggi (hi-tech industry). Adanya strategi ini mengakibatkan 
berkembangnya industri yang berbasis impor. Industri-industri tersebut 
sangat terpukul oleh depresiasi mata uang rupiah yang tajam. Di samping 
itu, struktur industri masih belum cukup kokoh dan seimbang. Hal ini 
tercermin dari masih adanya kekosongan mata rantai proses produksi yang 
menyebabkan terjadinya kesenjangan antara industri hulu dan hilir. 
Industri swasta kita yang pekat dengan orientasi “dagang” (merchantile) 
memang belum merasakan urgensi riset “iptek” (ilmu pengetahuan dan 
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teknologi) bagi mereka. Bahkan, untuk memperoleh keuntungan yang 
cepat dan instan, mayoritas pelaku industri di Indonesia hanya bergerak di 
proses produksi hilirnya saja, sehingga oleh para kritikus disebut sebagai 
“tukang jahit”. Selain itu, sebaran industri belum merata karena masih 
terkonsentrasi di Pulau Jawa. Industri yang hanya terkonsentrasi pada satu 
kawasan ini tentulah tidak sejalan dengan kondisi geografis Indonesia yang 
menyebut dirinya sebagai negara kepulauan. 
 
(2) Adanya kelemahan kegiatan ekspor Indonesia yang tergantung pada 
kandungan impor bahan baku yang tinggi, relatif masih tingginya tingkat 
suku bunga, belum sepenuhnya L/C (Letter of Credit) Indonesia diterima di 
pasar internasional, serta kelambatan pemberian fasilitas pembiayaan 
perdagangan (trade financing) kepada eksportir. 
 
(3) Komposisi komoditi ekspor Indonesia pada umumnya bukan 
merupakan komoditi yang berdaya saing, melainkan karena adanya 
keunggulan komparatif yang berkaitan dengan (i) tersedianya sumber daya 
alam - seperti pertambangan, perikanan, kopi, karet, dan kayu; (ii) 
tersedianya tenaga kerja yang murah – seperti pada industri tekstil, alas 
kaki, dan barang elektronik; (iii) adanya kebijakan akomodatif negara lain, 
misalnya adanya preferensi untuk beberapa produk yang diekspor ke 
negara pemberi fasilitas atau strategi perusahaan prinsipal (parent 
company) di luar negeri yang mengalokasikan pabriknya. 
 
(4) Komoditi primer yang merupakan andalan ekspor Indonesia pada 
umumnya dalam bentuk bahan mentah (raw material), sehingga nilai 
tambah yang diperoleh sangat kecil. Misalnya Indonesia mengekspor kayu 
dalam bentuk gelondongan, yang kemudian diimpor lagi dalam bentuk 
mebel (furniture) karena terbatasnya penguasaan desain dan teknologi 
finishing. 
 
(5) Masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat 
dipengaruhi oleh sistem pendidikan formal dan pola pelaksanaan 
pelatihan yang cebderung masih bersifat umum dan kurang berorientasi 
pada perkembangan kebutuhan dunia usaha. Selain itu, rendahnya 
kualitas sumber daya manusia akibat dari pola penyerapan tenaga kerja di 
masa lalu yang masih mementingkan pada jumlah tenaga manusia yang 
terserap (labor intensive) ketimbang kualitas tenaga manusianya (labor 
efficiency). 
 
Dari uraian singkat tentang permasalahan yang dihadapi di atas, maka 
hampir dapat dipastikan bahwa kemampuan perekonomian nasional 
dalam mengatasi dampak negatif dari globalisasi dan memanfaatkan 
peluang globalisasi dalam waktu dekat masih belum memadai, karena 
belum adanya budaya iptek yang kuat pada tatanan industri kita yang 
bercirikan pada: efektivitas, efisiensi, inovasi, produktivitas, dan mobilitas 
(Nurmahmudi Isma’il dan Mulyanto, 2004). Pada umumnya negara-negara 
yang mempunyai budaya iptek yang kuat mempunyai industri yang maju 
dan berkelanjutan (sustainable), sehingga dapat diandalkan sebagai 
lokomotif utama penggerak laju perkembangan industri dan pertumbuhan 
ekonominya. Kenyataan ini dapat dilihat pada negara-negara industri di 
kawasan Eropa Barat, Amerika Utara, dan Asia Timur. 
 
Ketergantungan pada Sumber Daya Impor 
Menurut Saswinadi Sasmojo, teknokrat dan guru besar dari ITB, 
sebetulnya penyebab utama (root cause) dari kegagalan Indonesia dalam 
berindustri adalah karena industri Indonesia sangat tergantung pada impor 
sumber-sumber teknologi dari negara lain, terutama negara-negara yang 
telah maju dalam berteknologi dan berindustri (industrially developed 
countries). Ketergantungan yang tinggi terhadap impor teknologi ini 
merupakan salah satu faktor tersembunyi yang menjadi penyebab 
kegagalan dari berbagai sistem industri dan sistem ekonomi di Indonesia: 
 
(1) Secara intrinsik, baik pada tataran nasional maupun internasional, 
sistem industri Indonesia tidak memiliki kemampuan responsif dan adaptif 
yang mandiri. Karenanya sangat lemah dalam mengantisipasi perubahan 
dan tak mampu melakukan tindakan-tindakan preventif untuk 
menghadapi terjadinya perubahan tersebut. Tuntutan perubahan pasar 
dan persaingan antar industri secara global tidak hanya mencakup 
perubahan di dalam corak, sifat, kualitas, dan harga dari komoditas yang 
diperdagangkan, tetapi juga tuntutan lain yang muncul karena 
berkembangnya idealisme masyarakat dunia terhadap hak azasi manusia, 
pelestarian lingkungan, liberalisasi perdagangan, dan sebagainya. 
 
(2) Gerak ekonomi Indonesia sangat tergantung pada arus modal asing 
yang masuk atau keluar Indonesia serta besarnya cadangan devisa yang 
terhimpun melalui perdagangan dan hutang luar negeri. Kebijakan yang 
telah secara berkelanjutan ditempuh tersebut, teramati tidak mampu 
membawa ekonomi Indonesia menjadi makin mandiri, bahkan menjadi 
makin terkungkung kepada berbagai ketergantungan, yaitu: 
 
a. ketergantungan kepada pendapatan ekspor, 
b. ketergantungan pada pinjaman luar negeri, 
c. ketergantungan kepada adanya investasi asing, dan 
d. ketergantungan akan impor teknologi dari negara-negara industri. 
 
Selain itu, pengamatan historis terhadap terjadinya kegagalan meluas di 
berbagai sistem di Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi suatu 
“situasi asimetrik” (Saswinadi Sasmojo et. al., 1998). Di arena sistem 
ekonomi, situasi asimetrik tersebut muncul dalam bentuk persaingan tidak 
sehat, adanya iklim dan perlakuan yang memihak terhadap sekelompok 
terbatas sehingga terjadi perbedaan dalam menggapai dan memanfaatkan 
kesempatan dan sumber daya untuk berusaha (seperti penyediaan fasilitas 
dana, akses pada informasi, dan titik kekuasaan dalam teknologi, pasar, 
dan sebagainya), bahkan adanya tindakan-tindakan yang merintangi 

kesempatan bagi kelompok yang lebih besar yang sebetulnya justru 
menyangkut kepentingan masyarakat banyak. 
 
Pada tahun 1980-an terjadi revolusi besar-besaran pada negara Asia Timur 
dalam hal industri, yaitu terjadinya fenomena economic miracle (keajaiban 
ekonomi). Negara-negara Asia Timur yang meliputi Korea Selatan, Taiwan 
dan Hongkong  itu disebut dengan NICs (New Industrializing Countries) 
karena berhasil mengejar ketinggalan dari negara-negara mahu dengan 
melakukan proses industrialisasi besar-besaran dan didukung oleh 
kebijakan ekonomi yang solid dengan menekankan pada efisiensi 
produktivitas dan ekspansi pasar. Ada tiga faktor eksternal yang 
mempengaruhi pertumbuhan industri negara NICs yaitu Perang Dingin, 
Hegemoni AS sejak Perang Dunia II, Sistem pembagian kerja internasional, 
Peran lembaga seperti IMF dan World Bank yang mempermudah 
perdanagan internasional. Selain faktor eksternal terdapat faktor internal 
sebagai penentu keberhasilan ekonomi yang dicapai negara-negara NICcs 
yaitu: -Kebijakan Industrial Kebijakan industri adalah seperangkat 
kebijakan ekonomi yang khusus diarahkan pada proteksi industri di dalam 
negeri, pengembangan industri-industri strategis seperti baja, besi, 
petrokimia dan perubahan struktur perekonomian nasional untuk 
mengantisipasi tekanan-tekanan internal maupun eksternal (Jhonson, 
1982:26).  
 
Kebijakan catching up (mengejar ketinggalan) juga sering dilakukan oleh 
negara-negara NICs dengan cara mendorong negara untuk berperan 
secara aktif sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan 
perekonomian, dengan melakukan intervensi strategis berupa negara 
mengilangkan hambatan perdagangan seperti peraturan pajak yang rumit 
serta birokrasi yang berlebihan, negara menjaga keharmonisan setiap 
departemen, negara menjaga agar strategi industrialisasi yang dipilih 
dapat secara efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan 
industri yang di tempuh oleh negara-negara NICs pada masa kontemporer 
ini mengacu pada dua hal yaitu strategi industrialisasi subtitusi impor (ISI), 
dan strategi industrialisasi berorientasi ekspor (IOE). -Industrialisasi 
Subtitusi Impor (ISI) Industrialisasi subtitusi impor (ISI) adalah suatu usaha 
negara untuk melakukan subtitusi barang-barang impor dengan barang-
barang sejenis yang diproduksi oleh industri domestik. ISI terdiri dari ISI 
yang berorientasi pada pasar yang memusatkan diri pada produksi barang-
barang konsumtif dan masih mengimpor barang-barang kapital seperti 
mesin, perlengkapan pabrik. Dan ISI juga berorientasi pada kapital yang 
melakukan pemusatan produksi barang-barang kapital maupun bahan 
baku industri. Kebijakn ISI pertama kali diterapkan di Amerika Selatan pada 
tahun 1950-an, yang merupakan tindak lanjut dari Economic Commission 
On Latin America) sebagai bentuk untuk mengatasi krisis neraca 
pembayaran yang dialami negara dikawasan Amerika Selatan.  
 
Upaya tersebut untuk mengurangi ketergantungan impor negara-negara 
Amerika Selatan dengan memnbuat sendiri barang-barang konsumtif 
didalam negeri. ISI yang dilakukan di kawasan Amerika Latin bersamaan 
dengan pengaruh teori ketergantungan sehingga ISI merupakan sebuah 
tujuan untuk membendung pengaruh IMF dikawasan Amerika Latin yang 
cenderung mendorong negara kawasan itu melakukan liberalisasi ekonomi 
dan pemotongan anggaran belanja. Strategi tersebut dikecam oleh 
pemerintah dikawasan Amerika Selatan, maka dibentuknya ISI yang 
bernuansa lebih proteksionis. Terdapat beberapa krtitiak terhadap ISI 
diantaranya, negara yang menerapkan ISI mengakibatkan pengabaian 
terhadap sektor pertanian karena terlalu fokus pada faktor industri, 
strategi ISI menyebabkan inflasi karena negara menekan biaya impor 
bahan baku kemudian melakuakn nilai tukar yang terlalu tinggi terhadap 
mata uang akibatnya barang-barang yang diproduksi tidak dapat bersaing 
di pasar internasional karena harga yang mahal akibat dari perbedaan nilai 
mata uang, ISI mengundang campur tangan yang berlebihan dari 
pemerintah, ISI juga mengakibatkan kemacetan distribusi barang sehingga 
dapat merusak harga barang dalam pasar domestik, proteksi yang 
berlebihan terhadap pasar mengakibatkan tidak memperhatikan kualitas, 
adanya ketidakseimbangan pada sektor yang sesungguhnya dibutuhkan 
masyarakat seperti terlalu fokus pada sektor industri dan mengabaikan 
sektor pertanian.  
 
Industrialisasi Orientasi Ekspor  
Industrialisasi orientasi ekspor (IOE) adalah upaya suatu negara untuk 
memproduksi barang-barang industri bagi kepentingan pemenuhan 
permintaan pasar dunia. Diadopsi oleh negara-negara industri baru 
terutama di kawasan Asia Timur dan Tenggara pada 1960-an. Strategi IOE 
dilihat sebagai jawaban kritis terhadap teori ketergantungan. Keberhasilan 
NICs mencapai pertumbuhan ekonomi pesat justru melalui peningkatan 
hubungan perdagangan dengan negara-negara maju yang mematahkan 
asumsi-asumsi dasar teori ketergantungan yang menganjurkan pemutusan 
hubungan dengan kelompok negara pusat (Deyo, 1987:14). Dalam situasi 
ketergantungan haruslah tetap ada pembangunan suatu negara 
tetapdapat melakukan pembangunan yang mengakibatkan pertumbuhan 
ekonomi. IOE memiliki ciri-ciri seperti : 1.Teknologi yang digunakan adalah 
padat karya 2.Industrialisasi berdampak pada distribusi pendapatan yang 
besar. 3.Faktor-faktor produksinya lebih efisien 4.Berorientasi pada 
perdagangan bebas Syarat-syarat bagi negara untuk memberlakukan 
kebijakan IOE adalah memiliki batas minimal pendapatan per kapita mulai 
dari USD 800 hingga USD 2.000, kehadiran sebuah negara kuat yang 
mampu mengontrol kekuatan-kekuatan internal maupun eksternal yang 
berpotensi untuk menentang proses industrialisasi. Sama halnya seperti 
ISI, IOE juga memiliki beberapa kritik yaitu:  
 

a. IOE sangat bergantung pada kesediaan negara-negara lain 
untuk membuka pasarnya bagi barang-barang yang diproduksi 
suatu negara.  

b. Interdepdensi industri tidak dapat dijawab oleh IOE  
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c. Tumbuhnya rezim otoriter untuk mengontrol pasar  
d. Negara berkonsentrasi pada produk-produk yang dipesan oleh 

bangsa lain. Terlepas dari segala kritik IOE memainkan peran 
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi NICs dikawasan 
Asia Timur 

 
Industrialisasi dan Kemunculan Rezim Otoriter Birokrasi Industrialisasi dan 
kemunculam rezim otoriter birokrasi pertama kali diperdalam oleh 
Guillermo O’Donnell pada tahun 1979. Bahwa proses pembangunan 
ekonomi ternyata membutuhkan koherensi kebijakan dan dukungan 
penuh sebuah pemerintah Bureaucratic Authoritarian (Otoriter Birokrasi). 
Di Indonesia proses industrialisasi berlangsung dalam pemerintahan 
otoriter orde baru. Munculnya Soeharto sebagai presiden memunculkan 
sebuah konsolidasi politik yang dilakukan dengan cara membasmi sisa-sisa 
komunis dan kemudian dilanjutkan dengan pengontrolan secara ketat 
terhadap berbagai aktivitas politik masyarakat. 
 
 

 
 
Istilah Oil boom ataun banjir minyak 1980-an merujuk pada surplus minyak 
mentah pada 1980-an yang disebabkan oleh menurunnya permintaan 
setelah Krisis Energi 1970-an. Harga minyak dunia – yang mencapai 
puncaknya pada tahun 1980 dengan harga US$35 per barrel ($101 per 
barrel saat ini) – jatuh pada tahun 1986 dari $27 menjadi di bawah $10 
($58 ke $22 saat ini). "Banjir minyak" ini dimulai pada awal 1980-an 
sebagai akibat dari melambatnya kegiatan perekonomian di negara-negara 
industri (disebabkan oleh krisis pada 1970-an, terutama Krisis energi 1973 
dan 1979), dan konservasi energi yang didorong oleh tingginya harga 
bahan bakar. [4] Penyesuaian inflasi atas nilai riil minyak jatuh dari rata-
rata $78,2 pada 1981 ke rata-rata $26,8 per barel pada 1986. 
 
Pada bulan Juni 1981, The New York Times menulis: "Banjir minyak! ... ada 
di sini",[6] dan Majalah Time menyatakan: "dunia untuk sementara 
mengapung dalam banjir minyak Namun, pada minggu berikutnya, sebuah 
artikel di The New York Times memperingatkan bahwa kata "banjir" ini 
menyesatkan, dan pada kenyataannya, surplus sementara ini telah 
menjatuhkan harga, harga minyak masih jauh di atas harga pra-krisis 
energi. Sentimen ini bergema pada bulan November 1981, saat CEO Exxon 
Corp juga menganggap bahwa peristiwa ini hanyalah surplus sementara, 
dan bahwa kata "banjir" ini adalah contoh dari perilaku "warga Amerika 
yang gemar melontarkan bahasa yang berlebihan". Ia menyatakan bahwa 
penyebab utama banjir minyak ini adalah menurunnya konsumsi. Di 
Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, konsumsi minyak menurun 13% dari 
1979 hingga 1981 "sebagai reaksi terhadap kenaikan harga minyak yang 
sangat besar yang diterapkan oleh Organisasi Negara-Negara Pengekspor 
Minyak Bumi (OPEC) dan eksportir minyak lainnya", melanjutkan tren yang 
sudah dimulai sejak kenaikan harga minyak pada 1973. Setelah tahun 
1980, permintaan minyak berkurang dan produksi minyak yang melimpah 
membanjiri pasar dunia, hal ini menyebabkan menurunnya harga minyak, 
yang mencapai puncaknya pada 1986 dengan penurunan harga sebesar 46 
persen. 
 
Krisis minyak 1973 dan krisis minyak 1979 menjadikan minyak sebagai 
sumber energi yang sebelumnya berharga murah menjadi sangat mahal. 
Selama krisis energi 1973, harga minyak melonjak empat kali lipat. Harga 
minyak tidak pernah kembali pada tingkat pra-1973, baik secara riil 
ataupun nominal, bahkan selama banjir minyak 1980-an. Harga nominal 
minyak terus meningkat secara perlahan setelah krisis berakhir. Enam 
tahun kemudian, harga melonjak dua kali lipat selama krisis energi 
1979.[10] OPEC dan Arab Saudi secara artifisial menaikkan harga minyak 
beberapa kali pada 1979 dan 1980. Pada saat yang sama, beberapa 
anggota OPEC lainnya secara signifikan menurunkan tingkat produksi 
mereka, yang diiringi dengan terjadinya krisis sandera Iran dan dimulainya 
Perang Irak-Iran. 
 
Ada kekhawatiran bahwa sedikitnya pasokan minyak di pasar dunia akan 
mengakibatkan naiknya harga minyak, dan bahwa OPEC akan menerapkan 
harga yang sangat tinggi karena kurangnya pasokan  
 
Pada bulan April 1979, Jimmy Carter mengesahkan sebuah perintah 
eksekutif yang menghapus kontrol pasar terhadap produk minyak bumi 
pada bulan Oktober 1981, sehingga harga akan sepenuhnya ditentukan 
oleh pasar bebas. Ronald Reagan juga menandatangani sebuah perintah 
eksekutif pada 28 Januari 1981, yang memungkinkan pasar bebas untuk 
menyesuaikan harga minyak di AS. Kebijakan ini mengakhiri penarikan 
minyak-minyak lama dari pasar dan juga mengakhiri kelangkaan, yang 
pada akhirnya mendorong meningkatnya produksi minyak.[butuh rujukan] 
Pajak minyak di AS diturunkan pada bulan Agustus 1981 dan dihapus pada 
1988, mengakhiri disinsentif terhadap produsen minyak AS. Selain itu, 
Ladang Minyak Prudhoe Bay di Alaska memasuki puncak produksi, yang 
memasok Pantai Barat AS dengan produksi minyak mentah hingga 2 juta 
barel per hari. 
 
OPEC 
Dari 1980 hingga 1986, OPEC menurunkan produksi minyak mereka 
beberapa kali untuk mempertahankan harga minyak dunia yang sedang 

tinggi. Namun, cara ini gagal, dan pada tahun 1981, produksi minyak 
negara-negara OPEC dikalahkan oleh negara-negara Non-OPEC.[butuh 
klarifikasi] OPEC dihadapkan pada fakta bahwa pangsanya terhadap pasar 
dunia menurun menjadi kurang dari sepertiga pada tahun 1985, dari yang 
sebelumnya hampir setengah dari pangsa dunia selama 1970-an. Pada 
bulan Februari 1982, Boston Globe melaporkan bahwa produksi OPEC, 
yang sebelumnya mencapai puncaknya pada 1977, berada di level 
terendah sejak 1969. Pada saat itu, negara-negara non-OPEC memasok 
hampir sebagian besar konsumsi minyak bagi negara-negara Barat. 
Negara-negara OPEC mulai berbeda pendapat terkait dengan solusi apa 
yang akan dilakukan. Pada bulan September 1985, Arab Saudi berusaha 
untuk menguasai kembali pangsa pasar dengan meningkatkan produksi, 
menciptakan "surplus besar yang membuat marah rekan-rekannya di 
OPEC".[18] 
 
Impor Amerika Serikat 
Amerika Serikat mengimpor 28 persen produksi minyaknya pada tahun 
1982 dan 1983, mengalami penurunan dari yang sebelumnya 46,5 persen 
pada tahun 1977, diduga karena konsumsi minyak yang sedang rendah. 
Ketergantungan negara-negara lainnya pada Timur Tengah dalam hal 
konsumsi minyak mulai menurun; Britania Raya, Meksiko, Nigeria dan 
Norwegia mengikuti jejak Kanada dengan memercayakan pasokan minyak 
mereka pada Amerika Serikat.[16] 
 
Penurunan permintaan 
OPEC bergantung pada elastisitas harga permintaan minyak untuk 
mempertahankan tingginya konsumsi, namun meremehkan sumber daya 
lainnya yang akan diuntungkan karena naiknya harga minyak. Pembangkit 
listrik dari tenaga nuklir dan gas alam;[19] pemanas rumah dari gas alam; 
dan etanol yang dicampur dengan bensin, kesemuanya ini turut 
mengurangi permintaan terhadap minyak. Mobil penumpang berbahan 
bakar ekonomis naik dari 17 mpg pada tahun 1978 menjadi lebih dari 22 
mpg pada tahun 1982, meningkat lebih dari 30 persen.[20] 
 
Dampak 
Jatuhnya harga minyak pada 1986 menguntungkan negara-negara 
konsumen minyak seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan negara-
negara Dunia Ketiga, namun di sisi lain juga menyebabkan kerugian bagi 
negara-negara produsen minyak di Eropa Utara, Uni Soviet, dan 
OPEC.Pada tahun 1981, Majalah Time menulis bahwa pada umumnya, 
"banjir minyak mentah disebabkan oleh ketatnya anggaran pembangunan" 
di beberapa negara-negara pengekspor minyak.[7] Bagi negara-negara 
miskin berpenduduk padat yang perekonomiannya bergantung pada 
produksi minyak – termasuk Meksiko, Nigeria, Aljazair, dan Libya – , 
pemimpin pemerintahan dan bisnis gagal untuk mempersiapkan 
pembalikan pasar.[butuh rujukan] 
 
Dengan jatuhnya harga minyak, OPEC kehilangan kesatuannya. 
Perekonomian negara-negara eksportir minyak seperti Meksiko, Nigeria, 
dan Venezuela – yang perekonomiannya berkembang sepanjang 1970-an – 
berada diambang kebangkrutan. Bahkan kekuatan ekonomi Arab Saudi-
pun secara signifikan melemah akibat penurunan harga minyak.[butuh 
rujukan]Irak telah menghabiskan biaya mahal dalam peperangan panjang 
melawan Iran, namun faktanya Irak memiliki pendapatan yang sangat 
kecil.[butuh rujukan] Irak dikecewakan oleh Kuwait yang ikut berkontribusi 
dalam fenomena banjir minyak,[22] yang diduga telah memompa minyak 
dari ladang Rumaila di perbatasan kedua negara ini.[23] Irak menginvasi 
Kuwait pada tahun 1990, berencana untuk meningkatkan cadangan 
minyaknya, yang memicu meletusnya Perang Teluk pertama. 
 
Uni Soviet telah menjadi produsen minyak sebelum terjadinya fenomena 
banjir minyak. Penurunan harga minyak dunia turut memberikan 
kontribusi terhadap keruntuhan negara ini.[24] 
 
Di AS, eksplorasi minyak di dalam negeri menurun drastis, dan jumlah rig 
pengeboran aktif menurun hampir setengah pada tahun 1982.[butuh 
rujukan] Produsen-produsen minyak kembali mencari ladang minyak baru 
karena takut kehilangan investasi mereka.[25] Kota-kota yang mengalami 
pertumbuhan luar biasa ketika harga minyak tinggi, terutama Houston dan 
New Orleans, mengalami resesi parah karena jatuhnya harga minyak.[26] 
 
MASA OIL BOOM (1973 – 1982) 
Dua kali Oil Boom dalam PJPT I : 
 
1)      Oil Boom I (1973/1974) 
Oil Boom I terjadi ketika harga minyak di pasar dunia melonjak dari 
US$1.67/ barrel (1970 menjadi US$ 11.70/barrel (1973/74), karena adanya 
krisis minyak sebagai akibat tindakan boikot negara-negara OPEC (timur 
Tengah) yang sedang konflik dengan Israel. 
 
2) Oil Boom II (1979/1980) 
Harga minyak yang telah mecnapai US$ 15.65/ barrel (1979) melonjak lagi 
menjadi US$ 29.50/ barrel (1980), terus melonjak US$ 35.00 (1981 – 1982) 
 
a.Masalah yang dihadapi 
Oil Boom disamping memberi dampak positif juga membawa dampak 
negatif (masalah) 
 
Dampak Positif (menguntungkan) 
Selama Pelita  I, II, III (1973/74 – 1979/80) nilai keseluruhan ekspor 
Indonesia meningkat : 

1) Awal Pelita I US$ 1 miliar meningkat menjadi US$ 3,6 
miliar (akhir Pelita I) 

2) Awal Pelita II US$ 7,1 miliar meningkat menjadi US$ 
11,3 miliar (akhir Pelita II). 

MATERI 11 

EKONOMI INDONESIA SAAT MASA OIL BOOM 
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3) Puncaknya mencapai US$ 23,6 miliar pada tahun 
1981/1982. 

 
Laju pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat : 
1)Tiap Pelita rata-rata : 7% (Pelita I), 7,2% (Pelita II) dan 6,5% (Pelita III). 
2)Terus meningkat mencapai 9,9% (1980), kemudian menurun 7,9% (1981) 
dan merosot menjadi 2,3% pada waktu resesi ekonomi tahun 1982. 
(Mubyarto, 1988). 
 
Dampak Negatif (Merugikan) 
1)Bangsa Indonesia menjadi manja, hidupnya boros dan mewah seperti, 
terlihat : 

- Nilai ekspor naik 6,8 per tahun tapi diikuti naiknya 
nilai impor yang lebih tinggi, yaitu 16,6% per tahun. 
(Mubyarto, 1988). 

- Kebutuhan modal asing (pinjaman lunak) tidak 
menurun: rata-rata US$ 562 juta per tahun (1970-
1973), malahan meningkat rata-rata US$ 1,646.9 
juta per tahun (1974-1984), (Lampiran Pidato 
Kenegaraan Presiden RI 15-8-1974 dalam Zulkarnain 
Djamin, 1993). 

 
2) Bangsa Indonesia menderita penyakit belanda (the Dutch disease), 
gejalanya terlihat antara lain : 

- Laju inflasi dalam negeri lebih tinggi dari inflasi dunia 
(negara partner dagang) sebagai akibat besarnya 
monetisasi penerimaan negara dalam valas. 

- Defisit APBN (dalam rupiah) ditutup dengan surplus 
penerimaan (dalam valas). Akibatnya jumlah uang 
beredar meningkat, inflasi meningkat. 

- Laju pertumbuhan yang uang beredar jauh lebih 
besar, rata-rata 34,9% sedang lalu pertumbuhan 
ekonomi rata-rata 8% per tahun selama 1972 – 1981 
(Anwar Nasutioan dalam Anwar Nasution, ed., 
1985). 

 
Oil Boom di mulai saat mengatasi krisis ekonomi terbesar dalam sejarah 
ekonomi Indonesia tahun 1966, teknokrat diandalkan dalam proses 
stabilisasi ekonomi. Dominasi teknokrat sangat tinggi pada saat itu dan 
dibantu oleh kewibawaan almarhum Sultan Hamengkubuwono IX. Hampir 
semua kursi kementerian ekonomi atau sekurang-kurangnya tingkat 
Sekretaris Jenderal dikuasai oleh kelompok teknokrat. Dominasi ini terasa 
menurun pada tahun 1973-74 setelah Indonesia berhasil melepaskan diri 
dari tingkat inflasi yang tinggi. 
 
Ketahanan energi menjadi agenda yang semakin mendesak bagi bangsa 
ini. Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian, energi memainkan 
peranan penting dalam ketahanan nasional. Apalagi, kompetisi dalam 
memperebutkan sumber energi di antara negara-negara di dunia 
diperkirakan akan semakin ketat. Ekspansi industri Cina dan India 
diperkirakan akan terus memacu laju permintaan energi dunia yang 
berdampak pada kenaikan harga komoditas energi. Hal ini sudah tampak 
dari kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai tiga kali lipat 
selama empat tahun terakhir. Bahkan, awal tahun ini harga minyak dunia 
sempat menembus 100 dolar AS per barel yang merupakan rekor tertinggi 
setelah krisis minyak dunia pada awal 1980-an. Indonesia tercatat sebagai 
salah satu negara yang memiliki sumber cadangan energi terbesar di 
dunia. Bahkan untuk minyak bumi, Indonesia telah melakukan eksploitasi 
secara komersial sejak tahun 1885, lebih dahulu dari kebanyakan negara di 
Timur Tengah. 
 
Pengertian Oil Boom 
Oil Boom dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu : 

1. Oil Boom adalah equipment yang digunakan untuk 
membendung tumpahan minyak yang terjadi di permukaan air 
sehingga tumpahan minyak tidak menyebar meluas. 

2. Salamudin Daeng mengatakan, Oil boom adalah di mana pada 
suatu masa minyak bumi menjadi primadona ekspor dan 
memberikan penghasilan luar biasa bagi perekonomian 
nasional, tapi ketika masa keemasannya usai dan cadangan 
mulai menipis serta harga mulai melambung, justru Indonesia 
menjadi negara pengimpor minyak olahan. 

 
Namun dalam makalah ini, hanya membahas oil boom yang mempunyai 
arti di mana pada suatu masa minyak bumi menjadi primadona ekspor dan 
memberikan penghasilan luar biasa bagi perekonomian nasional, tapi 
ketika masa keemasannya usai dan cadangan mulai menipis serta harga 
mulai melambung, justru Indonesia menjadi negara pengimpor minyak 
olahan. 
 
Penyebab Terjadinya Oil Boom 
Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki sumber 
cadangan energi terbesar di dunia. Bahkan untuk minyak bumi, Indonesia 
telah melakukan eksploitasi secara komersial sejak tahun 1885, lebih 
dahulu dari kebanyakan negara di Timur Tengah. Saat Soeharto berkuasa, 
yaitu minyak sebagai sumber energi utama waktu itu juga merupakan 
sumber dana berlimpah bagi program ekonomi dan politik pemerintahan. 
Rezeki nomplok (Windfall Profit) dari oil boom diperoleh karena kombinasi 
dari faktor-faktor seperti kenaikan harga minyak yang fantastis selama 
beberapa kali di era 70-an dan 80-an, keanggotaan Indonesia dalam OPEC 
(Organisasi Pengekspor Minyak Bumi) dan kesediaan rezim untuk berbagi 
hasil dengan perusahaan minyak asing.Penerimaan negara secara langsung 
dari minyak menjadi berlipat ganda ditambah dengan cadangan devisa 
yang terus tersedia dari hasil ekspor minyak. Perusahaan minyak asing pun 

tidak segan-segan menambah modal kerjanya secara besar-besaran masuk 
ke Indonesia. 
 
Dampak tidak langsung yang bersifat lebih besar adalah kesediaan banyak 
negara dan perusahaan asing memberi piutang serta melakukan 
penanaman modal secara langsung ke berbagai sektor di Indonesia. 
Fenomena boom minyak seolah menjadi semacam jaminan bagi modal 
yang mereka tanamkan di Indonesia ataupun yang diutangkan kepada 
pemerintah Indonesia. Sebagaian dari proyek asing tersebut memang 
berfungsi memperlancar operasi industri minyak di Indonesia, misalnya 
berkaitan dengan infrastruktur listrik (jalan, telekomunikasi, pembangkit 
listrik) dan nonfisik (ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan, 
kelancaran mekanisme perdagangan luar negeri dan modernisasi 
perbankan).Di masa itu, pemerintah Indonesia berhasil memaksimalkan 
rezeki oil boom bagi perkembangan perekonomian secara keseluruhan. 
Pada saat mengatasi krisis ekonomi terbesar dalam sejarah ekonomi 
Indonesia, teknokrat diandalkan dalam proses stabilisasi ekonomi. 
Dominasi teknokrat sangat tinggi pada saat itu dan dibantu oleh 
kewibawaan almarhum Sultan Hamengkubuwono IX. Hampir semua kursi 
kementerian ekonomi atau sekurang-kurangnya tingkat Sekretaris Jenderal 
dikuasai oleh kelompok teknokrat. Dominasi ini terasa menurun pada 
tahun 1973-74 setelah Indonesia berhasil melepaskan diri dari tingkat 
inflasi yang tinggi. 
 
Kemudian pada tahun 1981 hingga 1985 harga minyak dunia terus 
menurun, sehingga memaksa pemerintah menkaji ulang kebijakan 
industri. Keadaan demikian diakhiri pada tahun 1985, di mana kebijakan 
pemerintah yang memacu industri kemudian membawa indonesia ke 
masalah pembayaran internasional. Baru pada tahun 1985, pemerintah 
mengubah investasi pemerintah, campur tangan pemerintah, dan industri 
subtitusi impor menjadi investasi swasta yang berorientasi pasar dan 
bersifat promosi ekspor. Keadaan kemudian berubah secara drastis hanya 
dalam waktu setahun, ketika Indonesia mulai terkena resesi ekonomi, dari 
awal pertengahan tahun 1997 hingga tahun 1998, angka-angka indikator 
makroekonomi berbalik menjadi amat buruk. Nilai tukar rupiah merosot 
sangat tajam, pertumbuhan ekonomi menjadi negatif, inflasi sangat tinggi, 
neraca pembayaran mengalami defisit yang besar, serta cadangan devisa 
terkuras hampir habis. Segala prestasi mengagumkan selama 30 tahun, 
sepertinya sirna begitu saja. 
 
Saat ini minyak bumi tak dapat menjadi sumber energi utama bagi 
Indonesia sebab jumlahnya yang terus menyusut dan kondisi sumur-sumur 
minyak tersebut telah berumur tua ditambah lagi proses eksplorasi yang 
memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit relatif stagnan. 
 
Pengaruh Oil Boom Terhadap Kehidupan Negara Indonesia 
Kenaikan harga minyak mentah dunia akan berdampak pada kenaikan 
harga BBM non subsidi, seperti Pertamax dan Pertamax Plus. Seperti juga 
turunnya harga minyak mentah dunia akan menurunkan harga BBM non 
subsidi itu. Bagi Pemerintah, setiap kenaikan satu dolar AS harga minyak 
mentah, seperti dikatakan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, akan 
meningkatkan subsidi BBM sebesar Rp 2,6 triliun. Kenaikan harga 
disebabkan oleh hampir semua konsumen minyak kebanyakan di negara 
industri di utara khatulistiwa. Terutama konsumen di Amerika, Cina, dan 
Eropa (daerah-daerah dingin) sedang mengalami musim dan suhu 
ekstrem, sehingga demand minyak menaik drastis. Hal lain, berkaitan 
melemahnya dolar terhadap beberapa mata uang.  
 
Transaksi minyak adalah memakai dolar, sehingga begitu turun nilai dolar 
kesempatan membeli minyak meninggi, dan hal ini berdampak pada 
meningkatnya demand minyak dunia. Otomatis demand naik, maka harga 
akan terkerek. Ketika harga akan menyentuh 100 dolar per barel, pejabat-
pejabat OPEC tidak seperti biasanya menaikkan produksi untuk bisa 
menambah suplai sebagai upaya menurunkan harga, tetapi kali ini OPEC 
tetap dengan kuota produksinya dan akan membiarkan harga bertengger 
di kisaran terendah 100 dolar AS per barel. Tampaknya mereka ingin 
menikmati windfall, rejeki nomplok dari kenaikan harga minyak mentah. 
Secara mikro, fenomena booming sektor komoditas ini dapat dilihat dari 
peningkatan kinerja secara signifikan yang dialami oleh banyak perusahaan 
yang bergerak di industri CPO dan batu bara pada 2007. Sedangkan secara 
makro, booming ini memberikan dampak yang positif, antara lain berupa 
peningkatan kinerja ekspor. 
 
Bagi Indonesia, sekali sekali, kenaikan harga minyak mentah dunia, adalah 
"celaka" karena berarti harus menambah dolar yang harus dikeluarkan. 
Dampak lain adalah kenaikan harga BBM non subsidi. Dalam konteks ini 
ada sesuatu yang harus diwaspadai oleh Pemerintah dan Pertamina, yaitu 
reaksi berlebihan masyarakat – terutama pemilik mobil yang tak boleh lagi 
memakai BBM bersubsidi – yang kaget dengan dampak kenaikan harga 
minyak mentah dunia terhadap harga BBM non subsidi. Ketika mereka 
beralih ke BBM non subsidi, pada saat yang sama harganya naik. Situasi 
psikologi mereka bisa kita pahami pada saat seperti itu. Tetapi hikmah di 
balik fenomena harga minyak yang uncontrolable kita ini adalah, pelan-
pelan melepaskan ketergantungan kepada energi fosil dan gas bumi. 
Untuk ini tak cuma sosialisasi, tapi tindakan nyata pengembangan energi 
alternatif. 
 
Selain itu, fenomena boom minyak seolah menjadi semacam jaminan bagi 
modal yang ditanamkan di Indonesia ataupun yang diutangkan kepada 
pemerintah Indonesia. Sebagaian dari proyek asing tersebut memang 
berfungsi memperlancar operasi industri minyak di Indonesia, misalnya 
berkaitan dengan infrastruktur listrik (jalan, telekomunikasi, pembangkit 
listrik) dan nonfisik (ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan, 
kelancaran mekanisme perdagangan luar negeri dan modernisasi 
perbankan). Kenyataan yang terjadi awalnya memang berkesan amat 
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menjanjikan dan alur cerita seolah-olah akan sesuai dengan skenario di 
atas. Perekonomian Indonesia yang tumbuh pesat terhitung sangat 
fantastis. Laju pertumbuhan ekonomi sangat tinggi melampaui rata-rata 
kebanyakan negara, investasi besar-besaran berlangsung di beberapa 
sektor, inflasi umumnya bisa dikendalikan, neraca pembayaran dan 
cadangan devisa dalam posisi yang relatif aman dan pengangguran 
perlahan-lahan bisa ditahan. Di masa itu, pemerintah Indonesia berhasil 
memaksimalkan rezeki oil boom bagi perkembangan perekonomian secara 
keseluruhan. 
 
Kemudian pengaruh Oil Boom yang lain yaitu : 
 
1.      Oil Boom I 
Oil boom I yang memberikan tambahan dana bagi pembangunan telah 
mengundang pemikiran alternatif atau tandingan. Pemikiran tandingan 
dari kelompok nasionalis dan teknisi yang ingin melakukan lompatan ke 
depan dan mengembangkan industri besar dan teknologi tinggi. Pusat 
pemikiran tandingan ini tersebar di dua tempat, yaitu pada Ali Murtopo 
dan Soedjono Hoemardani dan di Pertamina yang melahirkan Divisi 
Teknologi Pertamina. Divisi ini kemudian menjelma menjadi BPPT. Produk 
dari pemikiran ini antara lain pabrik baja Krakatau Steel generasi pertama 
dan beberapa pabrik pupuk yang sebagian besar praktis terbengkalai 
karena tidak dilakukan dengan menggunakan analisis biaya-manfaat yang 
benar. Krisis Pertamina tahun 1975 telah menaikkan kembali peran 
teknokrat. Ditambah lagi dengan kasus Malari pada tahun sebelumnya 
telah mendorong pemerintah memberikan kuasa penuh pada teknokrat 
untuk mengembangkan strategi pembangunan yang berdimensi 
pemerataan. Hasil dari perubahan ini tercermin dari berbagai proyek 
Inpres yang kemudian diakui telah banyak berperan dalam mengurangi 
tingkat kemiskinan di Indonesia. 
 
2.      Oil Boom II 
Oil boom yang kedua tahun 1978 membuat pemerintah melalaikan disiplin 
anggaran dan mendorong pemerintah kembali memberi angin kepada 
kelompok nasionalis dan teknisi. Berbagai pos penting seperti BKPM, dan 
Departemen Perindustrian, diisi oleh kelompok ini ditambah dengan dua 
pusat kekuatan baru yaitu Sekneg dan BPPT. Industri-industri strategis 
yang terbengkalai kembali dilanjutkan dan diperluas, namun sayangnya, 
sekali lagi kecuali PT Krakatau Steel, hampir semua industri strategis ini 
masih belum mampu memenuhi harapan. Ketergantungan keuangan dan 
pemasaran terhadap pemerintah masih sangat tinggi hingga dewasa ini. 
 
Solusi untuk mengatasi Oil Boom 
Resesi ekonomi tahun 1982 yang disertai dengan penurunan harga migas 
telah menyebabkan pemerintah menilai ulang strategi pembangunannya. 
Sekali lagi seperti biasanya teknokrat diminta menjadi juru selamat. 
Ekonom-ekonom yang umumnya mendominasi kelompok teknokrat ini, 
mendorong proses deregulasi ekonomi yang dimulai pada tahun 1983 
dengan membebaskan regulasi pagu kredit dan suku bunga di sektor 
keuangan, dan upaya meningkatkan daya saing serta pemberantasan 
ekonomi biaya tinggi. Salah satu kebijakan yang spektakuler pada saat itu 
adalah penurunan fungsi Dirjen Bea Cukai dan mengalihkannya pada 
perusahaan Swiss, SGS. 
 
Hasilnya seperti kita lihat sekarang, kelancaran barang dipelabuhan jauh 
lebih lancar. Dan yang lebih menarik lagi, penerimaan cukai pemerintah 
meningkat walaupun tarif bea masuk diturunkan. Deregulasi tahun 1986-
1990 cenderung struktural, artinya terjadi peningkatan proses transparansi 
dalam transaksi ekonomi. Pengalihan tata niaga menjadi sistem tarif telah 
membuat transaksi ekonomi lebih transparan dan efisien. Rente ekonomi 
dialihkan dari swasta kepada pemerintah yang kemudian secara bertahap 
terus berkurang. Yang menarik pula, deregulasi selama periode tersebut 
telah menumbangkan sejumlah kelompok pencari rente, antara lain PT. 
Panca Holding yang menguasai tata niaga bahan baku plastik dan PT 
Sarpindo yang menguasai impor bungkil kedelai- yang sebelumnya tidak 
pernah dibayangkan orang dapat disentuh. 
 
Sosialisasi Pemerintah di balik kebijakan baru, akan mengedepankan peran 
Kementerian ESDM karena ini menyangkut kebijakan makro keenergian. 
Pertamina pasti akan membantu sosialisasi sebatas kewenangan mengenai 
dampak terhadap harga BBM non subsidi. Sinergisitas yang seringkali 
diupayakan Pertamina dan Pemerintah, harus benar-benar sinergi. Tak 
hanya salah satu pihak saja yang aktif, sementara yang lain pasif. Tetapi 
hikmah di balik fenomena harga minyak yang uncontrolable kita ini adalah, 
pelan-pelan melepaskan ketergantungan kepada energi fosil dan gas bumi. 
Untuk ini tak cuma sosialisasi, tapi tindakan nyata pengembangan energi 
alternatif. Ada beberapa hal yang harus mulai dibenahi. Pertama yakni 
perlu segera dikembangkan nilai tambah semaksimal mungkin dari barang 
dan produk turunan yang berbasis pada minyak sawit. Kedua nilai tambah 
yang dihasilkan jangan hanya terbatas pada kelompok tertentu yang 
memiliki akses langsung pada budi daya kelapa sawit. Sehingga para 
pengusaha kelapa sawit dalam skala besar mendapatkan nilai tambah 
paling tinggi, sedangkan kelompok masyarakat yang lain tidak 
mendapatkan manfaat secara signifikan. 
 
Alternatif energi berikutnya yang tersedia dan dapat digunakan sebagai 
bahan bakar yakni BBG, namun itupun sayangnya saat ini tidak 
memberikan pilihan kepada konsumen karena keterbatasan sarana. 
Fasilitas yang tersedia saja semakin lama bukannya semakin bertambah 
melainkan semakin berkurang, ditambah lagi tidak adanya insentif yang 
diberikan oleh pemerintah bagi para penggunanya. Salah satu hal yang 
tidak boleh juga kita lupakan terkait ketahanan energi nasional adalah 
pengembangan energi alternatif. Sebab, ketahanan energi nasional 
bukanlah sesuatu hal yang bersifat jangka pendek namun sifatnya jangka 
panjang dan berkelanjutan. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, 

oleh karenanya pemerintah baru – baru ini mencoba untuk membuat 
kebijakan pengembangan energi alternatif di masa depan yang dapat 
terlihat dari blue print pengelolaan energi nasional bertajuk Kebijakan 
energi nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No 5/2006. Pada tahun 
2025 kelak, peran minyak bumi sebagai sumber energi direncanakan 
menjadi maksimal 20 persen. Gas alam akan menjadi minimum 30 persen, 
batu bara menjadi 33 persen, panas bumi dan biofuel menjadi 5 persen 
dan sumber energi terbarukan sebesar 5 persen. Selain soal diversifikasi 
energi, dalam cetak biru tersebut terpampang rencana pengelolaan energi 
nasional sejak 2006 sampai 2025. 
 
Dengan mengembangkan sumber energi alternatif, Indonesia akan 
mengalami surplus energi. Sumber energi dari minyak bumi akan 
menyumbang 927 ribu barel per hari, ditambah sumbangan dari gas alam 
yang produksinya setara 700 ribu barel minyak per hari dan dari batu bara 
produksinya setara dengan 2,6 juta barel minyak per hari. Dengan 
produksi sumber energi tersebut, berarti terdapat produksi yang setara 
dengan 4,2 juta barel minyak per hari. Padahal kebutuhan energi dalam 
negeri hanya 1,2 juta barel per hari. Artinya, jika sumber-sumber energi 
seperti gas alam atau batu bara benar-benar diberi perhatian oleh 
pemerintah, krisis energi dan membengkaknya biaya akibat impor minyak 
bumi tidak pernah akan terjadi. 
 
Oil boom adalah di mana pada suatu masa minyak bumi menjadi 
primadona ekspor dan memberikan penghasilan luar biasa bagi 
perekonomian nasional, tapi ketika masa keemasannya usai dan cadangan 
mulai menipis serta harga mulai melambung, justru Indonesia menjadi 
negara pengimpor minyak olahan. Indonesia tercatat sebagai salah satu 
negara yang memiliki sumber cadangan energi terbesar di dunia. Bahkan 
untuk minyak bumi, Indonesia telah melakukan eksploitasi secara 
komersial sejak tahun 1885, lebih dahulu dari kebanyakan negara di Timur 
Tengah. Namun, saat ini minyak bumi tak dapat menjadi sumber energi 
utama bagi Indonesia sebab jumlahnya yang terus menyusut dan kondisi 
sumur-sumur minyak tersebut telah berumur tua ditambah lagi proses 
eksplorasi yang memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit relatif 
stagnan. Sehingga menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia 
akan berdampak pada kenaikan harga BBM non subsidi, seperti Pertamax 
dan Pertamax Plus. 
 
Pemerintah baru – baru ini mencoba untuk membuat kebijakan 
pengembangan energi alternatif di masa depan yang dapat terlihat dari 
blue print pengelolaan energi nasional bertajuk Kebijakan energi nasional 
sesuai dengan Peraturan Presiden No 5/2006. Pada tahun 2025 kelak, 
peran minyak bumi sebagai sumber energi direncanakan menjadi 
maksimal 20 persen. Gas alam akan menjadi minimum 30 persen, batu 
bara menjadi 33 persen, panas bumi dan biofuel menjadi 5 persen dan 
sumber energi terbarukan sebesar 5 persen. Selain soal diversifikasi 
energi, dalam cetak biru tersebut terpampang rencana pengelolaan energi 
nasional sejak 2006 sampai 2025 
 
 

 
 
 
Orde Baru merupakan masa dimana presiden Soeharto memerintah di 
Indonesia. Istilah Orde Baru muncul untuk menggantikan pemerintahan 
yang lama, Demokrasi Terpimpin yang penuh dengan penyimpangan. Orde 
Baru berupaya untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan 
konsekuen. Akan tetapi pada kenyataannya, sama saja dengan Demokrasi 
Terpimpin, Orde Baru juga muncul berbagai macam penyimpangan. 
 
Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum 
sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: 
tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu pada masa Orde 
Baru untuk memilih anggota DPR/MPR dan DPRD. Pemilihan presiden 
dilakukan dengan sistem perwakilan di Parlemen. 
 
Pemilu 1971. 
Pemilu ini merupakan pemilu pertama pasca Orde Baru muncul 
menggantikan Demokrasi Terpimpin. Seharunya pemilu dilaksanakan pada 
tahun 1968, dikarenakan berbagai alasan akhirnya ditunda. Pejabat negara 
harus bersikap netral berbeda dengan pemilu 1955 dimana para pejabat 
negara termasuk perdana menteri yang berasal dari partai peserta pemilu 
dapat ikut menjadi calon partai secara formal. 
 
Organisasai politik yang dapat ikut pemilu adalah parpol yang pada saat 
pemilu sudah ada dan diakui mempunyai wakil di DPR/DPRD. Pemilu 1971 
diikuti oleh 58.558.776pemilih untuk memilih 460 orang anggota DPR 
dimana 360 orang anggota dipilih dan 100 orang diangkat. Diikuti oleh 10 
organisasi peserta pemilu yaitu Partai Golongan Karya (236 kursi), Partai 
Nahdlatul Ulama (58 kursi), Partai Muslimin Indonesia (24 kusi), Partai 
Nasional Indonesia (20 kursi), Partai Kristen Indonesia (7 kursi), Partai 
Katolik (3 kursi), Partai Islam Perti (2 kursi), Partai Murba dan Partai IPKI 
(tak satu kursipun). 
 
Pemilu 1977. 
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Sebelum dilaksanakan Pemilu 1977 pemerintah bersama DPR 
mengeluarkan UU No.3 tahun 1975 yang mengatur mengenai 
penyederhanaan jumlah partai sehingga ditetapkan bahwa terdapat 2 
partai politik (PPP dan PDI) serta Golkar. Pemungutan suara Pemilu 1977 
dilakukan 2 Mei 1977. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti 
dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah 
pemilihan. Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 
suara atau 90,93 persen. Hasil dari Pemilu 1977 yang diikuti oleh 3 
kontestan menghasilkan 232 kursi untuk Golkar, 99 kursi untuk PPP dan 29 
kursi untuk PDI. 
 
Pemilu 1982. 
Pelaksanaan Pemilu ketiga pada tanggal 4 Mei 1982. Hasilnya perolehan 
suara Golkar secara nasional meningkat. Golkar gagal memperoleh 
kemenangan di Aceh tetapi di Jakarta dan Kalimantan Selatan Golkar 
berhasil merebut kemenangan dari PPP. Golkar berhasil memperoleh 
tambahan 10 kursi sementara PPP dan PDI kehilangan 5 kursi. 
 
Pemilu 1987. 
Pemilu tahun 1987 dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Hasil dari 
Pemilu 1987 adalah: PPP memperoleh 61 kursi mengalami pengurangan 
33 kursi dibanding dengan pemilu 1982 hal ini dikarenakan adanya 
larangan penggunaan asas Islam (pemerintah mewajibkan hanya ada satu 
asas tunggal yaitu Pancasila) dan diubahnya lambang partai dari kabah 
menjadi bintang. Sementara Golkar memperoleh tambahan 53 kursi 
sehingga menjadi 299 kursi. PDI memperoleh kenaikan 40 kursi karena PDI 
berhasil membentuk DPP PDI sebagai hasil kongres tahun 1986 oleh 
Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam. 
 
Pemilu 1992. 
Hasil Pemilu yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 
ini pada waktu itu agak mengagetkan banyak orang. Sebab, perolehan 
suara Golkar kali ini merosot dibandingkan Pemilu 1987. Kalau pada 
Pemilu 1987 perolehan suaranya mencapai 73,16 persen, pada Pemilu 
1992 turun menjadi 68,10 persen, atau merosot 5,06 persen. Penurunan 
yang tampak nyata bisa dilihat pada perolehan kursi, yakni menurun dari 
299 menjadi 282, atau kehilangan 17 kursi dibanding pemilu sebelumnya. 
 
PPP juga mengalami hal yang sama, meski masih bisa menaikkan 1 kursi 
dari 61 pada Pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada Pemilu 1992 ini. Yang 
berhasil menaikkan perolehan suara dan kursi di berbagai daerah adalah 
PDI. Pada Pemilu 1992 ini PDI berhasil meningkatkan perolehan kursinya 
16 kursi dibandingkan Pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Ini artinya 
dalam dua pemilu, yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 32 
kursinya di DPR RI. 
 
Pemilu 1997. 
Pemilu keenam dilaksanakan pada 29 Mei 1997. Hasilnya: Golkar 
memperoleh suara mayoritas perolehan suara mencapai 74,51 % dengan 
perolehan kursi 325 kursi. PPP mengalami peningkatan perolehan suara 
sebesar 5,43 % dengan perolehan kursi 27 kursi. PDI mengalami 
kemerosotan perolehan suara karena hanya mendapat 11 kursi di DPR. Hal 
ini disebabkan karena adanya konflik internal dan terpecah antara PDI 
Soerjadi dan PDI Megawati Soekarno Putri. 
 
Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan 
kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu 
berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER(Langsung, Umum, 
Bebas, dan Rahasia). Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan 
peserta tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu mencolok sejak 
pemilu 1971-1997. Kemenangan Golkar yang selalu mendominasi tersebut 
sangat menguntungkan pemerintah dimana terjadi perimbangan suara di 
MPR dan DPR. Perimbangan tersebut memungkinkan Suharto menjadi 
Presiden Republik Indonesia selama enam periode pemilihan. Selain itu, 
setiap Pertangungjawaban, Rancangan Undang-undang, dan usulan 
lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan dari MPR dan DPR 
tanpa catatan. 
 
Hasilnya pemilu pada masa Orde baru, Golkar selalu menjadi pemenang, 
sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar 
bahkan sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara 
langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif 
berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi 
sipil dan militer. 
 
Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan 
Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), 
adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan 
berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden 
Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh 
Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam 
perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya 
yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu. 
 
Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru 
Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan 
mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-
Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 
1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan 
Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung 
kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan 
sebagainya. 
 
Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), 
golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol 

Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, 
wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama 
Golongan Karya (Sekber Golkar). 
 
Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini 
lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan 
politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. 
Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan 
karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Jumlah 
anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan 
fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional 
menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar 
adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya 
berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 
organisasi. 
 
Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan 
fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI 
dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber Golkar, 
pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir 
Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal 
(Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 
I, Desember 1965. 
 
Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi 
fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. 
Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. 
Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini 
kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) 
Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu: 
 

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO) 
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) 
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) 
4. Organisasi Profesi 
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM) 
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI) 
7. Gerakan Pembangunan 

 
Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti 
dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada 
tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu 
nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, 
sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang. Pada Pemilu 
1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak 
parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. 
Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada 
grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan 
kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka 
tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah 
membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar. 
 
Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 
34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan 
suaranya pun cukup merata di seluruh provinsi, berbeda dengan parpol 
yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur 
dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di 
Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba 
tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi 
DPR.Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai 
perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 
Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar 
menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung 
pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan 
pembangunan dan karya. 
 
September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional 
(Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua 
Umum. Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-
wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), 
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh 
Indonesia (FBSI). 
 
Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan 
sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-
aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga 
kekuatan Bung Karno.Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang 
punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan 
kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan 
tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, 
legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader 
Golkar. 
 
Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak 
awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk 
lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk 
lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan 
fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang 
mempunyai peran strategis. Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 
1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa. 
 
Golkar Sebagai Kekuatan Politik di Era Orde Baru : 1971-1982 
Orde Baru merupakan sebuah terminologi yang dicetuskan oleh Soeharto 
untuk memisahkan era kekuasaannya dengan kekuasaan Soekarno yang 
dikenal dengan sebutan Orde Lama. Dalam hal ini rentang waktu 
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berkuasanya Soeharto dengan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, 
dimana kekuasaannya terhitung dari 1966 hingga 1998. Soeharto sendiri 
resmi dilantik oleh MPR sebagai Presiden Republik Indonesia ke-2 tepat 
pada tanggal 27 Maret 1968, dimana sebelumnya ia sempat dilantik oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Soeharto sendiri 
berpandangan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah pihak yang 
bertanggung jawab atas peristiwa G-30S/PKI. Oleh sebab itu kebijakan 
yang diambil pada masa awal pemerintahannya ia berupaya untuk 
menumpas habis pengaruh komunisme dari bumi nusantara. Sebagaimana 
diketahui bersama, Soeharto menggunakan kekuasaannya untuk 
menggerus dominasi kekuasaan komunis untuk menegakan ideologi 
Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Dengan berbagai cara Soeharto 
berusaha untuk menghambat upaya perluasaan pengaruh komunisme 
kedalam pemerintahan, parlemen, hingga ketingkatan grass-root. 
 
Dalam hal ini Soeharto menggunakan Golkar sebagai pertahanan 
ditingkatan parlemen untuk mereduksi pengaruh komunisme di Indonesia. 
Golkar sendiri pada masa awal berdirinya terdiri dari beberapa organisasi 
seperti SOKSI (Sentra Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia), GAKARI 
(Gerakan Karyawan Republik Indonesia), BPPK (Badan Pembina Potensi 
Karya), KASGORO (Koperasi Simpan Gotong Royong), dan MKGR 
(Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), Ormas Pertahanan dan 
Keamanan, Gerakan Pembangunan. Dalam hal ini masing-masing 
organisasi tersebut kemudian menjadi pusat kekuatan untuk menghimpun 
kekuatan masyarakat dan implementasi kebijakan mereka. Pada waktu itu 
Golkar dikenal dengan sebutan Sekber Golkar karena berhasil 
menghimpun kekuatan dari berbagai organisasi pemuda, buruh, petani, 
nelayan, militer dan berbagai macam organisasi lainnya untuk mereduksi 
kekuatan PKI di Indonesia. 
 
Dalam penyelenggaraan pemilihan umum 1971 (yang dikenal sebagai 
pemilihan umum pertama pada masa awal rezim Orde Baru) diketahui 
bahwa pesertanya terdiri dari Partai Katolik, Partai Syarikat Islam 
Indonesia (PSII), Partai Nahdatul Ulama (PNU), Partai Muslimin Indonesia 
(Parmusi), Golongan Karya (Golkar), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), 
Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasionalis Indonesia 
(PNI), Partai Islam (Perti), dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan 
Indonesia (IPKI).[2] Dalam pemilihan umum 1971, Golongan Karya berhasil 
menguasai parlemen nasional setelah memperoleh 236 kursi parlemen. 
Komposisi kursi parlemen nasional pada tahun 1971 terdiri dari Partai 
Nahdatul Ulama dengan 58 kursi, Parmusi dengan 24 kursi, PNI dengan 20 
kursi, PSII dengan 10 kursi, Parkindo 7 kursi, Partai Katolik dengan 3 kursi 
dan Perti 2 kursi. Disisi lain jumlah kursi parlemen pada waktu itu sebanyak 
360 kursi, dengan kata lain Golongan Karya berhasil memperoleh 65, 56 % 
perolehan kursi parlemen nasional. Hal ini menunjukan secara signifikan 
besarnya dominasi kekuasaan Golkar dalam parlemen dan pemerintahan. 
Dengan demikian hasil perolehan kursi parlemen ini dikatakan Sigit 
Pamungkas (2009 : 71) sebagai sebuah politik pemilu pertama yang 
dilakukan Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. 
 
Menurut Mahfud MD (1999:232) menjelaskan bahwa fakta dibalik 
penundaan penyelenggaraan pemilu pada tahun 1968 (yang ditunda 
menjadi 1971) merupakan hasil dari sebuah kesepakatan kompromis 
pemerintah dengan partai politik peserta pemilu 1968.[4] Adapun 
kesepakatan yang dimaksud oleh Mafhud MD dalam hal ini terdiri dari dua 
hal, yakni pertama pemeberian hak partai politik kepada pemerintah 
untuk mengangkat anggota MPR dan 100 orang anggota DPR, kedua 
sebagai bentuk konsekuensi yang diberikan pemerintah terhadap partai 
politik peserta pemilu 1971, pemerintahn memperkenankan 
penyelenggaraan pemilu secara proporsional. Hal inilah yang dikatakan 
Mahfud secara tegas sebagai sebuah kemenangan pemerintah atas partai 
politik secara struktural pemerintahan. Kemenangan tersebut kemudian 
tergambarkan jelas dengan melihat dominasi Golkar di parlemen pasca 
pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1971. 
 
Dalam penjelasan UU Nomor 15 Tahun 1969 Pasal 8 ayat 1 ditegaskan 
bahwa Pemilu dilaksanakan oleh pemerintah dibawah pimpinan presiden. 
Hal tersebut diperkuat dengan pemberlakuan pasal 8 ayat 8 yang 
menegaskan campur tangan presiden dalam menyelesaikan persoalan 
dalam tubuh Badan Pemilihan Umum. Hal ini menunjukan bahwa 
meskipun penyelenggaraan pemilu berada dibawah otoritas Mendagri 
yang membawahi Badan Pemilihan Umum, kekuasaan atas 
penyeleggaraan pemilu tetap berada dibawah otoritas presiden selaku 
pucuk kekuasaan tertinggi pemerintahan. UU Nomor 15 Tahun 1969 juga 
dikatakan strategis karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan segenap 
perangkat pemerintahan untuk menjadi anggota panitia penyelenggaraan 
pemilihan umum. Dalam hal ini mereka juga berada dibawah kewenangan 
Presiden, dimana Gubernur diberikan kewenangan untuk melakukan 
pemberhentian perangkat badan pemilihan umum secara bertingkat asal 
usulan pejabat ditingkatan masing-masing. Disamping itu dengan 
diberlakukanya Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 12 Tahun 1969 
yang mendorong para pegawai negeri untuk menyalurkan aspirasi 
suaranya kepada Golkar. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai aturan 
monoloyalitas yang dikembangkan untuk memenangkan parlemen dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 
 
Dengan pemberlakuan Permen Nomor 12 Tahun 1969 maka dapat 
diketahui bahwa kemenangan Golkar dalam pemilihan umum tahun 1971 
sudah di setting sedemikian rupa untuk memenangkan kursi parlemen 
pemerintahan. Dengan kata lain ada sebuah mobilisasi kekuatan perangkat 
pemerintahan secara bertingkat untuk memenangkan Golkar hingga 
mampu memperoleh kekuasaan di parlemen pemerintahan nasional 
hingga ketingkatan lokal. Oleh karena itu menjadi tidak heran ketika pada 
akhirnya Golkar memperoleh kursi yang maksimal dibandingkan dengan 
partai politik peserta pemilihan umum lainnya. Menurut Akbar Tanjung 

(2007:155) pegawai negeri sipil memiliki peranan penting dalam upaya 
pemenangan Golkar.[5], dimana Golkar dikatakan sebagai kekuatan politik 
alternatif yang tidak berorientasikan pada pertarungan ideologi namun 
lebih merujuk pada pengutamaan sebuah program untuk membangun 
negara. Hal tersebut kemudian didukung oleh keberadaan Korps Pegawai 
Republik Indonesia (KORPRI), dimana pada masa itu juga sangat berperan 
dalam memobilisir suara pegawai. Dengan kata lain KORPRI disini dijadikan 
sebagai mesin politik Golkar untuk mengumpulkan suara yang berasal dari 
para pegawai negeri sipil. Oleh karena itu menjadi semakin tidak 
mengherankan ketika pada akhirnya Golkar berhasil menguasai parlemen 
pemerintahan. 
 
Keberhasilan Golkar untuk menduduki parlemen pemerintahan kemudian 
diperkuat dengan pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai 
Politik dan Golkar. Peraturan ini diberlakukan pasca banyaknya partai 
politik yang mendaftarkan dirinya sebagai peserta pemilu untuk mengikuti 
pemilihan umm 1977. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan UU 
Nomor 3 Tahun 1975 untuk menyederhanakan jumlah partai menjadi dua, 
yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berasaskan nasionalis dan 
Partai Persatuan Pembangunan yang berasaskan Islam (PPP). Dalam UU 
Nomor 3 Tahun 1975 diketahui bahwa ada penyetaraan kedudukan antara 
partai politik dengan Golkar itu sendiri sebagai peserta pemilu 1977 hingga 
berakhirnya rezim Orde Baru. Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan 
partai politik melalui mekanisme fusi partai, dimana empat partai politik 
(NU, Parmusi , PSII, Perti) bergabung kedalam PPP dan lima partai (PNI, 
Parkindo, Partai Katolik, Murba, dan IPKI bergabung kedalam PDI. Dengan 
kata lain diketahui hanya terdapat 3 unsur yang berada didalam parlemen 
nasional selama rezim Orde Baru, yakni Partai Demokrasi Indonesia, Partai 
Persatuan Pembangunan, dan Golongan Karya. Dalam hal ini William 
Liddle menyatakan hal tersebut sebagai sebuah upaya untuk membangun 
stabilita pemerintahan, dimana jalannya pemerintahan relatif jarang 
mengalami ancaman dari dalam maupun luar struktur politik 
pemerintahan itu sendiri. 
 
Pada bulan Juli Tahun 1973 DPR berhasil merumuskan UU Perkawinan, 
dimana UU tersebut mendapat penolakan dari PPP karena isinya dianggap 
tidak sesuai dengan pelaksanaan syariat Islam di nusantara. Isu penolakan 
tersebut kemudian membuat kelompok Islam bersikeras untuk melakukan 
perlawanan terhadap Soeharto (secara khusus terhadap Golkar 
diparlemen). Dalam hal ini delegasi dari Fraksi PPP yang dipimpin oleh KH 
Bisri Sjansuri dan KH Masykur diterima oleh Soeharto untuk menyalurkan 
aspirasinya untuk mendapatkan sebuah konsensus. Adapun kebijakan 
yang yang ditentang oleh Fraksi PPP terhadap pemerintahan Soeharto 
terkait dengan peraturan yang mengatur soal tanah wakaf dan aliran 
kepercayaan. Pemerintahan Soeharto pun kemudian menilai bahwa 
perlawanan yang dilakukan oleh simpatisan Islam sebagai sebuah ancaman 
terhadap negara, sehingga ia melakkukan berbagai macam cara untuk 
menyingkirkan mereka dengan berbagai macam cara (termasuk 
melakukan pengetatan keamanan dilingkungan pesantren). Pada 
kenyatannya aksi tersebut kemudian mampu mereduksi hasil perolehan 
suara PPP 
 
Dalam pelaksanaan pemilihan umum yang kedua (Mei 1977) Partai Golkar 
berhasil mengumpulkan 39.750.096 perolehan suara, dimana jumlah 
akumulasi suara sah pada waktu itu berjumlah 63.998.338. Kata lain 
Golkar berhasil mengumpulkan 62,11% suara sah masyarakat untuk duduk 
diparlemen nasional. Dalam hal ini Golkar berhasil memperoleh 232 kursi 
parlemen nasional. Hal ini berbanding terbalik dengan perolehan partai 
politik yang menjadi peserta pemilu 1977 seperti PDI yang hanya mampu 
memperoleh 29 kursi parlemen atau 8,06 % perolehan suara masyarakat. 
Disisi lain PPP sebagai peringkat kedua dalam pemilu 1977 hanya berhasil 
mengumpulkan 99 kursi atau 29,29 % perolehan suara sah dari 
masyarakat. Padahal pada waktu itu jumlah perolehan kursi di parlemen 
nasional hanya berjumlah 360 kursi. Hal ini menjadi semakin menarik 
setelah membandingkan data perolehan kursi diparlemen nasional dengan 
persebaran jumlah suara yang diperoleh Golkar dalam pemilu 1977. 
Sementara itu, kursi jatah ABRI adalah 75 kursi dan golongan fungsional 25 
kursi. Golongan fungsional lalu menggabungkan diri ke dalam sekber 
Golkar sehingga kursi untuk Golkar bertambah menjadi 257 kursi. 
Berdasarkan hasil pemilu 1977 diketahui bahwa persebaran perolehan 
suara Golkar dari 26 provinsi yang berlaku sebagai berikut : 
 

 Jumlah suara terbanyak Golkar berasal dari Provinsi Jawa Timur 
dengan jumlah suara sebesar 8.538.502 suara sah masyarakat 

 Jawa Barat selaku lumbung suara dengan peringkat ke-2 karena 
berhasil mengumpulkan 8.000.000 suara sah untuk Golkar  

 Jawa Tengah berhasil mengumpulkan 5.700.000 suara sah 
masyarakat 

 Sulawesi Selatan berhasil mengumpulkan 2.350.000 suara sah 
masyarakat 

 Diurutan ke-5 ada Sumatera Utara berhasil memperoleh 
2.250.000 suara sah masyarakat 

 Kemudian diikuti NTB, Sulawesi Utara, Bali, Kalimanan Barat, 
NTB, Yogyakarta, Sumatera Barat, Lampung, dan DKI Jakarta 
yang masing-masing berada diatas 600.000 suara sah 
masyarakat 

 Sedangkan provinsi seperti Sulawei Tenggara, Irian Jaya, Jambi, 
Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, Riau, Bengkulu, 
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Aceh hanya mampu 
menyumbangkan suara dibawah 600.000 suara sah masyarakat. 

 
Pada Pemilu ke-3 yang dilaksanakan pada Bulan Mei 1982 memiliki 
karakteristik yang khas, dimana jumlah perolehan kursi yang diperebutkan 
hanya berjumlah 364 kursi saja. Hal ini didasarkan pada upaya pemberian 
kuota untuk presiden sebanyak 96 kursi untuk ABRI, utusan golongan dan 
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utusan daerah. Jumlah total pemilih terdaftar adalah 82.132.263 orang 
dengan jumlah suara sah mencapai 74.930.875 atau 91,23%. Golkar 
beroleh 48.334.724 suara (58,44%) sehingga berhak untuk mendapat 246 
kursi parlemen. PPP beroleh 20.871.880 suara (25,54%) sehingga berhak 
untuk mendapat 94 kursi parlemen. PDI beroleh 5.919.702 suara (7,24%) 
sehingga berhak mendapat 24 kursi parlemen. Anggota DPR yang diangkat 
Presiden Suharto berasal dari ABRI sejumlah 75 orang dan golongan 
fungsional sebanyak 21 orang. Golongan fungsional lalu bergabung dengan 
Golkar sehingga kursi parlemen Golkar naik menjadi 267 kursi.Dari 360 
anggota parlemen, yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 422 dan 
perempuan 38 orang. Dalam pemilu berikutnya Golkar masih 
mendominasi parlemen pemerintahan sehingga berhasil menghegemoni 
kebijakan parlemen hingga jatuh pasca lahirnya era Reformasi pada akhir 
tahun 1998. 
 
Doktrin Karya Siaga Gatra Praja dan Ikrar Panca Bhakti Golkar 
Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada dasarnya Golkar memiliki 
sebuah Doktrin Karya Siaga Gatra Praja yang dijadikan sebagai alat untuk 
memperkokoh kekuatannya di era Orde Baru. [7] Dalam hal ini isi dari 
doktrin tersebut lebih banyak menjelaskan tentang esensi dari karya dan 
kekaryaan secara nyata yang diperjuangkan oleh Golkar selama Orde Baru. 
selain itu doktrin karya siaga gatra praja juga dijadikan sebagai pedoman 
dalam melaksanakan segala macam aktivitas kegiatan dan usaha dalam 
segala macam bidang kehidupan bernegara (seperti sosial ekonommi, 
sosial budaya, sosial politik, pertahanan dan keamanan dan 
kemasyarakatan). Disisi lain doktrin ini juga berisikan tentang upaya 
menumbuhkan kesadaran terhadap nilai luhur dan cita-cita serta gagasan 
untuk dihayati, diperjuangkan dan diamalkan oleh Golongan Karya. Hal ini 
semata-mata dilakukan untuk mewudujkan masyarakat yang adil dan 
makmur dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. 
 
Menurut Zulairmen Said (1989 :9) Hakikat dari terminologi “Karya” 
merujuk pada fungsi dasar dari kehidupan manusia itu sendiri. Dengan 
kata lain ia mencoba menjelaskan bahwa hakikat hidup manusia secara 
kodrati adalah menghasilkan sebuah karya. Karya disini diartikan sebagai 
sebuah kemampuan untuk mengolah sumber daya untuk mencapai titik 
kebahagian seorang manusia. Dalam upaya untuk mencapai kebahagian 
tersebut maka dibutuhkan sebuah kemauan, ketekunan, usaha keras dan 
pengorbanan. Meskipun pengorbanan tersebut merujuk pada sebuah 
kesukaran hidup, golongan karya berupaya menanamkan sebuah bentuk 
penyadaran terhadap sesama terkaait pengertian untuk meningkatkan 
nilai dari sebuah karya itu sendiri. Hal ini secara tidak langsung 
menjelaskan bahwa “Karya” memiliki nilai sosial dan nilai perseorangan 
yang melekat dan saling berkaitan satu ama lain. Oleh sebab itu 
dibutuhkan sebuah keseimbangan dalam melaksanakan hak dan 
kewajibannya satu sama lain secara sinergis. Dengan demikian maka dapat 
diketahui bahwa dengan cara berkaryalah seorang manusia dalam 
mencapai kebahagiannya satu sama lain secara sinergis, dimana ada 
keseimbangan yang mengarah pada upaya mewujudkan sebuah keadilan 
sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
 
Lebih lanjut Said menerangkan bahwa berkarya adalah sebuah tuntutan 
sebuah zaman yang melekat kedalam diri setiap masyarakat sebagai warga 
negara. Dalam hal ini Said (1989:11-12) menerangkan bahwa kekaryaan 
merupakan satu-satunya kemungkinan baik yang mampu menyalurkan 
persamaan kepentingan guna mengatasi berbagai macam pertentangan 
dalam sebuah masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat kreatif. 
Disini kekaryaan dipandang sebagai sebuah pembagian kerja yang jelas 
dalam upaya untuk mengabdikan dirinya beradasarkan jenis kerja dan 
lingkungan kerjanya masing-masing. Dengan kata lain pembagian kerja 
yang diupayakan Golkar sebagai bentuk upaya penyelarasan kearah 
pemenuhan keperluan secara bersama. Pengelompokan karya dan 
kekaryaan yang dianut Golkar disini pada dasarnya terdiri dari berbagai 
macam tingkatan sosial, kelas, aliran agama, etnis.. Hal ini disebabkan 
karena kekaryaan itu sendiri senantiasa menumbuhkan sebuah keserasian 
hubungan secara timbal balik dan kreatif dengan menyelaraskan 
kepentingaan bersama sebagai sebuah pencapaian bersama secara 
sinergis. 
 
Selain hal tersebut, upaya Golkar untuk mewujudkan sebuah masyarakat 
kekaryaan diartikan sebagai sebuah upaya untuk mengabdikan diri melalui 
sebuah karya guna meningkatkan harkat dan martabat serta kebahagian 
manusia secara bersama melalui sebuah proses musyawarah guna 
menciptakan kondisi yang adil dan makmur. Disamping itu Golkar juga 
diketahui memiliki cita-cita bersama untuk diperjuangkan, yakni pertama 
mempertahankan berdiri tegaknya NKRI dengan Pancasila sebagai 
landasan ideologi dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, kedua 
upaya untuk menghayati, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila 
sebagai ideologi negara (dilakukan dengan cara menyempurnakan struktur 
dan kehidupan sosial politik masyarakat yang berorientasi pada program 
pembangunan), ketiga melaksanakan Demokrasi Pancasila dengan upaya 
untuk membina kesadaran masyarakkat dalam kehidupan berdemokrasi 
untuk taat terhadap hukum), 
 
Keempat memperjuangkan program pembangunan nasional yang bersifat 
rasional untuk kepentingan bersama (dengan cara berpartisipasi aktif 
dalam proses pembangunan guna meningkatkan kemampuan dan keahlian 
masing-masing guna mendorong pembaharuan guna menunjang 
produktivitas dan perluasan kesempatan kerja hingga pemerataan 
pembangunan itu sendiri, kelima berpartisipasi dalam upaya menciptakan 
pemerintahan yang kuat, berwibawa, cakap, setia dan taat pada negara 
dan pemerintah, keenam menerima pemberlakuan dwifungsi ABRI sebagai 
kekuatan pertahanan dan keamanan nasional dan kekuatan sosial selaku 
warga negara, terakhir melaksanakan politik luar negeri secara bebas-aktif 
dengan berorientasi pada pembangunan nasional (dengaan menentang 

imperialisme dan kolonialisme) yang dilakukan dengan mengembangkan 
segala macam bentuk kerjasama regional dan internasional sebagaimana 
tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 
 
Selain memiliki doktrin karya siaga gatra praja, Golkar juga memiliki 
sebuah ikrar yang dihayati secara bersama dalam upaya menopang 
pelaksanakan kekaryaan Golkar itu sendiri. Adapun 5 butir Ikrar Panca 
Bhakti Golkar tersebut terdiri dari : 
 

1. Kami warga Golkar adalah insan yang percaya dan takwa 
terhadap Tuhan yang maha esa 

2. Kami warga Golkar adalah pejuang dan pelaksana untuk 
mewujudkan cita-cita proklamasi, pembela dan pengamal 
Pancasila 

3. Kami warga Golkar adalah pembina persatuan dan kesatuan 
bangsa yang berwatak setia kawan 

4. Kami warga Golkar bertekad bulat untuk melaksanakan amanat 
penderitaan rakyat untuk membangun mmasyarakat adil, 
makmur, aman, tertib dan sentosa 

5. Kami warga Golkar senantiasa setia pada UUD 1945 (dengan) 
mengutamakan kerja keras, jujur, dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan 

 
Dengan menilik kembali pada doktrin karya siaga gatra praja dan ikrar 
panca bhakti maka diketahui bahwa hal inilah yang dijadikan sebagai roh 
dari tetap berdiri kuatnya Golkar sebagai organisasi kader yang berkuasa 
pada era Orde Baru. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai alat utama 
untuk mempersatukan segenap kekuatan Golkar dalam berbagai macam 
jenis sendi kehidupan masyarakat pada era Orde Baru. Dengan kata lain 
hal inilah yang disebut-sebut sebagai lahirnya monoloyalitas Golkar yang 
kemudian diberlakukan secara nasional terhadap segenap sendi kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 
 
Monoloyalitas Golkar 
Peraturan Monoloyalitas merupakan kebijakan pemerintahan Orde Baru 
yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) untuk menyalurkan 
aspirasi politiknya kepada Golongan Karya. Awalnya monoloyalitas ini 
berlaku terhadap birokrasi untuk menciptakan sebuah netralitas dalam 
memandang sebuah urusan politik. Namun kemudian pada 
perkembangannya disalah-gunakan menjadi sikap loyal terhadap 
pemerintah selaku penguasa negara. Hal ini terjadi pada masa 
pemerintahan Orde Baru, sehingga birokrasi cenderung harus tunduk 
terhadap dominasi kekuasaan Golkar yang berkuasa atas pemerintahan 
pada masa itu. Hal tersebut dilakukan pemerintahan Orde Baru semata-
mata untuk mempertahankan kekuasaan Soeharto selaku penguasa 
eksekutif (dan Golkar selaku penguasa parlemen nasional) untuk 
mereduksi secara ketat perkembangan komunisme di Indonesia. Peraturan 
Monoloyalitas diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru dimana semua 
pegawai negeri sipil diharuskan untuk memilih Golongan Karya dalam 
setiap pemilihan umum. Pada masa Orde Baru, PNS dipolitisasi dengan 
cara monoloyalitas terhadap Golkar, yang menjadikan PNS dari sebagai 
abdi masyarakat menjadi abdi penguasa. Secara formal pegawai negeri 
memang tidak dipaksa menjadi anggota dan memilih Golkar dalam 
pemilihan umum, namun pada kenyataannya mereka dimobilisasi untuk 
memenangkan Golkar. Kebijakan monoloyalitas pegawai negeri kepada 
pemerintah dalam prakteknya diselewengkan menjadi loyalitas tunggal 
kepada Golkar. 
 
Selain itu, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang 
menguntungkan Sekber Golkar, misalnya menggiring Pegawai Negeri Sipil 
yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk 
memilih Sekber Golkar termasuk menekan aparatur desa dalam mengawal 
masyarakatnya demi kepentingan Sekber Golkar dll.[8] Hal ini teerjadi 
diberbagai tempat yang terletak di bumi nusantara, dimana banyak PNS 
yang tidak bersedia memilih Golkar kemudian harus rela disingkirkan dari 
karirnya. Begitu pula dengan kepala desa yang tidak bersedia, mengalami 
nasib yang tidak jauh berbeda. Kemenangan Golkar pada beberapa Pemilu 
memperlihatkan ketangguhan Golkar pada tingkat nasional maupun 
tingkat lokal selama Pemerintah Orde Baru. Fakta sejarah itu sangat 
menarik untuk dikaji terutama pada tingkat lokal yang merupakan basis 
massa partai politik di tingkatan akar rumput (grass root) yang juga 
menjadi bagian dari kompetisi politik Golkar dengan partai-partai politik 
lain peserta. Dalam hal ini sepanjang Pemilu Orde Baru, Golkar dengan 
kondisi riil (ditengah tantangan potensi kekuatan politik Islam) tersebut 
mampu keluar sebagai pemenang dengan perolehan angka di atas 50%.[9] 
 
Dominasi Golkar dalam hal ini tidak berjalan sendiri karena terdapat 
kelompok berkekua yang mendukungnya, yaitu militer dan birokrasi. 
Dalam kiprah politiknya selama Orde Baru, pengaruh militer sangat dalam 
terhadap Golkar. Dewan pembina yang memiliki kekuasaan sangat besar 
ketika itu diduduki Presiden Soeharto yang merupakan personifikasi dari 
kekuatan militer Indonesia. Disamping itu sebagai penguasa 
pemerintahan, Soeharto juga secara tidak langsung berkuasa atas para 
birokrat beserta jajarannya (bahkan hingga lingkaran keluarga birokrasi). 
Hal inilah yang menunjukan sinergisitas pengelolaan kekuasaan yang 
dilakukan oleh Golkar untuk menghegemoni kekuatan politik di Indonesia 
pada era Orde Baru. 
 
Menurut Muslim Mufti aktivitas politik pada zaman orde baru didominasi 
oleh ABRI, Birokrat, dan Golkar sebagai sebuah kekuatan politik 
nasional.[10] Dalam hal ini Orde Baru senantiasa diidentikan dengan 
dominasi kekuatan militer dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini 
termanifestasikan kedalam konsep dwi fungsi ABRI dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, khususnya perluasan peranan dan fungsi 
militer kedalam jabatan politik dan struktur pemerintahan pada masa itu. 
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Perluasan disini dilakukan untuk membuka akses pengawasan dan 
keterlibatannya ke seluruh lapisan dan struktur pemerintahan sipil. 
Dengan demikian militer memiliki akses, peranan dan fungsi yang tersebar 
luas dalam setiap lini struktur pemerintahan secara bertingkat dan 
berkelanjutan. Dalam hal ini dwi fungsi ABRI memiliki tugas pokok untuk 
menciptakan dan melindungi stabilitas nasional dengan membenarkan 
keterlibatan tentara kedalam seluruh aspek kehidupan masyarakat guna 
menjaga kedaulatan bangsa. Dengan melihat kembali pemberlakuan dwi 
fungsi ABRI maka dapat diketahui bahwa sektor ekonomi yang dijadikan 
sebagai panglima pembangunan dan stabilitas ekonomi yang dijadikan 
orientasi dari pembangunan itu sendiri, dimana militer diberdayakan 
sebagai alat pertahanan kekuasaan penguasa untuk dapat melakukan 
konfrontasi terhadap segala macam pemberontakan terhadap penguasa 
 
Penempatan militer kedalam jabatan-jabatan strategis masyarakat sipil 
seperti gubernur, bupati, bahkan hingga ketingkatan desa membuat ABRI 
memiliki akses yang lebih luas dalam mengelola sumber daya negara. Hal 
ini memungkinkan militer untuk menjaga arus pergerakan dan 
pertumbuhan perekonomian nasional guna mereduksi kekuatan PKI. 
Menurut UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
menyatakan dengan jelas bahwa ABRI dapat digolongkan kedalam 
pegawai negeri. Misalnya dalam pasal 3 yang mengedepankan bahwa 
seorang abdi negara (yang dikemudian diplesetkan menjadi alat 
negara/penguasa). Hal ini semakin memberikan keleluasan pada militer 
untuk memperoleh kuota kekuasaan yang relatif besar atas masyarakat. 
Dwifungsi teritorial terwujud dalam bentuk struktur birokrasi sipil dan 
militer yang hirarkis dan pararel dari pemerintah pusat, propinsi, 
kabupaten/ kota, kecamatan sampai kelurahan/ desa. Mendagri adalah 
pengendali hirarki birokrasi sipil yang bertanggungjawab kepada presiden. 
 
Setelah membaca uraian diatas maka dapat diketahui bahwa Golkar dapat 
digolongkan sebagai organisasi sosial-politik yang berpartisipasi dalam 
pemilihan umum layaknya sebuah partai politik. Dalam hal ini Golkar 
memenangkan pemilihan umum dengan cara mensinergiskan kekuatan 
internal, ABRI, dan Biirokrasi sebagai penopang keberlangungan hidupnya 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Doktrin Karya Siaga Gatra Praja, 
Ikrar Panca Bakti Golkar, Monoloyalitas Golkar dan Dwi Fungsi ABRI 
merupakan instrumen vital yang mampu mendorong penguatan dominasi 
Golkar dalam parlemen pemerintahan selama era Orde Baru. Dominasi 
Golkar dalam parlemen cenderung signifikan karena Golkar berhasil 
memperoleh suara sah diatas 50% dari total perolehan sura sah dalam 
pemilihan umum 1971 hingga 1982. 
 
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk 
mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut 
beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat 
pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu 
dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau 
ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering 
digunakan.Menurut Arifin Anwar, Pemilu merupakan salah satu usaha 
untuk memengaruhi rakyat secara persuasif tidak memaksa, dengan cara 
melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby 
dan berbagai macam kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di 
Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan 
umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dilakukan oleh 
para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. 
 
Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota 
lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 
Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden 
dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati 
untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke 
dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama 
kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) 
juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, 
istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu 
presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. 
 
Sebenarnya pemilu di Indonesia sudah direncanakan sejak bulan Oktober 
1945 tetapi baru dapat dilaksanakan oleh kabinet Burhanudin Harahap 
pada tahun 1955. Pemilu pada masa itu menghasilkan 27 partai dan satu 
perseorangan, dengan jumlah total 257 kursi. Walaupun jumlah partai 
bertambah dibandingkan sebelum pemilu, namun ada 4 partai yang 
memperoleh suara yang menonjol, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI.[4]  
Setelah runtuhnya rezim Demokrasi terpimpin atau Orde lama maka 
muncul kembali rezim baru yang disebut dengan Orde Baru. Masa Orde 
Baru ini bisa dimulai ketika Presiden Sukarno memberikan surat 
Supersemar kepada Soharto. Menurut Joeniarto, mendefinisikan Orde 
Baru sebagai tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan 
kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945.  
 
Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila 
dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Maka sering dikatakan juga 
pada masa Orde Baru ini sistemnya Demokrasi Pancasila karena ingin 
melaksanakan kehidupan pemerintahan berdasarkan Pancasila.[5] Pada 
Orde Baru, perlu diketahui untuk penyelenggarakan Pemilu sebanyak 6 kali 
yaitu 1971, 1977,1982, 1987 1992 dan 1997. Pada Pemilu 1971 Pemilu 
pertama era Orde Baru yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 15 
Tahun 1969 tentang Pemilu. Untuk pemilu berikutnya, landasan hukumnya 
mengacu pada UU Nomor 15 tahun 1969 yang telah diperbaharui dengan 
UU Nomor 4 tahun 1975, UU Nomor 2 Tahun 1980 dan UU Nomor 1 Tahun 
1985. Sekurang-kurangnya ada empat tujuan diadakan Pemilu pada era 
Orde Baru yang terdapat didalam konsiderans UU No. 15 tahun 1969 
tentang Pemilu. 

 
Pemilu di Indonesia pada masa Orde Baru. 
Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai 
terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 
1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. 
Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan. Satu hal yang 
nyata perbedaannya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa 
sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu 
Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan 
DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 
Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah 
Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia 
atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, 
yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga tadi.  
Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan 
PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah 
menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara lang-sung dan 
tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di 
bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan 
militer.Berikut ini dipaparkan hasil dari 5 kali Pemilu tersebut secara 
berturut-turut: 
 
1. Hasil Pemilu 1977 
Pemungutan suara Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977. Cara pembagian 
kursi masih dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem 
proporsional di daerah pemilihan. Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah 
mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen. Dari suara yang sah itu 
Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11 persen. Namun perolehan 
kursinya menurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi dibandingkan 
Pemilu 1971. Pada Pemilu 1977 suara PPP naik di berbagai daerah, bahkan 
di DKI Jakarta dan DI Aceh mengalahkan Golkar. Secara nasional PPP 
berhasil meraih 18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,17 persen, atau 
bertambah 5 kursi dibanding gabungan kursi 4 partai Islam dalam Pemilu 
1971. Kenaikan suara PPP terjadi di banyak basis-basis eks Masjumi. Ini 
seiring dengan tampilnya tokoh utama Masjumi mendukung PPP. Tetapi 
kenaikan suara PPP di basis-basis Masjumi diikuti pula oleh penurunan 
suara dan kursi di basis-basis NU, sehingga kenaikan suara secara nasional 
tidak begitu besar. 
 
2.Hasil Pemilu 1982 
Pemungutan suara Pemilu 1982 dilangsungkan secara serentak pada 
tanggal 4 Mei 1982. Pada Pemilu ini perolehan suara dan kursi secara 
nasional Golkar meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. 
Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari 
PPP. Secara nasional Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu 
berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDI Golkar meraih 
48.334.724 suara atau 242 kursi. Adapun cara pembagian kursi pada 
Pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan Pemilu 1971. 
 
3. Hasil Pemilu 1987 
Pemungutan suara Pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 
secara serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang 
sah mencapai 85.869.816 atau 91,32 persen. Cara pembagian kursi juga 
tidak berubah, yaitu tetap mengacu pada Pemilu sebelumnya. Hasil Pemilu 
kali ini ditandai dengan kemerosotan terbesar PPP, yakni hilangnya 33 
kursi dibandingkan Pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61 kursi. 
Penyebab merosotnya PPP antara lain karena tidak boleh lagi partai itu 
memakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka'bah kepada Bintang 
dan terjadinya penggembosan oleh tokoh- tokoh unsur NU, terutama Jawa 
Timur dan Jawa Tengah. Sementara itu Golkar memperoleh tambahan 53 
kursi sehingga menjadi 299 kursi. PDI, yang tahun 1986 dapat dikatakan 
mulai dekat dengan kekuasaan, sebagaimana diindikasikan dengan 
pembentukan DPP PDI hasil Kongres 1986 oleh Menteri Dalam Negeri 
Soepardjo Rustam, berhasil menambah perolehan kursi secara signifikan 
dari 30 kursi pada Pemilu 1982 menjadi 40 kursi pada Pemilu 1987 ini.  
 
4. Hasil Pemilu 1992 
Yang berhasil menaikkan perolehan suara dan kursi di berbagai daerah 
adalah PDI. Pada Pemilu 1992 ini PDI berhasil meningkatkan perolehan 
kursinya 16 kursi dibandingkan Pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Ini 
artinya dalam dua pemilu, yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 
32 kursinya di DPR RI. 
5. Hasil Pemilu 1997 
Sampai Pemilu 1997 ini cara pembagian kursi yang digunakan tidak 
berubah, masih menggunakan cara yang sama dengan Pemilu 1971, 1977, 
1982, 1987, dan 1992. Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 
1997. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah pada Pemilu 1992 mengalami 
kemerosotan, kali ini Golkar kembali merebut suara pendukungnnya. 
Perolehan suaranya mencapai 74,51 persen, atau naik 6,41. Sedangkan 
perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi, atau bertambah 43 kursi 
dari hasil pemilu sebelumnya. PPP juga menikmati hal yang sama, yaitu 
meningkat 5,43 persen. Begitu pula untuk perolehan kursi. Pada Pemilu 
1997 ini PPP meraih 89 kursi atau meningkat 27 kursi dibandingkan Pemilu 
1992. Dukungan terhadap partai itu di Jawa sangat besar. 
 
Pemenang Pemilu dan Hegemoni ‘Golkar’ 
Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut ‘hegemonia’, pada awalnya 
merujuk pada dominasi kepemimpinan suatu negara-kota Yunani terhadap 
negara-kota lain dan berkembang menjadi dominasi negara terhadap 
negara lain. Antonio Gramsci, mengembangkan makna awal tersebut 
untuk merujuk dominasi suatu kelas sosial terhadap kelas sosial lain dalam 
masyarakat melalui hegemoni budaya.  Hegemoni juga merupakan suatu 
bentuk kepemimpinan yang mengendalikan negara-negara bawahannya 
dengan kekuasaan, dan bukannya dengan kekuatan fisik secara langsung 
untuk memaksakan tujuan politiknya. Masa Orde Baru di bawah 
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kepemimpinan Soeharto memang menjadi salah satu pemimpin yang 
mempunyai segudang prestasi maupun kontroversi, banyak para 
pengamat politik maupun sejarawan yang melihat bahwa semasa 
Indonesia di bawah Soeharto sebenarnya ada salah satu elemen yang 
mentasbihkan kekuasaanya selain miliiter, yaitu Golongan Karya. Golongan 
Karya bagi sebagian tokoh-tokoh Golkar bukan merupakan sebuah partai 
politik. Namun, apabila melihat dari tugas dan fungsinya Sudah jelas 
bahwasannya Golongan Karya merupakan sebuah partai politik walaupun 
hal tersebut selalu diklaim oleh tokoh Golkar bahwa mereka tidak setuju 
bahwa Golkar partai politik. 
 
Walaupun begitu, Golkar sudah mulai menanamkan hegemoni kepartaian 
pada setiap partisipannya. Hegemoni Golkar sudah mulai ketika pemilihan 
umum 1971, dimana pada saat itu Soeharto dengan pemerintahan Orde 
Barunya yang dikenal dengan Orde Pembangunan ingin menata dengan 
tujuan pembangunan dalam kerangka stabilisasi politik dan stabilisasi 
ekonomi, artinya ketika Soeharto ingin menstabilkan kehidupan berpolitik 
hal pertama yang Soeharto dan Golkar lakukan ialah mengecilkan 
kekuatan partai politik lainnya, pada oktober 1966 Orde Baru 
merehabilitasi Partai Murba, dan didirikannya Partai Muslim Indonesia 
(Parmusi) pada 20 Februari 1968, selanjutnya ialah melemahkan partai 
dengan program fusi dimana PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI dan Murba 
difusikan menjadi satu partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 
9 maret 1970.[9] Sementara Parmusi, NU, PSII dan Perti difusikan ke dalam 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 13 Maret 1970. Dengan 
program fusi untuk menjalankan rencana strategis yaitu mengamankan 
kekuasaan, maka secara tidak langsung Golkar telah menjalankan sebuah 
model manajemen politik - khusunya manjemen konflik politik, yaitu yang 
awalnya dilakukan pengkondisian kerja sama antarpartai, kemudian 
konfederasi, dan baru setelah itu fusi. 
 
Puncak dari legitimasi yang dibangun golongan karya ialah ketika pemilu 
1971, dimana Golkar meraih kesuksesan yang luar biasa, kemenangan ini 
dipengaruhi juga dengan dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 1970 pada 
Februari 1970 Undang-Undang ini memiliki implikasi sangat besar karena 
para pegawai negeri harus menunjukkan loyalitasnya dengan menyalurkan 
aspirasi mereka melalui Golkar. Untuk menguatkan pengaruh Golkar, 
pemerintah dengan Soeharto sebagai motor penggerak Golkar 
mengeluarkan UU No. 3 Tahun 1975 tentang pembatasan gerakan partai 
politik non-Golkar hanya sampai tingkat kecamatan.Menurut Saefullah 
Fatah, ada beberapa kondisi yang diciptakan untuk menanamkan 
hegemoni Golongan Karya yang dikomandoi Soeharto sebagai presiden, 
yaitu: 

1. Peran sosial politik militer dilegalisasi dengan kekuasaan yang 
besar untuk menjamin terciptanya stabilitas, 

2. Dilakukannya depolitisasi massa dengan alasan agar seluruh 
rakyat berkonsentrasi dan mengarahkan perhatiannya pada 
pembangunan ekonomi, 

3. Diperkenalkan kebijakan pembatasan peran partai-partai non-
Golkar disertai rekayasa struktural dan kooptasi negara 
terhadap partai, 

4. Pemilihan umum dilakukan dengan manajemen yang 
mendukung bagi terjaminnya kelestarian hegemoni Golkar dan 
kelangsungan kekuasaan Golkar dalam pemerintahan, 

5. Partai-partai politik non-Golkar menghadapi persoalan-
persoalan intern mereka berupa konflik antar unsur atau 
kepentingan. 

 
Sejarah Pemilu Orde Baru adalah sejarah penyelenggaraan pesta 
demokrasi seremonial dimana pemenang Pemilu sudah bisa ditebak 
sebelumnya, karena semua didesign untuk melanggengkan kekuasaan 
Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto melalui Golongan Karya. Itu 
terbukti bahwa Orde Baru tidak saja kuat kekuasaannya melainkan juga 
melahirkan kebosanan secara massif karena kebebasan berekspresi, 
berkumpul, berpendapat dan berserikat dibatasi dengan sedemikian rupa 
hingga munculah era reformasi tahun 1998. Dapat juga disimpulakan 
bahwa, ketika pada masa Orde Baru pemilu sudah di kooptasi oleh 
kepentingan rezim yang berkuasa dengan cara menghegemoni melalui 
Golkar. Karena setiap kali pemilu berlangsung hasil dari pemilu tersebut 
sudah dapat ditebak yaitu kemenangan Golkar. Bahkan juga dapat 
dikatakan pemilu pada masa Orde Baru ini sebagai ajang formalitas yang 
diselenggarakan negara, agar dapat dikatakan menjalankan fungsi 
demokrasi.Tumbangnya rezim Orde Baru membuka lebar-lebar pintu era 
kebebasan berekspresi. Euforia kebebasan politik pun muncul. Kebebasan 
berekpresi dalam hal aspirasi politik disalurkan melalui munculnya era 
multi partai jilid 2 didukung dengan sistem pemilu yang berubah secara 
total termasuk KPU sebagai penyelenggara Pemilu dilakukan oleh non 
pemerintah. Semua berkesempatan membuat Partai Politik baru dan 
menawarkan jargon-jargon politik baru. 
 
 

 
 
 
Militer adalah suatu alat pertahanan negara sebenarnya telah mempunyai 
konsep yang baik dalam perannya menjaga stabilitas Politik dan keamanan 
di dalam negeri, yaitu Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI merupakan 

sebuah konsep dasar militer dalam menjalankan peran sosial politik 
mereka di negeri ini. Dwi Fungsi ABRI yang diketahui masyarakat di luar 
lingkungan ABRI adalah sebagai sebuah bentuk militerisme, campur 
tangan militer dalam permasalahan politik, campur tangan militer dalam 
permasalahan-permasalahan negara lainnya yang penting yang 
menyangkut hajat hidup orang banyak. Dwi Fungsi ABRI dilihat sebagai 
sebuah intervensi militer dan legitimasi militer untuk melakukan tindak 
kekerasan terhadap rakyat. Dwi Fungsi berarti masuknya militer dalam 
posisi-posisi/jabatan-jabatan penting dan mengurangi jatah orang-orang 
sipil. Keadaan demikian membuat masyarakat sipil/civil society mengalami  
kemandekan dalam pembinaan SDM, kaderisasi dan kepemimpinan. Sipil 
dianggap masih bodoh dan belum mampu memimpin atau mengelola 
negara. 
 
Konsep dwifungsi TNI pertama kali muncul dalam bentuk konsep "Jalan 
Tengah" yang diusulkan oleh Jendral A.H. Nasution,  pimpinan TNI-AD 
pada  saat itu, kepada Presiden Soekarno dalam peringatan Ulang Tahun 
Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang, Jawa Tengah pada 13 
November 1958 yang memberikan peluang bagi peranan terbatas TNI di 
dalam pemerintahan sipil. “Posisi TNI bukanlah sekedar alat sipil seperti 
dinegara- negara  Barat,  dan  bukan  pula  sebagai rezim   militer    yang 
memegang kekuasaan negara. Ia adalah sebagai suatu kekuatan sosial, 
kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya. Ia 
berbeda dengan sifat individualistis disatu pihak dan totaliter dipihak lain, 
seperti yang dikenal di dunia Barat dan Timur. 
 
Kalau melihat kata Dwi-Fungsi, dwi dalam bahasan Sanskerta berarti dua, 
secara konotatif berarti ganda. Dwi Fungsi adalah suatu doktrin di 
lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa militer memiliki 
dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan 
kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda 
ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. ABRI 
kemudian akan mengambil “jalan tengah” diantara kedua hal tersebut. 
ABRI tidak melibatkan dirinya kedalam politik dengan kudeta, tetapi tidak 
pula menjadi penonton dalam arena politik. Perwira ABRI harus diberi 
kesempatan melakukan partisipasinya didalam pemerintahan atas dasar 
individu, artinya tidak ditentukan oleh institusi ABRI. “Jalan tengah” yang 
dimaksud, yaitu jalan tengah yang memadukan antara perwira militer 
professional yang menolak keterlibatan militer dalam politik dan perwira 
yang menginginkan militer mendominasi kehidupan politikStanley Ady 
Prasetyo dan Toriq Hadad,  Jendral Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai: 
Perjalanan Hidup  
 
Secara   konseptual   Dwi   Fungsi   ABRI   hakikat sebenarnya adalah 
merupakan suatu pemikiran yang wajar. Konsep Dwi Fungsi ABRI pada 
hakikatnya pengabdian kepada bangsa dan negara secara total, baik di 
bidang pertahanan dan keamanan (Hankam) maupun bidang non-Hankam. 
Dalam implementasinya, konsep Dwi Fungsi ABRI khususnya pengabdian di 
bidang Hankam hanya diaktualisasikan pada tataran kebijakan (proses 
perumusan kebijakan nasional) yang diwujudkan melalui sumbangsih 
pemikiran. Pemikiran (ide, gagasan, pendapat, dan pandangan) yang 
diberikan ABRI tersebut terutama dari sudut pandang Hankam terhadap 
berbagai kebijakan nasional, sehingga kebijakan tersebut akan sempurna 
karena telah melalui pertimbangan yang komprehensif. 
 
Namun, dalam praktiknya di lapangan pada masa lalu, ternyata terjadi 
penyimpangan terhadap konsepsi semula. Salah satu di antara peran non- 
pertahanan yang dimainkan militer adalah peran sosial-politik. Melalui 
konsep kekaryaan, peran militer yang mencolok dibuktikan dengan 
banyaknya perwira militer yang menduduki jabatan-jabatan politik dan 
pemerintahan.  Perwira- perwira militer, termasuk yang aktif, mulai dari 
menjadi kepala desa/lurah, camat, bupati/walikota, gubernur, sampai 
menjadi menteri. Selain itu, militer menduduki jabatan-jabatan lain yang 
seharusnya diduduki oleh birokrat sipil mulai dari kepala dinas, kepala 
kantor departemen, inspektur jenderal, direktur jenderal, sampai 
sekretaris jenderal. 
 
Landasan Dwi Fungsi ABRI 
Dwi Fungsi ABRI mempunyai landasan–landasan yang dapat menguatkan 
posisinya dalam politik. Landasan tersebut diantaranya: 
 
Tap MPR(S) No. II/MPRS/1960 dibuat sebelum masa orde baru dan yang 
menyebutkan: 

1. tentara dan polisi diikutsertakan dalam proses produksi dengan 
tidak mengurangi tugas utama msing-masing;  

2. golongan-golongan di dalam masyarakat wajib berusaha 
mencapai tujuan nasional dan tak terkecuali juga tentara dan 
polisi turut memikul tanggung jawab mereka terhadap negara; 

3. peran dan kegiatan tentara dan polisi dibidang produksi 
membuat pendekatannya dengan rakyat menjadi lebih intensif 
dalam proses pembangunan, terutama dalam industrialisasi.  

 
Ketetapan MPRS diatas telah memberikan peluang bagi militer untuk ikut 
serta dalam masalah-masalah ekonomi, produksi dan industrialisasi. Itu 
jelas posisi dan peran yang sangat luas bagi militer, yang memerlukan 
tenaga dan pikiran yang tidak ringan. Dan tentu saja akan merugikan bagi 
usaha meningkatkan profesionalismenya kalau militer melakukan tugas-
tugas di luar profesinya. UU No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-
ketentuan pokok pertahanan kemanan negara. Pada pasal 26 menyatakan: 
“ Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan 
keamanan dan sebagai kekuatan sosial.” 
Dalam UU ini tidak disebutkan “politik” tetapi hanya sosial. Namun dalam 
praktek, ABRI menjadi kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan 
sosial politik. 
 

MATERI 11 

DWIFUNGSI ABRI 
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UU No. 20 tahun 1982 pasal 28, disebutkan: 
“…..Angkatan Bersenjata diarahkan agar secara aktif mampu 
meningkatkan dan memperkokoh ketahanan nasional dengan ikut serta 
dalam pengambilan keputusan      mengenai       masalah     kenegaraan      
dan       pemerintahan, mengembangkan demokrasi Pancasila dan 
kehidupan konstitusional berdasarkan UUD1945 dalam segala kegiatan 
dan usaha pembangunan nasional”. 
 
UU No. 2 tahun 1988 tentang prajurit ABRI. 
 Pasal 3 ayat 2 menyatakan  bahwa “Prajurit ABRI bersumpah setia kepada 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945.” 
 
Ini berarti tentara harus setia kepada pemerintah selama pemerintah setia 
dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, membela, melindungi dan 
memperjuangkan kepentingan rakyat, serta didukung oleh rakyat. UU No. 
2 tahun 1988 Pasal 6 yang berbunyi “Prajurit Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia mengemban Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan  
kekuatan sosial politik. 
 
TAP MPR RI NO. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian RI. 
Pasal 5 no (5) tentang keikutsertaan TNI dalam penyelenggaraan negara, 
dinyatakan bahwa: “Anggota TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil 
setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. 
Pasal 10 no. (3) tentang keikutsertaan kepolisian negara RI dalam 
penyelenggaraan negara, dinyatakan bahwa: “Angggota kepolisian negara 
RI dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri 
atau pensiun dari dinas kepolisian. 
 
UU NO.34 tahun 2004 Pasal 47 tentang TNI, menyebutkan: 
Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri 
dari dinas aktif keprajuritan. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada 
kantor yang membidangi Koordinator bidang politik dan keamanan negara, 
pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi 
negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search 
and rescue (SAR) nasional, narkotika nasional dan mahakamah agung. 
 
UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI 
Pasal 28 nomor (3) dinyatakan bahwa anggota kepolisian negara RI dapat 
menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau 
pension dari dinas kepolisian. 
 
Dilihat dari penerapan landasan tersebut maka secara tidak langsung 
membuat militer memperoleh legalitas pengakuan dalam fungsinya 
sebagai kekuatan sosial politik. Hal tersebut telah memberi peluang bagi 
militer untuk ikut serta dalam masalah-masalah non militer, tentu saja 
akan merugikan bagi usaha untuk meningkatkan profesionalismenya jika 
militer melakukan tugas-tugas diluar profesinya. Apabila rakyat sebagai 
pemilik ABRI dan pemilik kedaulatan di negara ini menghendaki peran 
ABRI hanya sebagai alat pertahanan negara saja, maka fungsi sosial politik 
ABRI harus ditiadakan, dan hal itu tidak mesti berakibat musnahnya negara 
kesatuan Republik Indonesia. Landasan tersebut diatas membawa kesan 
bahwa Dwi Fungsi ABRI khususnya kesempatan bagi anggota ABRI untuk 
bekerja ditempat lain diluar institusi ABRI. Dari sinilah awalnya timbul 
persepsi masyarakat bahwa Dwi Fungsi ABRI hanya merupakan usaha 
memperebut  jabatan diluar bidang pertahanan oleh anggota ABRI. 
 
Namun, setelah jatuhnya Orde Baru, ABRI kemudian melakukan 
pembenahan diri untuk mendukung berlangsungnya proses reformasi. 
Kemudian dikeluarkan undang-undang yang meletakkan posisi militer dan 
Kepolisian pada posisi yang sebenarnya. Undang-undang tersebut 
merupakan suatu pencerahan baru dikalangan masyarakat sehingga ABRI 
dapat memulihkan kembali nama baiknya yang sempat buruk pada masa 
Orde Baru. Setidaknya landasan tersebut memberikan kelegaan bahwa 
militer tidak dapat lagi ikut berpolitik praktis. Jika individu militer ingin ikut 
serta dalam proses politik, maka atribut kemiliterannya harus dicabut 
sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa militer kembali ikut serta dalam 
politik seperti yang terjadi pada masa Soeharto. 
 
 
Praktek Dwi Fungsi ABRI Pada Masa Orde Baru 
Di masa lalu, terutama pada masa Orde Baru, peran militer jauh  
melampaui peran spesifiknya di bidang pertahanan nasional. Biasanya, 
keterlibatan militer di bidang politik disebut dengan intervensi. Akan 
tetapi,  begitu besarnya peran militer di Indonesia sehingga istilah 
"intervensi" tampak teramat sederhana dan tidak dapat mencerminkan 
besarnya skala dan cakupan peran militer tersebut. Pada sisi lain, baik 
pada Orde Baru maupun Orde Lama, para politisi cenderung 
memanfaatkan militer untuk kepentingan politik. Setelah Orde Baru 
berdiri, salah satu bentuk perwujudan fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial 
politik adalah penugasan prajurit ABRI dalam lembaga, instansi, badan 
atau organisasi di luar jajaran ABRI. Alasan utama pada awalnya adalah  
untuk  mengamankan  bangsa  dari  segala  pengaruh  komunisme. Tetapi 
selanjutnya, penugasan itu dimaksudkan pula untuk menyukseskan 
program pembangunan Orde Baru. 
 
Selain itu, militer mengisi kursi di lembaga legislatif, baik di DPR maupun 
DPRD, yang diperoleh melalui penjatahan, bukan melalui pemilihan umum 
yang kompetitif. Jumlah kursi di DPR yang dijatahkan untuk militer pernah 
mencapai 100 kursi, kemudian dikurangi menjadi 75, dan sekarang 
menjadi 38. Berapapun jumlahnya, praktek ini telah melecehkan norma 
demokrasi yang mengharuskan semua kursi legislatif diisi melalui 
pemilihan umum. Tidak cukup sampai di situ saja, militer juga hadir di 
badan-badan ekonomi seperti badan usaha milik negara dan koperasi. 

Organisasi politik, organisasi kepemudaan, dan organisasi kebudayaan 
serta olahraga juga terbuka bagi militer. Praktek pengkaplingan jabatan-
jabatan sipil yang diberikan kepada militer, baik di tingkat pusat maupun 
daerah, berjalan lancar. 
 
Lebih lanjut, praktek yang tidak selaras dengan spesialisasi fungsi militer di 
atas ditopang dan dibenarkan dengan mengeksploitasi tafsiran-tafsiran 
historis, ideologis, dan konstitusional. Disebutkan bahwa peran yang 
dominan itu selaras dengan fakta bahwa militer adalah tentara rakyat, dari 
rakyat dan untuk rakyat. Konsekuensinya, dikotomi sipil-militer tidak 
dikenal dalam sistem politik Indonesia dan kedudukan militer dalam 
jabatan-jabatan sipil dapat dibenarkan. Kepemimpinannya menjadi kukuh 
dengan masuknya budaya  militer dalam kehidupan sipil, melalui peran 
sosial politiknya. Secara struktural, organisasi ABRI disusun mengikuti 
struktur organisasi pemerintahan sipil, mulai dari Bintara Pembina Desa 
atau Babinsa di tingkat Kelurahan, Komando Rayon Militer  (Koramil)  di 
tingkat  Kecamatan,  Komando  Distrik  Militer  (Kodim) di tingkat 
Kabupaten/ Kotamadya, Komando Resor Militer (Korem) di tingkat 
Kadipaten/ Karesidenan, dan Komando Daerah Militer di tingkat Propinsi. 
 
  
Peran militer yang dominan seperti terjadi pada masa Orde Baru tentu saja 
menimbulkan berbagai dampak yang negatif dan destruktif dilihat dari 
pembinaan tatanan politik yang demokratis. Yang timbul bukan hanya 
dominasi militer di birokrasi sipil tetapi juga militerisasi masyarakat sipil, 
misalnya pembentukan resimen mahasiswa dan lembaga-lembaga 
paramiliter sebagai bagian dari organisasi massa. Sebagai akibatnya, di 
kalangan masyarakat sipil muncul budaya dan perilaku yang militeristis.  
Militer dijadikan alat kekuasaan oleh Soeharto, yang mengakibatkan 
masyarakat kurang simpati kepada ABRI. Soeharto mendayagunakan 
peran sosial politik ABRI untuk mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi 
dengan menciptakan format politik Orde Baru. Beberapa karakteristik 
format politik Orde Baru yang menonjol adalah seperti: politik sentralisasi 
di tangan eksekutif; pendekatan keamanan; dominasi militer dengan 
pendayagunaan  dan perluasan dwi fungsi ABRI; rendahnya apresiasi 
terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia; otoritas birokrasi yang 
berlebihan. 
 
a. Pendekatan Keamanan Sebagai Ciri Orde Baru 
Praktek Dwi Fungsi menjadi tumbuh subur sejak Orde Baru mulai 
berkuasa, yaitu dengan diterapkannya “pendekatan keamanan”. 
Pendekatan keamanan ini diberlakukan mengingat dua hal, yaitu: Pertama, 
suasana pasca G30S/PKI yang masih menuntut dilaksanakannya segala 
bentuk aktivitas keamanan diseluruh  sektor  dan seluruh wilayah  dari 
bahaya  komunis.    Kedua, Orde Baru bertekad melaksanakan program 
pembangunan yang kesuksesannya menuntut adanya stabilitas keamanan. 
Atas nama keamanan, Orde Baru kemudian memberikan tanggung jawab 
ini kepada ABRI. ABRI kemudian mulai terlihat semena-mena, padahal 
tujuan utama yang ingin dipenuhi dengan dibentuknya ABRI itu sendiri 
adalah untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Namun yang 
dirasakan masyrakat justru tindak kekerasan terhadap segala bentuk 
protes atau demonstrasi yang dilakukan berbagai kalangan, selain itu ABRI 
sering kali menyelesaikan berbagai konflik dengan kekerasan tanpa 
melakukan pendekatan yang lebih halus terlebih dahulu. Lama-kelamaan 
masyarakat yang menerima perlakuan seperti itu melihat ABRI hanya 
sebagai alat kekerasan dan kekuasaan, karena ABRI menghalalkan segala 
cara agar dapat mempertahankan kekuasaannya. ABRI jadi terlihat sebagai 
rekan penguasa dibanding institusi militer yang bertujuan untuk menjaga 
keamanan dan pertahanan negara. 
 
Pada masa Orde Baru ini, meskipun stabilitas nasional mantap dan 
terkendali, namun hubungan sipil-militer sudah bergeser dari pola 
kesetaraan atau kesejajaran antara sipil dan militer cenderung menjadi 
pola dominasi militer atas sipil. Pendekatan keamanan yang represif 
dengan menggunakan segenap kekuatan militer untuk menjaga stabilitas 
politik dan keamanan, tidak memberikan peluang masyarakat sipil untuk 
ikut andil dalam proses politik kenegaraan. Keberadaan partai politik 
oposisi dan organisasi sosial masyarakat tidak lebih hanya dianggap 
sebagai rekayasa demokrasi dan legalisasi pelengkap system politik yang 
ada. 
 
Pendekatan keamanan telah menjadi alasan untuk membenarkan 
kewenangan pemerintah dalam merepresi rakyat,  sementara rakyat  
dibatasi   hak dan kebebasannya. Keamanan memang tercipta, namun 
tidak memiliki landasan yang kuat, Karena kondisi itu diciptakan dengan 
paksaan, tekanan bukan atas dasar keikhlasan. Rakyat menjadi merasa 
tidak senang kepada ABRI, sementara ABRI menyimpang dari jati dirinya 
sebagai tentara rakyat. Masa Orde Baru merupakan puncak keterlibatan 
militer dalam politik sepanjang sejarah kemerdekaan. Dalam masa ini, 
militer terlibat secara jauh di dalam birokrasi, partai massa dominan yakni 
Golkar, legislatif, realisasi program pembangunan yang memungkinkan 
militer bersentuhan langsung dengan rakyat banyak. 
 
Selama Orde Baru, partai politik seperti Golkar merupakan mesin 
mobilisasi untuk menggiring massa kedalam pemilu yang semuanya 
dikomandoi oleh Soeharto sebagai ketua dewan penasehatnya. Birokrasi 
memainkan fungsi regulasi untuk membangun monoloyalitas pilihan bagi 
massa pemilih dalam pemilu, dan tentara membangun intimidasi, tekanan 
dan tindakan represif bagi massa yang berseberangan dengan Golkar. 
 
b. ABRI dan GOLKAR 
Salah satu hal yang mesti dikembangkan lagi ialah masuknya militer ke 
wilayah politik praktis secara terang-terangan lewat Golongan Karya 
(Golkar). Sejarah Golkar dimulai dengan penugasan anggota-anggota ABRI, 
khususnya Angkatan Darat dalam lembaga pemerintahan dan lembaga 
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perwakilan. Sejak 1965 semakin disadari kegunaan Golkar untuk menarik 
sebanyak mungkin kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka 
membina hubungan yang serasi di antara ABRI dan masyarakat. Dalam 
pilar struktur politik yang dibangun pada masa Orde Baru dapat dikatakan 
bahwa hubungan Golkar dan ABRI tidak dapat terpisahkan. ABRI dan 
Golkar dapat diibaratkan sebagai mesin pelanggeng kekuasaan Orde Baru. 
ABRI sebagai mesin intimidasi, sedangkan Golkar merupakan mesin politik 
untuk memobilisasi massa dan mendapatkan legitimasi politik melalui 
pemilihan umum. Kelahiran Golkar tidak terlepas dari peran dan dukungan 
militer. Militer khususnya TNI-AD menggalang kekuatan politik melalui 
unsur-unsur golongan fungsional (golongan yang tidak berafiliasi terhadap 
satu partai, termasuk militer) pada  tanggal 20  Oktober  1964  yang  
kemudian  disatukan dalam  suatu federasi bernama Sekretariat Bersama 
Golongan Karya (Sekber Golkar). 
 
Ketika Orde Baru muncul, Sekber Golkar menjadi pilihan pemerintahan 
Orde Baru, karena menganggap tidak ada satupun partai politik yang 
mewakili kepentingan militer. Oleh karena itu pemerintah menjatuhkan 
pilihannya pada Sekber Golkar sebagai alat untuk menjamin posisi 
dominasi militer didalamnya. Setelah terjadinya G30S, Sekber Golkar 
mengadakan Mukernas dalam bulan Desember 1965, untuk merumuskan 
program organisasi dan perjuangan di segala bidang. Walaupun Sekber 
Golkar resminya bukanlah partai politik, tetapi Orde Baru (yang 
dikendalikan oleh pimpinan TNI-AD) telah membantunya untuk ikut dalam 
Pemilu 1971. Sekber Golkar telah meraih 62,79% suara pemilih. Pada 
tanggal 17 Juli 1971 Sekber Golkar telah dirubah oleh pimpinan militer 
menjadi Golongan Karya (GOLKAR), yang merupakan organisasi politik dan 
berfungsi sebagai partai politik pula. 
 
Munculnya Golkar sebagai kekuatan politik baru sering dianggap sebagai 
kekuatan politik utama Orde Baru karena dalam kaitan ini, Golkar 
didukung  oleh tiga kekuatan dominan Orde Baru, yaitu: 1) ABRI sebagai 
kekuatan kunci untuk melakukan “tekanan” atas kekuatan sipil yang 
mengganggu kekuatan Golkar; 2) Birokrasi, sebagai cikal bakal munculnya 
“monoloyalitas” pegawai negeri kepada Golkar dan akhirnya dikukuhkan 
melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri); dan 3). Golkar 
dijadikan alat Orde Baru untuk melanggengkan kekuasannya melalui 
formulasi yang dianggap demokratis dengan tata cara dan prosedur 
pemilihan umum, Sidang Umum MPR, dan dengan adanya Dewan 
Perwakilan Rakyat. Semua unsur itu penting bagi Orde Baru, apalagi pada   
masa-masa awal, untuk mendapatkan kepercayaan dari dalam atau luar 
negeri.  
 
Di masa kepemimpinan Soeharto jumlah partai dipangkas hanya menjadi 
tiga partai dengan asas tunggal Pancasila. Dengan penyederhanaan partai 
ini, Soeharto dengan mudah mengontrol sepak terjang parpol. Golkar pun 
mendapat sokongan penuh ABRI dan birokrasi.  Hal ini praktis menjadikan 
PDI dan PPP  tak lebih sebagai pemanis demokrasi. Mereka bukan oposisi, 
dan nyaris mengekor saja pada kebijakan pemerintah yang diwakili Golkar. 
Dengan keberpihakan militer kepada Golkar, maka usaha dan strategi 
militer untuk memenangkan Golkar dalam setiap pemilihan umum 
menjadi lebih diprioritaskan daripada urusan pertahanan keamanan. 
Apalagi dengan alasan yuridis formal bahwa militer juga memiliki peran 
sebagai kekuatan sosial politik, maka semakin sah pula usaha dan strategi 
militer mendukung Golkar dalam pemenangan pemilu. Usaha-usaha 
tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti penggarapan partai 
politik, intimidasi dan tindak kekerasan kepada simpatisan partai-partai 
politik diluar Golkar. 
 
Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh birokrasi dan tentara dalam 
usahanya memenangkan Golkar mendapat legalitasnya dalam UU Pemilu 
No.16/1969 pasal 10 yang mengatakan bahwa: anggota DPR berjumlah 
460 orang dengan ketentuan 360 dipilih lewat pemilu, 100 orang diangkat 
dengan ketentuan 75 orang dari ABRI dan 25 orang dari golongan 
fungsional.Aminuddin, Kekuasaan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di 
Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1999, hal. 91 Adanya anggota ABRI yang diangkat tanpa 
harus bersusah payah untuk aktif dan terlibat dalam kerja partai politik 
secara langsung memupuk kesuksesan Golkar untuk terus mengangkat dan 
mempertahankan Soeharto sebagai presiden. 
 
Selama lebih dari 32 tahun, Golkar telah menjadi alat politik “ampuh” dan 
mesin kekuasaan raksasa rezim militer di bawah pimpinan Suharto dkk. 
Suharto sendiri telah menjadi ketua Dewan Pembina Golkar, dan petinggi-
petinggi militer (terutama dari TNI-AD) yang menjadi Menteri, Direktur 
Jenderal atau Inspektur Jenderal berbagai departemen, gubernur, bupati, 
bahkan camat juga anggota Golkar. Selama rezim Orde Baru itu Golkar 
telah mengangkangi seluruh kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatif, 
sehingga Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, kepolisian, pengadilan 
negeri juga diduduki oleh orang-orang Golkar. Dalam jangka puluhan 
tahun, pimpinan utama MPR, DPR, atau DPRD (tingkat I atau tingkat II), 
juga ada di tangan tokoh-tokoh Golkar, yang sekaligus juga orang-orang 
militer. 
 
Kehadiran para petinggi militer di setiap daerah memberikan kemudahan 
bagi kemenangan Golkar karena Pangdam dibantu oleh kepala desa 
mengarahkan masyarakat  untuk  memilih Golkar. Begitu  hebatnya  
kekuasaan  rezim militer sehingga boleh dikatakan bahwa tidak ada satu 
pun bidang kehidupan masyarakat negeri kita yang tidak bisa dipengaruhi 
oleh Golkar, dengan berbagai cara dan bentuk. Termasuk bidang 
kehidupan kebudayaan, pers, bahkan keagamaan. Secara umum, militer 
menggunakan Golkar sebagai basis untuk memperluas kekuasaan melalui 
tiga cara. Pertama, menenggelamkan system kepartaian dan sebaliknya 
untuk menumbuhkan daya tawar menawar militer dengan partai-partai 
politik. Kedua, Golkar juga dipakai oleh militer untuk memperkenalkan 

seperangkat simbol-simbol baru atas nama modernisasi dan 
pembangunan. Ketiga, militer menggunakan Golkar untuk membangun 
dukungan rakyat bagi mereka dan menyempurnakan kontrol administratif 
mereka. Semua itu merupakan sinergi hubungan Golkar dengan ABRI 
dalam menciptakan suatu model format politik yang menggusur lawan 
politiknya, untuk menciptakan mayoritas tunggal. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa rezim  Orde Baru adalah rezim Golkar. 
 
c. Militer dan Birokrasi 
Terdapat sekurang-kurangnya tiga bentuk birokratisasi khas Orde Baru:  

1) melakukan pembesaran jumlah 
anggota birokrasi secara kuantitatif; 

2) memberikan kewenangan besar 
kepada birokrasi untuk menjadi 
perpanjangan tangan negara dalam 
mengontrol masyarakat;  

3) memasukkan kekuatan militer ke 
dalam  birokrasi,  baik  dipusat  
maupun  daerah.R. Eep Saefulloh 
Fatah, Masalah dan Prospek 
Demokrasi di Indonesia, Jakarta: 
Penerbit Ghalia Indonesia, 1994, 
hal.133 

 
Walaupun  komposisi  jumlah anggota kabinet mayoritas orang sipil, 
mereka tidak memiliki dukungan politik yang cukup untuk melaksanakan 
kekuasaan yang sebenarnya. Karena mayoritas yang  diangkat  jadi  
menteri  oleh  pemerintah  Orde  Baru  bukanlah orang-orang yang 
mewakili partai, mereka berasal dari orang-orang teknokrat yang tidak 
berafiliasi pada satu partai. Karena mereka tidak mempunyai dukungan 
politik  dan tidak mempunyai dukungan massa, mereka tidak bisa berbuat 
banyak dalam hal membuat kebijaksanaan atau keputusan. Mereka hanya 
bisa  mendengarkan dan menyesuaikan diri dengan program-program 
yang dibuat pemerintah yang duduk pada posisi kunci pemerintahan. 
Penguasaan militer atas birokrasi pada masa Orde Baru dapat dilihat 
dalam penelitian McDaugall tahun 1982 yang menggambarkan bahwa 
persentase pejabat militer lebih dominan dibanding sipil dalam jajaran 
birokrasi. Perentase tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: 
 
Tabel Persentase Militer-Sipil dalam Tiap Departemen Tahun 1982 
 

 
 
Sumber: McDaugall 
 
 
Secara keseluruhan, dilihat dari jumlah personel, menunjukkan betapa 
militer begitu besar peranannya dalam birokrasi yang merupakan unsur 
sipil. Meskipun secara umum posisi-posisi kekuasaan dibagi dengan orang-
orang  sipil, namun orang-orang sipil harus menyesuaikan diri dengan 
system dimana kekuasaan terletak di tangan militer. Pada masa Orde Baru, 
meskipun pemerintah mengklaim dirinya menganut system demokrasi 
namun yang terjadi adalah sebaliknya, pola hubungan antara sipil dan 
militer menganut kontrol militer terhadap sipil dengan alasan stabilitas 
politik dan keamanan untuk suksesnya pembangunan ekonomi.Desain 
politik Indonesia Orde Baru, bahkan boleh dibilang merupakan desain 
politik yang, didalamnya memberikan peluang amat dominan bagi militer 
untuk intervensi ke segala sektor kehidupan, terutama sektor birokrasi dan 
politik. Hal ini dipahami lewat empat alasan:  

(1) sebagaimana fenomena umum Dunia 
Ketiga, militer Orde Baru adalah 
kekuatan sosial-politik yang paling siap 
dalam hal organisasi dan skills untuk 
memasuki birokrasi;  

(2) keadaan awal Orde Baru, ditandai 
kecurigaan penguasa terhadap 
politikus sipil yang umumnya 
berbasiskan partai politik; 

(3) penetrasi atau malah penguasaan 
militer terhadap birokrasi dianggap 
sebagai strategi paling tepat dalam 
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rangka mengamankan pembangunan 
dan kelangsungan kekuasaan;  

(4) penetrasi militer ke dalam birokrasi 
menjadi leluasa karena tiadanya 
hambatan yang berarti dari 
masyarakat (awal) Orde Baru yang 
memang terbukti tidak memiliki 
kekuatan yang cukup untuk ikut 
campur dalam pengaturan birokrasi 
dan memengaruhi jalannya kebijakan-
kebijakan birokratis. 

 
Dimasukkannya militer sebagai birokrasi pemerintahan semakin 
memperkuat posisi pemerintah dalam membuat kebijakan baik teknis 
maupun politik untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Dalam 
hal kebijakan politik,  system  politik  Orde  Baru   mempunyai  sifat;  1)  
proses    pengambilan keputusan politik hampir sepenuhnya berada pada 
pejabat pemerintah, termasuk didalamnya militer yang mendominasi; 2) 
lembaga politik yang dominan adalah birokrasi, sedangkan lembaga politik 
lainnya seperti parlemen, partai politik tidak mampu mengontrol 
kekuasaan birokrasi; 3) massa diluar birokrasi secara politik dalam keadaan 
pasif. Keterlibatan militer yang semakin besar dalam birokrasi pemerintah, 
memang lahir dari sisi pandangan modernitas bahwa negara sangat 
tergantung pada struktur birokrasi yang mampu menanggulangi akibat-
akibat yang ditimbulkan oleh proses modernisasi dalam bentuk 
diferensiasi, karena itulah militer sangat dibutuhkan oleh negara yang 
menganggap bahwa mereka memiliki sejumlah keahlian yang diperlukan 
untuk mengelola birokrasi sipil dan militer secara intens. 
 
d. Peran ABRI dalam Legislatif. 
Keterlibatan ABRI dalam proses politik dan pemerintahan tidak saja  terjadi 
di sektor golongan karya saja, melainkan juga dalam badan legislatif. 
Sekalipun militer bukan kekuatan politik yang ikut serta dalam pemilihan 
umum, namun mereka memiliki wakil dalam jumlah besar di DPR dan MPR 
melalui Fraksi Karya ABRI. Fraksi ABRI sebagai pelaksana fungsi sosial 
politik ABRI dilembaga perwakilan rakyat merupakan ujung tombak ABRI 
untuk memperjuangkan konsepsi-konsepsinya tentang pembangunan 
nasional disegala bidang, dan oleh karenanya dalam melaksanakan 
tugasnya ABRI bertanggung jawab kepada pimpinan ABRI. Tugas dan 
tanggung jawab Fraksi ABRI di DPR RI dirumuskan sebagai dinamisator 
yang menjadikan ABRI harus selalu tampil di depan   sebagai unsur 
penggerak, pelopor dan pengambil inisiatif. Juga sebagai fungsi stabilisator 
dimana ABRI harus mampu memelihara keseimbangan dan persatuan 
seluruh kekuatan sosial politik dan cepat tanggapp terhadap aspirasi yang 
hidup  dikalangan masyarakat. ABR bersama-sama dengan fraksi lainnya 
memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan 
perjuangan bangsa dalam mengisi  kemerdekaan  dan   meningkatkan  
kesejahteraan   bagi  seluruh    rakyat Indonesia.Ibid, hal.146 
 
Keberadaan ABRI dalam legislatif melalui fraksi ABRI yang diangkat dengan 
jumlah 100 kursi (pada tahun 1971-1992) dan 75 kursi (pada tahun 1997) 
tanpa harus mengikuti pemilihan umum merupakan strategi pemerintah 
untuk mengamankan dan melegalisasi secara formal kebijakan 
npemerintah yang diusulkan. Keberadaan ABRI dalam DPR terbukti efektif 
dalam rangka  mengamankan kebijaksanaan eksekutif dan meminimalisasi 
kekuatan kontrol DPR terhadap eksekutif. Efektivitas ini diperoleh melalui: 
1) adanya hubungan “duet” Fraksi ABRI dan Fraksi Karya Pembangunan 
dalam proses kerja DPR; 2) adanya perangkat aturan kerja DPR yang dalam 
batas tertentu membatasi aktualisasi anggota melalui mekanisme fraksi 
dan membatasi peran satu fraksi secara otonom. 
 
e. Penugaskaryaan Prajurit ABRI 
Penugaskaryaan ABRI atau penempatan anggota ABRI diluar sekor 
pertahanan keamanan merupakan salah satu upaya Orde Baru untuk 
mempertahankan kekuasaan dan semakin memberikan legitimasi 
kekuasaan  pada ABRI untuk melaksanakan fungsi sosial politiknya. Hal ini 
dilakukan oleh rezim Orde Baru sebagai perluasan Dwi Fungsi ABRI yang 
disalahgunakan oleh Soeharto. Hal ini dilakukuan dengan tujuan untuk 
membantu menyukseskan program pembangunan nasional untuk 
menjamin tercapainya sasaran program pembangunan yang dicanangkan 
oleh pemimpin Orde Baru yaitu program pembangunan lima tahun. 
 
Dilihat dari segi motivasinya, maka penugaskaryaan ABRI pada masa Orde 
Baru dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Penugaskaryaan yang sifatnya wajib yaitu untuk mengisi 
perwakilan golongan karya ABRI dalam badan perwakilan 
rakyat. 

b. Penugasan dalam jabatan-jabatan yang pejabatnya ditentukan 
atas kehendak rakyat berdasarkan pilihan rakyat melalui wakil-
wakilnya di DPR/MPR/DPRD. 

c. Penugasan atas penunjukan dari presiden antara lain untuk 
jabatan di perwakilan RI diluar negeri, sebagai menteri atau 
pejabat lain yang setingkat di bidang eksekutif. 

d. Penugasan ABRI dalam organisasi kemasyarakatan, atas 
permintaan dari organisasi yang bersangkutan kepada 
pimpinan ABRI. 

 
Penugaskaryaan diluar instansi ABRI, pada dasarnya bukan untuk hanya 
memberikan pekerjaan kepada yang bersangkutan tetapi berdasarkan 
untuk memenuhi misi. Namun dibalik itu semua ada faktor-faktor yang 
perlu diperhatikan:  

1) jumlah tenaga periwa ABRI yang memenuhi syarat-syarat 
keahlian terbatas;  

2) timbulnya “sikap penolakan” terhadap penempatan seorang 
dari luar lingkungan pada umumnya dan pada khususnya ABRI;  

3) kemungkinan adanya kecenderungan penempatan yang berbau 
“penyaluran” antara lain karena ikatan hubungan “teman 
seperjuangan” yang sangat kuat di lingkungan ABRI;  

4) kebutuhan ABRI sendiri akan tenaga professional non-militer 
untuk mengisi ABRI.  

 
Namun,  tidak  bisa  dipungkiri  jika  dalam kenyataannya penugaskaryaan 
ABRI pada masa Orde Baru selalu mendapat reaksi dan kritikan yang tajam 
oleh masyarakat baik dari sipil maupun militer itu sendiri, antara lain: 

 Anggota ABRI yang ditempatkan terlalu banyak jumlahnya. 
 Penempatan yang dilakukan bukan pada tempatnya, artinya 

anggota ABRI justru ditempatkan pada tempat-tempat politis 
yang sudah mapan bukan pada tempat yang rawan politis. 

 Anggota ABRI yang ditugaskaryakan tidak memiliki keahlian 
dalam bidangnya. 

 Penempatan tersebut seharusnya tidak diperlukan lagi sehingga 
memberi  kesan adanya penyaluran. 

 Menimbulkan kesan bahwa penempatan anggota ABRI tersebut 
hanya rekayasa untuk kepentingan ABRI sendiri. 

 Penugaskaryaan ABRI justru menghambat karir pejabat sipil 
yang telah merintis karirnya dari bawah. 

 Hubungan kerja antara ABRI dan sipil menjadi tidak harmonis 
karena ABRI menganggap bahwa mereka lebih dominan karena 
berasal dari militer. 

 
Penempatan ABRI diluar instansi ABRI pada dasarnya tetap membawa 
masalah  bagi  hubungan antara  sipil  dan  militer,  terutama  karena    
perbedaan karakter. Oleh karena itu, bukan menjadi suatu jaminan yang 
baik jika  penempatan personel ABRI di lingkungan sipil akan membawa 
suatu kemajuan yang berarti. 
 
Dwi Fungsi dan Demokrasi Pada Masa Orde Baru 
Di Indonesia campur tangan politik militer ke dalam wilayah politik  terjadi 
sudah sekian lama dan pada kenyataannya memang menyebabkan proses 
demokratisasi menjadi terhambat bahkan mati. Salah satu upaya yang 
ditempuh untuk membangun demokrasi adalah menjauhkan kekuatan 
militer dari urusan- urusan politik, mengembalikannya ke barak, dan 
menjadikannya sebagai alat negara yang profesional. Tetapi, pada 
kenyataannya, upaya ini bukanlah sesuatu yang mudah. Terutama di 
negara-negara sedang berkembang, militer menampakkan hasrat yang 
sangat kuat untuk tetap melakukan intervensi politik. 
 
Selain itu tumbuhnya komunitas baru dikalangan Orde Baru menuntut 
adanya demokratisasi. Keinginan tersebut dikarenakan beberapa sebab 
seperti ketertekanan sosial, ideology yang mereka terima selama Orde 
Baru dan makin tumbuhnya kesadaran politik mereka akan pentingnya 
demokrasi. Apabila dilihat pada masa Orde Baru dengan Dwi Fungsi 
sebagai alat kekuasaannya, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan 
baik. Sebab Orde  Baru dengan Dwi Fungsi militer yang dominan telah 
menghalangi partisipasi rakyat, mengekang kebebasan asasi warga negara. 
Individu, organisasi massa, dan partai yang melakukan kritik terhadap 
kebijakan pemerintah akan mengalami kesulitan karena kontrol 
pemerintah. Akibatnya, masyarakat tidak bisa ikut menyampaikan  aspirasi  
dan  berpartisipasi untuk  ikut  serta  dalam menentukan kebijakan. Partai 
politik memang ada, namun hanya merupakan simbolik saja. Partai terlalu 
dikekang, tidak ada kebebasan, calon-calon diseleksi oleh pemerintah, dan 
masih banyak lagi hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.  
Pada  masa  Orde  Baru pemilihan  umum dilaksanakan  hanya untuk 
memperlihatkan keabsahannya  kepada  rakyat  dan dunia luar. Liddle R. 
William, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992 
 
Pemilihan yang dilaksanakan ini dilakukan untuk menutupi proses 
demokrasi yang tidak berjalan dengan benar. Melalui Dwi Fungsinya, 
kiprah militer melampaui batas-batas peran konvensionalnya sebagai 
aparat pertahanan dan keamanan. Proses demokrasi sangat jauh untuk 
diwujudkan, sebaliknya kehidupan politik nasional berlangsung sangat 
otoriter dan jauh dari situasi demokrasi. Partisipasi politik dibungkam, 
sebaliknya mobilisasi politik dikembangbiakkan agar dapat 
mempertahankan kekuasaannya. Paparan di atas menunjukkan bahwa 
pada masa Orde Baru Dwi Fungsi ditingkatkan dan diperluas 
pelaksanaannya, karena format politik Orde Baru memang 
mendayagunakan Dwi Fungsi dan menjadikan ABRI sebagai tonggak untuk 
menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ini menyebabkan ABRI 
mendominasi semua aspek kehidupan yang berakibat menghambat 
pembangunan demokrasi. 
 
Dengan demikian, Orde Baru tidak menaruh perhatian pada pembangunan 
demokrasi, walaupun secara formal berbicara mengenai demokrasi. Orde 
Baru memang menyebut diri demokratis, namun realitas politik 
mencerminkan tidak ada apresiasi terhadap  demokrasi.  Tuntutan 
demokratisasi  yang disuarakan oleh masyarakat akan memperoleh tempat 
dalam reformulasi kebijakan peranan politik militer di Indonesia. Dominasi 
militer seperti diuraikan diatas berdampak dalam kehidupan politik, 
khususnya demokrasi di Indonesia. Pertama, menyebabkan  hilangnya 
daya inisiatif dan dinamika masyarakat, karena mereka merasakan tidak 
ada manfaatnya berusaha ikut berpartisipasi dalam politik. Kedua, 
terpusatnya kekuasaan ditangan eksekutif, khususnya ditangan Soeharto, 
dan melemahnya lembaga lain seperti legislative, pengadilan, partai 
politik, diikuti dengan melemahnya civil society dan pembangunan 
demokrasi. Ketiga, politik antikritik yang diikuti tumbuhnya 
otoritarianisme. 
 
Oleh karena itu proses demokratisasi bisa dibangun dengan tiga cara: 
Pertama, penghapusan Dwifungsi TNI dalam bentuk:  
(1) penarikan unsur militer dari jajaran birokrasi;  
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(2) penghapusan fungsi militer dalam sektor ekonomi;  
(3) reformasi doktrin militer seperti Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.  
 
Kedua, mereformasi doktrin TNI. Loyalitas TNI sejatinya bukanlah kepada 
pemerintah, tetapi kepada negara dan bangsa secara keseluruhan. Dan, 
ketiga, perlu adanya pembaruan kurikulum pendidikan militer agar sesuai 
dengan paradigma sistem pertahanan sekarang yang tidak lagi berorientasi 
pada pertahanan secara fisik.Keterlibatan militer dalam penyelenggaraan 
Negara, baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan efek 
negatif bagi berkembangnya demokrasi di Indonesia, maupun belahan 
dunia lainnya. Kondisi ini membuat irama demokrasi menjadi tidak dalam 
porsi yang selaras dengan hakikat penyelenggaraan Negara. Watak tentara 
yang  bertolak belakang dengan   prinsip- prinsip demokrasi membuat 
Negara yang memiliki kecenderungan keterlibatan militer yang tinggi 
seperti Indonesia. 
 
Keterlibatan ke wilayah politik yang makin membesar di era Orde Baru 
membuat militer tidak hanya dominan, tapi hegemonik. Yang menjadi 
persoalan ialah  

(1) militer membatasi demokrasi, yakni dengan 
melanggengkan sistem politik yang monolitik dan 
semiotoriter;  

(2) militer, karena merasa bagian absah dari kekuasaan, 
melakukan kontrol ketat atas kebebasan 
masyarakat;  

(3) militer menjadi alat efektif bagi penguasa untuk 
mencengkeramkan kepentingan kelanggengan 
kekuasaannya;  

(4) tatkala militer dalam praktiknya di lapangan kerap 
melakukan pelanggaran HAM dan justru 
menggelisahkan masyarakat.  Posisi politik mereka 
tidak dipersoalkan, kecuali menjelang akhir Orde 
Baru, tatkala tuntutan reformasi marak, berbagai 
kalangan masyarakat menuntut doktrin Dwi Fungsi 
dihapus. Artinya, militer harus hengkang dari 
wilayah politik menuju profesionalitas militer. 

 
 

 
 
 
Di balik kesuksesan pembangunan di depan, Orde Baru menyimpan 
beberapa kelemahan. Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik 
korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) tumbuh subur. Praktik korupsi 
menggurita hingga kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 
tahun 1998. Rasa ketidakadilan mencuat ketika kroni-kroni Soeharto yang 
diduga bermasalah menduduki jabatan menteri Kabinet Pembangunan VII. 
Kasus-kasus korupsi tidak pernah mendapat penyelesaian hukum secara 
adil. Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi 
sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bahkan, 
antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan karena 
sebagian besar kekayaan daerah disedot ke pusat. Akhirnya, muncul rasa 
tidak puas di berbagai daerah, seperti di Aceh dan Papua. Di luar Jawa 
terjadi kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan pendatang 
(transmigran) yang memperoleh tunjangan pemerintah. Penghasilan yang 
tidak merata semakin memperparah kesenjangan sosial. 
 
 Pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan dalam bidang sosial 
dan politik. Pemerintah melarang kritik dan demonstrasi. Oposisi 
diharamkan rezim Orde Baru. Kebebasan pers dibatasi dan diwarnai 
pemberedelan Koran maupun majalah. Untuk menjaga keamanan atau 
mengatasi kelompok separatis, pemerintah memakai kekerasan 
bersenjata. Misalnya, program “Penembakan Misterius” (Petrus) atau 
Daerah Operasi Militer (DOM). Kelemahan tersebut mencapai puncak 
pada tahun 1997-1998. Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 
1997. Krisis moneter dan keuangan yang semula terjadi di Thailand pada 
bulan Juli 1997 merembet ke Indonesia. Hal ini diperburuk dengan 
kemarau terburuk dalam lima puluh tahun terakhir. Dari beberapa negara 
Asia, Indonesia mengalami krisis paling parah. Solusi yang disarankan IMF 
justru memperparah krisis. IMF memerintahkan penutupan enam belas 
bank swasta nasional pada 1 November 1997. Hal ini memicu 
kebangkrutan bank dan negara. 
 
Krisis ekonomi mengakibatkan rakyat menderita. Pengangguran melimpah 
dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan kerja 
(PHK) terjadi di berbagai daerah. Daya beli masyarakat menurun. Bahkan, 
hingga bulan Januari 1998 rupiah menembus angka Rp 17.000,00 per dolar 
AS. Masyarakat menukarkan rupiah dengan dolar. Pemerintah 
mengeluarkan “Gerakan Cinta Rupiah”, tetapi tidak mampu memperbaiki 
keadaan. Krisis moneter tersebut telah berkembang menjadi krisis 
multidimensi. Krisis ini ditandai adanya keterpurukan di segala bidang 
kehidupan bangsa. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin 
menurun. Pemerintah kurang peka dalam menyelesaikan krisis dan 
kesulitan hidup rakyat. Kabinet Pembangunan VII yang disusun Soeharto 
ternyata sebagian besar diisi oleh kroni dan tidak berdasarkan 
keahliannya. Kondisi itulah yang melatarbelakangi munculnya gerakan 
reformasi. 

 
Munculnya gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis 
multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Semula gerakan ini hanya 
berupa demonstrasi di kampus-kampus di berbagai daerah. Akan tetapi, 
para mahasiswa harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak 
mendapatkan jalan keluar. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 
enam agenda antara lain suksesi kepemimpinan nasional, amandemen 
UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan 
supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama 
gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. 
Berikut ini kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi 
yang memuncak pada tahun 1998. 
 
1)    Demonstrasi Mahasiswa 
Desakan atas pelaksanaan reformasi dalam kehidupan nasional dilakukan 
mahasiswa dan kelompok proreformasi. Pada tanggal 7 Mei 1998 terjadi 
demonstrasi mahasiswa di Universitas Jayabaya, Jakarta. Demonstrasi ini 
berakhir bentrok dengan aparat dan mengakibatkan 52 mahasiswa 
terluka. Sehari kemudian pada tanggal 8 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa 
terjadi di Yogyakarta (UGM dan sekitarnya). Demonstrasi ini juga berakhir 
bentrok dengan aparat dan menewaskan seorang mahasiswa bernama 
Mozes Gatotkaca. Dalam kondisi ini, Presiden Soeharto berangkat ke Mesir 
tanggal 9 Mei 1998 untuk menghadiri sidang G 15. 
 
2)   Peristiwa Trisakti 
Tuntutan agar Presiden Soeharto mundur semakin kencang disuarakan 
mahasiswa di berbagai tempat. Tidak jarang hal ini mengakibatkan 
bentrokan dengan aparat keamanan. Pada tanggal 12 Mei 1998 empat 
mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta tewas tertembak peluru aparat 
keamanan saat demonstrasi menuntu Soeharto mundur. Mereka adalah 
Elang Mulya, Hery Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. 
Peristiwa Trisakti mengundang simpati tokoh reformasi dan mahasiswa 
Indonesia. 
 
3)   Kerusuhan Mei 1998 
Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang 
lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan 
penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto 
mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 
Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para 
demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan 
daerah. 
 
4)   Pendudukan Gedung MPR/DPR 
Mahasiswa Jakarta menjadikan geudng MPR/DPR sebagai pusat gerakan 
yang relative aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. 
Bahkan, mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya 
menemui pimpinan MPR/DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, 
tanggal 18 Mei 1998 ketua MPR/DPR Harmoko meminta Soeharto turun 
dari jabatannya sebagai presiden. Pernyataan Harmoko itu kemudian 
dibantah oleh Pangjab Jenderal TNI Wiranto dan mengatakannya sebagai 
pendapat pribadi. Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto 
mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurcholish Madjid dan 
Abdurrahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan 
tetapi, upaya ini tidak mendapat sambutan rakyat. 
 
5)   Pembatalan Apel Kebangkitan Nasional 
Momentum hari Kebangkitan Naisonal 20 Mei 1998 rencananya digunakan 
tokoh reformasi Amien Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar 
Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan rencana apel dan doa 
bersama karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Di 
Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung ribuan mahasiswa dan rakyat 
berdemonstrasi. Ketua MPR/DPR Harmoko kembali meminta Soeharto 
mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 22 Mei 1998 atau MPR/DPR 
akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, sebelas 
menteri Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri. 
 
 
 
6)   Pendunduran Diri Presiden Soeharto 
Pada dini hari tanggal 21 Mei 1998 Amien Rais selaku Ketua Pengurus 
Pusat Muhammadiyah menyatakan, “Selamat tinggal pemerintahan lama 
dan selamat datang pemerintahan baru”. Ini beliau lakukan setelah 
mendengar kepastian dari Yuzril Ihza Mahendra. Akhirnya, pada pukul 
09.00 WIB Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran 
dirinya. Itulah beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan reformasi 
tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah 
dipegang selama 32 tahun. Beliau kemudian digantikan B.J. Habibie. Sejak 
saat itu Indonesia memasuki era reformasi. 
 
Perkembangan Politik Pada Masa Reformasi 
Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa pada era 
reformasi mengupayakan pelaksanaan politik Indonesia dalam kondisi 
yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum yang 
akan diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Habibie 
merupakan pemilihan umum yang telah bersifat demokratis. Selain itu 
pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan 
pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi 
siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-
rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun khusus 
demonstrasi, setiap organisasi atau lembaga yang ingin melakukan 
demonstrasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan 
menentukan tempat untuk melakukan demonstrasi tersebut. 
 

MATERI 12 

RUNTUHNYA ERA ORDE BARU 
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Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR 
mulai dikurangi secara bertahap yaitu 75 orang menjadi 38 orang. Langkah 
ini yang ditempuh adalah ABRI semula terdiri dari empat angkatan yaitu 
Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, namun mulai tanggal 
5 Mei 1999 Polri memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti nama 
menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI yang 
terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pada 
masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang 
hukum. Reformasi hukum itu disesuaikan dengan aspirasi yang 
berkembang di masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden 
Habibie untuk mereformasi hukum mendapat sambutan baik dari berbagai 
kalangan masyarakat, karena reformasi hukum yang dilakukannya 
mengarah kepada tatanan hukum yang didambakan oleh masyarakat. 
 
Presiden Habibie mencabut lima paket undang-undang tentang politik. 
Sebagai gantinya DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik 
baru. Ketiga undang-undang itu disahkan pada tanggal 1 Februari 1999 
dan ditandatangani oleh Presiden Habibie. Ketiga undang-undang itu 
antara lain undang-undang partai politik, pemilihan umum, susunan serta 
kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Munculnya undang-undang politik yang 
baru memberikan semangat untuk berkembangnya kehidupan politik di 
Indonesia. Dengan munculnya undang-undang politik itu partai-partai 
politik bermunculan dan bahkan tidak kurang dari 112 partai politik telah 
berdiri di Indonesia pada masa itu. Namun dari sekian banyak jumlahnya, 
hanya 48 partai politik yang berhasil mengikuti pemilihan umum tahun 
1999. Hal ini disebabkan karena aturan seleksi partai-partai politik 
diberlakukan cukup ketat. Setalah perhitungan suara berhasil diselesaikan 
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasilnya lima besar partai yang 
berhasil meraih suara-suara terbanyak di antaranya PDI Perjuangan, Partai 
Golkar, Partai Persatuan pembangunan, Partai Pembangkitan Bangsa, 
Partai Amanat Nasional. 
 
Setelah Komisi Pemilihan Umum berhasil menetapkan jumlah anggota DPR 
dan MPR segera melaksanakan sidang. Sidnag Umum MPR tahun 1999 
diselenggarakan sejak tanggal 1 – 21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum 
itu Amien Rais dikukuhkan menjadi ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi 
ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggung 
jawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting 
dengan 355 suara menolah, 322 menerima, 9 absen dan 4 suara tidak sah. 
Akibat penolakan pertanggungjawaban itu, Habibie tidak dapat untuk 
mencalonkan diri mejadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini 
mengakibatkan munculnya tiga calon Presiden yang diajukan oleh fraksi-
fraksi yang ada di MPR yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati 
Soekarnoputri, dan Yuhsril Ihza MAhendra. Namun tanggal 20 Oktober 
1999, Yuhsril Ihza Mahendra mengundurkna diri.  
 
Oleh karena itu, tinggal dua calon Presiden yang maju dalam pemilihan itu, 
Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnopoutri. Dari hasil pemilihan 
presiden yang dilaksanakan secara voting, Abdurrahman Wahid terpilih 
menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Oktober 1999 
dilaksanakan pemilihan Wakil Presiden dengan calonnya Megawati 
Soekaroputri dan Hamzah Haz. Pemilihan Wakil Presiden ini kemudian 
dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri. Kemudian pada tanggal 25 
Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati 
Soekarnoputri berhasil membentuk Kabinet Persatuan Nasional. 
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menduduki jabatan sebagai Presiden 
Republik Indonesia tidak sampai pada akhir masa jabatannya. Beliau 
menduduki jabatan sampai tahun 2001 dikarenakan munculnya 
ketidakpercayaan parlemen padanya. DPR/MPR kemudian memilih dan 
mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia 
dan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden Indonesia. Masa kekuasaan 
Megawati berakhir pada tahun 2004. 
 
Pemilihan Umum tahun 2004 merupakan momen yang sangat penting 
dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh 
rakyat Indonesia. Pada pemilihan umum ini Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan Jusuf Kalla sebagai 
Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2004-2009. 
Kondisi Sosial Masyarakat Sejak Reformasi 
Sejak krisis moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1997, 
perusahaan-perusahaan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit, 
bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya 
untuk membayar gaji dan upah pekerjanya. Keadaan seperti ini menjadi 
masalah yang cukup berat karena disatu sisi perusahaan mengalami 
kerugian yang cukup besar dan disisi lain para pekerja menuntut kenaikan 
gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi 
oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil 
tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK. Para pekerja 
yang diberhentikan itu menambah jumlah pengangguran, sehingga jumlah 
pengangguran diperkirakan mencapai 40 juta orang. Pegangguran dalam 
jumlah yang sangat besar ini akan menimbulkan terjadinya masalah sosial 
dalam kehidupan masyarakat. Dampak susulan dari pengangguran adalah 
makin maraknya tindakan-tindakan criminal yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat. Langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut 
adalah pemerintah dengan serius menangani masalah pengangguran 
dengan membuka lapangan kerja baru yang dapat menampung para 
penganggur tersebut. Langkah berikutnya, pemerintah berusaha menarik 
kembali para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, 
sehingga dapat membuka lapangan kerja baru untuk menampung para 
penganggur tersebut. 
 
Kondisi Ekonomi Masyarakat Indonesia 
Sejak berlangusngnya krisis moneter pertengahan tahun 1997, ekonomi 
Indonesia mulai mengalami keterpurukan. Keadaan perekonomian makin 

memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Pengangguran juga 
semakin luas. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie 
untuk memperbaiki perekonomian Indonesia diantaranya : 

a. Merekapitulasi perbankan 
b. Merekonstruksi perekonomian Indonesia 
c. Melikuidasi beberapa bank bermasalah 
d. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar 

Amerika Serikat hingga di bawah Rp 10.000,- 
e. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang 

disyaratkan IMF 
 
Dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah 
juga memperhatikan harga produk pertanian Indonesia, karena selama 
masa pemerintahan Orde Baru maupun sejak krisis 1997 tidak pernah 
berpihak kepada petani. Apabila pendapatan petani meningkat, maka 
permintaan pertanian terhadap barang non pertanian juga meningkat. 
Dengan ditetapkannya harga produk pertanian akan member semangat 
bangkitnya para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan 
perusahaannya. Pihak pemerintah telah berusaha ntuk membawa 
Indonesia keluar dari krisis. Tetapi tidak mungkin dapat dilakukan dalam 
waktu yang singkat. Oleh sebab itu untuk mengatasi krisis, presiden 
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia, 
memerlukan penyelesaian secara bertahap berdasarkan skala prioritas. 
 
Apa faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan orde baru? 
Bagaimana kronologi jatuhnya pemerintahan orde baru? Simak dalam 
artikel berikut. Runtuhnya pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 
1998 yang disertai dengan tuntutan demokratisasi di segala bidang serta 
tuntutan untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran Hak Asasi 
Manusia telah menjadi perubahan di Indonesia berlangsung dengan 
akselarasi yang sangat cepat dan dinamis. Situasi ini menuntut bangsa 
Indonesia untuk berusaha mengatasi kemelut sejarahnya dalam arus 
utama perubahan besar yang terus bergulir melalui agenda reformasi. Ada 
beberapa factor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan orde baru 
dibawah kepemimpinan Soeharto antara lain sebagai berikut. 
 
Krisis Ekonomi dan Moneter 
Pada waktu krisis melanda Thailand, keadaan Indonesia masih baik. Inflasi 
rendah, ekspor masih surplus sebesar US$ 900 juta dan cadangan devisa 
masih besar, lebih dari US$ 20 B. Banyak perusahaan besar menggunakan 
hutang dalam US Dollar. Ini merupakan cara yang menguntungkan ketika 
Rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah karena diimbangi 
kekuatan penghasilan Rupiah. Akan tetapi, setelah Thailand melepaskan 
kaitan Baht pada US Dollar, Indonesia sangat merasakan dampak paling 
buruk. Hal ini disebabkan oleh rapuhnya fondasi Indonesia dan banyaknya 
praktik KKN serta monopoli ekonomi. 
 
Pada tanggal 1 Juli 1997 nilai tukar rupiah turun dari Rp2.575,00 menjadi 
Rp2.603,00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997 nilai 
tukar rupiah terhadap dollar Amerika mencapai Rp5.000,00 per dollar, 
bahkan pada bulan Maret 1998 telah mencapai Rp16.000,00 per dollar 
Amerika Serikat. Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi di 
Indonesia adalah masalah utang luar negeri, penyimpangan terhadap pasal 
33 UUD 1945, dan pola pemerintahan yang sentralistik. 
 
a.   Utang Luar Negeri Indonesia 
Utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara, 
tetapi sebagian merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan 
negara hingga 6 Februari 1998 yang disampaikan oleh Radius Prawira pada 
sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang dipimpin oleh 
Presiden Soeharto di Bina Graha mencapai 63,462 milliar dollar AS, 
sedangkan utang pihak swasta mencapai 73,962 milliar dollar AS. 
 
b.   Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 
Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, 
produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau 
pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat 
ditafsirkan bukan merupakan kemakmuran orang per orang, melainkan 
kemakmuran seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan atas 
asas kekeluargaan. Sistem ekonomi yang berkembang pada masa Orde 
Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat 
dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi 
dan kolusi. 
 
c.   Pola Pemerintahan Sentralistis 
Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan sistem pemerintahan 
bersifat sentralistis, artinya semua bidang kehidupan berbangsa dan 
bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintahan (Jakarta), 
sehingga peranan pemerintah pusat sangat menentukan dalam berbagai 
bidang kehidupan masyarakat. Selain pada bidang ekonomi, politik 
sentralistis ini juga dapat dilihat dari pola pemeberitaan pers yang bersifat 
Jakarta-sentris. Disebut Jakarta-sentris karena pemberitaan yang berasal 
dari Jakarta selalu menjadi berita utama. Jakarta selalu dipandang sebagai 
pusat berita penting yang bernilai berita tinggi. Berbagai peristiwa yang 
berlangsung di Jakarta atau yang melibatkan tokoh-tokoh Jakarta 
dipandang sebagai berita penting dan berhak menempati halaman 
pertama. 
 
Krisis Politik 
Pada dasarnya secara de jure (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut 
dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi ternyata secara 
de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, 
sehingga sebagian besar anggota MPR tersebut diangkat berdasarkan pada 
ikatan kekeluargaan (nepotisme). Mengakarnya budaya KKN dalam tubuh 
birokrasi pemerintahan, menyebabkan proses pengawasan dan pemberian 
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mandataris kepemimpinan dari DPR dan MPR kepada presiden menjadi 
tidak sempura. Unsure legislative yang sejatinya dilaksanakan oleh MPR 
dan DPR dalam membuat dasar-dasar hukum dan haluan negara menjadi 
sepenuhnya dilakukan oleh Presiden Soeharto.  
 
Karena keadaan tersebut, mahasiswa yang didukung oleh dosen dan 
rektornya mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden, reshuffle 
cabinet, dan menggelar Sidang Istimewa MPR serta melaksanakan pemilu 
secepatnya. Salah satu penyebab mundurnya Soeharto adalah 
melemahnya dukungan politik, yan telihat dari pernyataan politik Kosgoro 
yang meminta Soeharto mundur. Pernyataan Kosgoro pada tanggal 16 Mei 
1998 tersebut diikuti dengan pernyataan Ketua Umum Golkar, Harmoko 
yang pada saat itu juga menjabat sebagai ketua MPR/DPR Republik 
Indonesia meminta Soeharto untuk mundur. 
 
Krisis Kepercayaan 
Dalam pemerintahan Orde Baru berkembang KKN yang dilaksanakan 
secara terselubung maupun secara terang-terangan. Hal terseut 
mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah 
dan ketidakpercayaan luar negeri terhadap Indonesia. 
 
Kepercayaan masyarakt terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto 
berkurang setelah bangsa Indonesia dilanda krisis multidimensi. Kemudian 
muncul bderbagai aksi damai yang dilakukan oleh para masyarakat dan 
mahasiswa. Para mahasiswa semakin gencar berdemonstrasi setelah 
pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan 
pada tanggal 4 Mei 1998. Puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998 di 
Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula damai berubah 
menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat mahasiswa Trisakti, 
yaitu Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin 
Royan. 
 
Krisis Sosial 
Ada dua jenis aspirasi dalam masyarakat, yaitu mendukun Soeharto atau 
menuntut Seoharto turun dari kursi kepresidenan. Kelompok yang 
menuntut Presiden Soeharto untuk mundur diwakili oleh mahasiswa. 
Kelompok mahasiswa ini memiliki cita-cita reformasi terhadap Indonesia. 
Organisasi yang mendukung mundurnya Presiden Soeharto diantaranya 
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Forum Kota 
(Forkot). 
 
Krisis Hukum 
Banyak ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa 
pemerintahan Oede Baru. Seperti kekuasaan kehakiman yang dinyatakan 
pada pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang 
merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif). Namun pada 
saat itu, kekuasaan kehakiman dibawah kekuasaan eksekutif. Hakim juga 
sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan 
pemerintah atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan, apabila 
peradilan itu menyangkut diri penguasa, keluarga kerabta, atau para 
pejabat negara. Reformasi menghendaki penegakan hukum secara adil 
bagi semua pihak sesuai dengan  prinsip negara hukum. 
 
Tragedi Trisakti 
Aksi demonstrasi mahasiswa diawali dari kampus Universitas Trisakti. Aksi 
demo yang diikutu sekitar sepuluh ribu mahasiswa, deosen, dan segenap 
karyawan Universitas Trisakti ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Para 
mahasiswa menggelar mimbar bebas yang intinya menuntut pemrintah 
untuk segera melaksanakan reformasi politik ekonomi, dan hukum serta 
biang Istimewa MPR. 
 
Aksi diawali secara damai, namun sekitar pukul 17.15-22.00 WIB beberapa 
aparat keamanan melakukan penembakan ke arah mahasiswa yang 
tertahan dikampus. Aksi aparat ini dibalas dengan lemparan batu dan 
botol dari mahasiswa. Kerusuhan pun tidak dapat dicegah lagi. Peristiwa 
ini mengakibatkan tewanya empat mahasiswa Trisakti, yaitu Hendriawan 
Sie, Heri Hartanto, Elang Mulya Lesmana, dan Hafidin Royan. Untuk 
mengenang jasa-jasa mereka. Keempat mahasisw diberi gelar sebagai 
Pahlawan Reformasi. 
 
Kerusuhan diberbagai kota 
Tragedi Trisakti memicu terjadinya aksi demo dibeberapa daerah Republik 
Indonesia. Pada dasarnya tuntutan yang mereka suarakan sama, yaitu 
menuntut adanya reformasi total. Aksi yang di pelopori mahasiswa ini 
disusupi oleh masa dari berbagai kalangan sehingga menimnulkan 
kerusahan. 
 
Aksi demo di Jakarta 
Tragedi Trisakti mengakibatkan aksi demonstrasi makin besar dan luas. 
Peristiwa tersebut mendapat simpati dari masyarakat di berbagai daerah, 
khususnya Jakarta. Namun aksi demonstrasi tersebut berkembang menjadi 
kerusuhan. Kerusuhan terjadi pada hari rabu dan kamis tanggal 13 dan 14 
Mei 1998. Massa membakar mobil, toko, dan kantor-kantor. Pada tanggal 
14 Mei 1998, massa juga melakukan penjarahan, seperti di Palmerah 
Plaza, Bank Lippo, Bank BCA, Slipi Jaya Plaza, Pasar Tanah Abang, dan Plaza 
Sentral Klender. Kerusuhan ini mengakibatkan tewasnya sekitar 500 orang 
dan kerugian materi sekitar 2.5  Triliun. 
 
Aksi demo di Semarang 
Aksi demo di Semarang juga dipelopori oleh mahasiswa dengan diikuti 
masyarakat umum. Massa berhasil menduduki gedung RRI, Gedung 
Gubernur Jawa Tengah, dan Gedung DPRD pada tanggal 14 Mei 1998. 
Selain menuntut mundurnya Presiden Soehart, massa juga menuntut 
turunya Gubernur Suwardi. 
 

Aksi demo di Medan 
Aksi demo di Medan dipelopori oleh mahasiswa Universitas Sumatra Utara 
(USU) Gedung kantor DPRD Sumut. Ketua DPRD Sumut, H.M. Iskak 
menyatakan mendukung penuh refomarsi. Dalam aksi ini seorang aparat 
tertembak hingga meninggal. 
 
Aksi demo di Solo 
Aksi demo di Solo berpusat dikampus Universitas Muhammadiyah 
Surakarta (UMS) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) tanggap 14 dan 15 
Mein 1998. Aksi ini menimbulkan beberapa kerusuhan. Massa membakar 
beberapa hotel dan kantor Bank, serta menghancurkan toko milik warga 
keturunan Tionghoa. 
 
Aksi demo di Surabaya 
Aksi demo di Surabaya terjadi pada hari kamis tanggal 14 Mei 1998. Aksi 
demo dibarengi dengan perusakan dan penjarahan. Mahasiswa berhasil 
menduduki kantor RRI regional I Surabaya dan lewat radio itu mereka 
menyuarakan tuntutan mengenai Sidang Istimewa MPR dan turunnya 
Presiden Soeharto. 
 
Aksi demo di Manado 
Unjuk rasa terjadi pada hari kamis tanggal 14 Mei 1998 dengan dipelopori 
mahasiswa Universitas Sam Ratulangi. Dalam Aksinya, mereka mengajukan 
empat tuntutan pokok, yaitu reformasi di segala bidang, penurunan harga 
bahan bakar minyak dan obat usut tuntas insiden 20 April di Unsrat, dan 
usust tuntas Tragedi 12 Mei di Universitas Trisakti. 
 
Aksi demo di Yogyakarta 
Aksi demo di Yogyakarta dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai 
universitas. Pada tanggal 19 Mei 1998 terjadi peristiwa bersejarah kurang 
lebih sejuta manusia berkumpul di alun-alun utara Keraton Yogyakarta 
untuk menghadiri Pisowanan Ageng yang dipimpin oleh Sri Sultan 
Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VIII. Pada perkembagannya, 
mahasiswa berusaha menduduki Gedung DPR/MPR Jakarta.  
 
Para Mahasiswa menuntut kepada wakil-wakil rakyat agar segera 
menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR untuk mencabut mandat 
Presiden Soeharto. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari 
barbagai Universitas di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan sebagainya 
berhasil menduduki Gedung DPR/MPR. Kuatnya desakan yang datang dari 
mahasiswa dan rakyat di berbagai daerah, berakibat diadakannya Sidang 
Istimewa MPR tanggal 20 Mei 1998. Keesokan harinya pada tanggal 20 Mei 
1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di Istana 
Negara Jakarta.  Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah 
adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi 
Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda 
Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara 
kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang 
sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul 
demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum 
demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. 
 
Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. 
Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat 
mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. 
Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, 
Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur 
tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. 
Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan 
mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain 
itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan 
UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU 
Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite 
Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk 
diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut 
menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. 
 
Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan 
ekonomi, harus diakui sebagai suatu prestasi besar bagi bangsa Indonesia. 
Di tambah dengan meningkatnya sarana dan prasarana fisik infrastruktur 
yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, 
keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru kurang diimbangi 
dengan pembangunan mental (character building) para pelaksana 
pemerintahan (birokrat), aparat keamanan maupun pelaku ekonomi 
(pengusaha/ konglomerat). Kalimaksnya, pada pertengahan tahun 1997, 
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sudah menjadi budaya (bagi 
penguasa, aparat dan penguasa). 
 
Beberapa Penyebab Munculnya Reformasi 
Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa 
pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang 
politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya 
pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 
secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 
 
Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan 
pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus menerus 
mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan 
akses-akses nagatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru 
tersebut. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai 
Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak 
dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Berikut ini adalah beberapa hal 
yang menyebabkan timbulnya Reformasi. 
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Krisis Politik 
Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan 
permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan 
sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di pegang oleh para penguasa. 
Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah 
ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya 
secara de jore (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh 
MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam 
kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga 
sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan 
(nepotisme). 
 
Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada 
institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang 
menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut 
untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan 
DPR dam MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN. Gerakan 
reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap lima 
paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber 
ketidakadilan,  di antaranya : 
 

a. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum. 
b. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, 

Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR/ MPR. 
c. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan 

Golongan Karya. 
d. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum. 
e. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa. 

 
Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah 
menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli sumber 
ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, tidak mempu 
menghapuskan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat Indonesia. 
Kondisi dan situasi Politik di tanah air semakin memanas setelah terjadinya 
peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa ini muncul sebagai 
akibat terjadinya pertikaian di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia 
(PDI). 
 
Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi itu, 
bukan hanya menyangkut masalah sekitar konflik PDI saja, tetapi 
masyarakat menuntut adanya reformasi baik didalam kehidupan 
masyarakat, maupun pemerintahan Indonesia. Di dalam kehidupan politik, 
masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi 
sangat besar, terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap 
orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik terhadap 
kebijakan-kebijakan yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah. Selain 
itu, masyarakat juga menuntut agar di tetapkan tentang pembatasan masa 
jabatan Presiden. 
 
Terjadinya ketegangan politik menjelang pemilihan umum tahun 1997 
telah memicu munculnya kerusuhan baru yaitu konflik antar agama dan 
etnik yang berbeda. Menjelang akhir kampanye pemilihan umum tahun 
1997, meletus kerusuhan di Banjarmasin yang banyak memakan korban 
jiwa. Pemilihan umum tahun 1997 ditandai dengan kemenangan Golkar 
secara mutlak. Golkar yang meraih kemenangan mutlak memberi 
dukungan terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden dalam 
Sidang Umum MPR tahun 1998 – 2003. Sedangkan di kalangan masyarakat 
yang dimotori oleh para mahasiswa berkembang arus yang sangat kuat 
untuk menolak kembali pencalonan Soeharto sebagai Presiden. 
 
Dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1998 Soeharto terpilih sebagai 
Presiden Republik Indonesia dan BJ. Habibie sebagai Wakil Presiden. 
Timbul tekanan pada kepemimpinan Presiden Soeharto yang datang dari 
para mahasiswa dan kalangan intelektual. 
 
Krisis Hukum 
Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak 
ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh 
kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu 
tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum 
agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau 
posisi yang sebenarnya. 
 
Krisis Ekonomi 
Krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan 
Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. 
Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisi global 
tersebut. Krisi ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar 
rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah semakin 
melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan 
berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. Kondisi moneter 
Indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah 
bank pada akhir tahun 1997. Sementara itu untuk membantu bank-bank 
yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (KLBI). Ternyata udaha yang dilakukan pemerintah ini tidak dapat 
memberikan hasil, karena pinjaman bank-bank bermasalah tersebut 
semakin bertambah besar dan tidak dapat di kembalikan begitu saja. 
 
Krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan Negara, 
tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional. Memasuki tahun 
anggaran 1998/1999, krisis moneter telah mempengaruhi aktivitas 
ekonomi yang lainnya. Kondisi perekonomian semakin memburuk, karena 
pada akhir tahun 1997 persedian sembilan bahan pokok sembako di 
pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik 
tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda 

masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan moneter, pemerintah meminta 
bantuan IMF. Namun, kucuran dana dari IMF yang sangat di harapkan oleh 
pemerintah belum terelisasi, walaupun pada 15 januari 1998 Indonesia 
telah menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) 
dengan IMF. 
 
Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia 
tidak terlepas dari masalah utang luar negeri. Utang Luar Negeri Indonesia 
Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab 
munculnya krisis ekonomi. Namun, utang luar negeri Indonesia tidak 
sepenuhnya merupakan utang Negara, tetapi sebagian lagi merupakan 
utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan Negara hingga 6 februari 
1998 mencapai 63,462 miliar dollar Amerika Serikat, utang pihak swasta 
mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat. Akibat dari utang-utang 
tersebut maka kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin 
menipis. Keadaan seperti ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan di 
Indonesia yang di anggap tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi 
serta tingginya kredit macet. 
 
Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 Pemerintah Orde Baru mempunyai 
tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai Negara industri, 
namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Masyarakat 
Indonesia merupakan sebuah masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan 
yang masih rendah. Sementara itu, pengaturan perekonomian pada masa 
pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem 
perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa 
dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di 
bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Sebaliknya, 
sistem ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru 
adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat 
dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi 
dan kolusi. 
 
Pola Pemerintahan Sentralistis Sistem pemerintahan yang dilaksanakan 
oleh pemerintah Orde Baru bersifat sentralistis. Di dalam pelaksanaan pola 
pemerintahan sentralistis ini semua bidang kehidupan berbangsa dan 
bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah yakni di Jakarta. 
Pelaksanaan politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat pada bidang 
ekonomi. Ini terlihat dari sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah 
diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan 
rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat. Politik sentralisasi ini juga 
dapat dilihat dari pola pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris, 
karena pemberitaan yang berasala dari Jakarta selalu menjadi berita 
utama. Namun peristiwa yang terjadi di daerah yang kurang kaitannya 
dengan kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan berita-barita 
yang terjadi di Jakarta dalam merebut ruang, halaman, walaupun yang 
memberitakan itu pers daerah. 
 
Krisis Kepercayaan 
Demontrasi di lakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah 
pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan 
pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa terjadi tanggal 12 
Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula 
damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat 
orang mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, 
Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Tragedi Trisakti itu telah 
mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat 
yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak 
demokratis dan tidak merakyat. 
 
Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari masyarakat agar 
Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin banyak disampaikan. 
Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR / MPR untuk melakukan 
dialog dengan para pimpinan DPR/MPR akhirnya berubah menjadi mimbar 
bebas dan mereka memilih untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat 
tersebut sebelum tuntutan reformasi total di penuhinya. Tekanan-tekanan 
para mahasiswa lewat demontrasinya agar presiden Soeharto 
mengundurkan diri akhirnya mendapat tanggapan dari Harmoko sebagai 
pimpinan DPR/MPR. Maka pada tanggal 18 Mei 1998 pimpinan DPR/MPR 
mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. 
 
Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, 
tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian Presiden mengumumkan 
tentang pembentukan Dewan Reformasi, melakukan perubahan kabinet, 
segera melakukan Pemilihan Umum dan tidak bersedia dicalonkan kembali 
sebagai Presiden. 
 
Dalam perkembangannya, upaya pembentukan Dewan Reformasi dan 
perubahan kabinet tidak dapat dilakukan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 
1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri/berhenti sebagai 
Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan Presiden kepada 
Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie dan langsung diambil 
sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia 
yang baru di Istana Negara. 
 
 

 

MATERI 13 

EKSPANSI KKN ERA ORDE BARU 
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Korupsi, Kolusi, Nepotisme 
Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang 
korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan 
sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi 
antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Hingga kini 
pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang,  
peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap 
rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari masih banyaknya kasus-kasus korupsi 
di Indonesia.  
 
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia 
tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di 
Indonesia. Upaya Jenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan 
menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah 
Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI. Jenderal 
Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, 
namun kurang berhasil.  Pertamina adalah suatu organisasi yang 
merupakan lahan korupsi paling subur. Kolonel Soeharto, panglima 
Diponegoro saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, 
diperiksa oleh Mayjen Suprapto, S Parman, MT Haryono, dan Sutoyo dari 
Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan panglima 
Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, Kepala Staffnya. Proses hukum 
Suharto saat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subroto, yang kemudian 
mengirim Suharto ke Seskoad di Bandung. Kasus ini membuat DI Panjaitan 
menolak pencalonan Suharto menjadi ketua Senat Seskoad. 
 
Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti 
Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. 
Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran 
tersebut kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa 
kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas 
intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar 
negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay 
mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, 
yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut 
mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet 
sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, 
Pieter de Queljoe berhasil ditangkap. 
 
Di masa itu,  dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi.  Yang 
pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, 
lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini 
dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni 
Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada Paran inilah semua 
pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam 
bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan 
para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih 
yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung 
kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung 
kepada Presiden. Ditengah kekacauan politik, Paran berakhir tragis, 
deadlock, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya 
kepada Kabinet Djuanda. Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru 
kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik 
Sukarno. 
 
Pada 1963, melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, pemerintah 
menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri 
Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono 
Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi 
Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku 
korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan 
negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan 
praktek korupsi dan kolusi. Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960. 
 
Lagi-lagi alasan politis menyebabkan kemandekan, seperti Direktur Utama 
Pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi lainnya menolak karena 
belum ada surat tugas dari atasan, menjadi penghalang efektivitas 
lembaga ini. Operasi ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan 
keuangan negara kurang-lebih Rp 11 miliar. Operasi Budhi ini dihentikan 
dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio kemudian diganti 
menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan 
Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan 
Letjen Ahmad Yani. Pemberantasan korupsi di masa itu pun kembali masuk 
ke jalur lambat, bahkan macet.Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan 
tentara atas bisnis-bisnis strategis. Pada masa awal Orde Baru, melalui 
pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan 
mengkritik Orde Lama, yang tidak mampu memberantas korupsi dalam 
hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Pidato itu seakan 
memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan 
Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Dasar H ukum: UU 3 tahun 1971. 
 
Namun, ternyata ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung 
pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan 
tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof 
Johannes, I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto, dengan tugas 
utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT 
Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.  
Empat tokoh bersih ini jadi tanpa taji ketika hasil temuan atas kasus 
korupsi di Pertamina, misalnya, sama sekali tidak digubris oleh 
pemerintah. Lemahnya posisi komite ini pun menjadi alasan utama. 
Kemudian, ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, 
dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas antara lain juga 
memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode 
pemberantasan korupsi yang bottom up atau top down di kalangan 

pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan 
pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin 
menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru. 
 
Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah 
kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era 
Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, 
namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Sejarawan di Indonesia 
umumnya kurang tertarik memfokuskan kajiannya pada sejarah ekonomi, 
khususnya seputar korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan yang 
dilakukan oleh para bangsawan kerajaan, kesultanan, pegawai Belanda 
(Amtenaren dan Binenland Bestuur) maupun pemerintah Hindia Belanda 
sendiri. Sejarawan lebih tertarik pada pengkajian sejarah politik dan sosial, 
padahal dampak yang ditimbulkan dari aspek sejarah ekonomi itu, 
khususnya dalam “budaya korupsi” yang sudah mendarah daging mampu 
mempengaruhi bahkan merubah peta perpolitikan, baik dalam skala lokal 
yaitu lingkup kerajaan yang bersangkutan maupun skala besar yaitu sistem 
dan pola pemerintahan di Nusantara ini. Sistem dan pola itu dengan kuat 
mengajarkan “perilaku curang, culas, uncivilian, amoral, oportunis dan 
lain-lain” dan banyak menimbulkan tragediyang teramat dahsyat. 
 
Era Sebelum Indonesia Merdeka 
Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh “budaya-tradisi 
korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan 
dan wanita. Kita dapat menyirnak bagaimana tradisi korupsi berjalin 
berkelin dan dengan perebutan kekusaan di Kerajaan Singosari (sampai 
tujuh keturunan saling membalas dendam berebut kekusaan: Anusopati-
Tohjoyo-Ranggawuni-Mahesa Wongateleng dan seterusnya), Majapahit 
(pemberontakan Kuti, Narnbi, Suro dan lain-lain), Demak (Joko Tingkir 
dengan Haryo Penangsang), Banten (Sultan Haji merebut tahta dari 
ayahnya, Sultan Ageng Tirtoyoso), perlawanan rakyat terhadap Belanda 
dan seterusnya sampai terjadfnya beberapa kali peralihan kekuasaan di 
Nusantara telah mewarnai Sejarah Korupsi dan Kekuasaan diIndonesia. 
 
Umumnya para Sejarawan Indonesia belum mengkaji sebab ekonomi 
mengapa mereka saling berebut kekuasaan. Secara politik memang telah 
lebih luas dibahas, namun motif ekonomi – memperkaya pribadi dan 
keluarga diantara kaum bangsawan – belum nampak di permukaan 
“Wajah Sejarah Indonesia”. Sebenarnya kehancuran kerajaan-kerajaan 
besar (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup 
dari sebagian besar para bangsawannya. Sriwijaya diketahui berakhir 
karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Bala-
putra Dewa. Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara 
(perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gajah Mada. Sedangkan 
Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan 
dipreteli gigi taringnya oleh Belanda. 
 
Pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, VOC rnemecah Mataram 
menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan 
Surakarta. Kemudian tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan 
Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan 
Mangkunegaran. Baru pada beberapa tahun kemudian Kasultanan 
Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan 
Pakualaman. Benar bahwa penyebab pecah dan lemahnya Mataram lebih 
dikenal karena faktor intervensi dari luar, yaitu campur tangan VOC di 
lingkungan Kerajaan Mataram. Namun apakah sudah adayang meneliti 
bahwa penyebab utama mudahnya bangsa asing (Belanda) mampu 
menjajahIndonesia sekitar 350 tahun (versi Sejarah Nasional?), lebih 
karena perilaku elit bangsawan yang korup, lebih suka memperkaya 
pribadi dan keluarga, kurang mengutamakan aspek pendidikan moral, 
kurang memperhatikan “character building”, mengabaikan hukum apalagi 
demokrasi Terlebih lagi sebagianbesar penduduk di Nusantara tergolong 
miskin, mudah dihasut provokasi atau mudah termakan isu dan yang lebih 
parah mudah diadu domba. 
 
Belanda memahami betul akar “budaya korup” yang tumbuh subur pada 
bangsa Indonesia, maka melalui politik “Devide et Impera” mereka dengan 
mudah menaklukkan Nusantara! Namun, bagaimanapun juga Sejarah 
Nusantara dengan adanya intervensi dan penetrasi Barat, rupanya tidak 
jauh lebih parah dan penuh tindak kecurangan, perebutan kekuasaanyang 
tiada berakhir, serta “berintegrasi’ seperti sekarang. Gelaja korupsi dan 
penyimpangan kekusaan pada waktu itu masih didominasi oleh kalangan 
bangsawan,sultan dan raja, sedangkan rakyat kecil nyaris “belum 
mengenal” atau belum memahaminya. 
 
Perilaku “korup” bukan hanya didominasi oleh masyarakat Nusantara saja, 
rupanya orang-orang Portugis, Spanyol dan Belanda pun gemar 
“mengkorup” harta-harta Korpsnya, institusi atau pemerintahannya. Kita 
pun tahu kalau penyebab hancur dan runtuhnya VOC juga karena korupsi. 
Lebihdari 200 orang pengumpul Liverantie dan Contingenten di Batavia 
kedapatan korup dan dipulangkan ke negeri Belanda. Lebih dari ratusan 
bahkan kalau diperkirakan termasuk yang belum diketahui oleh pimpinan 
Belanda hampir mencapai ribuan orang Belanda juga gemar korup. Dalam 
buku History of Java karya Thomas Stanford Raffles (Gubernur Jenderal 
Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816), terbit pertama 
tahun 1816 mendapat sambutan yang “luar biasa” baik di kalangan 
bangsawan lokal atau pribumi Jawa maupun bangsa Barat. Buku tersebut 
sangat luas memaparkan aspek budaya meliputi situasi geografi, nama-
nama daerah, pelabuhan, gunung, sungai, danau, iklim, kandungan 
mineral, flora dan fauna, karakter dan komposisi penduduk, pengaruh 
budaya asing dan lain-lain. 
 
Hal menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter 
penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat “nrimo” atau pasrah 
terhadap keadaan. Namun, di pihak lain, mempunyai keinginan untuk lebih 
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dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan 
persoalan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau 
kesempatan di kala orang lain tidak mengetahui. Hal rnenarik lainnya 
adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara 
sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat 
atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih suka 
mencari muka atau berperilaku oportunis. Dalam kalangan elit kerajaan, 
raja lebih suka disanjung, dihorrnati, dihargai dan tidak suka menerima 
kritik dan saran. Kritik dan saranyang disarnpaikan di muka umum lebih 
dipandang sebagai tantangan atau perlawanan terhadap kekuasaannya. 
Oleh karena itu budaya kekuasaan di Nusantara (khususnya Jawa) 
cenderung otoriter. Daiam aspekekonomi, raja dan lingkaran kaum 
bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat 
umumnya “dibiarkan” miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa 
kata, kemauan atau kehendak “penguasa”. 
 
Budaya yang sangat tertutup dan penuh “keculasan” itu turut 
menyuburkan “budaya korupsi” di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem juga 
melakukan “korup” dalam mengambil “upeti” (pajak)dari rakyat yang akan 
diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh Demang akan 
diserahkan kepada Turnenggung. Abdidalem di Katemenggungan setingkat 
kabupaten atau propinsi juga mengkorup (walaupun sedikit) hartayang 
akan diserahkan kepada Raja atau Sultan.Alasan mereka dapat 
mengkorup, karena satuan hitung belum ada yang standar, di samping 
rincian barang-barang yang pantas dikenai pajak juga masih kabur. Sebagai 
contoh, upeti dikenakan untuk hasil-hasil pertanian seperti Kelapa, Padi, 
dn Kopi. Namun ukuran dan standar upeti di beberapa daerah juga 
berbeda-beda baik satuan barang, volume dan beratnya, apalagi harganya. 
Beberapa alasan itulahyang mendorong atau menye-babkan para 
pengumpul pajak cenderung berperilaku “memaksa” rakyat kecil, di pihak 
lain menambah “beban” kewajiban rakyat terhadap jenis atau volume 
komoditiyang harus diserahkan. 
 
Kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja 
Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 – 1942) minus 
Zaman Inggris (1811 – 1816), Akibat kebijakan itulah banyak terjadi 
perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya 
perlawanan Diponegoro (1825 -1830), Imam Bonjol (1821 – 1837), Aceh 
(1873 – 1904) dan lain-lain. Namun,yang lebih menyedihkan lagi yaitu 
penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga 
dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus 
penyelewengan pada pelaksanaan Sistem “Cuituur Stelsel (CS)” yang 
secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama 
sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar 
hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi 
kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat 
memprihatinkan. 
 
Isi peraturan (teori atau bunyi hukumnya) dalam CS sebenarnya sangat 
“manusiawi” dan sangat “beradab”, namun pelaksanaan atau 
praktiknyalah yang sangat tidak manusiawi, mirip Dwang Stelsel (DS), yang 
artinya “Sistem Pemaksaan”. Itu sebabnya mengapa sebagian besar 
pengajar, guru atau dosen sejarah di Indonesia mengganti sebutan CS 
menjadi DS. mengganti ungkapan “Sistem Pembudayaan” menjadi “Tanam 
Paksa”. Seperti apakah bentuk-bentuk pelang-garan CS tersebut? 
Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: 
 
1. Penduduk diwajibkan menanam 1/5 dari tanah miliknya dengan 
tanaman yang laku dijual di pasar internasional (Kopi, Tembakau, Cengkeh, 
Kina, Tebu dan boleh juga Padi, bukan seperti sebelumnya yang lebih suka 
ditanam penduduk yaitu pete, jengkol, sayur-sayuran, padi dan lain-lain). 
Namun praktiknya ada yang dipaksa oleh “Belanda Item” (orang Indonesia 
yang bekerja untuk Belanda) menjdi 2/5, 4/5 dan ada yang seluruh lahan 
ditanami dengan tanaman kesukaan Belanda. 
 
2. Tanah yang ditanami tersebut (1/5) tidak dipungut pajak, namun dalam 
praktiknya penduduk tetap diwajibkan membayar (meskipun yang sering 
meng-korup belum tentu Belanda) 
3. Penduduk yang tidak rnempunyai tanah diwajibkan bekerja di 
perkebunan atau perusahaan Belanda selama umur padi (3,5 bulan). 
Namun, praktiknya ada yang sampai 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan 
bahkan ada yang sampai mati. Jika ada yang tertangkap karena berani 
melarikan diri maka akan mendapat hukuman cambuk (poenali sanksi). 
 
4. Jika panen gagal akibat bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa 
bumi) maka segala kerugian akan ditanggung pemerintah. Namun praktik 
di lapangan, penduduk tetap menanggung beban itu yang diperhitungkan 
pada tahun berikutnya. 
 
5. Jika terjadi kelebihan hasil produksi (over product) dan melebihi kuota, 
maka kelebihannya akan dikembalikan kepada penduduk. Namun 
praktiknya dimakan oleh “Belanda Item” atau para pengumpul. 
 
6. Pelaksanaan CS akan diawasi langsung oleh Belanda. Namun 
pelaksanaannya justru lebih banyak dilakukan oleh “Belanda Item” yang 
karakternya kadang-kadang jauh lebih kejam, bengis dan tidak 
mengenal kornpromi. 
 
Era Pasca Kemerdekaan 
Bagaimana sejarah “budaya korupsi” khususnya bisa dijelaskan? 
Sebenarnya “Budaya korupsi” yang sudah mendarah daging sejak awal 
sejarah Indonesia dimulai seperti telah diuraikan di muka, rupanya 
kambuh lagi di Era Pasca Kemerdekaan Indonesia, baik di Era Orde Lama 
maupun di Era Orde Baru. Titik tekan dalam persoalan korupsi sebenarnya 
adalah masyarakat masih belum melihat kesungguhan pemerintah dalam 

upaya memberantas korupsi. Ibarat penyakit, sebenarnya sudah 
ditemukan penyebabnya, namun obat mujarab untuk penyembuhan 
belum bisa ditemukan. 
 
Pada era di bawah kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah dua kali 
dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi – Paran dan Operasi Budhi – 
namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati 
menjalankannya. Paran, singkatan dari Panitia Retooling Aparatur Negara 
dibentuk berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya, dipimpin oleh 
Abdul Haris Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof M 
Yamin dan Roeslan Abdulgani.Salah satu tugas Paran saat itu adalah agar 
para pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan – 
istilah sekarang : daftar kekayaan pejabat negara. Dalam 
perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir 
tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar 
formulir itu tidak diserahkan kepada Paran tetapi langsung kepada 
Presiden. 
 
Usaha Paran akhirnya mengalami deadlock karena kebanyakan pejabat 
berlindung di balik Presiden. Di sisi lain, karena pergolakan di daerah-
daerah sedang memanas sehingga tugas Paran akhirnya diserahkan 
kembali kepada pemerintah (Kabinet Juanda). Tahun 1963 melalui 
Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi 
kembali digalakkan. Nasution yang saat itu menjabat sebagai 
Menkohankam/Kasab ditunjuk kembali sebagai ketua dibantu oleh 
Wiryono Prodjodikusumo. Tugas mereka lebih berat, yaitu meneruskan 
kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. 
 
Lembaga ini di kemudian hah dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”. 
Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga 
negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi 
Budhi ternyata juga mengalami hambatan. Misalnya, untuk menghindari 
pemeriksaan, Dirut Pertamina mengajukan permohonan kepada Presiden 
untuk menjalankan tugas ke luar negeri, sementara direksi yang lain 
menolak diperiksa dengan dalih belum mendapat izin dari atasan.Dalam 
kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara 
dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, jumlah yang cukup 
signifikan untuk kurun waktu itu. Karena dianggap mengganggu prestise 
Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan. Menurut Soebandrio dalam 
suatu pertemuan di Bogor, “prestise Presiden harus ditegakkan di atas 
semua kepentingan yang lain”.Selang beberapa hari kemudian, Soebandrio 
mengumurnkan pembubaran Paran/Operasi Budhi yang kemudian diganti 
namanya menjadi Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) di 
mana Presiden Sukarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio 
dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan 
korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi. 
 
Era Orde Baru 
Pada pidato kenegaraan di depan anggota DPR/MPR tanggal 16 Agustus 
1967, Pj Presiden Soeharto menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak 
mampu memberantas korupsi sehingga segala kebijakan ekonomi dan 
politik berpusat di Istana. Pidato itu memberi isyarat bahwa Soeharto 
bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud 
dari tekad itu tak lama kemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi 
(TPK) yang diketuai Jaksa Agung. 
 
Tahun 1970, terdorong oleh ketidak-seriusan TPK dalam memberantas 
korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan 
unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara 
seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot 
masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang 
protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi 
Soeharto dengan membentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh 
tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, IJ Kasimo, 
Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugas mereka yang utama adalah 
membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT 
Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun kornite ini hanya “macan 
ompong” karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak 
direspon pemerintah. 
 
Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah 
Opstib (Operasi Tertib) derigan tugas antara lain juga memberantas 
korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama 
setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang 
cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut 
pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi, Nasution 
berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, harus 
dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo 
agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun 
hilang ditiup angin tanpa bekas sama sekali. 
 
Kasus dugaan korupsi Soeharto menyangkut penggunaan uang negara oleh 
7 buah yayasan yang diketuainya, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri], 
Yayasan Supersemar], Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan 
Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab) , Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, 
Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora . Pada 1995, 
Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. 
Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen 
dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Hasil penyidikan kasus 
tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. 
Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut 
ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk 
Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999 
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Uang negara 400 miliar mengalir ke Yayasan Dana Mandiri antara tahun 
1996 dan 1998. Asalnya dari pos Dana Reboisasi Departemen Kehutanan 
dan pos bantuan presiden. Dalam berkas kasus Soeharto, terungkap 
bahwa Haryono Suyono, yang saat itu Menteri Negara Kependudukan dan 
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, mengalihkan dana 
itu untuk yayasan. Ketika itu, dia masih menjadi wakil ketua di Dana 
Mandiri. Bambang Trihatmodjo, yang menjadi bendahara yayasan ini, 
bersama Haryono, ternyata mengalirkan lagi dana Rp 400 miliar yang telah 
masuk ke yayasan itu ke dua bank miliknya, Bank Alfa dan Bank 
Andromeda, pada 1996-1997, dalam bentuk deposito.  
 
Dari data dalam berkas Soeharto, Bob Hasan paling besar merugikan 
keuangan negara, diduga mencapai Rp 3,3 triliun. Hal ini juga terungkap 
dari pengakuan Ali Affandi, Sekretaris Yayasan Supersemar, ketika 
diperiksa sebagai saksi kasus Soeharto. Dia membeberkan, Yayasan 
Supersemar, Dakab, dan Dharmais memiliki saham di 27 perusahaan Grup 
Nusamba milik Bob Hasan. Sebagian saham itu masih atas nama Bob 
Hasan pribadi, bukan yayasan.Hutomo Mandala Putra, putra bungsu 
Soeharto bersama bersama Tinton Suprapto, pernah memanfaatkan nama 
Yayasan Supersemar untuk mendapatkan lahan 144 hektare di Citeureup, 
Bogor, guna pembangunan Sirkuit Sentul. Sebelumnya, Tommy dan Tinton 
berusaha menguasai tanah itu lewat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi 
gagal. 
 
Surat Keputusan Penghentian Penuntutan  
Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi 
Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan 
bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian 
Penuntutan Perkara (SKP3) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya 
menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto 
pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan 
mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu 
dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006. 12 Juni 
2006, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan 
permohonan praperadilan Soeharto yang diajukan oleh berbagai 
organisasi. Dalam sidang putusan praperadilan, hakim Andi Samsan 
Nganro menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara 
(SKP3) atas nama terdakwa HM Soeharto tanggal 11 Mei 2006 adalah tidak 
sah menurut hukum, dan menyatakan tuntutan terhadap HM Soeharto 
tersebut dibuka dan dilanjutkan 
 
Garis waktu kasus dugaan korupsi Soeharto  
 
1974  
16 Mei 1974 Presiden Suharto mendirikan Yayasan Supersemar dengan 11 
anggota (Ketua : Soeharto, Wakil Ketua I : Dr. Soedjarwo, Wakil Ketua II : 
Drs. Moerdiono, Sekretaris : Arjodarmoko, Wakil Sekretaris : Prabowo 
Subianto, Bendahara : H. Ali Affandi, Wakil Bendahara : Pratikto Singgih, 
S.E., Anggota : Sudharmono S.H., Ali Said S.H., Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, 
Prof. Dr. Ir. Toyib Hadiwijaya).[10] Tujuan yayasan bermaksud membantu 
atau membina siswa dan mahasiswa yang cakap dan berbakat, yang 
kurang mampu membiayai kelangsungan studinya. Yayasan bertujuan 
membantu Pemerintah di dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. 
 
1976 
Presiden Soeharto mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 15/1976 
yang menentukan 50 persen dari 5 persen sisa bersih laba bank negara 
disetor ke Yayasan Supersemar. Bermodal PP ini, Yayasan Supersemar 
sejak 1976 hingga Soeharto lengser, mendapatkan uang sebesar USD 420 
juta dan Rp 185 miliar. 
 
1998 
 
1 September 1998 
Tim Kejaksaan Agung menemukan indikasi penyimpangan penggunaan 
dana yayasan-yayasan yang dikelola Soeharto, dari anggaran dasar 
lembaga tersebut. 
 
6 September 1998 
Soeharto mengumumkan kekayaannya melalui Televisi Pendidikan 
Indonesia (TPI). "Saya tidak punya uang satu sen pun...," kata Soeharto. 
Dalam wawancara dengan TPI, Soeharto menyatakan tak memiliki 
kekayaan seperti pernah dilansir media massa. 
 
9 September 1998 
Tim Konsultan Cendana meminta kepada Presiden Habibie serta Menteri 
Pertahanan dan Keamanan agar memberikan perhatian ekstra ketat dan 
melindungi Soeharto dari penghinaan, cercaan, dan hujatan. 
 
11 September 1998 
Pemerintah Swiss menyatakan bersedia membantu pemerintah RI melacak 
rekening-rekening Soeharto di luar negeri. 
 
15 September 1998 
Jaksa Agung Andi M. Ghalib ditunjuk sebagai Ketua Tim Investigasi 
Kekayaan Soeharto. 
 
21 September 1998 
Jaksa Agung Andi M. Ghalib berkunjung ke rumah Soeharto di Jalan 
Cendana untuk mengklarifikasi kekayaan Soeharto. 
 
25 September 1998 
Soeharto datang ke Kantor Kejaksaan Agung untuk menyerahkan dua 
konsep surat kuasa untuk mengusut harta kekayaannya, baik di dalam 
maupun di luar negeri. 

 
29 September 1998 
Kejagung membentuk Tim Penyelidik, Peneliti dan Klarifikasi Harta 
Kekayaan Soeharto dipimpin Jampidsus Antonius Sujata. 
 
13 Oktober 1998 
Badan Pertanahan Nasional mengumumkan tanah Keluarga Cendana 
tersebar di 10 provinsi di Indonesia. 
 
22 Oktober 1998 
Andi M Ghalib menyatakan, keputusan presiden yang diterbitkan mantan 
presiden Soeharto, sudah sah secara hukum. Kesalahan terletak pada 
pelaksanaannya.Tim Kejaksaan menemukan indikasi penyimpangan 
penggunaan dana yayasan yang dikelola Suharto. 
 
28 Oktober 1998 
 Tim Pusat Intelijen Kejaksaan Agung memeriksa data tanah peternakan 
Tapos milik Soeharto. 
 
21 November 1998 
Presiden Habibie mengusulkan pembentukan komisi independen 
mengusut harta Soeharto. Tapi, usulan ini kandas. 
 
22 November 1998 
Soeharto menulis surat kepada Presiden Habibie, isinya tentang 
penyerahan tujuh yayasan yang dipimpinnya kepada pemerintah. 
 
2 Desember 1998 
Presiden Habibie mengeluarkan Inpres No. 30/1998 tentang pengusutan 
kekayaan Soeharto. 
 
5 Desember 1998 
Jaksa Agung mengirimkan surat panggilan kepada Soeharto. 
 
7 Desember 1998 
Di depan Komisi I DPR, Jaksa Agung mengungkapkan hasil pemeriksaan 
atas tujuh yayasan: Yayasan Dharmais,Yayasan Dakab, Yayasan 
Supersemar,Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana 
Mandiri, Yayasan Gotong Royong, dan Yayasan Trikora. Sejumlah yayasan 
memiliki kekayaan senilai Rp 4,014 triliun. Jaksa Agung juga menemukan 
rekening atas nama Soeharto di 72 bank di dalam negeri dengan nilai 
deposito Rp 24 miliar, Rp 23 miliar tersimpan di rekening BCA, dan tanah 
seluas 400 ribu hektare atas nama Keluarga Cendana. 
 
9 Desember 1998 
Soeharto diperiksa Tim Kejaksaan Agung menyangkut dugaan 
penyalahgunaan dana sejumlah yayasan, program Mobil Nasional 
(mobnas), kekayaan di luar negeri, perkebunan dan peternakan Tapos. 
Soeharto diperiksa oleh Tim 13 Kejaksaan Agung diketuai JAM. Pidsus 
Antonius Sujata selama 4 jam di Gedung Kejaksaan Tinggi Jakarta. Dengan 
alasan keamanan Soeharto, tempat pemeriksaan tidak jadi dilakukan di 
Gedung Kejaksaan Agung. 
 
28 Desember 1998 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hasan Basri 
Durin mengungkapkan, keluarga Cendana atas nama pribadi dan badan 
hukum atau perusahaan menguasai 204.983 hektare tanah bersertifikat 
hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM). 
 
30 Desember 1998 
Mantan Wakil Sekretaris Kabinet Bambang Kesowo, seusai dimintai 
keterangan di Kejaksaan Agung, menyatakan pembuatan Keppres dan 
Inpres tentang proyek mobil nasional Timor adalah perintah langsung dari 
mantan presiden Soeharto. 
 
 
 
 
1999 
 
12 Januari 1999 
Tim 13 Kejaksaan Agung mengungkapkan, mereka menemukan indikasi 
unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Soeharto. 
 
4 Februari 1999 
Kejaksaan Agung memeriksa Siti Hardiyanti Rukmana, putri sulung 
Soeharto, sebagai bendahara Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan 
yang dipimpin Soeharto. 
 
9 Februari 1999 
Soeharto melalui tujuh yayasan yang dipimpinnya mengembalikan uang 
negara sebesar Rp 5,7 triliun. Jaksa Agung Andi M. Ghalib melaporkan hasil 
investigasi 15 kedutaan besar RI yang menyimpulkan tidak ditemukan 
harta kekayaan Soeharto di luar negeri. Laporan dari Belanda 
menyebutkan ada sebuah masjid di daerah Reswijk, Belanda yang 
dibangun atas sumbangan Probosutedjo, adik tiri Soeharto. Kastorius 
Sinaga, anggota Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara (Gempita), 
meragukan laporan Jaksa Agung itu. 
 
11 Maret 1999 
Soeharto, melalui kuasa hukumnya, Juan Felix Tampubolon, meminta 
Jaksa Agung menghentikan penyelidikan terhadapnya atas dugaan KKN. 
 
13 Maret 1999 
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Soeharto menjalani pemeriksaan tim dokter yang dibentuk Kejaksaan 
Agung di RSCM. 
 
16 Maret 1999 
Koran The Independent, London, memberitakan Keluarga Cendana 
menjual properti di London senilai 11 juta poundsterling (setara Rp 165 
miliar). 
 
26 Mei 1999 
JAM Pidsus Antonius Sujata, Ketua Tim Pemeriksaan Soeharto 
dimutasikan. 
 
27 Mei 1999 
Soeharto menyerahkan surat kuasa kepada Kejagung untuk mencari fakta 
dan data berkaitan dengan simpanan kekayaan di bank-bank luar negeri 
(Swiss dan Austria) . 
 
28 Mei 1999 
Soeharto mengulangi pernyataannya, bahwa dia tidak punya uang sesen 
pun. 
 
30 Mei 1999 
Andi Ghalib dan Menteri Kehutanan Muladi berangkat ke Swiss untuk 
menyelidiki dugaan transfer uang sebesar US$ 9 miliar dan melacak harta 
Soeharto lainnya. 
 
11 Juni 1999 
Muladi menyampaikan hasil penyelidikannya bahwa pihaknya tidak 
menemukan simpanan uang Soeharto di bank-bank Swiss dan Austria. 
 
9 Juli 1999 
Tiga kroni Soeharto yaitu Bob Hasan, Kim Yohannes Mulia dan Deddy 
Darwis diperiksa Kejagung dalam kasus yayasan yang dikelola Soeharto. 
 
19 Juli 1999 
Soeharto terserang stroke dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, 
Jakarta Selatan. 
 
11 Oktober 1999 
Pemerintah menyatakan tuduhan korupsi Soeharto tak terbukti karena 
minimnya bukti. Kejagung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian 
Penyidikan (SP3) terhadap kasus Soeharto. Aset yang ditemukan 
diserahkan kepada pemerintah. 
 
6 Desember 1999 
Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membuka kembali 
pemeriksaan kekayaan Soeharto. 
 
6 Desember 1999 
Jaksa Agung baru, Marzuki Darusman mencabut SP3 Soeharto. 
 
29 Desember 1999 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Soeharto 
atas pencabutan SP3. 
 
2000 
 
14 Februari 2000 
Kejagung memanggil Soeharto guna menjalani pemeriksaan sebagai 
tersangka tapi tidak hadir dengan alasan sakit. 
 
16 Februari 2000 
Jaksa Agung Marzuki Darusman membentuk Tim Medis untuk memeriksa 
kesehatan Soeharto. 
 
31 Maret 2000 
Soeharto dinyatakan sebagai tersangka penyalahgunaan uang dana 
yayasan sosial yang dipimpinnya. 
 
3 April 2000 
Tim Pemeriksa Kejagung mendatangi kediaman Soeharto di Jalan Cendana. 
Baru diajukan dua pertanyaan, tiba-tiba tekanan darah Soeharto naik. 
 
13 April 2000 
Soeharto dinyatakan sebagai tahanan kota. 
 
29 Mei 2000 
Soeharto dikenakan tahanan rumah. 
 
7 Juli 2000 
Kejagung mengeluarkan surat perpanjangan kedua masa tahanan rumah 
Soeharto. 
 
14 Juli 2000 
Pemeriksaan Soeharto dinyatakan cukup dengan meminta keterangan 140 
saksi dan siap diberkas Tim Kejagung. 
 
15 Juli 2000 
Kejagung menyita aset dan rekening yayasan-yayasan Soeharto. 
 
3 Agustus 2000 
Soeharto resmi sebagai tersangka penyalahgunaan dana yayasan sosial 
yang didirikannya dan dinyatakan sebagai terdakwa berbarengan dengan 
pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. 
 

8 Agustus 2000 
Kejaksaan Agung menyerahkan berkas perkara ke PN Jakarta Selatan. 
 
22 Agustus 2000 
Menkumdang Yusril Ihza Mahendra menyatakan proses peradilan 
Soeharto dilakukan di Departemen Pertanian, Jakarta Selatan. 
 
23 Agustus 2000 
PN Jakarta Selatan memutuskan sidang pengadilan HM Soeharto digelar 
pada 31 Agustus 2000 dan Soeharto diperintahkan hadir. 
 
31 Agustus 2000 
Soeharto tidak hadir dalam sidang pengadilan pertamanya. Tim Dokter 
menyatakan Soeharto tidak mungkin mengikuti persidangan dan Hakim 
Ketua Lalu Mariyun memutuskan memanggil tim dokter pribadi Soeharto 
dan tim dokter RSCM untuk menjelaskan perihal kesehatan Soeharto. 
 
14 September 2000 
Soeharto kembali tidak hadir di persidangan dengan alasan sakit. 
 
23 September 2000 
Soeharto menjalani pemeriksaan di RS Pertamina selama sembilan jam 
oleh 24 dokter yang diketuai Prof dr M Djakaria. Hasil pemeriksaan 
menunjukkan, Soeharto sehat secara fisik, namun mengalami berbagai 
gangguan syaraf dan mental sehingga sulit diajak komunikasi. Berdasar 
hasil tes kesehatan ini, pengacara Soeharto menolak menghadirkan 
kliennya di persidangan. 
 
28 September 2000 
Majelis Hakim menetapkan penuntutan perkara pidana HM Soeharto tidak 
dapat diterima dan sidang dihentikan. Tidak ada jaminan Soeharto dapat 
dihadapkan ke persidangan karena alasan kesehatan. Majelis juga 
membebaskan Soeharto dari tahanan kota. 
 
2006 
 
11 Mei 2006,  
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan (SP3) Soeharto melalui Kejaksaan Negeri Jakarta 
Selatan. 
 
5 Juni 2006,  
Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (Gemas), Asosiasi Penasihat Hukum 
dan HAM (APHI) dan Komite Tanpa Nama, mengajukan gugatan pra-
peradilan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Penghentian Penuntutan 
Perkara (SKP3) Soeharto. 
 
12 Juni 2006,  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan SKP3 Soeharto dan 
menyatakan bahwa tuntutan dugaan korupsi atas Soeharto harus 
dilanjutkan 
 
1 Agustus 2006,  
Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan SKP3 Soeharto adalah sah menurut 
hukum. 
 
2007 
 
9 Juli 2007,  
Kejaksaan Agung mendaftarkan gugatan terhadap Soeharto, Pembina 
Yayasan Supersemar dan Yayasan Supersemar sebagai badan ke 
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Pak Harto dan Yayasan dituduh 
menyalahgunakan uang Yayasan senilai US$420 juta dan Rp. 185 miliar 
ditambah ganti rugi immateriil RP. 10 triliun  
 
9 Agustus 2007,  
sidang perdata kasus Soeharto kembali digelar di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan. Kejagung melakukan gugatan perdata terhadap Soeharto 
dan Yayasan Supersemar atas dugaan perbuatan melawan hukum. 
Kejagung menuntut ganti rugi materiil sebesar 420 juta US$ dan Rp 185 
miliar serta immateriil sebesar Rp 10 triliun. 
 
30 Agustus 2007,  
majelis hakim kasasi Mahkamah Agung memenangkan gugatan Soeharto 
terhadap majalah Time Asia. Pihak Time diharuskan membayar ganti rugi 
sebesar Rp 1 triliun dan meminta maaf kepada publik. 
 
10 September 2007,  
Proses mediasi antara kedua belah pihak dinyataan gagal 
 
24 September 2007,  
Sidang perdana perkara Supersemar di PN Jaksel. Jaksa pengacara negara 
resmi menggugat Soeharto (tergugat I) dan Yayasan Supersemar (tergugat 
II) sebesar US$420 juta, Rp. 185 miliar, dan Rp 10 triliun (ganti rugi 
immateriil) 
 
2008 
 
4 Januari 2008 
Soeharto kembali dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. 
 
8 Januari 2008,  
Dua pengurus Yayasan Supersemar memberikan kesaksian di PN Jaksel. 
Mereka menyatakan tak rela negara mengggugat Yayasan  
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26 Februari 2008,  
Lima anak Soeharto kecuali Hutomo Mandala Putra resmi menggantikan 
ayahnya sebagai tergugat perkara Supersemar 
 
27 Januari 2008,  
Soeharto wafat pada pukul 13.10 WIB Minggu, dalam usia 87 setelah 
dirawat selama 24 hari (sejak 4 sampai 27 Januari 2008) di Rumah Sakit 
Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta. 
 
27 Maret 2008,  
PN Jaksel menyatakan Yayasan Supersemar bersalah karena menyalahkan 
dana dengan memberikan pinjaman dan penyertaan modal ke berbagai 
perusahaan Hakim menetapkan Yayasan harus membayar US$105 juta dan 
46 miliar pengacara Yayasan Supersemar Juan Felix Tampubolon langsung 
menyatakan akan mengajukan banding. 
 
27 Maret 2008,  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan 
Kejagung dan menghukum Yayasan Supersemar membayar ganti rugi 
kepada RI sebesar USD 105 juta dan Rp 46 miliar. PN Jaksel menyatakan 
Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum. 
 
2 April 2008,  
Yayasan mengajukan banding 
 
17 September 2008, 
Berkas banding diterima panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 
 
2009 
 
19 Februari 2009,  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan 
Kejagung dan menghukum Yayasan Supersemar membayar ganti rugi 
kepada RI sebesar USD 105 juta dan Rp 46 miliar. PN Jaksel menyatakan 
Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan 
cara memberi pinjaman dan penyertaan modal ke berbagai perusahaan. 
Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 19 Februari 
2009. 
 
2010 
 
28 Oktober 2010,  
Vonis ini lalu dikuatkan di tingkat kasasi. Majelis kasasi menghukum 
Yayasan Supersemar membayar kepada Penggugat 75 persen x USD 420 
juta atau sama dengan USD 315 juta dan 75 persen x Rp 185.918.904 = Rp 
139.229.178 (sebelumnya tertulis USD 420 ribu, demikian sebagai ralat). 
Namun ternyata putusan kasasi itu salah ketik, seharusnya tertulis Rp 185 
miliar, tetapi tertulis Rp 185.918.904. Duduk dalam majelis kasasi yang 
diketok pada 28 Oktober 2010 ini yaitu hakim agung Dr Harifin Tumpa 
dengan anggota Rehngena Purba dan Dirwoto 
 
2013 
 
September 2013,  
Kesalahan ketik ini lalu membuat geger karena putusan tidak dapat 
dieksekusi. Alhasil, jaksa lalu mengakukan peninjauan kembali pada 
September 2013. Ternyata, di saat yang bersamaan, Yayasan Supersemar 
juga ikut melakukan (PK). 
 
2015 
 
8 Juli 2015,  
Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial hakim agung Suwardi dengan anggota 
majelis Soltony Mohdally dan Mahdi Soroinda Nasution memvonis Yayasan 
Supersemar, diketok pada 8 Juli 2015. 
 
10 Agustus 2015,  
Proses hukum selanjutnya dari MA melansir berita dalam web resminya, 
"Mengabulkan PK I (Negara Repubilk Indonesia), menolak PK II (Yayasan 
Supersemar)." Maka yayasan harus memberikan ganti rugi ke negara Rp 
4.309.200.000.000 plus Rp 139 miliar sehingga totalnya menjadi Rp 4,448 
triliun. 
 
 

 

Krisis keuangan Asia adalah periode krisis keuangan yang menerpa hampir 
seluruh Asia Timur pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan bahkan 
ekonomi dunia akan runtuh akibat penularan keuangan. Krisis ini bermula 
di Thailand (dikenal dengan nama krisis Tom Yam Gung di Thailand; Thai: 
วกิฤตต้มย ำกุ้ง) seiring jatuhnya nilai mata uang baht setelah pemerintah 
Thailand terpaksa mengambangkan baht karena sedikitnya valuta asing 
yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu 
itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-
sampai negara ini dapat dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya 
jatuh. Saat krisis ini menyebar, nilai mata uang di sebagian besar Asia 

Tenggara dan Jepang ikut turun,bursa saham dan nilai aset lainnya jatuh, 
dan utang swastanya naik drastis. 
 
Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand adalah negara-negara yang terkena 
dampak krisis terparah. Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina juga 
terdampak oleh turunnya nilai mata uang. Brunei, Cina, Singapura, Taiwan, 
dan Vietnam tidak kentara dampaknya, namun sama-sama merasakan 
turunnya permintaan dan kepercayaan investor di seluruh Asia. Rasio 
utang-PDB asing naik dari 100% menjadi 167% di empat negara ASEAN 
pada tahun 1993–96, lalu melonjak hingga 180% pada masa-masa 
terparah dalam krisis ini. Di Korea Selatan, rasionya naik dari 13% menjadi 
21%, lalu memuncak di angka 40%. Negara industri baru lainnya masih 
lebih baik. Kenaikan rasio pembayaran utang-ekspor hanya dialami oleh 
Thailand dan Korea Selatan. 
 
Meski sebagian besar negara di Asia memiliki kebijakan fiskal yang bagus, 
Dana Moneter Internasional (IMF) turun tangan melalui program senilai 
$40 miliar untuk menstabilkan mata uang Korea Selatan, Thailand, dan 
Indonesia, negara-negara yang terdampak parah dalam krisis ini. Upaya 
menghambat krisis ekonomi global gagal menstabilkan situasi dalam 
negeri di Indonesia. Setelah 30 tahun berkuasa, Presiden Soeharto 
terpaksa mundur pada tanggal 21 Mei 1998 di bawah tekanan massa yang 
memprotes kenaikan harga secara tajam akibat devaluasi rupiah. Dampak 
krisis masih terasa hingga 1998. Tahun 1998, pertumbuhan Filipina anjlok 
hingga nol persen. Hanya Singapura dan Taiwan yang agak terhindar dari 
krisis ini, tetapi keduanya sempat mengalami tekanan besar; Singapura 
ikut tertekan karena ukuran dan letak geografisnya antara Malaysia dan 
Indonesia. Tahun 1999, sejumlah analis mengamati bahwa ekonomi di Asia 
mulai pulih.[5] Setelah krisis tahu 1997, ekonomi di Asia mulai stabil di 
bawah pengawasan keuangan. 
 
Sebelum tahun 1999, Asia menarik hampir separuh arus modal ke negara 
berkembang. Negara-negara Asia Tenggara mempertahankan nilai tukar 
tinggi demi menarik investor asing yang mencari tingkat pengembalian 
saham tinggi. Hasilnya, Asia Tenggara menerima arus uang yang besar dan 
mengalami lonjakan harga aset. Pada saat yang sama, Thailand, Malaysia, 
Indonesia, Singapura, dan Korea Selatan mengalami tingkat pertumbuhan 
tinggi, PDB 8–12%, pada akhir 1980-an dan awal 1993. Prestasi ini diakui 
oleh lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia dan 
dijuluki sebagai "keajaiban ekonomi Asia". 
 
Gelembung kredit dan nilai tukar tetap 
Penyebab krisis ini masih diperdebatkan. Ekonomi Thailand berkembang 
menjadi gelembung ekonomi yang digerakkan oleh dana panas. Seiring 
membesarnya gelembung, semakin banyak pula dana yang diperlukan. 
Situasi serupa terjadi di Malaysia dan Indonesia melalui "kapitalisme 
kroni". Arus modal jangka pendek mahal dan dirancang untuk meraup 
untung cepat. Dana pembangunan tersalurkan secara tak terkendali ke 
orang-orang tertentu saja, bukan orang yang pantas atau layak, melainkan 
orang yang dekat dengan pusat kekuasaan.Pada pertengahan 1990-an, 
Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan memiliki defisit akun berjalan 
swasta yang besar. Penerapan nilai tukar tetap meningkatkan pinjaman 
luar negeri dan memperbesar keterpaparan risiko valuta asing di sektor 
keuangan dan perusahaan. 
 
Pada pertengahan 1990-an, serangkaian goncangan luar negeri mulai 
mengubah tatanan ekonomi. Devaluasi renminbi Cina dan yen Jepang 
setelah Perjanjian Plaza 1985, kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang 
memperkuat nilai dolar A.S., dan penurunan harga semikonduktor 
menghambat pertumbuhan ekonomi. Seiring pulihnya ekonomi Amerika 
Serikat dari resesi pada awal 1990-an, Federal Reserve Bank di bawah 
pimpinan Alan Greenspan mulai menaikkan suku bunga A.S. untuk 
menurunkan inflasi. Keputusan ini menjadikan Amerika Serikat negara 
yang lebih menarik bagi investor dibandingkan Asia Tenggara. Asia 
Tenggara menerima arus dana panas berkat suku bunga jangka pendek 
yang tinggi dan tingginy\a nilai dolar Amerika Serikat. Bagi negara-negara 
Asia Tenggara yang mata uangnya dijangkarkan ke dolar A.S., nilai dolar 
A.S. yang lebih tinggi membuat harga barang ekspornya lebih mahal dan 
kurang bersaing di pasar global. Pada saat yang bersamaan, pertumbuhan 
ekspor Asia Tenggara melambat drastis pada musim semi 1996 sehingga 
memperburuk posisi akun berjalannya. 
 
Sejumlah ekonom menyebut pertumbuhan ekspor Cina sebagai salah satu 
penyebab melambatnya pertumbuhan ekspor negara-negara ASEAN. 
Namun demikian, para ekonom yang sama juga menyebut spekulasi 
properti berlebiihan sebagai penyebab utamanya. Cina mulai bersaing 
secara efektif dengan negara-negara pengekspor di Asia pada tahun 1990-
an setelah diterapkannya beberapa reformasi berorientasi ekspor. Ekonom 
lainnya mempertanyakan dampak Cina dan mengatakan bahwa ASEAN 
dan Cina mengalami pertumbuhan ekspor yang pesat pada awal 1990-an. 
Banyak ekonom yang meyakini bahwa krisis Asia tercipta bukan karena 
psikologi pasar atau teknologi, melainkan kebijakan yang mengubah 
insentif dalam hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman. 
Besarnya pinjaman yang tersedia lewat kebijakan ini menciptakan 
ekonomi yang nilainya sangat terdongkrak (leveraged). Harga aset pun 
naik ke tingkat yang sangat rentan. Harga aset akhirnya jatuh dan 
membuat individu dan perusahaan tidak mampu membayar obligasi 
utang. 
 
Kepanikan pemberi pinjaman dan penarikan kredit 
Kepanikan yang terjadi di kalangan pemberi pinjaman memicu penarikan 
kredit besar-besaran dari negara yang mengalami krisis. Tindakan ini 
mengakibatkan penyusutan kredit dan kebangkrutan. Selain itu, ketika 
investor asing berusaha menarik uangnya, pasar valas dibanjiri oleh mata 
uang negara yang mengalami krisis sehingga memaksa depresiasi terhadap 
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nilai tukarnya. Demi mencegah jatuhnya nilai mata uang, negara-negara 
yang mengalami krisis menaikkan suku bunga dalam negeri sampai 
puncaknya (mengurangi pelarian modal dengan membuat pemberian 
pinjaman lebih menarik bagi investor) dan turun tangan mencampuri pasar 
valas, membeli mata uang domestik berlebih apapun dalam nilai tukar 
tetap dengan cadangan valuta asing. Tak satu pun kebijakan yang 
dampaknya bertahan lama. 
 
Selain mengacaukan ekonomi yang sehat-sehat saja, suku bunga 
terlampau tinggi juga mampu mengacaukan ekonomi negara rapuh. Di sisi 
lain, bank sentral semakin kehabisan cadangan mata uang asing yang 
jumlahnya terbatas. Ketika semakin jelas bahwa arus keluarnya modal dari 
negara-negara tersebut tidak dapat dihentikan, pemerintah menghentikan 
penerapan nilai tukar tetap dan mengizinkan mata uangnya mengambang. 
Nilai mata uang yang terdepresiasi berarti bahwa utang bermata uang 
asing terus bertambah dalam nilai mata uang nasional. Hal ini memicu 
kebangkrutan dan memperparah krisis. Ekonom seperti Joseph Stiglitz dan 
Jeffrey Sachs mengabaikan peran ekonomi riil dalam krisis ini 
dibandingkan dengan pasar keuangan. Laju cepat krisis ini membuat Sachs 
dan ekonom lainnya membandingkannya dengan fenomena penarikan 
massal (bank run) yang dipicu oleh goncangan risiko mendadak. Sachs 
menyalahkan kebijakan moneter ketat dan kebijakan kontraksi fiskal yang 
diterapkan oleh pemerintah atas saran IMF setelah krisis, sedangkan 
Frederic Mishkin menyalahkan informasi asimetris dalam pasar keuangan 
yang menciptakan "mental ikut-ikutan" di kalangan investor yang 
membesar-besarkan risiko kecil dalam ekonomi riil. Krisis ini menarik 
perhatian para ekonom perilaku yang sedang mempelajari psikologi pasar. 
 
Salah satu dugaan penyebab goncangan risiko yang mendadak adalah 
penyerahan kedaulatan Hong Kong tanggal 1 Juli 1997. Sepanjang 1990-an, 
dana panas masuk Asia Tenggara lewat penghubung keuangan seperti 
Hong Kong. Para investor abai dengan profil risiko negara tujuan 
investasinya. Setelah krisis menerpa kawasan tersebut, diperparah dengan 
ketidakpastian politik terkait masa depan Hong Kong sebagai pusat 
keuangan Asia, banyak investor yang memutuskan untuk keluar dari Asia. 
Menyusutnya investasi malah memperparah kondisi keuangan di Asia dan 
mendorong depresiasi baht Thailand pada tanggal 2 Juli 1997  

 
 
Ada beberapa studi kasus terkait topik ini, misalnya penerapan analisis 
jaringan sistem keuangan yang menjelaskan kesalingterhubungan pasar 
keuangan dan pentingnya kelayakan penghubung atau titik utama 
Eksternalitas negatif apapun di dalam penghubung menciptakan riak yang 
bergerak ke seluruh sistem keuangan dan ekonomi  Menteri luar negeri 
dari 10 negara ASEAN yakin bahwa manipulasi mata uang direncankaan 
dengan sengaja untuk menggoyahkan ekonomi ASEAN. Mantan Perdana 
Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menuduh George Soros 
mengacaukan ekonomi Malaysia melalui "spekulasi mata uang besar-
besaran". Soros mengaku membeli ringgit saat nilainya jatuh dan 
melakukan jual kosong pada tahun 1997. 
 
Pada Pertemuan Menteri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, tanggal 
25 Juli 1997, menteri luar negeri seluruh ASEAN mengeluarkan deklarasi 
bersama yang meminta penguatan kerja sama ASEAN untuk 
mempertahankan dan mengutamakan kepentingan ASEAN di bidang 
ekonomi Pada hari yang sama, kepala bank sentral dari seluruh negara 
yang terdampak krisis bertemu di EMEAP (Executive Meeting of East Asia 
Pacific) di Shanghai. Mereka gagal menyepakati New Arrangement to 
Borrow. Satu tahun sebelumnya, menteri keuangan dari negara-negara 
yang sama menghadiri pertemuan menteri keuangan APEC ke-3 di Kyoto, 
Jepang, tanggal 17 Maret 1996. Menurut deklarasi bersama tersebut, 
mereka tidak mampu menggandakan jumlah dana cadangan General 
Agreements to Borrow dan Emergency Finance Mechanism.  Krisis ini 
dapat dipandang sebagai kegagalan membangun kapastias untuk 
mencegah manipulasi mata uang. Hipotesis ini tidak banyak didukung oleh 

para ekonom. Mereka berpendapat bahwa tak satu investor pun yang 
mampu memengaruhi pasar dengan cara memanipulasi nilai mata uang. 
Selain itu, butuh perencanaan yang sangat besar untuk menarik investor 
dari Asia Tenggara agar bisa memanipulasi nilai mata uangnya. 
 
Thailand 
Dari 1985 sampai 1995, Ekonomi Thailand tumbuh rata-rata 9%. Pada 
tanggal 14-15 Mei 1997, mata uang baht, terpukul oleh serangan spekulasi 
besar. Pada tanggal 30 Juni, Perdana Mentri Chavalit Yonchaiyudh berkata 
bahwa dia tidak akan mendevaluasi baht, tetapi administrasi Thailand 
akhirnya mengambangkan mata uang lokal tersebut pada 2 Juli.Pada 1996, 
"dana hedge" Amerika telah menjual $400 juta mata uang Thai. Dari 1985 
sampai 2 Juli 1997, baht dipatok pada 25 kepada dolar AS. Baht jatuh 
tajam dan hilang setengah harganya. Baht jatuh ke titik terendah di 56 ke 
dolar AS pada Januari 1998. Pasar saham Thailand jatuh 75% pada 1997. 
Finance One, perusahaan keuangan Thailand terbesar bangkrut. Pada 11 
Agustus, IMF membuka paket penyelamatan dengan lebih dari 16 miliar 
dolar AS (kira-kira 160 trilyun Rupiah). Pada 20 Agustus IMF menyetujui, 
paket "bailout" sebesar 3,9 miliar dolar AS. 
 
Filipina 
Bank sentral Filipina menaikkan suku bunga sebesar 1,75 persentasi point 
pada Mei dan 2 point lagi pada 19 Juni. Thailand memulai krisis pada 2 Juli. 
Pada 3 Juli, bank sentral Filipina dipaksa untuk campur tangan besar-
besaran untuk menjaga peso Filipina, menaikkan suku bunga dari 15 
persen ke 24 persen dalam satu malam. 
 
Hong Kong 
Pada Oktober 1997, dolar Hong Kong, yang dipatok 7,8 ke dolar AS, 
mendapatkan tekanan spekulatif karena inflasi Hong Kong lebih tinggi 
dibanding AS selama bertahun-tahun. Pejabat keuangan menghabiskan 
lebih dari US$1 miliar untuk mempertahankan mata uang lokal. Meskipun 
adanya serangan spekulasi, Hong Kong masih dapat mengatur mata 
uangnya dipatok ke dolar AS. Pasar saham menjadi tak stabil, antara 20 
sampai 23 Oktober, Index Hang Seng menyelam 23%. Otoritas Moneter 
Hong Kong berjanji melindungi mata uang. Pada 15 Agustus 1997, suku 
bunga Hong Kong naik dari 8 persen ke 23 persen dalam satu malam. 
 
Korea Selatan 
Korea Selatan adalah ekonomi terbesar ke-11 dunia. Dasar 
makroekonominya bagus namun sektor banknya dibebani pinjaman tak-
bekerja. Hutang berlebihan menuntun ke kegagalan besar dan pengambil-
alihan. Contohnya, pada Juli, pembuat mobil ketiga terbesar Korea, Kia 
Motors meminta pinjaman darurat. Di awal penurunan pasar Asia, 
Moody's menurunkan rating kredit Korea Selatan dari A1 ke A3 pada 28 
November 1997, dan diturunkan lagi ke Baa2 pada 11 Desember. Yang 
menyebabkan penurunan lebih lanjut di saham Korea sejak jatuhnya pasar 
saham di November. Bursa saham Seoul jatuh 4% pada 7 November 1997. 
Pada 8 November, jatuh 7%, penurunan terbesar yang pernah tercatat di 
negara tersebut. Dan pada 24 November, saham jatuh lagi 7,2 persen 
karena ketakutan IMF akan meminta reform yang berat. Pada 1998, 
Hyundai Motor mengambil alih Kia Motors. 
 
Malaysia 
Pada 1997, Malaysia memiliki defisit akun mata uang besar lebih dari 6 
persen dari GDP. Pada bulan Juli, ringgit Malaysia diserang oleh 
spekulator. Malaysia mengambangkan mata uangnya pada 17 Agustus 
1997 dan ringgit jatuh secara tajam. Empat hari kemudian Standard and 
Poor's menurunkan rating hutang Malaysia. Seminggu kemudian, agensi 
rating menurunkan rating Maybank, bank terbesar Malaysia. Di hari yang 
sama, Bursa saham Kuala Lumpur jatuh 856 point, titik terendahnya sejak 
1993. Pada 2 Oktober, ringgit jatuh lagi. Perdana Mentri Mahathir bin 
Mohamad memperkenalkan kontrol modal. Tetapi, mata uang jatuh lagi 
pada akhir 1997 ketika Mahathir bin Mohamad mengumumkan bahwa 
pemerintah akan menggunakan 10 miliar ringgit di proyek jalan, rel dan 
saluran pipa. Pada 1998, pengeluaran di berbagai sektor menurun. Sektor 
konstruksi menyusut 23,5 persen, produksi menyusut 9 persen dan 
agrikultur 5,9 persen. Keseluruhan GDP negara ini turun 6,2 persen pada 
1998. Tetapi Malaysia merupakan negara tercepat yang pulih dari krisis ini 
dengan menolak bantuan IMF. 
 
Indonesia 
Pada bulan Juni 1997, Indonesia terlihat jauh dari krisis. Tidak seperti 
Thailand, Indonesia memiliki inflasi yang rendah, perdagangan surplus 
lebih dari 900 juta dolar, persediaan mata uang luar yang besar, lebih dari 
20 miliar dolar, dan sektor bank yang baik. Tapi banyak perusahaan 
Indonesia yang meminjam dolar AS. Pada tahun berikut, ketika rupiah 
menguat terhadap dolar, praktisi ini telah bekerja baik untuk perusahaan 
tersebut—level efektifitas hutang mereka dan biaya finansial telah 
berkurang pada saat harga mata uang lokal meningkat. Pada bulan Juli 
1997, Thailand megambangkan baht, Otoritas Moneter Indonesia 
melebarkan jalur perdagangan dari 8 persen ke 12 persen. Rupiah mulai 
terserang kuat di Agustus. Pada 14 Agustus 1997, pertukaran 
mengambang teratur ditukar dengan pertukaran mengambang-bebas. 
Rupiah jatuh lebih dalam. IMF datang dengan paket bantuan 23 miliar 
dolar, tetapi rupiah jatuh lebih dalam lagi karena ketakutan dari hutang 
perusahaan, penjualan rupiah, permintaan dolar yang kuat. Rupiah dan 
Bursa Saham Jakarta menyentuh titik terendah pada bulan September. 
Moody's menurunkan hutang jangka panjang Indonesia menjadi "junk 
bond". 
 
Meskipun krisis rupiah dimulai pada bulan Juli dan Agustus 1997, krisis ini 
menguat pada bulan November ketika efek dari devaluasi di musim panas 
muncul pada neraca perusahaan. Perusahaan yang meminjam dalam dolar 
harus menghadapi biaya yang lebih besar yang disebabkan oleh 
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penurunan rupiah. Akibatnya, banyak rakyat yang bereaksi dengan 
menukarkan rupiah dengan dolar AS, menurunkan harga rupiah lebih jauh 
lagi. Inflasi rupiah dan peningkatan besar harga bahan makanan 
menimbulkan kekacauan di Indonesia. Pada bulan Februari 1998, Presiden 
Suharto memecat Gubernur Bank Indonesia, Sudrajad Djiwandono. 
Akhirnya, Presiden Suharto dipaksa untuk mundur pada tanggal 21 Mei 
1998 dan B.J. Habibie diangkat menjadi presiden. Mulai dari sini krisis 
moneter indonesia memuncak. Akibat dari Krisis finansial Asia 1997, 
sebanyak 300.000 penumpang bus telantar di Terminal Pulogadung, 
Terminal Kampung Rambutan dan Terminal Lebak Bulus akibat bus 
Antarkota antarprovinsi (AKAP) yang dinaikinya mengalami kenaikan tarif. 
Bus-bus ini jurusannya di antaranya rute-rute ke Cirebon, Jawa Tengah dan 
Jawa Timur.  
 
Singapura 
Ekonomi Singapura berhasil mengatur performa yang relatif sehat 
dibandingkan dengan negara lain di Asia selama dan setelah krisis 
finansial, meskipun hubungan erat dan ketergantungan ekonomi regional 
tetap membawa efek negatif terhadap ekonominya. Tetapi, secara 
keseluruhan kemampuannya menghilangkan krisis diperhatikan secara 
luas, dan meningkatkan penelitian kebijakan fiskal Singapura sebagai 
pelajaran bagi negara tetangganya. Sebagai ekonomi terbuka, dolar 
Singapura terbuka terhadap tekanan spekulatif seperti telah terjadi pada 
1985. Ekonomi sangat penting dalam keberlangsungan Singapura sebagai 
negara merdeka, pemerintah Singapura berhasil mengatur suku 
pertukaran mata uangnya untuk menghindari potensi penyerangan 
speklulatif. 
 
Tiongkok daratan 
Republik Rakyat Tiongkok tidak terpengaruh oleh krisis ini karena renminbi 
yang tidak dapat ditukar dan kenyataan bahawa hampir semua investasi 
luarnya dalam bentuk pabrik dan bukan bidang keamanan. Meskipun RRT 
telah dan terus memiliki masalah "solvency" parah dalam sistem 
perbankannya, kebanyakan deposit di bank-bank RRT adalah domestik dan 
tidak ada pelarian bank. 
 
Amerika Serikat dan Jepang 
"Flu Asia" juga memberikan tekanan kepada Amerika Serikat dan Jepang. 
Ekonomi mereka tidak hancur, tetapi terpukul kuat. Pada 27 Oktober 
1997, Industri Dow Jones jatuh 554-point, atau 7,2 persen, karena 
kecemasan ekonomi Asia. Bursa Saham New York menunda sementara 
perdagangan. Krisis ini menuju ke jatuhnya konsumsi dan keyakinan 
mengeluarkan uang. Jepang terpengaruh karena ekonominya berperan 
penting di wilayah Asia. Negara-negara Asia biasanya menjalankan defisit 
perdagangan dengan Jepang karena ekonomi Jepang dua kali lebih besar 
dari negara-negara Asia lainnya bila dijumlahkan, dan tujuh kali lipat RRT. 
Sekitar 40 persen ekspor Jepang ke Asia. Pertumbuhan nyata GDP 
melambat di 1997, dari 5 persen ke 1,6 persen dan turun menjadi resesi 
pada 1998. Krisis Finansial Asia juga menuntun ke kebangkrutan di Jepang. 
 
Laos 
Laos terpengaruh ringan oleh krisis ini dengan nilai tukar Kip dari 4700 ke 
6000 terhadap satu dolar AS. 
 
Konsekuensi 
Krisis Asia berpengaruh ke mata uang, pasar saham, dan harga aset lainnya 
di beberapa negara Asia. Indonesia, Korea Selatan dan Thailand adalah 
beberapa negara yang terpengaruh besar oleh krisis ini. Krisis ekonomi ini 
juga menuju ke kekacauan politk, paling tercatat dengan mundurnya 
Suharto di Indonesia dan Chavalit Yongchaiyudh di Thailand. Ada 
peningkatan anti-Barat, dengan George Soros dan IMF khususnya, keluar 
sebagai kambing hitam. Secara budaya, krisis finansial Asia mengakibatkan 
kemunduran terhadap ide adanya beberapa set "Asian value", yaitu Asia 
Timur memiliki struktur ekonomi dan politik yang superior dibanding 
Barat. Krisis Asia juga meningkatkan prestise ekonomi RRT. Krisis Asia 
menyumbangkan ke krisis Rusia dan Brasil pada 1998, karena setelah krisis 
Asia bank tidak ingin meminjamkan ke negara berkembang. 
Krisis ini telah dianalisis oleh para pakar ekonomi karena 
perkembangannya, kecepatan, dinamismenya; dia mempengaruhi belasan 
negara, memiliki efek ke kehidupan berjuta-juta orang, terjadi dalam 
waktu beberapa bulan saja. Mungkin para pakar ekonomi lebih tertarik lagi 
dengan betapa cepatnya krisis ini berakhir, meninggalkan ekonomi negara 
berkembang tak berpengaruh. Keingintahuan ini telah menimbulkan 
ledakan di pelajaran tentang ekonomi finansial dan "litani" penjelasan 
mengapa krisis ini terjadi. Beberapa kritik menyalahkan tindakan IMF 
dalam krisis, termasuk oleh pakar ekonomi Bank Dunia Joseph Stiglitz. 
 
Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 adalah yang paling 
parah sepanjang orde baru. Ditandai dengan merosotnya kurs rupiah 
terhadap dolar yang luar biasa, serta menurunnya pendapatan per kapita 
bangsa kita yang sangat drastis. Lebih jauh lagi, sejumlah pabrik dan 
industri yang hampir gulung tikar atau disita oleh kreditor menyusul utang 
sebagian pengusaha yang jatuh tempo pada tahun 1998, dan tidak lama 
lagi akan menghasilkan ribuan pengangguran baru dengan sederet 
persoalan Sosial, Ekonomi, dan Politik yang baru pula.  Sejak kemerdekaan 
hingga saat ini, Indonesia telah mengalami beberapa fase pemerintahan. 
Salah satunya adalah zaman pemerintahan orde baru hingga Presiden 
Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Pada pemerintahan ini, 
dapat dikatakan bahwa ekonomi Indonesia berkembang pesat. Dengan 
kembali membaiknya hubungan politik dengan negara-negara barat dan 
adanya kesungguhan pemerintah untuk melakukan rekonstruksi dan 
pembangunan ekonomi,maka arus modal mulai masuk kembali ke 
Indonesia. PMA dan bantuan luar negeri setiap tahun terus meningkat. 
Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali 
tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah dan 

menghidupkan kembali kegiatan produksi, terutama ekspor yang sempat 
mengalami kemunduran pada masa orde lama. Indonesia juga sempat 
masuk dalam kelompok Asian Tiger, yakni Negara-negara yang tingkat 
prekonomiannya sangat tinggi. 
 
Namun di samping kelebihan-kelebihan tersebut, terdapat kekurangan 
dalam pemerintahan orde baru. Kebijakan-kebijakan ekonomi masa orde 
baru memang telah membuat pertumbuhan ekonomi meningkat pesat, 
tetapi dengan biaya yang sangat mahal dan fundamental ekonomi yang 
rapuh. Hal ini dapat dilihat pada buruknya kondisi sektor perbankan 
nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal 
asing, termasuk pinjaman dan impor. Inilah yang akhirnya membuat 
Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang diawali oleh krisis nilai tukar 
rupiah terhadap dollar AS pada pertengahan tahun 1997. Kecenderungan 
melemahnya rupiah semakin menjadi ketika terjadi penembakan 
mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 dan aksi penjarahan pada 
tanggal 14 Mei 1998. Sejak berdirirnya orde baru tahun 1966-1998, terjadi 
krisis rupiah pada pertengahan tahun 1997 yang berkembang menjadi 
suatu krisis ekonomi yang besar. Krisis pada tahun ini jauh lebih parah dan 
kompleks dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya yang pernah 
dialami oleh Indonesia. Hal ini terbukti dengan mundurnya Soeharto 
sebagai presiden. Kerusuhan Mei 1998, menghancurkan sektor perbankan 
dan indikator-indikator lainnya, baik ekonomi, sosial, maupun politik. 
Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab suatu krisis moneter yang 
berubah menjadi krisis ekonomi yang besar, yakni terjadinya depresiasi 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS lebih dari 200% dan berlangsung 
dalam jangka waktu yang panjang. 
 
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KRISIS 
Ada asap pasti ada api. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa 
sesuatu yang terjadi, itu pasti ada penyebabnya. Begitu pula dengan 
adanya krisis yang terjadi, pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan krisis 
itu terjadi. Analisis dari faktor-faktor ini diperlukan, karena untuk 
menangani krisis tersebut tergantung dari ketepatan diagnosa.            
Menjelang meletupnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis keuangan 
pada pertengahan tahun 1997, Indonesia termasuk di antara beberapa 
negara berkembang yang dinilai sebagai sangat berhasil dalam 
pembangunannya. Ekonomi Indonesia termasuk di beberapa negara Asia 
yang mengalami kemajuan sedemikian rupa sehingga disebut sebagai 
miracle. Indonesia sering dijadikan contoh untuk negara-negara 
berkembang lain bagi program-program  yang  dianggap  berhasil,  seperti  
dalam  bidang  keluarga berencana dan penanggulangan kemiskinan. 
Beberapa indikator makro kondisi ekonomi Indonesia beberapa saat 
sebelum krisis dapat diangkat kembali sebagai bukti. 
 
Peningkatan pendapatan per kapita. 
Dalam kurun waktu tiga puluh tahun, sejak tahun1965 sampai 1995, PDB 
per kapita secara riil mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,6% 
setiap tahunnya. Pada pertengahan tahun 1960-an Indonesia lebih miskin 
dari India, kemudian pada pertengahan tahun 1990-an PDB per kapita 
Indonesia melampaui US$ 1.000 yang berarti lebih dari tiga kalinya India 
(World Bank 1997).  
  
Penurunan laju inflasi. 
Sekitar awal tahun 1960 sampai akhir tahun 1960-an Indonesia mengalami 
inflasi yang luar biasa tinggi bahkan pernah sampai 600%, tetapi sejak itu 
lambat laun dapat dikendalikan. Sampai dengan tahun-tahun terakhir 
sebelum terjadinya krisis (1997) , Indonesia berhasil menekan laju 
inflasinya pada angka satu digit saja. Tetapi, pada awal tahun 1998 laju 
inflasi Indonesia mulai tidak terkendali, sampai akhirnya terjadi krisis pada 
pertengahan tahun 1998. Pada awal tahun 1999 setelah krisis berakhir 
tingkat inflasi mulai bisa dikendalikan dan pada akhir 1999 tingkat inflasi 
sudah kembali normal pada angka satu digit. 
 
 
 
  
Peningkatan pendapatan petani dan tercapainya swasembada pangan. 
Berbagai kebijakan dan langkah pembangunan yang telah berhasil 
mengendalikan inflasi dan meredam fluktuasi harga barang, dibarengi 
dengan investasi yang strategis dalam peningkatan produktivitas 
pertanian. Dengan demikian kebijakan itu telah meningkatkan pendapatan 
petani dan masyarakat di pedesaan, sekaligus menciptakan stabilitas harga 
beras yang menjadi makanan pokok rakyat Indonesia. Peningkatan 
pendapatan masyarakat di tingkat bawah ini telah mendorong tumbuhnya  
berbagai  industri, baik industri kecil maupun industri besar. Juga telah kita 
saksikan berkembangnya ekonomi rakyat yang ternyata cukup tangguh 
dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi. 
 
Peningkatan output manufaktur dalam sumbangannya terhadap PDB. 
Peran industri pengolahan dalam PDB mengalami kenaikan yang sangat 
berarti, dari 7,6% pada tahun 1973 menjadi hampir 25% pada tahun 1995. 
Hal ini khususnya didorong oleh pertumbuhan ekspor produk-produk 
olahan seperti garment  (pakaian jadi), produk kain dan alas kaki, barang-
barang elektronik dan kayu lapis. Ekspor non migas, yang kini telah 
menjadi bagian terbesar dari produk industri pengolahan kita, mengalami 
kenaikan sekitar 22% setiap tahunnya selama satu dekade penuh, yaitu 
sejak tahun 1985 ketika deregulasi diberlakukan untuk pertama kalinya 
sampai dengan tahun 1995, dan kenaikan ini adalah empat kali lebih cepat 
dibandingkan dengan rata-rata kenaikan perdagangan dunia (Stern 2000). 
 
Penurunan tingkat kemiskinan 
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional 
mengalami penurunan secara dramatis, yaitu dari sekitar 69% pada 
tahun1970 menjadi 49% pada tahun 1976 kemudian menjadi 15% pada 
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tahun 1990 dan mencapai11,5% pada tahun 1996. Sebelum terjadinya 
krisis, diperkirakan bahwa menjelang tahun 2005, ketika PDB per kapita 
Indonesia mencapai US$2.300, dan ketika Indonesia layak disebut sebagai 
a middle-income industrialized country, angka kemiskinan akan menurun 
secara tajam menjadi kurang dari 5%, atau kira-kira sama tingkatannya 
dengan newlyindustrialized country lainnya. Berdasarkan salah satu 
dokumen Bank Dunia (1997), di antara negara-negara sedang berkembang 
Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang paling cepat 
mengurangi angka kemiskinannya. Prestasi ini diperoleh setelah kita 
melakukan upaya pembangunan di berbagai bidang dengan strategi 
pertumbuhan yang berorientasi padat karya dan didukung oleh 
pembangunan sumber daya manusianya, khususnya di bidang pendidikan 
dan kesehatan. Pada waktu yang bersamaan, upaya tersebut telah 
meningkatkan pendapatan riil masyarakat dengan cepat, sama cepatnya 
dengan peningkatan PDB  perkapita.   
 
Lalu setelah itu, krisis pun datang dan bergejolak di Indonesia. Berikut ini 
Penyebab Krisis Ekonomi Indonesia tahun 1997 - 1998 : 
 
1. Jumlah hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya 
berjangka pendek, telah menciptakan kondisi “ketidakstabilan”.  
Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan 
cenderung mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi maupun 
masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan 
hutang swasta tersebut.Pemerintah selama ini selalu ekstra hati-hati 
dalam mengelola hutang pemerintah (atau hutang publik lainnya), dan 
senantiasa menjaganya dalam batas-batas yang dapat tertangani 
(manageable). Akan tetapi untuk hutang yang dibuat oleh sektor swasta 
Indonesia, pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan. 
Setelah krisis berlangsung, barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut 
benar -benar menjadi masalah yang serius. Antara tahun 1992 sampai 
dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri 
Indonesia berasal dari pinjaman swasta (Data Bank Dunia, 1998). Hal ini 
mirip dengan yang terjadi di negara-negara lain di Asia yang dilanda krisis. 
Dalam banyak hal, boleh dikatakan bahwa negara telah menjadi korban 
dari keberhasilannya sendiri. Mengapa demikian? Karena kreditur asing 
tentu bersemangat meminjamkan modalnya kepada perusahaan-
perusahaan (swasta) di negara yang memiliki inflasi rendah, memiliki 
surplus anggaran, mempunyai tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, 
memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan menjalankan sistem 
perdagangan terbuka.  
 
Daya tarik dari “dynamic economies’” ini telah menyebabkan net capital 
inflows atau arus modal masuk (yang meliputi hutang jangka panjang, 
penanaman modal asing, dan equity purchases) ke wilayah Asia Pasifik 
meningkat dari US$25 milyar pada tahun 1990 menjadi lebih dari US$110 
milyar pada tahun 1996 (Greenspan 1997). Sayangnya, banyaknya modal 
yang masuk tersebut tidak cukup dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang 
produktif, seperti pertanian atau industri, tetapi justru masuk ke 
pembiayaan konsumsi, pasar modal, dan khusus bagi Indonesia dan 
Thailand, ke sektor perumahan (real estate). Di sektor-sektor ini memang 
terjadi ledakan (boom) karena sebagian dipengaruhi oleh arus modal 
masuk tadi, tetapi sebaliknya kinerja ekspor yang selama ini menjadi 
andalan ekonomi nasional justru mengalami perlambatan, akibat apresiasi 
nilai tukar yang terjadi, antara lain, karena derasnya arus modal yang 
masuk itu. 
 
Selain itu, hutang swasta tersebut banyak yang tidak dilandasi oleh 
kelayakan ekonomi, tetapi lebih mengandalkan koneksi politik, dan seakan 
didukung oleh persepsi bahwa negara akan ikut menanggung biaya apabila 
kelak terjadi kegagalan. Lembaga keuangan membuat pinjaman atas dasar 
perhitungan aset yang telah “digelembungkan” yang pada gilirannya 
mendorong lagi terjadinya apresiasi lebih lanjut (Kelly and Olds 1999). Ini 
adalah akibat dari sistem yang sering disebut sebagai “crony capitalism”. 
Moral hazard dan penggelembungan aset tersebut, seperti dijelaskan oleh 
Krugman (1998), adalah suatu strategi “kalau untung aku yang ambil, kalau 
rugi bukan aku yang tanggung (heads I win tails somebody else loses)”. Di 
tengah pusaran (virtous circle) yang semakin hari makin membesar ini, 
lembaga keuangan meminjam US dollar, tetapi menyalurkan pinjamannya 
dalam kurs lokal (Radelet and Sachs 1998). Yang ikut memperburuk 
keadaan adalah batas waktu pinjaman (maturity) hutang swasta tersebut 
rata-rata makin pendek. Pada saat krisis terjadi, rata-rata batas waktu 
pinjaman sektor swasta adalah 18 bulan, dan menjelang Desember 1997 
jumlah hutang yang harus dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun 
adalah sebesar US$20,7 milyar (World Bank 1998). 
  
2. Banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia.  
Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta 
eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri dan 
melemahnya angka rupiah yang menyebabkan krisis moneter. Sebagian 
besar produksi terhenti dan laju pertumbuhan ekonomi selama periode 
1962 - 1966 kurang dari 2% yang mengakibatkan penurunan pendapatan 
per kapita. Defisit anggaran belanja pemerintah yang sebagian besar 
dibiayai dengan kredit dari BI meningkat tajam dari 63%  dari penerimaan 
pemerintah tahun 1962 menjadi 127% tahun 1966.Selain itu,buruknya 
perekonomian Indonesia masa transisi juga disebabkan oleh besarnya 
defisit neraca perdagangan dan utang luar negeri, yang kebanyakan 
diperoleh dari negara blok timur serta inflasi yang sangat tinggi. Disamping 
itu, pengawasan devisa yang amat ketat menyebabkan nilai tukar rupiah 
terhadap dollar AS naik dua atau tiga kali lipat. Akibatnya terjadi kegiatan 
spekulatif dan pelarian modal ke luar negeri. Hal ini memperburuk 
perekonomian Indonesia pada masa itu. 
 
Bulan September 1984, Indonesia mengalami krisis perbankan, yang 
bermula dari deregulasi perbankan 1 Juni 1983 yang memaksa bank-bank 

negara untuk memobilisasi dana mereka dan memikul risiko kredit 
macet,serta bebas untuk menentukan tingkat suku bunga, baik deposito 
berjangka maupun kredit (Nasution,1987). Masalah-masalah tersebut 
terus berlangsung hingga terjadi krisis ekonomi yang bermula pada tahun 
1997. Mekanisme pengendalian dan pengawasan dari pemerintah tidak 
efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor 
perbankan. Yang lebih parah, hampir tidak ada penegakan hukum 
terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya dalam kasus 
peminjaman ke kelompok bisnisnya sendiri, konsentrasi pinjaman pada 
pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pemerintah telah 
mengeluarkan paket kebijakan di sektor perbankan dan pasar modal. 
 
Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kemudahan membuka bank baru, 
pemberian ijin kepada bank asing beroperasi di Jakarta, penghapusan 
batas kredit, dan mengijinkan investor asing memiliki saham domestik. 
Paket kebijakan itu diantaranya adalah Paket 27 Oktober 1988 . Paket itu 
adalah aturan paling liberal sepanjang sejarah perbankan Indonesia. Hanya 
dengan modal Rp 10 milyar, siapa saja bisa mendirikan bank baru. Paket 
Oktober 1988 (Pakto 88) dianggap telah banyak mengubah kehidupan 
perbankan nasional. Keberhasilan itu dinyatakan dalam angka-angka 
absolut seperti pada jumlah bank, kantor cabang, jumlah dana yang 
dihimpun, jumlah kredit yang disalurkan, tenaga kerja yang mampu 
dipekerjakan, serta volume usaha dalam bentuk aset dan hasil-hasilnya. 
Pada waktu yang bersamaan banyak sekali bank yang sesunguhnya tidak 
bermodal cukup (undercapitalized) atau kekurangan modal, tetapi tetap 
dibiarkan beroperasi. Semua ini berarti, ketika nilai rupiah mulai 
terdepresiasi, sistem perbankan tidak mampu menempatkan dirinya 
sebagai “peredam kerusakan”, tetapi justru menjadi korban langsung 
akibat neracanya yang tidak sehat. 
 
Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak awal Juli 1997, di akhir tahun 
itu telah berubah menjadi krisis ekonomi. Melemahnya nilai tukar rupiah 
terhadap dolar AS, menyebabkan harga-harga naik drastis. Banyak 
perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik yang melakukan pemutusan 
hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Jumlah pengangguran 
meningkat dan bahan-bahan sembako semakin langka. Krisis ini tetap 
terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang 
cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Yang dimaksud 
fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang 
cukup tinggi, laju inflasi terkendali, cadangan devisa masih cukup besar 
dan realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus.  
 
Empat Penyebab Krisis Ekonomi Indonesia tahun 1997-1998 : 
 

1. Yang pertama, stok utang luar negeri swasta yang sangat besar 
dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi 
bagi “ketidakstabilan”. 

 
2. Yang kedua disebabkan oleh adalah banyaknya kelemahan 

dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan 
sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal 
langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam 
negeri.Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan pada 
pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan 
pengawasan dari pemerintah tidak efektif dan tidak mampu 
mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan. 

 
3. Yang ketiga, sejalan dengan makin tidak jelasnya arah 

perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis 
berkembang menjadi persoalan ekonomi. 

 
4. Yang keempat, perkembangan situasi politik telah makin 

menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya 
memberbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.Faktor situasi 
politik merupakan hal yang paling sulit diatasi karena kegagalan 
dalam mengembalikan stabilitas sosial-politik  mempersulit 
kinerja ekonomi dalam mencapai momentum pemulihan secara 
mantap dan berkesinambungan. Penguatan USD murni mereka 
sedang berjaya di tahun ini, hal itu terlihat USD yang menguat 
terhadap hampir semua mata uang dunia, termasuk euro dan 
yen. Sehingga bukan hanya rupiah saja yang mengalami 
pelemahan. 

 
Ada beberepa sebab terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
 
1. Stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya 
berjangka pendek yang telah menciptakan “ketidakstabilan”. Hal ini 
diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung 
mengabaikan, dari para menteri dibidang ekonomi maupun masyarakat 
perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta 
tersebut. Pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan 
terhadap hutang yang dibuat oleh sector swasta Indonesia. Setelah krisis 
berlangsung, barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar -benar 
menjadi masalah yang serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 
1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari 
pinjaman swasta (World Bank, 1998). Mengapa demikian? Karena kreditur 
asing tentu bersemangat meminjamkan modalnya kepada perusahaan-
perusahaan (swasta) di negara yang memiliki inflasi rendah, memiliki 
surplus anggaran, mempunyai tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, 
memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan menjalankan sistem 
perdagangan terbuka.  
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2. Banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan 
kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal 
langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. 
 
3. Tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan 
otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula. 
 
4. Perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis 
ekonomi, dan pada gilirannya memperbesar dampak krisis ekonomi itu 
sendiri. 
 
5. Miss government. 
 
6. Faktor utama yang menyebabkan krisis moneter tahun 1998 yaitu faktor 
politik. Pada tahun 1998 krisis ekonomi bercampur kepanikan politik luar 
biasa saat rezim Soeharto hendak tumbang. Begitu sulitnya merobohkan 
bangunan rezim Soeharto sehingga harus disertai pengorbanan besar 
berupa kekacauan (chaos) yang mengakibatkan pemilik modal dan 
investor kabur dari Indonesia. Pelarian modal besar-besaran (flight for 
safety) karena kepanikan politik ini praktis lebih dahsyat daripada pelarian 
modal yang dipicu oleh pertimbangan ekonomi semata (flight for quality). 
Karena itu, rupiah merosot amat drastis dari level semula Rp 2.300 per 
dollar AS (pertengahan 1997) menjadi level terburuk Rp17.000 per dollar 
AS (Januari 1998). 
 
8. Banyaknya utang dalam valas, proyek jangka panjang yang dibiayai 
dengan utang jangka pendek, proyek berpenghasilan rupiah dibiayai valas, 
pengambilan kredit perbankan yang jauh melebihi nilai proyeknya, APBN 
defisit yang tidak efisien dan efektif, devisa hasil ekspor yang disimpan di 
luar negeri, perbankan yang kurang sehat, jumlah orang miskin dan 
pengangguran yang relative masih besar, dan seterusnya. 
 
9. Krisis moneter dimulai dari gejala/kejutan keuangan pada juli 1997, 
menurunnya nilai tukar rupiah secara tajam terhadap valas, diukur dengan 
dolar Amerika Serikat yang merupakan pencetus/trigger point. Meskipun 
tidak ada depresiasi tajam baht(mata uang Thailan), Krismon tetap akan 
terjadi di Negara tercinta ini. Kenapa? karena gejolak sosial dan politik 
Indonesia yang memanas. Oleh karena itu penyebab krismon 98 bisa 
dikatakan campuran dari unsur-unsur eksternal dan domestik(J. Soedrajad 
Djiwandono). 
 
10. Diabaikannya early warning system merupakan penyebab mengapa 
krismon 97 melanda Inonesia. Adapun early system warningnya adalah: 
meningkatnya secara tajam deficit transaksi berjalan sehingga pada saat 
terjadinya krisis, defisit transaksi berjalan Inonesia sebesar 32.5% dari PDB. 
Utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta yang tinggi. 
Boomingnya sektor properti dan financial yang mengabaikan kebijakan 
kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan diperuntukan untuk 
membiayai proyek-proyek besar yang disponsori pemerintah dan tidak 
semua proyek besar itu visibel. Tata kelola yang buruk(bad governence) 
dan tingkat transpalasi yang rendah baik sektor publik maupun 
swasta(Marie Muhamad). 
 
11. Argument bahwa pasar financial internasional tidak stabil secara 
inheren yang kemudian mengakibatkan buble ekonomi dan cenderung 
bergerak liar. Bahkan sejak tahun 1990-an pasar financial lebih tidak stabil 
lagi. Hal ini dikarenakan tindakan perbankan negara-negara maju 
menurunkan suku bunga mereka. Sehingga mendorong dana-dana masuk 
pasar global. Maka pada tahun 1990-an dana asing melonjak dari $9 Miliar 
menjadi lebih dari $240 Miliar.  
 
12. Kegagalan manajemen makro ekonomi tercermin dari kombinasi nilai 
tukar yang kaku dan kebijakan fiskal yang longgar, inflasi yang merupakan 
hasil dari apresiasi nilai tukar efectif riil, deficit neraca pembayaran dan 
pelarian modal.  
 
13. Kelemahan sector financial yang over gradueted, but under regulete 
dan masalah moral hazar. 
 
14. Semakin membesarnya cronycapitalism dan sistem politik yang otoriter 
dan sentralistik(M. Fadhil Hasan). Jika diartikan secara ekonomis teknis, 
krisis bisa disebut sebagai titik balik pertumbuhan ekonomi yang menjadi 
merosot. Dan penyebabnya jika ditinjau dari teori konjungtur, ada dua 
karakteristik krisis 1). krisis disebabkan tidak sepadannya kenaikan 
konsumsi ketimbang kenaikan kapasitas produksi atau underconsumption 
crisis. 2). Krisis disebabkan terlampau besarnya investasi yang dipicu 
modal asing karena tabungan nasional sudah lebih dari habis untuk 
berinvestasi. Krisis seperti ini disebut overinvestment, dan ini  yang terjadi 
di Indonesia(Kwik Kian Gie). Begitulah beberapa penyebab krismon 98 di 
Indonesia, yang dampaknya masih terasa sampai sekarang. 
 
NB: “krisis kepercayaan” yang ternyata menjadi penyebab paling utama 
dari segala masalah ekonomi yang dihadapi pada waktu itu. Akibat krisis 
kepercayaan itu, modal yang dibawa lari ke luar tidak kunjung kembali, 
apalagi modal baru. 
 
 
Pertengahan 1997 menjadi sejarah kelam perekonomian negara-negara di 
benua Asia, mengingat pada saat itu terjadi krisis moneter atau krisis 
ekonomi yang berdampak luas pada stabilitas makroekonomi dan 
kehidupan masyarakat.  Bukan itu saja, khusus yang terjadi di Indonesia, 
krisis ekonomi 1997-1998 menandai berakhirnya satu rezim pemerintahan 
yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun. Ironisnya, peralihan orde 
pemerintahan tersebut diwarnai dengan penjarahan massa, tindak 
kekerasan bernuansa rasial, serta demonstrasi besar-besaran yang 

dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil yang memakan korban 
jiwa. 
 
Bermacam pemikiran mengemuka mengenai penyebab munculnya krisis 
yang terjadi kala itu. Salah satu yang sering disebut adalah adanya ulah 
spekulan, khususnya menunjuk kepada George Soros, yang bermain di 
pasar finansial Asia. George Soros sendiri merupakan seorang multi 
jutawan, investor, sekaligus pendiri perusahaan dibidang keuangan 
bernama Soros Fund Management LLC. Selanjutnya, jika dilihat dari 
kronologi waktunya, penelitian menunjukkan bahwa krisis ekonomi Asia 
dimulai dari terdepresiasinya nilai mata uang baht Thailand pada 
pertengahan 1997. Penurunan baht terjadi dalam rentang periode yang 
cukup lama. Hal ini lantas memicu kekhawatiran negara-negara satu 
kawasan, dan memang terbukti bahwa depresiasi bath turut menyeret 
nilai mata uang lain, termasuk won Korea Selatan, dollar Singapura, dollar 
Hongkong, ringgit Malaysia, peso Philipina, dan rupiah Indonesia. Dua 
negara terdampak paling besar adalah Malaysia dan Indonesia. Oleh 
karenanya, fokus tulisan ini akan tertuju ke Thailand, Malaysia, dan 
Indonesia. 
 
Thailand mengalami krisis pertama kali di pertengahan 1997. Pemerintah 
setempat mengklaim bahwa terpuruknya kondisi moneter diakibatkan 
oleh ulah spekulan yang bermain di pasar keuangan di kawasan Asia 
Tenggara. Tidak lama setelah itu, pemerintah Thailand meminta bantuan 
kepada the International Monetary Fund (IMF). Karena dana IMF tidak 
mencukupi untuk penanggulangan krisis, maka bantuan juga diberikan 
oleh Jepang, Bank Dunia (the World Bank), Bank Pembangunan Asia (the 
Asian Development Bank), dan beberapa negara tetangga. Total bantuan 
yang diterima Thailand dari berbagai pihak tersebut mencapai US$ 17.2 
milliar. Sayangnya, gelontoran dana bantuan sebesar itu tidak mampu 
mengangkat mata uang baht. Dari studi-studi yang ada, diduga kegagalan 
itu disebabkan adanya pesimisme dari kalangan pelaku pasar dalam negeri 
terhadap program IMF. Dengan kata lain, pasar domestik Thailand 
mempertanyakan kredibilitas IMF dalam upaya membangkitkan stabilitas 
perekonomian negara (Takatoshi, Ito, Asian Currency Crisis and the 
International Monetary Fund, 10 Years Later: Overview, Asian Economic 
Policy Review, 2007). 
 
Disisi lain, Malaysia juga mengalami dampak krisis yang cukup parah, 
ditandai dengan menurunnya mata uang ringgit dari RM 2.4/US$ menjadi 
RM 4.9/US$ atau mengalami depresiasi lebih dari 100% pada 1997. 
Penurunan ringgit diikuti pula dengan anjloknya nilai investasi senilai RM 
22 milliar. Namun demikian, belajar dari apa yang menimpa Thailand, 
pemerintah Malaysia tidak mengajukan pinjaman kepada IMF, melainkan 
hanya meminta pendapat dan konsultasi atas langkah-langkah 
penyelesaian krisis. Dikemudian hari, melalui program the National 
Economic Recovery Plan, pemerintah Malaysia berusaha keras menjaga 
stabilitas keuangan nasional, mengembalikan kepercayaan pasar, serta 
melakukan restrukturisasi atas utang korporasi. 
 
Selain itu, untuk meningkatkan geliat perekonomian disektor riil, otoritas 
moneter setempat menurunkan suku bunga secara bertahap serta 
melakukan pelonggaran kebijakan moneter yang dimulai pada 
pertengahan 1998 hingga 1999. Pemerintah Malaysia juga memberlakukan 
stimulus fiskal. Dengan upaya-upaya tersebut, Malaysia mulai bangkit dan 
secara bertahap keluar dari krisis ( Hui Lim and Khoon Goh, How Malaysia 
Weathered The Financial Crisis: Policies and Possible Lessons, 2002). Akan 
halnya di Indonesia, sebelum terjadi krisis di pertengahan 1997, Indonesia 
mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Menurut 
catatan Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia menurun dari tahun ke 
tahun, hingga mencapai 11% dari total penduduk saat itu atau sekitar 11 
juta jiwa (Weber, E.J, The IMF and Indonesia: Two Equal Partners, 1998). 
 
Disamping itu, Program Keluarga Berencana juga dinyatakan berhasil 
mengurangi angka kematian bayi, dari sebelumnya 118 kematian per 
1,000 kelahiran, menjadi hanya 52 kasus. Keberhasilan pembangunan juga 
ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup dari yang semula 
dikisaran 48 tahun menjadi 64 tahun.  
 
Intinya, sebelum krisis terjadi, Indonesia berada dalam kondisi stabil 
secara ekonomi dan politik (Sebagai catatan: dikemudian hari, stabilitas 
ekonomi dan politik dibawah pemerintahan saat itu menjadi perdebatan 
tersendiri, terutama bila dikaitkan dengan isu korupsi-kolusi-nepotisme 
(KKN), kebebasan berserikat dan berpendapat, serta penggunaan 
perangkat militer untuk menekan masyarakat sipil). 
 
Tidak lama setelah depresiasi menimpa baht Thailand, mata uang rupiah 
ikut tersungkur dalam. Tercatat diawal tahun 1997 nilai rupiah stabil 
dikisaran Rp 2,000-2,300/US$ lalu menukik tajam hingga lebih dari Rp 
10,000/US$ dalam waktu satu tahun. Dari situ diketahui pula bahwa 
ternyata utang korporasi swasta di Indonesia mencapai US$ 75 milliar. 
Selain itu, sistem perbankan nasional Indonesia juga dinyatakan gagal 
karena banyak diintervensi oleh kepentingan politik. Setelah gagal 
menangani krisis melalui penerapan kebijakan mata uang mengambang 
(floating rate), yang menyebabkan nilai tukar rupiah justru semakin anjlok, 
Indonesia meminta bantuan IMF senilai tak kurang dari US$ 23 milliar; dan 
seperti yang pernah kita bahas pada topik mengenai the International 
Monetary Fund, dalam memberikan bantuan, IMF menerapkan syarat-
syarat tertentu, diantaranya penghapusan monopoli perdagangan dan 
industri (Perlu diketahui bahwa beberapa korporasi besar di Indonesia 
pada saat itu dikuasai oleh orang-orang yang dekat dengan pemerintah). 
Selain itu IMF meminta penghapusan subsidi pemerintah terhadap 
beberapa jenis komoditas. 
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Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penutupan 16 bank nasional, yang 
kemudian justru menimbulkan terjadinya rush atau kepanikan nasabah 
sehingga mengambil simpanan mereka pada bank. Akibatnya bisa ditebak, 
perbankan nasional mengalami kekurangan likuiditas. Lebih lanjut, data 
menyebutkan bahwa 260 perusahan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 
(saat ini bernama Bursa Efek Indonesia) mengalami kebangkrutan. Lantas, 
utang luar negeri Indonesia membengkak dari US$ 83 milliar di 1994 
menjadi US$ 136 milliar. Sementara itu, dalam kurun tiga bulan semenjak 
Maret 1997, cadangan devisa pemerintah menyusut dari US$ 20 milliar 
menjadi US$ 16.3 milliar (Baker, R, Indonesia In Crisis, Asia-Pacific Isues, 
Analysis from the East-West Center No. 36, May 1998). 
 
Atas kegagalan-kegagalan ini, pemerintah Indonesia menyebut bahwa IMF 
telah salah mendiagnosa penyebab krisis, sehingga tidak tepat dalam 
penanganannya. Hal ini kemudian merenggangkan hubungan antara 
Indonesia dengan IMF (termasuk Amerika Serikat sebagai pendonor 
utama). Hal tersebut semakin diperparah dengan keinginan pemerintah 
Indonesia untuk melakukan sistem fixed exchange rate (dollar pegging), 
atau mematok nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada akhirnya, 
kondisi perekonomian menjadi semakin tidak terkendali, sehingga 
membuat masyarakat sipil beserta para mahasiswa menuntut 
tanggungjawab pemerintah, yang dikemudian hari berujung pada 
tumbangnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. 
 
Kesimpulan dari penelitian atas krisis ekonomi di Indonesia pada saat itu 
antara lain:  

1. secara politik dan ekonomi, pemerintahan Indonesia tidak 
memiliki pondasi yang kokoh, karena cenderung terkungkung 
pada kekuasaan disatu tangan (presiden). 

2. institusi pemerintahan dikuasai oleh pihak-pihak yang sudah 
berumur (old generation), yang cenderung koruptif dan 
menolak perubahan (mempertahankan status quo). 

3. adanya hubungan yang tidak 'sehat' antara korporasi bisnis 
dengan pemerintah yang sedang berkuasa, sehingga tidak 
tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan dan 
kredibel. 

 
 

 
 
 
Krisis multidimensional merupakan gabungan dari berbagai, krisis. Krisis-
krisis tersebut antara lain ekonomi, sosial budaya, agama, kepercayaan, 
moral, dan sebagainya. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 
1997 membuat terjadinya krisis multidimensional. Banyak terjadi 
kerusuhan, pembakaran, penjarahan, pembunuhan, dan sebagainya. 
Peristiwa tersebut membuat stabilitas dalam negeri bangsa Indonesia 
menjadi kacau. Berikut ini beberapa krisis multidimensional yang terjadi di 
Indonesia pada tahun 1997. 
 
1. Krisis Politik 
Setahun sebelum pemilihan umum direncanakan pada bulan Mei 1997, 
kehidupan politik Indonesia mulai memanas. Pemerintahan yang didukung 
oleh Golkar (Golongan Karya), berusaha mempertahankan kemenangan 
mutlak yang telah dicapai dalam lima kali pemilihan umum sebelumnya. Di 
lain pihak, tekanan terhadap pemerintahan Orde Baru oleh masyarakat 
makin berkembang.  Setahun sebelum pemilihan umum direncanakan 
pada bulan Mei 1997, kehidupan politik Indonesia mulai memanas. 
Pemerintahan yang didukung oleh Golkar (Golongan Karya), berusaha 
mempertahankan kemenangan mutlak yang telah dicapai dalam lima kali 
pemilihan umum sebelumnya. Di lain pihak, tekanan terhadap 
pemerintahan Orde Baru oleh masyarakat makin berkembang. 
 
Pemerintahan Orde Baru dianggap bersikap otoriter dan tertutup dalam 
berpolitik nasional. Kekuatan partai Golkar dimanfaatkan oleh 
pemerintahan Orde Baru untuk mengamankan kekuasaanny.a. Dua partai 
politik lainnya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai 
Demokrasi Indonesia (PDI) dikendalikan oleh pemerintah. Akibatnya peran 
kontrol politik dua partai tersebut terhadap kebijakan pemerintah tidak 
berfungsi sama sekali. Pemerintahan Orde Baru selalu melakukan 
intervensi terhadap kehidupan internal partai politik. Intervensi tersebut 
dilakukan untuk melanggengkan kekuasaannya. Hal ini diperkokoh dengan 
keluarnya lima paket undang-undang, yaitu: 
a. UU No.  1/1985 tentang Pemilihan Umum; 
b. UU No. 2/1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenag 
DPR/MPR;  
c. UU No. 3/1985 tentang Partai Politik dan Golongan karya;  
d. UU No. 4/1985 tentang Referendum;  
e. UU No. 5/1985 tentang Organisasi Massa. 
 
Sikap pemerintah Orde Baru yang otoriter, tertutup, dan tidak demokratis 
serta merebaknya KKN menimbulkan krisis kepercayaan di dalam 
masyarakat. Gejala ini mulai tampak dalam pemilu 1992 yang ditandai 
dengan suara Golkar berkurang cukup drastis. Sejak tahun 1996, 
ketidakpuasan terhadap pemerintah Orde Baru mulai muncul. Munculnya 
tokoh vokal seperti Amien Rais serta lahirnya gerakan mahasiswa makin 
memperbesar keberanian masyarakat. Masyarakat mulai berani 

melakukan kritik tajam terhadap pemerintahan Orde Baru. Kritik tersebut 
antara lain mengenai masalah dwifungsi ABRI, praktik KKN, pelanggaran 
HAM, pratik monopoli, dan lima paket Undang-Undang Politik. 
 
Setelah pemilihan umum 1997, rekayasa-rekayasa politik terus dibangun 
oleh pemerintah Orde Baru. Akibat rekayasa tersebut, Pasal 2 UUD 1945 
tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pasal 2 UUD 1945 
berbunyi "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Namun dalam kenyataanya, 
kedaulatan ada di tangan sekelompok orang tertentu. Anggota MPR sudah 
diatur dan direkayasa. Sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan 
ikatan kekeluargaan (nepotisme). Oleh karena itu, tidak mengherankan 
apabila anggota DPR/MPR terdiri atas para istri, anak, dan kerabat dekat 
para pejabat negara. 
 
Kabinet Pembangunan VII dibentuk setelah Sidang Umum MPR bulan 
Malet 1998. Kabinet ini dianggap masih membawa nilai-niali korupsi, 
kolusi, dan nepotisme (KKN). Berbagai tekanan terhadap kepemimpinan 
Presiden Soeharto makin rneluas. Tekanan tersebut dilakukan oleh para 
mahasiswa dan kaum intelektual sejak bulan April 1998. 
 
2. Krisis Moneter  
Pada awal Juli 1997, Negara Thailand dilanda krisis moneter. Krisis ini 
memengartihi nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, seperti 
Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Akibatnya nilai tukar rupiah dengan dolar 
menurun drastis. Nilai rupiah yang semula berada pada level 
Rp4.850/dollar AS mengalami penurunan nilai pada tahun 1997. Pada 
bulan Januari 1998, penurunan nilai rupiah mencapai Rp17.000/dollar AS. 
Nilai mata uang rupiah mengalami depresiasi (penurunan nilai) lebih dari 
80 persen. Hal ini mengakibatkan harga-harga barang kebutuhan pokok 
menjadi sangat tinggi. Penurunan nilai rupiah juga mengakibatkan nilai 
ekspor menjadi merosot. Akibatnya devisa negara mengalami penurunan 
yang luar biasa. 
 
Total utang luar negeri negara per Maret 1998 mencapai     138 milyar 
dollar AS. Sekitar 72,5 milyar dollar AS adalah utang swasta dan dua 
pertiganya merupakan jangka pendek. Sebanyak 20 milyar dollar AS akan 
jatuh tempo dalam tahun 1998. Pada saat itu cadangan devisa tinggal 
sekitar 14,44 milyar dollar AS. Keadaan ini akibat meningkatnya 
permintaan dollar untuk membayar utang. Merosotnya nilai tukar rupiah 
juga disebabkan oleh reaksi terhadap angka-angka RAPBN 1998/1999 yang 
diumumkan  6 Januari 1998. Angka-angka RAPBN dinilai tidak realistis.  
 
Merosotnya nilai mata uang rupiah memicu keadaan panik tentang akan 
habisnya persediaan bahan makanan sehari-hari. Presiden Soeharto 
akhirnya meminta bantuan sarana penyelamatan kepada International 
Monetary Fund (IMF) berjumlah US$43 miliar. Sudah tepatkah langkah 
Presiden Soeharto meminta bantuan kepada IMF untuk mengatasi krisis 
ekonomi pada saat itu?. Perjanjian dengan IMF dilakukan pada bulan 
Oktober 1997. Akibat perjanjian tersebut memaksa pemerintah Indonesia 
harus melakukan pembaruan-pembaruan kebijakan. Di antaranya, 
penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Usaha ini ternyata 
tidak membawa suatu pemecahan masalah, tetapi justru menimbulkan 
masalah barn. 
 
Di tengah kondisi yang tidak menentu, Presiden Soeharto justru 
mengeluarkan pernyataan bahwa paket IMF yang ditandatanganinya 
tersebut menjurus pada ekonomi liberal. Hal ini menyiratkan bahwa 
pemerintah Indonesia tidak akan melaksanakan perjanjian dengan IMF. 
Perjanjian tersebut berisi 50 butir kesepakatan. Situasi tarikmenarik antara 
pemerintah dan IMF menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia makin 
memburuk. 
 
3. Krisis Ekonomi  
Sejak bulan Juli 1997, Indonesia mulai terkena imbas krisis moneter yang 
menimpa dunia, khususnya Asia Tenggara. Krisis moneter yang 
berkepanjangan, akhirnya mengarah pada krisis ekonomi di Indonesia. 
Krisis ekonomi tersebut ditandai dengan: 
a. kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah,  
b. pemerintah melikuidasi enam belas bank bermasalah pada akhir 1997,  
c. pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 
yang mengawasi empat puluh bank bermasalah lainnya, 
d. perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar 
utang luar negeri yang telah jatuh tempo, 
e. angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat karena banyak 
perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan kegiatannya 
sama sekali, dan 
f. persediaan sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir 
tahun 1997.  Akibatnya harga-harga barang naik tidak terkendali dan hal 
itu berarti biaya hidup juga makin tinggi. 
 
4. Krisis Sosial  
 Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak mampu 
mengatasi krisis ekonomi mendorong perilaku negatif dari masyarakat. 
Sepanjang tahun 1996, telah terjadi pertikaian sosial dan politik dalam 
kehidupan masyarakat. Pada bulan Oktober 1996 terjadi pertikaian di 
Situbondo (Jatim). Bulan Desember 1996 terjadi pertikaian di Tasikmalaya 
(Jabar) dan Sanggau Ledo yang meluas ke Singkawang dan Pontianak 
(Kalbar). Ketegangan politik terus berlanjut sampai menjelang pemilu 
tahun 1997. Ketegangan tersebut berubah menjadi konflik antaretnik dan 
agama. Pada bulan Maret 1997, terjadi konflik di Pekalongan (Jawa 
Tengah). 
 
 Saat krisis ekonomi makin dalam, muncul gangguan-gangguan sosial di 
masyarakat. Pada bulan-bulan pertama tahun 1998, terjadi kerusuhan-

MATERI 15 

KRISIS MULTIDIMENSI DAN TRAGEDI 1998 
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kerusuhan anti-Cina di sejumlah kota di Indonesia. Kelompok 
Cina/Tionghoa merupakan sasaran kemarahan masyarakat. Hal itu karena 
kelompok Cina/Tionghoa mendominasi perekonomian di Indonesia. Badai 
krisis ekonomi makin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non-ekonomi. 
Badai ekonomi membawa pengaruh terhadap proses suatu perubahan 
selanjutnya.  
 
5. Krisis Hukum 
 Sistem peradilan pada masa Orde Baru tidak dapat dijadikan barometer 
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 
nepotisme (KKN). Bersamaan dengan krisis moneter, ekonomi, dan politik, 
juga terjadi krisis di bidang hukum (peradilan).  Krisis hukum pada masa 
Orde Baru juga tercermin dari berbagai praktik.pelanggaran HAM. 
Pelanggaran HAM tersebut seperti pemberlakuan Daerah Operasi Militer 
(DOM) di Aceh, penumpasan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, 
terjadinya kasus Marsinah, dan penculikan aktivis mahasiswa reformasi. 
Kasus pelanggaran HAM antara lain berupa pembunuhan, penculikan, 
penyiksaan, dan penghilangan secara paksa. Pelanggaran tersebut 
merupakan dampak pendekatan keamanan yang dilakukan ABRI dalam 
menyelesaikan masalah-masalah pembangunan. 
 
KRISIS MULTIDIMENSI INDONESIA tahun 1997 
 
Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997, sementara ini 
telah berlangsung hampir dua tahun dan telah berubah menjadi krisis 
ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak 
perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang 
menganggur. Memang krisis ini tidak seluruhnya disebabkan karena 
terjadinya krisis moneter saja, karena sebagian diperberat oleh berbagai 
musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi di tengah kesulitan 
ekonomi seperti kegagalan panen padi di banyak tempat karena musim 
kering yang panjang dan terparah selama 50 tahun terakhir (Bencana alam 
La Nina) hama, kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan dan 
peristiwa kerusuhan yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 
1998 lalu dan kelanjutannya. Krisis moneter ini terjadi, meskipun 
fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan 
disanjung-sanjung oleh Bank Dunia (lihat World Bank: Bab 2 dan 
Hollinger).  
 
Yang dimaksud dengan fundamental ekonomi yang kuat adalah 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, tingkat 
pengangguran relatif rendah, neraca pembayaran secara keseluruhan 
masih surplus meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar 
namun jumlahnya masih terkendali, cadangan devisa masih cukup besar, 
realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus. Namun 
di balik ini terdapat beberapa kelemahan struktural seperti peraturan 
perdagangan domestik yang kaku dan berlarut-larut, monopoli impor yang 
menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif. Pada saat 
yang bersamaan kurangnya transparansi dan kurangnya data 
menimbulkan ketidak pastian sehingga masuk dana luar negeri dalam 
jumlah besar melalui sistim perbankan yang lemah. Sektor swasta banyak 
meminjam dana dari luar negeri yang sebagian besar tidak di hedge. 
Dengan terjadinya krisis moneter, terjadi juga krisis kepercayaan. 
(Bandingkan juga IMF, 1997: 1) 
 
 
Para Mahasiswa Menduduki Gedung DPR 
 
Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari 
berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan 
politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan 
dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang 
sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan 
Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang 
dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, 
melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan 
demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi 
yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, 
kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari 
pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. 
Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di antaranya: 
 

1. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan 
pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang 
Negara Kesatuan Republik Indonesia). 

2. Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi 
semu atau demokrasi rekayasa. 

3. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang 
merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk 
mengontrolnya. 

4. Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap 
warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam 
pemerintahan. 

5. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. 
Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang 
Umum MPR, tetapipemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan 
tidak demokratis. 

 
Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas 
pada bidang politik. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan 
intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk 
melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani 
masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat 
pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan 
ketentuan pasa 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman 

memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan 
pemerintah (eksekutif). 
 
Krisis hukum pada masa Orde Baru juga tercermin dari berbagai praktik 
pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM tersebut seperti pemberlakuan 
Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, penumpasan Organisasi Papua 
Merdeka (OPM) di Papua, terjadinya kasus Marsinah, dan penculikan 
aktivis mahasiswa reformasi. Kasus pelanggaran HAM antara lain berupa 
pembunuhan, penculikan, penyiksaan, dan penghilangan secara paksa. 
Pelanggaran tersebut merupakan dampak pendekatan keamanan yang 
dilakukan ABRI dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan. 
 
Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 
mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, 
ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda 
dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar 
rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai 
tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar 
Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap 
dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada 
bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik 
terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda 
Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti: 1)Hutang 
luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis 
ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi 
sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis 
ekonomi. 
 
Krisis ekonomi tersebut ditandai dengan: 

1. kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, 
2. pemerintah melikuidasi enam belas bank bermasalah pada 

akhir 1997,pemerintah membentuk Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi empat puluh bank 
bermasalah lainnya, 

3. perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat 
membayar utang luar negeri yang telah jatuh tempo, 

4. angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat karena 
banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau 
menghentikan kegiatannya sama sekali, dan persediaan 
sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir 
tahun 1997.  Akibatnya harga-harga barang naik tidak 
terkendali dan hal itu berarti biaya hidup juga makin tinggi. 

 
Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis 
sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis 
menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan 
agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di 
beberapa daerah, khususnya kerusuhan-kerusuhan anti-Cina di sejumlah 
kota di Indonesia. Kelompok Cina/Tionghoa merupakan sasaran 
kemarahan masyarakat. Hal itu karena kelompok Cina/Tionghoa 
mendominasi perekonomian di Indonesia. Badai krisis ekonomi makin 
menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non-ekonomi.. Ketimpangan 
perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis 
sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-
harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor 
yang rentan terhadap krisis sosial. 
 
Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi 
kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. 
Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang 
demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan 
pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak 
telah melahirkan krisis kepercayaan. Krisis ini akhirnya berujung pada 
diturunkannya Soeharto dari kursi kepresidenan yang juga merupakan 
tanda berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era Reformasi dengan 
diangkatnya B.J. Habibie sebagai Presiden RI ke-3. Krisis nilai tukar yang 
dialami oleh bangsa Indonesia pada periode Juni 1998, telah membawa 
akibat yang sungguh diluar perkiraan siapapun, bahkan tak pula prediksi 
para ahli. Krisis tersebut, pada kisah lanjutannya berkembang 
dan meluas mencapai krisis multidimensional; ekonomi, politik, sosial,  
budaya dan kemudian: identitas bangsa. 
 
Kerusuhan Mei 1998 
Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa 
yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei-15 Mei 1998, khususnya di Ibu Kota 
Jakarta namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali 
oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat 
mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 
12 Mei 1998. Dan penurunan jabatan Presiden Soeharto 
 
Kerusuhan 
Pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk 
massa—terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi 
kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan dan Surakarta. Terdapat 
ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami 
pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa 
beramai-ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Dalam 
kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang 
meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan 
kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandyawan, bernama Ita 
Martadinata Haryono, yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun, 
juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu 
indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam Kerusuhan ini digerakkan secara 
sistematis, tak hanya sporadis. 
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Amuk massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut 
ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan "Milik pribumi" 
atau "Pro-reformasi". Sebagian masyarakat mengasosiasikan peristiwa ini 
dengan peristiwa Kristallnacht di Jerman pada tanggal 9 November 1938 
yang menjadi titik awal penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi dan 
berpuncak pada pembunuhan massal yang sistematis atas mereka di 
hampir seluruh benua Eropa oleh pemerintahan Jerman Nazi. Sampai 
bertahun-tahun berikutnya Pemerintah Indonesia belum mengambil 
tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa 
kerusuhan Mei 1998. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang 
menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas 
kasus-kasus pemerkosaan tersebut, namun pernyataan ini dibantah oleh 
banyak pihak. 
 
Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan 
kontroversi sampai hari ini. Namun umumnya masyarakat Indonesia 
secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah 
lembaran hitam sejarah Indonesia, sementara beberapa pihak, terutama 
pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian 
(genosida) terhadap orang Tionghoa, walaupun masih menjadi kontroversi 
apakah kejadian ini merupakan sebuah peristiwa yang disusun secara 
sistematis oleh pemerintah atau perkembangan provokasi di kalangan 
tertentu hingga menyebar ke masyarakat. 
 
Pengusutan dan penyelidikan 
Tidak lama setelah kejadian berakhir dibentuklah Tim Gabungan Pencari 
Fakta (TGPF) untuk menyelidiki masalah ini. TGPF ini mengeluarkan sebuah 
laporan yang dikenal dengan "Laporan TGPF"] Mengenai pelaku provokasi, 
pembakaran, penganiayaan, dan pelecehan seksual, TGPF menemukan 
bahwa terdapat sejumlah oknum yang berdasar penampilannya diduga 
berlatar belakang militer. Sebagian pihak berspekulasi bahwa Pangab saat 
itu (Wiranto) dan Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin melakukan 
pembiaran atau bahkan aktif terlibat dalam provokasi kerusuhan ini Pada 
2004 Komnas HAM mempertanyakan kasus ini kepada Kejaksaan Agung 
namun sampai 1 Maret 2004 belum menerima tanggapan dari Kejaksaan 
Agung  
 
Penuntutan Amendemen KUHP  
Pada bulan Mei 2010, Andy Yentriyani, Ketua Subkomisi Partisipasi 
Masyarakat di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 
(Komnas Perempuan), meminta supaya dilakukan amendemen terhadap 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut Andy, Kitab UU Hukum 
Pidana hanya mengatur tindakan perkosaan berupa penetrasi alat kelamin 
laki-laki ke alat kelamin perempuan. Namun pada kasus Mei 1998, bentuk 
kekerasan seksual yang terjadi sangat beragam. Sebanyak 85 korban saat 
itu (data Tim Pencari Fakta Tragedi Mei 1998), disiksa alat kelaminnya 
dengan benda tajam, anal, dan oral. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut 
belum diatur dalam pasal perkosaan Kitab UU Hukum Pidana. 
 
 
Pelanggaran HAM pada Tragedi Trisakti 1998 Hak Asasi Manusia (HAM) 
adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan 
yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. 
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah memuat 
pasal-pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan 
pemenuhan HAM. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita 
mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia 
tanpa membeda-bedakan golongan, status, keturunan, dan lain-lain. 
Sehingga, melanggar hak asasi seseorang bertentangan dengan hukum 
yang berlaku di Indonesia dan dengan kita melanggar hak asasi sesorang, 
berarti kita telah merenggut hak asasi orang tersebut. Pelanggaran hak 
asasi manusia memang bertentangan dengan hukum yang berlaku di 
Indonesia, akan tetapi, masih banyak ditemukan sejumlah kasus 
pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu contoh kasus 
pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia adalah Tragedi Trisakti 1998. 
Jaminan hak asasi manusia yang telah dilanggar dalam kasus itu adalah 
jaminan hak untuk hidup. Jaminan hak asasi tersebut tercantum pada UUD 
1945 Pasal 28A. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28A yang berbunyi: “Setiap 
orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya.” Dalam pasal 28A tersebut jelas diterangkan bahwa pasal 
tersebut menjamin hak seseorang untuk hidup. Tetapi, dalam kasus 
Tragedi Trisakti 1998, para anggota polisi dan militer/TNI yang terlibat 
dalam kasus itu telah merenggut hak hidup mahasiswa Universitas Trisakti 
dengan cara menginjak, memukuli, dan menembak mahasiswa secara 
brutal. Akibat dari peristiwa itu, 6 orang dinyatakan tewas dan 16 orang 
lainnya mengalami luka parah. Kasus tersebut mengakibatkan beberapa 
kejadian yang juga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.  
 
Salah satunya terjadi amuk massa dimana-mana, bahkan etnis China juga 
menjadi sasarannya. Selain membunuh, massa yang mengamuk itu juga 
memperkosa para wanita keturunan etnis tersebut. Hanya dari sebuah 
kasus yang melanggar satu bahkan lebih jaminan hak asasi manusia saja, 
dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang lain. Kita tidak 
bisa membiarkan kasus-kasus seperti itu terjadi lagi dan lagi. Oleh karena 
itu, sebaiknya hak asasi manusia untuk hidup perlu adanya peningkatan 
jaminan perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakkannya. Tanpa 
adanya jaminan yang lebih menjamin, seperti penegakkan hukum, maka 
kasus-kasus tersebut akan terus terjadi. Karena jika penegakkan hukum 
tidak dilakukan, khawatir nantinya akan banyak orang yang tidak segan 
untuk melanggarnya. Penegakkan hukum untuk menjamin perlindungan 
dan pemenuhan dari hak asasi manusia, dapat dilakukan dengan 
memberatkan sanksi kepada pelanggar hak asasi manusia.  
 
Dengan sanksi yang berat, serta para penegak hukum yang tegas, jujur, 
dan adil, dapat meminimalisir kasus pelanggaran hak asasi manusia di 

Indonesia. Kita sebagai warga negara yang baik, harus terus berupaya agar 
hak asasi manusia untuk hidup terjamin perlindungan, pemenuhan, 
pemajuan, dan penegakkannya. Karena jangan sampai hidup seseorang 
terbuang sia-sia hanya karena masalah yang sebenarnya sepele. Selain itu, 
alasan mengapa hak asasi manusia untuk hidup penting untuk dijamin 
perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakkannya adalah karena 
jika tidak terjamin akan menimbulkan perbuatan yang bertentangan 
dengan nilai-nilai kemanusiaan. Alasan lainnya adalah karena pemerintah 
yang berwenang dalam perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan 
penegakkan hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk memenuhi 
hak warga negara Indonesia untuk hidup. Jika pemerintah tidak 
menjaminnya, maka pemerintah telah melanggar kewajibannya.  
 
Sehingga, penting bagi kita khususnya pemerintah yang berwenang untuk 
menjamin perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakkan hak 
asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia memang 
banyak yang belum terselesaikan atau tuntas. Seperti halnya kasus Tragedi 
Trisakti 1998 yang sulit untuk dipecahkan. Kasus Trisakti ini sudah terjadi 
bertahun-tahun yang lalu, tetapi para pelaku tidak pernah terungkap 
secara jelas atau detail. Salah satu alasan sulitnya memecahkan kasus ini 
adalah keterlibatan orang-orang penting (berkuasa) pada saat itu atau 
bahkan sampai saat ini. Sehingga terdapat banyak hal-hal yang 
menghambat terpecahkannya kasus tersebut. Sebenarnya ada beberapa 
solusi yang dapat mengatasi kasus Trisakti khususnya kasus yang berkaitan 
tentang pelanggaran hak asasi manusia untuk hidup. Pertama, pemerintah 
melalui Komnas HAM, harus menyelidiki dengan seksama tentang apa 
yang terjadi pada saat itu, penyebab timbulnya masalah, dan siapa saja 
pelaku yang berperan serta dalam masalah itu.  
 
Kedua, jika ternyata Komnas HAM dan pemerintah tidak sanggup 
melakukan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, maka kita harus 
meminta lembaga yang lebih tinggi, yaitu PBB. Hal ini bertujuan untuk 
mengambil alih kasus ini sebelum kasus ini kadaluarsa dan ditutup. Ketiga, 
menghargai hak-hak asasi dari warga negara Indonesia, dengan 
mengusahakan secara maksimal agar hak kita untuk hidup dijunjung tinggi, 
begitu pula hak asasi lain seperti hak kita untuk memperoleh penghidupan 
yang layak, perekonomian yang baik, kebebasan mengemukakan 
pendapat, perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan lain sebagainya. 
Keempat, pemerintah yang berwenang harus menegakkan/menegaskan 
hukum yang berlaku yang berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia di 
Indonesia, serta memberikan sanksi yang berat dan tegas bagi pelaku 
pelanggaran hak asasi manusia. Saya berharap, dengan beberapa solusi 
tadi dapat mengurangi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di 
Indonesia khususnya pelanggaran hak hidup. 
 
 
 

 
 
International Monetary Fund (IMF) 
Dana Moneter Internasional (IMF) adalah organisasi internasional yang 
bertanggung jawab didalam mengatur sistem finansial global dan 
menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu 
masalah – masalah keseimbangan neraca keuangan masing – masing 
negara. Salah satu misinya adalah membantu negara – negara yang 
mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya negara 
tersebut diwajibkan melakukan kebijakan – kebijakan tertentu, misalnya 
privatisasi Badan Usaha Milik Negara. Dari negara – negara anggota PBB 
yang tidak menjadi anggota IMF dalah Korea Utara, Kuba, Liechtenstein, 
Andorra, Monako, Tuvalu, dan Nauru. 
IMF dijuluki organisasi internasional paling berkuasa di abad 20, yang 
sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan sebagian besar penduduk 
bumi. Ada pula yang mengolok – ngolok IMF sebagai singkatan dari 
“Institute Of Mistery and Famine” (Lembaga Kesengsaraan dan Kelaparan). 
Sebagaimana halnya Bank Dunia, lembaga ini dibentuk sebagai hasil 
kesepakatan Bretton Wods setelah perang dunia II. Menurut pencetusnya, 
Keynes dan Dexter White tujuannya adalah menciptakan lembaga 
demokratis yang menggantikan kekuasaan para bankir san pemilik modal 
internasional yang bertanggung jawab terhadap resesi ekonomi pada 
dekade 1930an, akan tetapi peran itu sekarang berbalik 180 derajat 
setelah IMF dan Bank Dunia menerapkan model ekonomi neo-liberal yang 
menguntungkan para pemberi pinjaman, bankir swasta dan investor 
internasional. 
 
Tujuan IMF 
Dalam status pendirian IMF disebut enam tujuan yang ingin dicapai oleh 
IMF, yaitu : 
a. Untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan 
mendirikan  lembaga 
b.   Untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia 
c.   Untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing 
d. Untuk mengurangi dan membatasi praktek – praktek pembatasan 
terhadap    pembayaran internasional 
e.  Untuk menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk 
pinjaman jangka pendek atau jangka menengah yang dibutuhkan guna 
mempertahankan kurs valuta asing yang stabil selama neraca pembayaran 

MATERI 16 

PERANAN INTERNATIONAL MONETARY FUND 

(IMF) PADA PEREKONOMIAN INDONESIA 
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mengalami defisit yang sifatnya semnetara sampai dapat diatasi dengan 
jalan menyesuaikan tingginya kurs devisa. 
f. Untuk memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus 
neraca pembayaran 
 
Peran IMF Dalam Pekonomian Indonesia 
Pada bulan Juli 1997, krisis ekonomi di Asia turut menghantam Indonesia 
yang pada waktu sebelumnya Dollar AS baru sekitar Rp. 2.400,00. 
Pemerintah Indonesia di bawah Presiden  Soeharto secara resmi 
memintan bantuan dan campur tangan IMF di dalam mengatasi krisis 
moneter dan ekonomi.IMF dipercaya sebagai “dewa penolong” yang dapat 
menciptakan stabilitas financial. Pada tanggal 31 Oktober 1997, IMF 
mengumumkan bantuan $40 milyar untuk perbaikan ekopnomi Indonesia, 
yang selanjutnya ditambah menjadi $45 milyar sebagai kompensasi atas 
reformasi ekonomi. Ketika krisis menghantam Indonesia pada pertengahan 
1997, dampak yang langsung terasa membebani Indonesia adalah 
terjadinya perubahan nilai tukar rupiah terhdap dolas AS secara tajam. 
Penurunan nilai tukar rupiah yang sangat drastis tersebut mengakibatkan 
cadangan devisa pemerintah Indonesia nyaris terkuras habis untuk 
menyelamatkan arus impor agar tetap relative terjaga. nyaris terkurasnya 
cadangan devisa Negara, memaksa pemerintah pada waktu itu untuk 
segera berpaling pada IMF agar segera menjadi penyelamat ekonomi 
Indonesia. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa harapan terbesar 
pemerintah Indonesia untuk meminta berpaling ke IMF pada waktu itu 
adalah dalam rangka untuk mendapatkan kucuran dana segar (hutang) 
dari lembaga keuangan internasional tersebut. 
 
Oleh sebab itu, sejak ditandatanganinya Letter of Inten (LOI) pada tahuyn 
1997 antara pemerintah Indonesia dengan IMF maka praktis  Indoneisa 
mulai saat itulah hutang luar negeri merupakan andalan utama 
pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi yang tengah 
melanda negeri ini. Keaadan ini tidak mengubah keadaan perekonomian 
Indonesia dengan cepat. Bahkan, pada tanggal 22 januari 1998, rupiah 
menembus Rp. 17.000,- per dollar AS. IMF tidak menunjukan rencana 
bantuannya setelah mempelajari tanda-tanda  Presiden Soeharto akan 
menunjuk Menristek Habibie sebagai cawapres untuk mendampinginya. 
Dalam pergolakan ekonomi ini, mata uang rupiah jatuh merosot, dan 
diikuti segera oleh pasar modal. Krisis ekonomi yang bermula dari 
terjadinya gejolak nilai rupiah, akhirnya telah membuahkan dampak yang 
luas terhadap perekonomian nasional. Kegiatan ekonomi nasional sampai 
pertengahan tahun 1997 masih tumbuh secara mengesankan, mulai tahun 
1998 telah mengalami significant deterioration. Laju inflasi meningkat 
sangat cepat seiring melemahkan nilai rupiah. Sementara itu, kebutuhan 
dana untuk berbagai kebutuhan usaha tidak terpenuhi sebagai akibat 
menurunnya kepercayaan masyarakat (domestik maupun internasional) 
terhadap perbankan dan prospek ekonomi Indonesia. Perkembangan ini 
telah mengakibatkan Indonesia mengalami krisis kembar, yaitu terjadinya 
krisis nilai ntukar dan krisis perbankan secara bersamaan 
 
Pada pertengahan 1998, perekonomian Indonesia masih terpuruk. 
Diperkirakan 113 Juta orang penduduk Indonesia (56%dari jumlah 
penduduk) berada dibawah garis kemiskinan. Ada yang mengatakan 
bahwa 40 Juta orang penduduk Indonesia tidak mampu membeli makanan 
dan dalam kondisi rawan pangan. Sejak saat itu, sekalipun sering dikatakan 
bahwa konsep semua itu diusulkan pemerntah sendiri, keputusan akhirnya 
diambil oleh IMF. Dalam pelaksanaannya, IMF akan melakukan evaluasi, 
orang IMF juga akan masuk ke banyak departemen dan intitusi terkait. dari 
sini, kita dapat melihat bahwa IMF-lah yang mengendalikan sekaligus 
mendikte strategi dan kebijkan pemerintah. IMF telah menekan dan 
menuntut pemerintah Indonesia untuk mematuhi sayarat-syarat yang 
dibuat IMF dalam LOI atau Nota Kesanggupan. Buktinya, dana akan 
mengucur kalau sayarat-syarat LOI sudah terpenuhi. 
 
IMF sebagai pihak yang telah dipilih Indonesia sebagai “penyelamat” 
ekonomi Indonesia tentunya tidak akan hanya berdiri sebagain pihak yang 
hanya “mengguyurkan” uangnya ke Indonesia, tanpa konsekuensi apapun 
juga. Akan tetapi, IMF melalui LOI-nya telah mengharuskan Indonesia 
untuk mengikuti tahap-tahap pemulihan ekonomi sebagaimana yang telah 
digariskan dalam butir-butir yang telah dituangkan dalam perjanjian 
tersebut. Tatkala Direktur Eksekutif IMF, Camdesus datang ke Jakarta 
seraya menyodorkan LOI yang berisi reformasi ekonomi yang 
ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 15 Januari 1997 maka 
dimulailah era perekonomian Indonesia yang diarsiteki oleh IMF. Isi butir 
ke 9 “menuntut agar pemerintah menghapuskan subsidi yang sebelumnya 
digunakan untuk membantu masyarakat memembeli BBM dan 
mengurangi defisit anggaran belanja negara”. 
 
Dari berbagai butir yang telah diajukan oleh IMF kepada pemerintah 
Indonesia, ada tiga jurus yang dikenal merupakan andalan IMF dalam 
menagtasi krisis ekonomi. Tiga jurus itu adalah: (1) Jurus liberalisasi 
perdagangan, (2) jurus privatisasi BUMN, (3) Jurus kebebasan investasi 
modal asing . Jika dilihat sepintas, jurus pemulihan ekonomi yang 
ditawarkan IMF pada Indonesia nampaknya sangat bagus. Akan tetapi, jika 
ditelaah secara mendalam, banyak dijumpai berbagai kontradiksi antar 
beberapa jurus tersebut. Sunarsip telah memberikan beberapa analisisnya 
sebagai berikut:  
 
Sebagaimana diketahui, perhatian utama IMF pada negara-negara 
berkembang yang terkena dampak krisis adalah perbaikan neraca 
pembayaran, khususnya neraca berjalan. Dengan demikian, seharusnya 
IMF menyarankan negara-negara tersebut agar mendorong ekspornya dan 
menekan impornya. Namun ironisnya, pada saat yang bersamaan IMF 
justru menganjurkan agar negara yang berkembang meliberalisasi 
perdagangannya. Hal tersebut berarti, negara tersebut harus sangat 
terbuka terhadap arus impor. Konsekuensi logisnya adalah dengan 

masuknya arus impor tersebut berarti akan membahayakan transasksi 
berjalan negara tersebut. Sementara itu terhadap jurus 2 dan 3, 
kesimpulan penelitian empiris menunjukan bahwa derasnya aliran masuk 
investasi asing ternyata tidak mampu memecahkan masalah neraca 
pembayaran di berbagai negara berkembang. Justru biaya untuk melayani 
investasi asing jauh lebih tinggi dibanding dengan utang luar negeri. Posisi 
neraca berjalan tidak mengalami perbaikan, bahkan bertambah parah 
karena negara-negara tersebut sudah berada dalam victous circle of 
import. Semakin besar aliran unvestasi asing semakin tinggi intensitas 
import boom dalam negara-negara tersebut. Seiring dengan itu, aliran 
masuk investasi asing yang longgar juga akan semakin mendesak kekuatan 
ekonomi domestik ke pinggir sambil menunggu saat kematiannya. 
 
Depresiasi rupiah terhadap dolar AS dipicu oleh berbagai faktor, baik 
faktor ekonomi maupun non ekonomi. Secara ekonomi, depresiasi rupiah 
ditimbulkan oleh terus naiknya defisit neraca trasnsaksi berjalan Indonesia 
dari 1,5% tahun 1993 menjadi 3,9% tahun 1997. Defisit transaksi berjalan 
mencerminkan ekspor lebih kecil daripada impor atau aliran pendapatan 
yang masuk lebih kecil daripada aliran pendapatan yang keluar. Dengan 
kata lain, kebutuhan dolar sebagai alat pembyaran luar negeri lebih besar 
daripada yang diterima. Selain itu, depresiasi nilai rupiah terhadap dolar 
juga diakibatkan oleh besarnya hutang luar negeri sektor swasta yang 
ditaksir sudah mencapai 65 Milyar dollar AS. besarnya hutang swasta 
tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap dollar AS menjadi smekain 
meningkat dalam waktu yang bersamaan ketika hutang-hutang tersebut 
jatuh Tempo. Pada bulan Maret 1998, diperkirakan hutang sektor swasta 
yang jatuh tempo mencapai 9,1 Milyar dollar AS. Tingginya permintaan 
dollar dalam waktu yang bersamaan itulah yang memicu naiknya nilai 
penawaran dollar AS terhadap rupiah. 
 
Sedangkan faaktor non ekonomi yang turut berperan besar terhadap 
terjadinya depresiasi rupiah antara lain adalah akibat adanya spekulasi 
dalam transaksi perdagangan valuta asing (Valas). Para spekulan selalu 
memanbfaatkan saat-saat kritis ketika ada tanda-tanda peningkatan 
permintaan akan mata uang tertentu (Dolar AS) mengalami peningkatan 
maka para spekulan tersebut dapt melakukan aksi borong dolar terlebih 
dahulu sehingga tingkat penawaran mata uang tersebut mengalami 
penurunan. Turunnya tingkat penawaran mata uang tersebut ditambah 
dengan tingginya tingkat penawaran bersamaan jelas akan menyebabkan 
melambungnya nilai mata uang tersebut. Pada saat itulah, para spekulan 
mulai melepas sedikit-demi sedikit mata uang yang telah diboongnya demi 
meraup keuntungan yang besar dalam wktu yang relatif singkat. 
 
Suntikan dana dari IMF terus dilakukan untuk menyehatkan Indonesia, 
tetapi pemulihan ekonomi yang didambakan tidak kunjung tiba. Yang 
terjadi justru lilitan hutang yang semakin membengkak ditambah dengan 
krisis multidimensional yang dialami bangsa ini. Pada 1999, hampir semua 
negara-negara ASEAN berada pada tahap pemulihan (recover) ekonomi. 
Sedangkan Indonesia dengan IMFnya masih saja belum beranjak dari badai 
krisis. Indonesia masih tenggelam dalam krisis yang belum menampakan 
tanda-tanda pemulihan ekonomi yang signifikan. Jika kita menyinggung 
badan keuangan dunia seperti IMF, maka kita akan selalu ingat dalang 
peristiwa bom ekonomi yang meledak pada tahun 1997-1998. dampak 
postif peristiwa itu adalah tidak pelak jatuhnya kekuasaan orde baru 
pimpinan Soeharto. Namun cilakanya moment peristiwa positif itu bukan 
merupakan efek rencana positif dari kebiajakan fiscal yang telah 
diterapkan di Indonesia melainkan suatu kebetulan. Pada tahun 2008 ini, 
krisis ekonomi kembali menyerang dunia, apakah Indonesia bakal terkena 
dampak negatifnya? Jawabannya adalah mau gak mau, suka gak suka 
sepertinya Indonesia tidak bias menghindar, hal ini dikarenakan system 
yang di anut RI adalah terbuka untuk pasar bebas, sehingga sebaiknya 
pemerintah dan segala jajarannya harus segera merapatkan barisan untuk 
menghadapi ini semua. 
 
IMF adalah dapat diibaratkan sebagai “Dewa Amputasi” dan bukan yang 
diharapkan yaitu; “Dewa Penyelamat” bagi ekonomi Indonesia. Dan 
cilakanya lagi setelah melakukan amputasi, biaya amputasinya yang 
seharusnya ditanggung pihak yang menyebabkan kecelakaan atau accident 
tapi sebalinya dibebankan kepada sang pasien. Kekhawatiran tersebut 
terlihat terutama berdasarkan pengalaman empiris yang telah terjadi 
dimana menunjukkan bahwa tingkat akan keberhasilan (success rate) dari 
badan ekonomi IMF di berbagai banyak negara dinyatakan rasionya 
dibawah dari 30 persen. Yang lebih tidak mengkhawatirkan adalah 
keberhasilan di bawah 30% tersebut hanya terlihat dari Negara kecil atau 
sedang tahap pembangunan (seperti Indonesia), sedangkan untuk Negara 
yang berada diatasnya sedikit hampir menyentuh angka nol persen. Hal ini 
tentunya menjadi pertanyaan bagi seluruh pemimpin di dunia agar dapat 
melakukan interopeksi diri dan cari jalan alternative yang lebih baik supaya 
tidak terjatuh ke dalam jurang sama. Suah saatnya ekonomi di dunia tidak 
dikuasai dan dikendalikan oleh Negara maju saja, namun semua Negara di 
dunia ini harus memiliki peranan yang sama pentingnya. Beberapa Negara 
seperti Amerika Serikat maju tetap mempertahankan argumentasinya 
bahwa dengan menggunakan system kapitalisme dapat merangsang 
pertumbuhan ekonomi dunia lebih cepat. Oleh karena itu, tidak heran jika 
pertemuan yang di lakukan oleh beberapa Negara di Washington saat ini 
(tergabung dalam G-20) diramalkan tidak akan membawa perubahan yang 
berarti, karena masing-masing Negara lebih mengutamakan keperntingan 
sendiri dari pada kepentingan massa depan ekonomi dunia agar dapat 
berjalan lebih baik. Tidak hanya keras dalam menghasilkan kesepakatan 
keputusan yang lebih baik, namun diperlukan niat yang tulus dan ikhlas 
untuk mencapai semua itu. 
 
Para Negara-negara di dunia , terutama Negara maju yang tergabung 
dalam G-7 harus berani membuka lowongan sekecil apapun untuk 
kepentingan bersama. Pada kesempatan itu, Presiden Susilo Bambang 
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Yudhoyono menyatakan bahwa tidak akan meminta bantuan lagi kepada 
Dana Moneter Internasional (IMF) jika dampak keuangan krisis suatu saat 
akan semakin membebani perekonomian nasional. SBY menyatkan bahwa 
IMF harus menerpakan dan melaksanakan kebijakannya dengan “country 
by country”, dimana setiap Negara memerlukan penanganan khusus untuk 
keluar dari krisis yang dihadapinya dimana dapat dikatakan memerlukan 
bantuan dengan persyaratan tertentu dengan juga kondisi-kondisi tertentu 
agar kebijakan moneter tersebut dapat berhasil dan suskses sesuai yang 
diharapkan oleh semua pihak. Karena permasalahn ekonomi dari suatu 
Negara tidak boleh disamaratakan masalahnya dan begitu juga cara 
penyelesaian masalahnya. Oleh karena itu sudah saatnya kebijakan 
ekonomi yang dikeluarkan IMF yang lama dimana lebih bersifat general 
dan harus segera dirubah dan ditinggalkan. 
 
IMF atau Dana Moneter Internasional adalah lembaga keuangan 
internasional yang didirikan  ntuk menciptakan stabilitas sistem keuangan 
internasional. IMF didirikan pada tanggal 27 Desember 1945. Stelah 
sebelumnya diadakan konferensi oleh PBB di Bretton Woods, New 
Hampshire, AS. Markas besar IMF berada di Washington DC, AS.diberikan 
untuk mendesain dan mengimplementasikan kebijakan makroekonomi 
serta perubahan struktural yang relatif. Pada peranan IMF terhadap 
Indonesia dapat dilihat bahwa bantuan yang diberikan oleh IMF 
memberikan dampak positif dan negatif. Tetapi dalam hal ini, dampak 
negatif dirasakan lebih banyak. IMF semakin tidak disenangi karena 
keinginannya untuk ikut campur tidak hanya pada bidang ekonomi tetapi 
merambah sampai pada bidang politik. Bantuan yang diberikan juga tidak 
membuat Indonesia keluar dari krisis tapi hanya membuat Indonesia 
makin terpuruk dengan jumlah hutang yang besar. 
 
Kegagalan program IMF di Indonesia disebabkan karena Diagnosa dan obat 
IMF nyaris sama (generik) untuk seluruh kasus di seluruh dunia 
berdasarkan pendekatan financial programming yang sederhana. 
Pendekatan program IMF terutama berdasarkan pada penambahan beban 
utang untuk mendukung posisi neraca pembayaran. Program IMF 
mencakup bidang di luar kemampuan profesional dan kompetensi utama 
staf IMF. Jika Indonesia ingin segera bangkit dan bermimpi menjadi lima 
negara terbesar di Asia dalam waktu 15 tahun, maka sudah saatnya 
reformasi dan vitalisasi di sektor infrastruktur, investasi, perbankan, dan 
seperti yang telah dijelaskan tadi bawa imf hanya mencari keuntungan dari 
Indonesia buktinya adalah Indonesia  tidak ada sama sekali merasakan 
dampak yang yang di berikan oleh pihak imf kepada Indonesia yang 
bersifat positif atau yang disebut sebut juga sebagai imf sebagai dewa 
penyelamat  malahan Indonesia dibuat menjadi malang melintang karena 
kasus imf kepada Indonesia karena utang yang sangat besar dan kebujakan 
kebijakan yang di buat oleh imf contohnya adalah seperti yang telah 
dibahas di atas bahwa imf memberikan syarat syarat yang sangat tidak 
masuk akal pada pemerintahan Indonesia contohnya yang terdapat  pada 
kebijakan pengaturan subsidi yang di beikan langsung pada Indonesia 
syarat yang di berikan oleh pihak imf ada 9 butir dan itu hal yang sangat 
berat karena jika dalam niat membantu mengapa harus memberikan 
syarat yang sangat besar.  
 
Tetapi hal yang tidak lazim adalah mengapa pihak OKI membiarkan 
indonesia harus meminjam pada imf sedangkan OKI sendiri adalah 
oranisasi antar Negara dan Indonesia salah satu anggota yang terdapat 
dalam organisasi tersebut. Tetapi dalam hal positif naya adalh Indonesia 
sekarang tidak masuk dari anggota imf atau tidak akan meminjam karena 
hal itu sangat lah susah dan tidakdapat di terima akal sehat masyarakat. 
Keputussan SBY selaku orang nomor saatu di tanah air ini telah mengambil 
keputusan yang di sambut hangat oleh setiap kalangan bahwa  Indonesia 
telahkeluat dari organisasi imf.Tujuan pemerintah Indonesia sesuai dengan 
UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 
Salah satu tujuan tersebut, yaitu memajukan kesejahteraan umum 
tercapai apabila pertumbuhan ekonomi positif. Karena itu, pertumbuhan 
ekonomi positif merupakan target pemerintah. Jika pertumbuhan ekonomi 
positif atau tinggi maka akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. 
Indikator pertumbuhan ekonomi positif dapat dilihat dari meningkatnya 
pendapatan nasional (GNP) perkapita, dalam arti tingkat pertumbuhan 
pendapatan nasional harus lebih tinggi dibanding tingkat pertumbuhan 
penduduk. Sebaliknya Indikator Pertumbuhan ekonomi negatif dapat 
dilihat dari menurunnya pendapatan nasional (GNP) perkapita, dalam arti 
tingkat pertumbuhan pendapatan nasional lebih rendah dibanding tingkat 
pertumbuhan penduduk. 
 
Untuk itu kerjasama pun dilakukan, baik secara bilateral maupun 
multilateral. Kerjasama secara bilateral banyak dilakukan saat ini. 
Kerjasama dilakukan dalam berbagai bidang. Pada bidang ekonomi 
Indonesia melakukan kerjasama dalam rangka meminta bantuan pinjaman 
modal. Secara bilateral, kerjasama semacam ini banyak dilakukan dengan 
Jepang dan negara-negara Eropa. Kerjasama pun dilakukan dengan 
lembaga-lembaga bantuan keuangan atau moneter Internasional. 
Lembaga-lembaga itu antara lain IMF dan IDB. Tetapi kerjasama ini lebih 
banyak dilakukan dengan IMF, terutama pada saat dimulain ya krisis 1997. 
IMF mulai memberikan bantuan secara aktif pada Indonesia tahun 1997. 
Pada saat itu nilai rupiah benar-benar jatuh kemudian IMF datang dengan 
paket bantuan 23 milyar dolar. Banyaknya bantuan diberikan tentu 
mempunyai dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah 
menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan. Sedangkan dampak 
negatifnya adalah dengan bantuan yang begitu besar membuat rupiah 
jatuh lebih dalam lagi karena ketakutan dari hutang perusahaan, penjualan 
rupiah, permintaan dolar yang kuat. Rupiah dan Bursa Saham Jakarta 
menyentuh titik terendah pada bulan September 1997. 
 

Banyak pihak yang menuding bahwa bantuan IMF tidak memberikan efek 
positif, malah memperdalam krisis yang terjadi di Indonesia. Tetapi disisi 
lain bantuan itu juga mampu menyelamatkan Negara dari kebangkrutan. 
Untuk itu perlu diberikan sedikit ulasan mengenai bagaimana dampak 
bantuan IMF terhadap Indonesia? 
 
Peran IMF bagi Indonesia 
Jika kita menyinggung badan keuangan dunia seperti IMF, maka kita akan 
selalu ingat dalang peristiwa bom ekonomi yang meledak pada tahun 
1997-1998. dampak postif peristiwa itu adalah tidak pelak jatuhnya 
kekuasaan orde baru pimpinan Soeharto. Namun cilakanya moment 
peristiwa positif itu bukan merupakan efek rencana positif dari kebiajakan 
fiscal yang telah diterapkan di Indonesia melainkan suatu kebetulan. Pada 
tahun 2008 ini, krisis ekonomi kembali menyerang dunia, apakah 
Indonesia bakal terkena dampak negatifnya? Jawabannya adalah mau gak 
mau, suka gak suka sepertinya Indonesia tidak bias menghindar, hal ini 
dikarenakan system yang di anut RI adalah terbuka untuk pasar bebas, 
sehingga sebaiknya pemerintah dan segala jajarannya harus segera 
merapatkan barisan untuk menghadapi ini semua. 
 
IMF adalah dapat diibaratkan sebagai “Dewa Amputasi” dan bukan yang 
diharapkan yaitu; “Dewa Penyelamat” bagi ekonomi Indonesia. Dan 
cilakanya lagi setelah melakukan amputasi, biaya amputasinya yang 
seharusnya ditanggung pihak yang menyebabkan kecelakaan atau accident 
tapi sebalinya dibebankan kepada sang pasien. Kekhawatiran tersebut 
terlihat terutama berdasarkan pengalaman empiris yang telah terjadi 
dimana menunjukkan bahwa tingkat akan keberhasilan (success rate) dari 
badan ekonomi IMF di berbagai banyak negara dinyatakan rasionya 
dibawah dari 30 persen. Yang lebih tidak mengkhawatirkan adalah 
keberhasilan di bawah 30% tersebut hanya terlihat dari Negara kecil atau 
sedang tahap pembangunan (seperti Indonesia), sedangkan untuk Negara 
yang berada diatasnya sedikit hampir menyentuh angka nol persen. 
 
Hal ini tentunya menjadi pertanyaan bagi seluruh pemimpin di dunia agar 
dapat melakukan interopeksi diri dan cari jalan alternative yang lebih baik 
supaya tidak terjatuh ke dalam jurang sama. Suah saatnya ekonomi di 
dunia tidak dikuasai dan dikendalikan oleh Negara maju saja, namun 
semua Negara di dunia ini harus memiliki peranan yang sama pentingnya. 
Beberapa Negara seperti Amerika Serikat maju tetap mempertahankan 
argumentasinya bahwa dengan menggunakan system kapitalisme dapat 
merangsang pertumbuhan ekonomi dunia lebih cepat. Oleh karena itu, 
tidak heran jika pertemuan yang di lakukan oleh beberapa Negara di 
Washington saat ini (tergabung dalam G-20) diramalkan tidak akan 
membawa perubahan yang berarti, karena masing-masing Negara lebih 
mengutamakan keperntingan sendiri dari pada kepentingan massa depan 
ekonomi dunia agar dapat berjalan lebih baik. Tidak hanya keras dalam 
menghasilkan kesepakatan keputusan yang lebih baik, namun diperlukan 
niat yang tulus dan ikhlas untuk mencapai semua itu. 
 
Para Negara-negara di dunia , terutama Negara maju yang tergabung 
dalam G-7 harus berani membuka lowongan sekecil apapun untuk 
kepentingan bersama. Pada kesempatan itu, Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono menyatakan bahwa tidak akan meminta bantuan lagi kepada 
Dana Moneter Internasional (IMF) jika dampak keuangan krisis suatu saat 
akan semakin membebani perekonomian nasional. SBY menyatkan bahwa 
IMF harus menerpakan dan melaksanakan kebijakannya dengan “country 
by country”, dimana setiap Negara memerlukan penanganan khusus untuk 
keluar dari krisis yang dihadapinya dimana dapat dikatakan memerlukan 
bantuan dengan persyaratan tertentu dengan juga kondisi-kondisi tertentu 
agar kebijakan moneter tersebut dapat berhasil dan suskses sesuai yang 
diharapkan oleh semua pihak. Karena permasalahn ekonomi dari suatu 
Negara tidak boleh disamaratakan masalahnya dan begitu juga cara 
penyelesaian masalahnya. Oleh karena itu sudah saatnya kebijakan 
ekonomi yang dikeluarkan IMF yang lama dimana lebih bersifat general 
dan harus segera dirubah dan ditinggalkan. 
 
 
 
 
Kegagalan program IMF di Indonesia disebabkan karena: 
 
1. Diagnosa dan obat IMF nyaris sama (generik) untuk seluruh kasus di 
seluruh dunia berdasarkan pendekatan financial programming yang 
sederhana. 
 
2. Pendekatan program IMF terutama berdasarkan pada penambahan 
beban utang untuk mendukung posisi neraca pembayaran. 
 
3. Program IMF mencakup bidang di luar kemampuan profesional dan 
kompetensi utama staf IMF. Jika Indonesia ingin segera bangkit dan 
bermimpi menjadi lima negara terbesar di Asia dalam waktu 15 tahun, 
maka sudah saatnya reformasi dan vitalisasi di sektor infrastruktur, 
investasi, perbankan, industri, pertanian, birokrasi, dan kelembagaan 
harus segera dilakukan. 
 
Peran IMF Dalam Penanganan Krisis Ekonomi di Indonesia 1997/1998  
Krisis multidimensi yang terjadi di Asia pada tahun 1997 merupakan 
kejadian yang sangat nahas bagi negara-negara di kawasan tersebut. Nilai 
mata uang negara-negara di kawasan Asia ini turun dengan cepat dan 
drastis. Sebut saja Thailand (baht), Malaysia (ringgit), Singapura (dolar 
Singapura), Indonesia (rupiah), dan Korea Selatan (won). Indonesia 
merupakan negara yang terkena dampak paling parah, nilai rupiah yang 
biasanya ada di kisaran Rp 2.600,00 pada waktu itu bisa mencapai Rp 
17.000,00. Bila dilihat dalam hitungan persen Korea Selatan mengalami 
penurunan -39,0% untuk (won), Thailand -37,5% untuk (baht), dan 
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Indonesia -73,9% untuk (rupiah). Penurunan nilai rupiah ini berakibat pada 
penggelembungan hutang luar negeri yang berdampak pada kebangkrutan 
perusahaan-perusahaan yang tidak sanggup membayar hutang dalam 
bentuk mata uang asing karena jumlahnya yang meningkat menjadi 4 – 7 
kali lipat.[2] Jadi dapat dikatakan krisis yang terjadi di Indonesia pada 
tahun 1997/1998 berdampak sistemik. Sebenarnya penurunan rupiah ini 
mempunyai dampak positif dan negatif. 
 
Dampak positifnya paling dirasakan oleh para eksportir. Hal ini karena 
ketika nilai rupiah turun, barang dagangan mereka laku keras. Maksudnya 
dengan menurunnya nilai rupiah berarti barang-barang Indonesia menjadi 
murah di mata orang asing dan permintaan akan barabg-barang Indonesia 
menjadi meningkat di dunia. Meskipun mempunyai dampak positif, 
dampak negatifnya jauh lebih banyak. Pendapatan per kapita dalam 
hitungan dolar AS turun sekejap dari $ 1.115 menjadi $ 300 – 400 pada 
puncak krisis, dan utang luar negeri (pemerintah dan swasta) naik 
beberapa kali lipat. Pada akhir Desember 1997, utang luar negeri 
pemerintah Indonesia mencapai $ 137,42 milliar dan utang swasta $ 73,96 
milliar. Akibat dari krisis ini, Indonesia yang harus berusaha mengeluarkan 
diri dari krisis akhirnya bergantung pada bantuan IMF dan lembaga 
keuangan dunia lainnya untuk memulihkan keadaan ekonomi mereka. 
Namun, sebagai konsekuensi dari ketergantungan pada bantuan tersebut, 
pemerintah harus rela untuk melakukan syarat-syarat yang diberikan oleh 
IMF. 
 
Perubahan-perubahan signifikan pun harus pemerintah lakukan misalnya 
dalam deregulasi peraturan yang berhubungan dengan pasar kemudian 
melakukan privatisasi terhadap sejumlah sektor-sektor ekonomi. Lalu dari 
latar belakang di atas, apa yang dilakukan IMF selaku organisasi yang 
bertugas sebagai pengatur sistem keuangan dan sistem nulai tukar 
internasional dalam mengeluarkan Indonesia dari krisis ini? Sebelum 
mengetahui langkah-langkah IMF? Apakah berdampak baik atau malah 
menambah beban Indonesia? Kita perlu mengetahui apa yang 
menyebabkan negara-negara di Asia pada tahun 1997-1998 mengalami 
krisis ekonomi melalui pendekatan teoritis, serta peran dan fungsi dari IMF 
itu sendiri! Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan 
tentang krisis ekonomi yaitu: pendekatan Generasi Pertama, pendekatan 
Generasi Kedua, dan pendekatan Generasi Ketiga. Pendekatan Generasi 
Pertama dikembangkan oleh Krugman (1979) dan Flood & Garber (1984), 
yang mendasarkan analisis pada kondisi ketidakseimbangan fiskal yang 
cenderung tidak stabil, sehingga menjadi pemicu serangan terhadap mata 
uang. Pendekatan ini mengasumsikan Bank Sentral cenderung melakukan 
monetisasi defisit fiskal melalui pemberian kredit dalam negeri, sementara 
pada saat yang sama berupaya mempertahankan nilai tukat tetap. 
 
Dengan kondisi ini cadangan devisa yang terbatas, ekspetasi akan 
terjadinya devaluasi telah mendorong tindakan para spekulan untuk 
menyerang mata uang dan menguras cadangan devisa di Bank Sentral. 
Pendekatan Generasi Kedua, dikembangkan oleh Diamond & Dybvig 
(1983) yang mendasarkan analisisnya pada kondisi trade-off yang dihadapi 
pemerintah, yakni antara mempertahankan nilai tukar tetap (fixed 
exchange rate system) dan menetapkan kebijakan moneter ekspansif 
untuk mempertahankan nilai tukat tetap, para spekulan akan cenderung 
menyerang apabila ada indikasi kurangnya komitmen pemerintah untuk 
mempertahankan nilai tukar tersebut. Dalam kasus ini, krisis dipicu oleh 
memburuknya kondisi fundamental perekonomian, seperti pertumbuhan 
yang multiple equlibirium. Negara yang mempunyai fundamental ekonomi 
lemah cenderung mengalami krisis, sebaliknya yang memiliki fundamental 
ekonomi kuat cenderung terhindar dari krisis, sedangkan yang berada di 
antaranya dapat mengalami self-fulfilling speculative expectation. 
Pendekatan Generasi  
 
Ketiga, dikembangkan oleh Krugman (1998) dan Corsetti, dkk, (1998), yang 
memasukkan peran moral hazard induced investment dalam menganalisis 
faktor-faktor penyebab krisis. Moral hazard terjadi karena adanya persepsi 
bahwa pemerintah selalu siap menjamin atau menalangi perusahaan 
swasta yang menghadapi masalah. Oleh karena itu, terjadi excessive 
investment/lending dan excessive borrowing. Akibatnya, terjadi akumulasi 
utang sektor swasta dalam jumlah cukup besar. Dalam kondisi 
perekonomian yang buruk, pemerintah tidak bisa tergantung pada 
penerimaan pajak untuk membiayai krisis, dan cenderung menutupi defisit 
dari seignorage revenues. Hal ini akan membentuk expectations of future 
inflanationary yang pada gilirannya memicu serangan yang spekulatif 
terhadap mata uang. Menurut Miranda S. Goeltom, seperti yang dikutip 
oleh Deliarnov, krisis yang terjadi di Indonesia dan negara-negara Asia 
Timur lainnya lebih bisa dijelaskan oleh teori pendekatan generasi ketiga 
yang dikembangkan oleh Krugman dan Corsetti, di samping memang ada 
unsur kesengajaan oleh pihak-pihak yang melakukan kejahatan di pasar 
modal, pada nilai tukar mata uang asing (valas), dan pada instrumen 
keuangan.  
 
Daya rusak yang dapat ditimbulkan oleh para spekulan sangatlah dahsyat. 
Dana yane mereka miliki daoat mencapai ratusan milliar Dolar AS dengan 
kemungkinan leverage atau dapat meminjam sepuluh kali lipat untuk 
dipertaruhkan di pasar uang yang bekerja 24 jam sehari. Spekulan yang 
paling ditakuti di dunia adalah George Soros dengan Quantum Fund-nya. 
Mereka inilah yang menyebabkan merosotnya poundsterling Inggris tahun 
1992, peso Meksiko tahun 1995, baht Thailand, rupiah Indonesia, won 
Korea tahun 1997/1009, rubel Rusia tahun 1998, dan peso Argentina 
tahun 2002. Sedangkan Bob Sugeng Hadiwinata di dalam bukunya 
mengutip dari pendapat para pakar ekonomi mengidentifikasi ada 3 hal 
yang menyebabkan krisis ekonomi, yakni:  
 
1. Fenomena Productivity Gap (Kesenjangan Produkitivitas). Negara Asia 
mengalami kesenjangan produktivitas dikarenakan lemahnya 

pengalokasian aset-aset akibat mekanisme pasar yang tidak berfungsi 
dengan baik. Di dalam kompetisi internasional negara-negara Asia terlalu 
bertumpu pada “pengontrolan harga” produk dan mengabaikan 
pentingnya penguasaan teknologi untuk memobilisasi perpindahan ke 
sektor yang berteknologi tinggi. Kecenderungan negara-negara Asia untuk 
menganut prinsip economies of scale (skala ekonomi), yakni peningkatan 
produksi dan daya ekspor untuk menguasai pasar dunia, telah membawa 
mereka ke suatu “jebakan”, yakni tingkat kompetisi sesama negara Asia 
yang super ketat sehingga mendorong terjadinya perang harga. Akibat lain 
dari praktek economies of scale ini adalah jenuhnya permintaan pasar 
intenasional yang menyebabkan penurunan ekspor pada hambatan setiap 
negara Asia.  
 
2. Fenomena Disequilibrium Trap (Jebakan Ketidakseimbangan) Francois 
Godement mengaitkan Krisis Asia 1997 dengan fenomena “Jebakan 
Ketidakseimbangan”, yakni situasi dimana negara-negara terjebak ke 
dalam ketidakseimbangan antara pertumbuhan kuantitatif dengan 
perkembangan kualitatif proses produksi. Menurutnya, 
ketidakseimbangan dalam proses produksi mengakibatkan kecenderungan 
pemborosan dana untuk membiayai pola hidup yang konsumtif sehingga 
pengadaan modal dalam negeri menjadi sangat terbatas . Pada dekade 
1990-an, negara-negara Asia (kecuali Jepang) masih belum mampu 
membangun struktur pemerintahan yang kondusif bagi mekanisme pasar 
dan gagal menanamkan perilaku rasional di kalangan warganya. Di 
samping itu, ketika terjadi lonjakan harga real estate dan inflasi di pelbagai 
sektor, pemerintah juga tidak mampu untuk meredam permintaan yang 
terus meningkat dari waktu ke waktu. Negara-negara Asia mengalami 
tekanan defisit dari dua sisi: dari sisi neraca pembayaran dan national 
saving (tabungan nasional, yakni jumlah tabungan lebih kecil daripada 
jumlah yang dibutuhkan untuk investasi). Praktek “politik uang” dengan 
menggunakan uang rakyat untuk keperluan pembelian dukungan politik 
inilah yang makin memperburuk kondisi infrastruktur ekonomi beberapa 
negara Asia. Dalam hal ini, negara menghadapi tekanan defisit dari sisi 
anggaran belanja (pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan).  
 
3. Fenomena Loan Addiction (Ketergantungan Kepada Hutang Luar Negeri) 
Faktor lain yang ikut mendorong terjadinya Krisis Asia 1997 adalah 
kecenderungan para pelaku bisnis di beberapa negara Asia untuk 
meminjam dalam bentuk valuta asing kepada lembaga-lembaga keuangan 
asing. Dalam keadaan nilai tukar mata uang lokal yang sangat fluktuatif, 
peminjaman besar-besaran dalam bentuk valuta asing oleh para ekonom 
disebut sebagai suatu tindakan yang “surealis” (sangat tidak masuk akal). 
Risiko dari sikap loan addiction dalam bentuk valuta asing ini bagi 
perekonomian nasional cukup tinggi. Pertama, kecenderungan loan 
addiction akan memunculkan fenomena non-performing loan (yakni, 
pinjaman yang tidak digunakan untuk kegiatan produktif). Kedua, ketika 
mata uang lokal mengalami krisis nilai tukar, maka beban hutang valuta 
asing perusahaan menjadi membengkak. Dalam keadaan seperti ini 
perusahaan menghadapi dua pukulan:  
 
(1) kecenderungan terjadinya non-performing loan akibat penurunan skala 
aktivitas perusahaan,  
 
(2) lonjakan beban hutang akibat perbedaan nilai tukar mata uang. Setelah 
kita sudah mengetahui penyebab-penyebab krisisnya, selanjutnya kita 
harus mengetahui juga apa fungsi dan tugas utama dari IMF, sebagai 
organisasi internasional yang pada waktu krisis 1997/1998 “berusaha” 
untuk membantu Indonesia keluar dari keadaan kelam tersebut. IMF 
(International Monetary Fund) terbentuk secara resmi sejak tahun 1944, 
namun pertamuan pertama baru dilakukan pada tanggal 27 Desember 
1945. Dalam pertemuan pertama baru 29 negara yang menghadirinya, dan 
baru setelah itu jumlah anggotanya bertambah hingga pada tahun 200 
mencapai 182 negara 
 
Peran yang dilakukan oleh IMF dalam kancah perekonomian dunia dalam 
menangani negara-negara yang mengalami krisis adalah dengan cara 
membantu memulihkan dan memperkuat sistem keuangan negara-negara 
tersebut secepat mungkin.[9] Tujuan utama IMF dalam hal ini adalah 
untuk memperbaiki keadaan sesegera mungkin untuk menciptakan 
stabilitas moneter dunia, sebagaimana dinyatakan di dalam Statuta IMF, 
bahwa:[10] “IMF dibentuk untuk mempromosikan kerja sama moneter 
internasional; untuk memfasilitasi kelangsungan dan perkembangan 
perdagangan internasional; mempromosikan stabilitas nilai tukar mata 
uang; memfasilitasi pembentukan sistem pembayaran multilateral; 
menyediakan dana taktis untuk disalurkan kepada negara-negara yang 
sedang mengalami krisis neraca pembayaran dengan syarat-syarat 
tertentu; dan untuk mengurangi kecenderungan disequilibrium neraca 
pembayaran negara-negara anggotanya. ” Terlihat bahwa IMF merupakan 
sebuah organisasi multilateral yang sengaja dibentuk untuk menjaga 
stabilitas moneter dan perdagangan dunia melalui penyediaan paket-paket 
bantuan lunak kepada negara-negara yang sedang mengalami krisis neraca 
pembayaran pada tingkat yang dapat membahayakan perekonomian 
regional dan global. 
 
IMF memusatkan diri pada tiga macam kegiatan, yaitu 
 
1. Surveillance (monitoring): suatu proses dimana IMF melakukan 
penilaian secara reguler terhadap kinerja dan kerangka kebijakan nilai 
tukar mata uang masing-masing anggotanya yang hasilnya diterbitkan dua 
kali setahun di dalam World Economic Outlook.  
 
2. Financial Assistance (bantuan keuangan): pemberian kredit lunak (bunga 
sangat rendah dan jangka waktu pengembalian sangat panjang) kepada 
negara-negara yang mengalami krisis keuangan dengan syarat-syarat 
tertentu. 3. Technical Assistance (bantuan teknis): penyediaan tenaga ahli 
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dan pelbagai dukungan lainnya bagi negara-negara yang melakukan 
pembenahan kebijakan moneter dan fiskal, pengumpulan data statistik, 
pengembangan lembaga keuangan, penyempurnaan auditing neraca 
pembayaran, dan lain-lain. Sebelum membantu negara-negara yang 
terkena krisis, sesuai dengan isi dari Konsensus Washington, IMF 
menyarankan negara-negara tersebut mengimplementasikan 10 elemen 
sebagai berikut: 
 
1) disiplin fiskal;  
(2) prioritas pengeluaran publik;  
(3) reformasi pemungutan pajak;  
(4) liberalisasi finansial; 
(5) kebijakan luar negeri yang mendorong persaingan;  
(6) liberalisasi perdagangan;  
(7) mendorong kompetisi antara perusahaan asing dan domestik untuk 
menciptakan efisiensi;  
(8) mendorong privatisasi;  
(9) mendorong iklim deregulasi;  
(10) pemerintah melindungi hak kekayaan intelektual.  
 
Jika dipersingkat dari 10 elemen di atas adalah, liberalisasi, deregulasi, dan 
privatisasi. Dan ketiga syarat tersebut harus dilakukkan bagi negara yang 
ingin dibantu oleh IMF. Nama programnya adalah Structural Adjustment 
Program (SAP) Namun apa yang resep yang sebutkan di atas menurut 
Joseph Stiglitz, hanya akan berhasil atas sejumlah persyaratan. Kalau tidak 
hanya akan menambah beban negara. Contohnya, liberalisasi pasar hanya 
akan memarginalklan kelompok-kelompok petani di negara miskin yang 
tidak mampu bersaing secara sehat dengan negara-negara maju. Stiglitz 
menambahkan bahwa IMF tidak merencanakan program bantuannya 
dengan tidak lebih dulu meneliti secara spesifik negara yang akan dibantu. 
Hal ini diperkuat oleh Jeffrey Sachs yang mengatakan kalau IMF tidak 
meramu strategi yang pas untuk masing-masing negara karena memukul 
rata model krisis dari negara-negara tersebut. 
 
 Mantan PM Malaysia Anwar Ibrahim menambahkan kalau IMF hanya 
memberi khutbah dan menekan negara yang menerima bantuannya.[14] 
Ketika Indonesia ditimpa krisis, IMF menyarankan untuk menaikkan tingkat 
suku bunga hingga 70% yang katanya untuk mencegah pelarian modal ke 
luar negeri. Resep IMF untuk menaikkan suku bunga tinggi ini memang 
berhasil meredam inflasi, tetapi untuk tidak daoat menyehatkan secara 
keseluruhan, malah kebijakan ini membuat sektor riil semakin 
tertekan.[15] Pada saat Indonesia ingin mengambil inisiatif dengan CBS 
(Currency Board System) atau kebijakan kurs tetap, secara politik IMF 
menghalang-halanginya dengan menganncam akan memblokir bantuan 
dan mengajak seluruh anggota IMF untuk memboikot Indonesia jika 
menerapkan sistem tersebut. 
 
Mengapa IMF menyarankan Indonesia untuk memberlakukan SBI yang 
tinggi hingga 70% per tahun? Padahal Amerika juga sedang terkena krisis 
setelah WTC dihancurkan oleh teroris, tetapi Amerika tidak menaikan suku 
bunganya. Dari sisi ekonomi politik, resep yang paling berbahaya bagi 
stabilitas ekonomi dan politik adalah pengetatan fiskal dan pengurangan 
anggaran. Pada saat krisis, dimana daya beli masyarakat turun drastis, IMF 
malah menganjurkan pengurangan subsisdi BBM dan TDL. Dalam sudut 
pandang ekonomi murni hal ini dapat dibenarkan, tetapi tidak dalam sudut 
pandang ekonomi politik. Hal ini karena waktu pengimplementasiannya 
kurang tepat, mana mungkin masyarakat yang daya belinya sedang turun 
dan seharusnya di bantu oleh subsidi dari pemerintah malah dicabut. 
Penarikan subsidi terbukti membuat kerusuhan dan masyarakat marah 
sehingga pada pertengahan 1998 terjadi kerusuhan besar di Indonesia 
terutama Jakarta. Selain deregulasi dan liberalisasi, IMF juga menyarankan 
Indonesia agar melakukan privatisasi. 
 
Tetapi privatisasi yang diterapkan di Indonesia atas dorongan IMF malah 
membuat perusahaan-perusahaan milik pemerintah dikuasai oleh orang-
orang asing karena daya belinya yang jauh lebih tinggi dibandingkan 
dengan orang-orang Indonesia. Hal ini semakin membuat Indonesia 
dicabik-cabik oleh IMF. Kegagalan IMF dalam membantu negara-negara 
yang terkena krisis sebenarnya sudah dapat dianalisis oleh Paul Krugman 
sejak tahun 1994. Krugman sudah memperingatkan bahwa ada dua 
keterbatasan IMF untuk dimintai pertolongan, yaitu keterbatasan modal 
dana dan keterbatasan modal politik. Keterbatasan dana terbukti pada 
tahun 1998, di mana untuk membanyu Brazil, Argentina, dan Rusia, IMF 
hanya mampu membantu antara $350 hingga $400 tiao 3-4 bulan.[17] 
Selama kontrak 5 tahun untuk membanytu krisis Indonesia, IMF hanya 
membantu sekitar $5 miliar, sangat jauh dari kebutuhan. 
 
Sedangkan keterbatasan politik juga dapat dilihat dari tingkah IMF untuk 
menekan Indonesia. LOI (letters of Intent) merupakan salah satu produk 
politik IMF dalam menekan Indonesia.[19] Hal ini karena IMF jauh lebih 
mengutamakan kepentingan negara kreditor, daripada “kesehatan” 
negara-negara yang sedang diobati/mengalami krisis. Kegagalan IMF 
dalam membantu Indonesia adalah akibat dari ketidakmatangan IMF 
dalam mengatur program-program yang cocok untuk Indonesia. Mereka 
hanya mementingkan liberalisasi pasar, deregulasi, dan privatisasi di 
Indonesia untuk kepentingan perekonomian internasional. Padahal secara 
pendekatan ekonomi politik tidak akan mungkin dapat merubah sistem 
perekonomia suatu negara menjadi negara berbasis pasar dalam waktu 
“sekejap malam”. Hal ini ditambah buruk dengan tidak ada transparasi dari 
pemerintah Indonesia . ketidakjelasan langkah-langkah IMF menmbuat 
para pengusaha berspekulasi untuk menarik kesimpulan sendiri-sendiri 
yang mengakibatkan hancurnya nilai mata uang rupiah. Di lain pihak 
pemerintah Indonesia juga tidak serius dalam penanganan krisis ini karena 
tidak menjalankan agenda-agenda perubahan yang sudah disepakati oleh 

RI. Jadi selain karena IMF, krisis multidimensi berkepanjangan juga 
disebabkan oleh orang-orang dalam di Indonesia.  
 
 
Persyaratan pinjaman IMF Kondisionalitas atau persyaratan pinjaman IMF 
adalah serangkaian kebijakan atau syarat yang diajukan IMF sebelum 
mencairkan pinjaman kepada debiturnya. Bila syarat tersebut tidak 
dipenuhi, IMF tidak akan mencairkan pinjaman. Konsep kondisionalitas 
yang mensyaraktkan persyaratan ini diperkenalkan lewat keputusan 
Dewan Eksekutif tahun 1952, lalu disertakan dalam Pasal Perjanjian IMF. 
Kondisionalitas tersebut berkaitan dengan teori ekonomi dan penerapan 
mekanisme pelunasan utang yang diturunkan dari pemikiran Jacques 
Polak. Menurutnya, dasar teoretis dari kondisionalitas adalah "pendekatan 
moneter terhadap neraca pembayaran". 
 
IMF memusatkan diri pada tiga macam kegiatan, yaitu: 
1. Surveillance. Suatu kegiatan dimana IMF melakukan pengawasan dan 
penilaian secara reguler terhadap kinerja dan kerangka kebijakan nilai 
tukar mata uang antar negara anggotanya. 
 
2. Financial Assistance. IMF memberikan bantuan keuangan berupa 
pemberian kredit dengan bunga sangat rendah dan jangka waktu 
pengembalian sangat panjang kepada negara-negara yang mengalami 
krisis keuangan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, bantuan ini bertujuan 
mencegah penyebaran krisis ekonomi internasional dan juga bertujuan 
membantu memulihkan ekonomi internasional pasca -Depresi Besar dan 
Perang Dunia II 
 
3. Technical Assistance. IMF memberikan bantuan teknis berupa 
penyediaan tenaga ahli dan berbagai dukungan lainnya kepada negara-
negara yang melakukan pembenahan kebijakan moneter dan fiskal, 
pengumpulan data statistik, pengembangan lembaga keuangan, 
penyempurnaan auditing neraca pembayaran, dan lain – lain. 
  
Persyaratan pinjaman IMF dituangkan melalui syarat penyesuaian 
struktural yang dikenal dengan sebagai Konsensus Washington, yang 
meliputi: 

1. Pemangkasan belanja, biasa dikenal dengan istilah 
austeritas atau pengetatan anggaran. 

2. Mengutamakan ekspor langsung dan ekstraksi 
sumber daya, 

3. Devaluasi mata uang, 
4. Liberalisasi perdagangan, atau penghapusan 

hambatan impor dan ekspor, 
5. Meningkatkan kestabilan investasi (membantu 

investasi asing langsung dengan membuka bursa 
saham dalam negeri), 

6. Menyeimbangkan anggaran dan tidak belanja 
berlebihan, 

7. Menghapus pengendalian harga dan subsidi negara, 
8. Swastanisasi, atau divestasi seluruh atau sebagian 

BUMN, 
9. Memperluas hak investor asing dalam perundang-

undangan nasional, 
10. Memperbaiki tata kelola pemerintahan dan 

memberantas korupsi. 
 
Indonesia merupakan negara yang terkena dampak paling parah yang 
sistemik dalam krisis 1997 / 1998. Nilai rupiah yang biasanya ada di kisaran 
Rp 2.600,00 pada waktu itu bisa mencapai Rp 17.000,00. Penurunan nilai 
rupiah ini berakibat pada penggelembungan hutang luar negeri yang 
berdampak pada kebangkrutan perusahaan-perusahaan yang tidak 
sanggup membayar hutang dalam bentuk mata uang asing karena 
jumlahnya yang meningkat menjadi 4 – 7 kali lipat. Indonesia pun hampir 
bangkrut karena krisis ini. Karena diambang kebangkrutan inilah Indonesia 
akhirnya meminta bantuan IMF untuk berperan dalam memulihkan 
keadaan ekonomiya. 
 
 
 
Berikut adalah beberapa peran dari IMF bagi Indonesia: 

1. Ketika Indonesia ditimpa krisis, IMF menyarankan untuk 
menaikkan tingkat suku bunga hingga 70% untuk mencegah 
pelarian modal ke luar negeri. Resep IMF untuk menaikkan suku 
bunga tinggi ini memang berhasil meredam inflasi pada saat itu 

2. Pada saat krisis, dimana daya beli masyarakat turun drastis, IMF 
menganjurkan pengurangan subsisdi bahan bakar minyak 
(BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) berdasarkan sudut pandang 
ekonomi. Kebijakan ini dianggap berhasil dalam waktu 
sementara karena masyarakat dapat kembali menggunakan 
bahan bakar minyak dan listrik karena harga yang akhirnya bisa 
dijangkau. 

3. IMF juga menyarankan Indonesia agar melakukan privatisasi 
berbagai perusahaan. 

4. Selama kontrak 5 tahun dalam rangka membantu krisis di 
Indonesia, IMF memberikan bantuan sekitar lima (5) miliar 
dolar. 

 
Namun, berdasarkan analisis para pakar ekonomi seperti Josep Stiglitz dan 
Paul Krugman kebijakan yang diusulkan oleh IMF tersebut kepada 
pemerintah Indonesia hanya mampu memberikan dampak positif untuk 
sementara dan malah dapat menjadi bumerang karena implementasinya 
yang salah. Analisis mereka kemudian terbukti benar ketika akhirnya 
Indonesia terkena dampak krisis ekonomi dunia yang membuat Indonesia 
hampir bangkrut. Akibat kejatuhan perdagangan dunia selama depresi 
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besar tahun 1930an, beberapa negara menetapkan kebijakan 
penghambatan import, mendevaluasi mata uang, pembatasan kepemilikan 
valuta asing, namun hal itu tidak mampu mempertahankan keunggulan 
kompetitif masing-masing negara bahkan mengangu perdagangan 
internasional beberapa negara. Ketika perang dunia ke II berakhir, Negara 
sekutu memiliki rencana untuk membangun ketertiban dan hubungan 
moneter internasional, melalui konfrensi Bretton Woods terbentukla IMF.  
 
Salah satu misinya IMF adalah membantu negara-negara yang mengalami 
kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut 
diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi 
badan usaha milik negara. Menurut Ball dkk (2004) tujuan secara umum 
didirikan sejak waktu pendiriannya sampai sekarang IMF adalah 
membantu perkembangan untuk : 
1.Tertib pengaturan devisa 
2.Memonitor kebijakan nilai tukar uang negara anggota 
3.Mempersingkat masa dan mengurangi derajat ketidak seimbangan 
neraca pembayaran 
 
Saat ini anggota IMF berjumlah 187 negara, dimana Negara kecil di Asia 
Fasifik yaitu Tuvalua adalah negara yang baru bergabung untuk terjadinya 
kerjasama multilateral dan internasional ditengah dinamika ekonomi 
global. Adapun negara-negara anggota PBB, yang tidak menjadi anggota 
IMF adalah Korea Utara, Kuba, Liechtenstein, Andorra, Monako, Tuvalu 
dan Nauru. Adanya perdagangan internasional dan integrasi pasar 
internasional menyebabkan adanya hubungan erat antara perekonomian 
suatu negara terhadap negara lain, sehingga apabila terjadi krisis ekonomi 
suatu negara cenderung menular kenegara lain karena terintegrasinya 
perdagangan dan saling ketergantungan. Indonesia pada tahun 1953 telah 
menjadi anggota IMF dan Bank Dunia yang disyahkan melalui Undang-
undang No. 5 Tahun 1954 tertanggal 13 Januari 1954. Selama 
pemerintahan Soekarno saat mengalami krisis tahun 1950-an dan tahun 
1960-an Amerika Serikat dan Bank Dunia melobi untuk menawarkan 
pinjaman besar kepada Indonesia. Akan tetapi pemerintahan Soekarno 
melihat bahwa IMF dan Bank Dunia terutama terhadap negara-negara 
yang sedang berkembang hanyalah menjadi alat dari kaum kapitalis, 
sehingga menolak bantuan tersebut lewat rapat akbar di Jakarta dengan 
seruan ”Go to heal with your aid”. 
 
Melalui Supersemar-lah IMF, Bank Dunia, Freeport, Exxon, Caltex, Total, 
Halliburton, Betchell, Toyota dan korporasi asing lain menguasai sumber-
sumber kekayaan alam strategis dari hutan, minyak, bauksit, tembaga 
hingga emas. Terlebih setelah konferensi Jenewa pada November 1967 
dan pemerintah Soeharto telah mengesahkan UU 1 Tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing. Undang-undang ini memberikan masa bebas 
pajak 5 tahun bagi investor asing dan keringanan pajak selama 5 tahun 
berikutnya. Kontrol terhadap pemerintahan Indonesia yang dilakukan oleh 
IMF dan Bank Dunia dapat dilihat melalui anggota negara Paris Club, Inter 
Govermental Group on Indonesia (IGGI) yang diganti menjadi Consultative 
Group for Indonesia (CGI )yaitu badan yang beranggotakan Amerika 
serikat, Jepang, Jerman Barat, Inggris, Belanda, Italia, Perancis, Kanada, 
dan Australia, serta IMF dan Bank Dunia yang memperkirakan besar 
bantuan/ pinjaman untuk Indonesia. Antara 1967 dan 1967 IMF dan Bank 
Dunia telah membuat perekonomian didekte oleh pemodal asing 
(khususnya Amerika Serikat) melalui deregulasi dan swastanisasi. 
  
Dalam melakukan bantuannya ke Indonesia, IMF dinilai tidak sepenuh hati, 
karena dalam prakteknya menunda pengucuran dananya (31 Oktober 
1997 dan 15 Maret 1998). Selain itu bantuan IMF juga disertai syarat-
syarat yang berisi program dalam Letter of Intent (LoI) mencakup 
kebijakan makro-ekonomi (kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan nilai 
tukar), restrukturisasi sektor keuangan (program restrukturisasi bank, 
memperkuat aspek hukum dan pengawasan untuk perbankan), reformasi 
struktural (perdagangan luar negeri dan investasi, deregulasi dan 
swastanisasi, social safety net, dan Lingkungan hidup). Syarat dan nasehat 
IMF terhadap Indonesia tidak memiliki keberhasilan karena pada saat itu 
tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 3,66%, 
dimana penyerapan angkatan kerja baru hanya 1,7 juta orang dari 2,5 juta 
orang angkatan kerja baru. Hasil penelitian Johnson dan Schaefer (1997 
dalam http://wisnusudibjo.wordpress.com) sejak tahun 1965-1995 
menunjukkan, bahwa perekonomian 48 dari 89 negara berkembang yang 
menerima bantuan IMF tidak menjadi lebih maju. Bahkan, 32 dari 48 
negara tersebut justru menjadi lebih miskin. IMF terlihat adanya kesan 
memaksakan kepada pemerintah Indonesia untuk memangkas 
pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial (subsidi), melakukan 
deregulasi ekonomi, dan melakukan privatisasi perusahaan milik negara. 
Peraturan ini menyebabkan berkurangnya subsidi pemerintah di bidang 
pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan, listrik, tari telefon dan 
bahan bakar minyak. Campur tangan IMF terhadap kebijakan ekonomi 
Indonesia, bahkan sampai pada kebijakan politik, seperti kasus cengkeh 
dan tari nol persen untuk impor beras, skandal bank Bali, audit Pertamina, 
RUU anti korupsi, dan penentuan pendapat di Timor Timur, revisi APBN, 
pengantian Menko dan BPPN, serta amandemen undang-undang BI. Dilain 
pihak privatisasi memungkinkan BUMN dimiliki oleh pihak swasta sehingga 
semua sektor memungkinkan dimasuki investor asing.  
 
Kebijakan IMF di sektor makro ekonomi ini berdampak pada 
bertambahnya tingkat kemiskinan karena penetapan upah rendah, 
lahirnya kurs mengambang bebas bulan oktober 1997 (mengantikan 
managing floating sejak Oktober 1978) yang memberikan resiko karena 
pemerintah tidak dapat memprediksi kebijakan fiskal dan moneternya 
terhadap mata uang Rupiah, serta berkembangnya spekulan dalam 
kegiatan perdagangan valas karena untuk mendapatkan untung. Kebijakan 
moneter IMF yang diberikan bisa menyebabkan tidak bergeraknya sektor 
riil karena tingkat suku bunga yang tinggi, juga belum tentu dapat 

menguragi capital outlow. Kebijakan IMF untuk menekan inflasi 
dipertanyakan keberhasilannya di Indonesia, karena inflasi tidak hanya 
dipengaruhi kebijakan moneter tetapi karena adanya praktek monopoli 
dan oligopoli, permasalahan distribusi dan biaya transaksi karena 
pembelian input dari luar negeri (import inflation). Sedangkan aliran 
capital outflow juga dipengaruhi oleh stabilitas sosial, keamanan dan 
politik. 
 
Tahun 2004, Pemerintah tidak lagi menandatangani Letter of Intent (LoI) 
dengan IMF, termasuk hubungannya dengan CGI di Paris. Namun campur 
tangan IMF ke Indonesaia dilihat dari kegiatan IMF dalam memberikan 
saran kepada pemerintah Indonesia untuk tidak menerapkan pajak atas 
modal asing yang masuk disampaikan oleh Direktur IMF untuk 
Departemen Asia dan Pasifik Anoop Singh di sela acara Seminar 
Internasional bertajuk Rethinking Macroeconomics and Financial Policies 
di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat (22/10/2010). Yang seharusnya 
disikapi dengan bijak oleh otoritas moneter Indonesia. misalnya dengan 
pengenaan pajak atas modal asing yang masuk jika 
menetap/diinvestasikan di Indonesia dan ditarik sebelum masa 1 (satu) 
tahun sejak capital tersebut masuk ke Indonesia. Justru Otoritas Moneter 
Indonesia harus menerapkan pengenaan pajak terhadap aliran modal 
asing (capital inflow) yang hanya numpang lewat atau tidak masuk untuk 
investasi real yang bisa mengoncang ekonomi. Brazil dan Thailand sudah 
belajar dari pengalaman sebelumnya, dimana ekonomi mereka termasuk 
Bursa Saham mereka hancur akibat banyaknya capital inflow yang masuk 
hanya sekedar kost atau numpang tinggal sebentar. Begitu capital inflow 
ini check out setelah menetap hanya sesaat, langsung bursa saham dan 
perekonomian rontok. 
 
IMF dalam hal menangani krisis moneter di Asia, memberikan program 
terlalu seragam, padahal masalah yang dihadapi tiap negara tidak 
seluruhnya sama dan program IMF terlalu banyak mencampuri kedaulatan 
negara yang dibantu. Bagi Indonesia IMF kurang serius karena dalam 
memberikan bantuan lambat dan bertahap sehingga menyebabkan resesi 
berkepanjangan. Keterlambatan pemberian dana IMF memberikan 
dampak pada jatuhnya pemerintahan Soeharto, menurunnya permintaan 
barang impor, perjalanan keluar negeri dan pengiriman pelajar keluar 
negeri. Juga memberikan dampak pada peningkatan kegiatan eksport, 
pengurangan kandungan bahan import terhadap produk dalam negeri 
sedikit, masuknya turis asing, dan adanya proteksi industri dalam negeri 
karena merosotnya nilai tukar Rupiah. Perlu adanya reformasi ditubuh IMF 
terhadap kebijakan makro, pencegahan dan penanganan krisis. 
 
 

 
 
 
Bank Dunia (bahasa Inggris: World Bank) merupakan sebuah lembaga 
keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara 
berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia 
adalah pengurangan kemiskinan. Menurut Articles of Agreement Bank 
Dunia (sebagaimana telah diubah, efektif sejak 16 Februari 1989) seluruh 
keputusannya harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk 
mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan 
memfasilitasi investasi modal.Bank Dunia berbeda dengan Grup Bank 
Dunia (World Bank Group), di mana Bank Dunia hanya terdiri dari dua 
lembaga: Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan 
(International Bank for Reconstruction and Development) (IBRD) dan 
Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development 
Association) (IDA), sementara Grup Bank Dunia mencakup dua lembaga 
tersebut ditambah tiga lagi: International Finance Corporation (IFC), 
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dan International 
Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). 
 
Pengoperasian Bank Dunia dijaga melalui pembayaran sebagaimana diatur 
oleh negara-negara anggota. Aktivitas Bank Dunia saat ini difokuskan 
dalam bidang seperti pendidikan, pertanian dan industri. Bank Dunia 
memberi pinjaman dengan tarif preferensial kepada negara-negara 
anggota yang sedang dalam kesusahan. Sebagai balasannya, pihak Bank 
juga meminta bahwa langkah-langkah ekonomi perlu ditempuh agar 
misalnya, tindak korupsi dapat dibatasi atau demokrasi 
dikembangkan.Bank Dunia didirkan pada 27 Desember 1945 setelah 
ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi 
yang berlangsung pada 1 Juli–22 Juli 1944 di kota Bretton Woods. Markas 
Bank Dunia berada di Washington, DC, Amerika Serikat. Secara teknis dan 
struktural Bank Dunia termasuk salah satu dari badan PBB, namun secara 
operasional sangat berbeda dari badan-badan PBB lainnya. 
 
Meski sering menjadi harapan negara miskin sebagai sumber pinjaman 
dana pembangunan, Bank Dunia sering dikritik oleh para penentang "neo-
kolonial" korporasi globalisasi. Para penentang ini, yang sering disebut 
sebagai anti-globalisasi, menyalahkan Bank Dunia karena melemahkan 
kedaulatan negara penerima pinjaman melalui liberalisasi ekonomi. Kritik 
yang paling umum adalah Bank Dunia berada dalam pengaruh negara-
negara tertentu (terutama Amerika Serikat), yang mendapat manfaat 
paling banyak dari aktivitas Bank Dunia. Kritik lainnya antara lain bahwa 
Bank Dunia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip neoliberalisme, 
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berdasarkan keyakinan bahwa pasar (bebas) dapat membawa 
kemakmuran kepada negara-negara yang mempraktikkan kompetisi 
bebas, tanpa campur tangan apa pun. Dalam perspektif ini, reformasi yang 
berinspirasikan "neo-liberal" tidak selalu tepat bagi negara-negara yang 
mengalami konflik (perang etnis, konflik perbatasan, dsb.) atau yang telah 
lama berada dalam kondisi tertekan (diktator atau penjajahan) dan negara 
yang tidak memiliki sistem politik demokratis yang stabil. Dalam sudut 
pandang ini, Bank Dunia lebih memilih masuknya perusahaan-perusahaan 
asing dibandingkan pengembangan ekonomi lokal negara yang 
bersangkutan. 
 
Di sisi lain, kaum liberal mengkritik Bank karena hanya berperan sebagai 
organisasi politik murni. Dalam perspektif ini, Bank justru 
merepresentasikan penolakan terhadap konsep kemampuan pasar dalam 
mengatur ekonomi. Kaum liberal melihatnya sebagai alat yang dimiliki 
negara, untuk ekonomi internasional, yang bekerja untuk menutupi borok-
borok dari kebijakan yang sedang dilakukan negara tersebut. Dalam sudut 
pandang ini, Bank Dunia mengambil tanggungjawab ekonomi liberal, dan 
tidak membiarkan kebijakan negara pada tempatnya. 
 
Kritik lainnya berkaitan dengan lingkungan sosial dan fisik 
Selama periode 1972 hingga 1989, Bank Dunia tidak melakukan pengujian 
lingkungan dan tidak mensyaratkan uji lingkungan dalam setiap proyek 
yang diajukan. Pengujian hanya dilakukan pada sebagian kecil proyek, di 
mana staf bagian lingkungan, pada awal 1970-an, mengirimkan formulir 
ceklist kepada peminjam, dan si peminjam kemudian mengirimkan 
dokumentasi detail dan saran-saran untuk analisis. Juga dalam periode ini, 
Bank Dunia gagal dalam memperhitungkan faktor lingkungan sosial, yang 
paling jelas terlihat dalam program Transmigrasi Indonesia tahun 1974 
(Transmigrasi V). Penting untuk diperhatikan bahwa hal ini terjadi setelah 
pembentukan kantor lingkungan Bank Dunia (OESA) pada tahun 1971. 
Menurut kritikus Bank Dunia, Le Prestre, Transmigrasi V adalah program 
pemindahan penduduk terbesar yang pernah dicoba... dirancang untuk 
memindahkan 65 juta penduduk dari negara berpenduduk 165 juta (pada 
saat itu) dalam tempo 20 tahun. Tujuannya adalah perbaikan kondisi 
ekonomi dan sosial dari pulau-pulau berpenduduk padat, mengurangi 
tingkat pengangguran di Jawa, relokasi tenaga kerja ke daerah lain, dan 
"memperkuat kesatuan nasional melalui integrasi etnis, dan peningkatan 
standar hidup orang miskin. Proyek transmigrasi ini dianggap gagal karena 
dalam beberapa kasus terjadi bentrokan antara penduduk lokal dan 
transmigran, dan beberapa hutan tropis menjadi rusak karena dibuka 
menjadi ladang pertanian. 
 
Daftar Presiden Bank Dunia[sunting | sunting sumber] 

1. Eugene Meyer (Juni 1946–Desember 1946) 
2. John J. McCloy (Maret 1947–Juni 1949) 
3. Eugene R. Black, Sr. (Juni 1949–Januari 1963) 
4. George D. Woods (Januari 1963–Maret 1968) 
5. Robert S. McNamara (April 1968–Juni 1981) 
6. Alden W. Clausen (Juli 1981–Juni 1986) 
7. Barber B. Conable (Juli 1986–Agustus 1991) 
8. Lewis T. Preston (September 1991–Mei 1995) 
9. James D. Wolfensohn (Juni 1995–Mei 2005) 
10. Paul Wolfowitz (Juni 2005–Mei 2007) 
11. Robert Zoellick (Juni 2007–Juni 2012) 
12. Jim Yong Kim (Juni 2012-...) 

 
Bank dunia berfungsi untuk mengurangi serta menghilangkan kemiskinan 
di negara-negara terkait. Aktivitas Bank Dunia saat ini difokuskan dalam 
bidang seperti pendidikan, pertanian dan industri. Bank Dunia memberi 
pinjaman dengan tarif preferensial kepada negara-negara anggota yang 
sedang dalam kesusahan. Sebagai balasannya, pihak Bank juga meminta 
bahwa langkah-langkah ekonomi perlu ditempuh agar misalnya, tindak 
korupsi dapat dibatasi atau dengan dikembangkannya demokrasi. 
Selain itu, Bank Dunia juga memiliki peran penting dalam pembangunan 
ekonomi dan politik global. Bank dunia juga memiliki fungsi sebagai 
pemimpin CGI forum CGI, sebagai penyedia hutang dalam jumlah besar, 
serta sebagai pendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan 
privatisasi dan kebijakan yang memihak pada perusahaan-perusahaan 
besar. 
 
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI PERAN BANK DUNIA TERHADAP 
DUNIA INTERNASIONAL DAN INDONESIA” 
 “Economic Hit Men (EHM) adalah profesional berpenghasilan sangat 
tinggi yang menipu negara-negara di seluruh dunia triliunan dolar. Mereka 
menyalurkan uang dari Bank Dunia, USAID, dan organisasi “bantuan” luar 
negeri lainnya menjadi dana korporasi-korporasi raksasa dan pendapatan 
beberapa keluarga kaya yang mengendalikan sumber-sumber daya alam di 
planet bumi ini. Sarana mereka meliputi laporan keuangan yang 
menyesatkan, pemilihan yang curang, penyuapan, pemerasan, seks dan 
pembunuhan. Mereka memainkan permainan yang sama tuanya dengan 
kekuasaan, sebuah permainan yang telah menentukan dimensi yang baru 
dan mengerikan selama era globalisasi. Aku tahu itu, aku adalah seorang 
Economic Hit Men.” (Perkins, 2005) 
 
Kutipan di atas merupakan pengakuan dari John Perkins, seorang ahli 
ekonomi yang mengaku telah melakukan pekerjaan “kotor” kepada 
negara-negara berkembang di seluruh dunia dengan label kebaikan dan 
iming-iming uang “bantuan” dari lembaga-lembaga keuangan 
internasional, dan salah satu yang terbesar adalah Bank Dunia. Pengakuan 
ini merupakan satu dari sekian banyak kontroversi yang meliputi Bank 
Dunia, baik anggota di dalamnya, tujuan didirikannya, aliran dana yang 
dikucurkannya, hingga program-program “bantuan” keuangannya bagi 
negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. 
 

Berdasarkan catatan sejarah, Bank Dunia sendiri sebenarnya didirikan 
bersama-sama Dana Moneter Internasional (IMF) di Bretton Woods, New 
Hampshire, Amerika Serikat pada tahun 1944. Tujuannya saat itu adalah 
menghindari terulangnya Great Depression akibat terjadinya perang dunia 
kedua. Dengan kata lain, awal pendiriannya ditujukan untuk ikut 
membangun stabilitas ekonomi global, terutama akibat peperangan 
ataupun bencana alam. Namun dalam perjalanannya, tujuan ini telah 
bergeser dan kini aktivitas Bank Dunia justru seringkali menimbulkan 
kontroversi. Bagi Indonesia sendiri, pembangunan dalam negeri serta 
perekonomian dan perpolitikan nasional tidak dapat dipisahkan dari Bank 
Dunia. Sebagai contoh, kita tentu masih ingat beberapa waktu lalu polemik 
politik nasional seputar kasus “Century” diredam dengan terpilihnya Sri 
Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dengan gaji sebesar 
US$347.000 per tahun ditambah tunjangan pensiun sebesar US$52.752 
dan tunjangan lain-lain sebesar US$76.698 (Susanto, 2010). Selain itu, 
jumlah pinjaman Bank Dunia kepada Indonesia juga cukup besar, apalagi 
jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hingga tahun 1998 saja, nilai 
pinjaman Bank Dunia untuk Indonesia sudah menyentuh nilai 25,4 milliar 
dollar AS (Hutagalung, 2009). Dengan nilai pinjaman sebesar itu, bahkan 
lebih besar, tentu saja Bank Dunia dan kebijakan-kebijakannya menjadi 
bagian yang saling terikat erat dengan pembangunan Indonesia. 
 
Hukum universal menyatakan bahwa setiap ada aksi, akan ada reaksi, 
setiap ada dukungan (pro), akan ada perlawanan (kontra). Hal itu pula 
yang terjadi terkait “bantuan” dana yang mengalir dari Bank Dunia untuk 
Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan 
pandangan mengenai dampak positif dan negatif dari “bantuan” dana dari 
Bank Dunia, khususnya bagi Negara Indonesia. Selain karena topik ini 
menarik untuk dibahas, juga merupakan sesuatu yang penting bagi 
pembangunan dan kemajuan Indonesia ke depan, dengan atau tanpa 
campur tangan Bank Dunia. Selain dalam rangka menyelesaikan tugas 
mata kuliah Bisnis Internasional program pascasarjana Magister 
Manajemen Bisnis IPB, tulisan ini juga bertujuan memberikan pandangan 
mengenai dampak positif dan negatif bantuan dana Bank Dunia, 
khususnya kepada Indonesia. 
 
IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) atau yang 
lebih dikenal Bank Dunia semula didirikan dalam rangka membantu 
negara-negara yang rusak akibat perang untuk melakukan transisi lewat 
rekonstruksi. Namun, dalam perkembangan situasi dunia yang relatif tidak 
diwarnai perang lagi, fungsi bank pun bergeser. Tidak lagi memprioritaskan 
proyek rekonstruksi, tetapi lebih sebagai channel untuk menyalurkan dana 
dari negara-negara kaya untuk pembangunan ekonomi negara-negara 
berkembang atau negara lebih misikin yang membutuhkan (Halwani, 
2005). 
 
Pentingnya keberadaan negara ini diakui sangat dirasakan negara 
berkembang yang pernah menerima bantuan atau pinjaman. Bukan saja 
karena dana yang disalurkan lebih besar dari lembaga keuangan 
internasional lainnya, tetapi dibandingkan dengan pinjaman lembaga 
keuangan komersial, pinjaman Bank Dunia bunganya relatif lebih rendah, 
yakni disesuaikan dengan bunga yang harus dibayar lembaga itu atas dana 
yang diperoleh dari pasar modal dunia. Selain itu, juga berjangka 
pengembalian lebih lama, yakni 20 tahun atau kurang dengan masa 
tenggang hingga lima tahun (Halwani, 2005). 
 
Karena itu, pinjaman lembaga antarnegara yang didirikan sebagai hasil 
konferensi Bretton Woods (di New Hampshire, AS) tahun 1944 dan terikat 
dengan PBB ini sudah tentu relatif lebih aman bagi nasabah yang juga para 
anggota-anggota Bank Dunia (sekaligus harus juga menjadi anggota IMF), 
termasuk jika dibandingkan dengan pinjaman IMF. Selama tidak ada unsur 
perekonomian di dalamnya yang dianggap merugikan kepentingan dalam 
negeri, bantuan Bank Dunia tidak dianggap kontroversial sifatnya 
(Halwani, 2005). 
 
Bank Dunia dan IMF didirikan pada saat dan tempat yang sama, yaitu pada 
tahun 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, sehingga 
keduanya sering juga disebut the Bretton Woods Institution (BWIs). Situasi 
perekonomian dunia yang tidak menentu selama berkecamuknya perang 
dunia kedua dan pascaperangnya menyebabkan adanya kecemasan akan 
berulangnya kembali Great Depression (1930). Dengan latar belakang 
inilah kedua lembaga tersebut dibentuk dengan tujuan utama untuk ikut 
membantu stabilitas ekonomi global (Hutagalung, 2009). 
 
Bank Dunia dibentuk pada awalnya untuk membiayai pembangunan 
kembali Eropa pascaperang dunia kedua. Fungsi tersebut kemudian 
berkembang menjadi lebih luas. Tidak lagi terbatas pada upaya akibat 
rekonstruksi perang, tetapi juga meliputi pembiayaan rehabilitasi akibat 
bencana alam, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta rehabilitasi 
ekonomi setelah masa konflik antarnegara. Bank Dunia menyediakan 
dana-dana yang bersifat lunak (concessional), yang syaratnya lebih lunak 
dari pinjaman komersial. Saat ini Bank Dunia lebih memfokuskan 
programnya pada upaya pengentasan kemiskinan global, terutama dalam 
rangka mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 
2015 (Hutagalung, 2009). 
 
Selama rentang waktu tiga puluh tahun (1967-1998) dukungan Bank Dunia 
dalam pembangunan di Indonesia mencapai lebih dari 24 milliar dollar AS. 
Dari jumlah itu, sektor infrastruktur mengambil porsi pinjaman terbesar, 
yaitu 40 persen. Selanjutnya adalah sektor pertanian sebesar 19 persen, 
diikuti sektor pendidikan, kesehatan, gizi, dan kependudukan sebesar 13 
persen, serta sektor pembangunan perkotaan, air bersih, dan sanitasi yang 
mencapai 10 persen (Hutagalung, 2009). 
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Hutagalung (2009) menyatakan bahwa pada dekade 80-an, Bank Dunia 
mengawali program bantuannya bagi restrukturisasi sektor keuangan, 
sejalan dengan upaya pemerintah menderegulasi sektor perbankan pada 
tahun 1983. Sedangkan pada kurun waktu 1990-1998, Bank Dunia 
memberi perhatian yang lebih besar pada masalah lingkungan hidup. 
Dalam beberapa kasus, Bank Dunia menjadikan masalah lingkungan hidup 
sebagai prasyarat pinjaman di sektor tertentu. Misalnya, pada pinjaman 
untuk sektor pertanian, Bank Dunia mengaitkan pinjaman dengan masalah 
penghutanan kembali (reforestration) yang memang dipandang mendesak 
untuk segera dilakukan. Keberatan dari pihak Indonesia kemudian 
berujung pada pengurangan pinjaman di sektor pertanian (hal ini juga 
menjelaskan mengapa porsi pinjaman sektor pertanian semakin menurun 
 
Dalam sepuluh tahun terakhir (dekade 1990-an) telah terjadi perubahan 
mendasar dalam pinjaman Bank Dunia, yaitu terutama semakin 
meningkatnya investasi/alokasi pinjaman pada pembangunan pendidikan, 
kesehatan, lingkungan hidup, dan pembangunan sosial. Hal ini selaras 
dengan misi Bank Dunia untuk memerangi kemiskinan seperti yang 
tertuang dalam MDGs 2015. Selain itu, ada juga perubahan dalam hal pola 
pemberian pinjaman, terutama pada saat Indonesia dalam krisis keuangan, 
yaitu pinjaman yang diberikan tidak hanya untuk pinjaman proyek (project 
loan), tetapi juga semakin meningkatnya pinjaman program (program 
loan) yang porsinya cukup besar dan langsung masuk dalam APBN sebagai 
budgetary support (Hutagalung, 2009). 
 
Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana pinjaman, Bank Dunia 
terus melakukan perbaikan dalam mendesain proyek-proyeknya, 
memperkuat pengawasan dan good governance, mendukung reformasi di 
bidang pengadaan barang dan jasa (procurement), serta manajemen 
keuangan negara. Dari total utang Indonesia sejumlah 25,4 milliar dollar 
AS, 23,6 milliar dollar AS di antaranya telah dicairkan dan 12,4 milliar 
dollar AS telah dibayarkan kembali kepada Bank Dunia. Proyek pinjaman 
Bank Dunia yang sedang berjalan meliputi 39 proyek. Secara umum, 
jumlah utang Indonesia ke Bank Dunia telah menurun tajam dan tren ini 
diharapkan terus berlangsung sehingga ketergantungan pada pinjaman 
luar negeri dapat berkurang (Hutagalung, 2009).  
 
Hutagalung (2009) menyatakan bahwa dalam tahun fiskal 2002-2003, 
program Bank Dunia di Indonesia terfokus pada penurunan tingkat 
kemiskinan dengan pendekatan desentralisasi. Tiga area utamanya adalah: 
(1) melanjutkan pemulihan ekonomi, (2) menciptakan pemerintahan yang 
bertanggung jawab dan transparan, (3) menyediakan pelayanan umum 
yang lebih baik, terutama dari kelompok miskin. Pinjaman tersebut 
terutama difokuskan pada penyediaan pelayanan sosial dan infrastruktur 
untuk kaum miskin dengan keterlibatan pemerintah dan masyarakat lokal, 
melalui program Kecamatan Development Program (KDP). 
 
BANTUAN LUAR NEGERI 
Bantuan (aliran modal) luar negeri dari lembaga multilateral dan negara 
maju (“donor”) ke negara berkembang (“debitur”) dibedakan atas: a) 
pemberian atau bantuan karitas penuh (“grant”), dan b) pinjaman atau 
utang (“loan”). Tentu saja berbeda satu sama lain, terutama aspek 
implikasi yang berbeda karena yang kedua menjadi beban sementara yang 
pertama tidak. Implikasi beban utang adalah persoalan serius terkait 
persoalan kinerja pemerintah dan birokrasi yang melaksanakannya. 
Persoalannya pun bergulir pada aspek kelembagaan tentang bagaimana 
mengelola dan membayar kembali cicilan pokok dan bunga dari transaksi 
utang yang telah dilakukan pemerintah (Rachbini, 2001). 
 
Persoalan pokok yang krusial terletak pada jenis bantuan kedua atau 
utang, yang jumlahnya pada saat ini sangat besar dan merupakan implikasi 
langsung dari akumulasi dalam masa yang lama. Sedangkan, bantuan 
dalam bentuk hibah (grant) jumlahnya sangat sedikit, jauh lebih kecil dan 
sangat jarang diberikan. Bantuan hanya datang untuk hal khusus, seperti 
bencana alam, pendidikan, lingkungan hidup, demokratisasi dan aktivitas 
khusus lainnya (Rachbini, 2001). Utang luar negeri (loan) yang diterima 
negara-negara berkembang dibedakan atas dana pembangunan resmi 
(Official Development Fund), kredit ekspor, dan pinjaman swasta. 
Sedangkan pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia dibedakan atas 
pinjaman dari CGI (dulu IGGI) dan non-CGI. Pinjaman CGI yang berasal dari 
donor multilateral, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan 
UNDP. Pinjaman yang berasal dari donor bilateral CGI, seperti dari USA, 
Belanda, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, Australia, Kanada, dan Italia. 
Pinjaman di luar CGI meliputi pinjaman multilateral di luar CGI, pinjaman 
bilateral di luar CGI, pinjaman dari lembaga keuangan, dan obligasi 
(Rachbini, 2001). 
 
Utang luar negeri pemerintah tanpa dikaitkan dengan persiapan 
kelembagaan, mekanisme, dan proses sosial politik yang memayunginya 
akan menimbulkan distorsi berkelanjutan dan menimbulkan kegagalan 
dalam mengimplementasikannya di lapangan. Mengapa? Utang luar negeri 
ini berada dalam domain pemerintah (publik) dan dalam genggaman 
birokrasi, yang menjadi transmisi dalam mengantarkan proyek-proyek 
pembagunan di masyarakat (Rachbini, 2001).Meskipun syarat-syarat 
pembayaran utang luar negeri telah diusahakan berada dalam batas-batas 
kemampuan untuk membayar kembali, namun kenyataan menunjukkan 
pemerintah untuk dapat membayar angsuran cicilan pokok dan bunga 
utang sehingga harus terus membuat utang baru. Bahkan bantuan luar 
negeri untuk kasus di Indonesia bukan hanya gagal untuk meningkatkan 
(menstimulasi) atau membiayai sebagian upaya pertumbuhan ekonomi, 
melainkan sudah merupakan suatu keharusan untuk bisa menumbuhkan 
ekonomi, meskipun laju pertumbuhan ekonominya sudah sedikit menurun 
(Rachbini, 2001). 
 

Kondisi ekstrem pada saat krisis ekonomi bahkan menunjukkan bahwa 
utang luar negeri menjadi “mutlak” diperlukan untuk mengeluarkan 
Indonesia dari pertumbuhan ekonomi yang negatif (kontraksi) ke kondisi 
stagnan (pertumbuhan nol), kemudian menuju pertumbuhan ekonomi 
yang positif. Pemulihan ekonomi berjalan sangat terlambat dibandingkan 
dengan negara-negara tetangga, yang bersama-sama mengalami krisis dan 
juga relatif terikat dengan utang luar negeri. Bahkan pada masa krisis 
ekonomi yang memuncak, Indonesia mundur ke belakang dan kembali 
memerlukan bantuan luar negeri untuk kebutuhan yang mendasar (basic 
need) pangan agar rakyat tidak kelaparan, juga obat-obatan untuk 
mengurangi kemunduran tingkat kesehatan dan gizi masayarakat, 
terutama balita. Inilah yang kemudian diwujudkan dalam program paling 
mendasar atau primer (sebagai hak dasar ekonomi warga negara) melalui 
Jaring Pengaman Sosial atau Social Safety Net (Rachbini, 2001). 
 
Penggunaan bantuan luar negeri secara normatif digunakan untuk 
pembiayaan proyek-proyek yang produktif dan bermanfaat atas dasar 
inspirasi dari program Marshall Plan. Tetapi persoalannya pertama, yang 
dihadapi dalam kenyataan, adalah bahwa sirkulasi uang dari transaksi 
utang tersebut kembali ke negara donor melalui kontrak dengan 
pengusaha berasal dari negara pemberi utang, bantuan teknis konsultan, 
dan prasyarat-prasyarat lainnya yang menguntungkan negara donor. 
Untuk kasus bantuan Jepang, menurut Prof. Murai dari Sophia University, 
tidak kurang dari 70% dari aliran uang utang tersebut kembali ke negara 
asalnya. Yang tertinggal di negara penerima adalah wujud fisik dan non-
fisik proyek-proyeknya, yang tidak efisien dan bocor dalam proses lingkar 
mekanisme keuangan publik (Rachbini, 2001). 
 
Persoalan kedua, bantuan luar negeri merupakan peluang bisnis tanpa 
resiko dan pasti menghasilkan keuntungan (bahkan di atas normal) bagi 
pengusaha di negara pemberi pinjaman. Hal ini merupakan konsekwensi 
logis dari persyaratan, yang diciptakan oleh negara donor terhadap negara 
kreditor dan telah menyebabkan uang kembali ke negara asalnya. Mafia-
mafia pengusaha di sekitar birokrat asing juga besar jumlahnya. Yang 
mempunyai telinga tajam dan menempel di dinding-dinding kantor Bank 
Dunia, Departemen Ekonomi dan Luar Negeri negara donor (Rachbini, 
2001). Persoalan ketiga adalah bantuan luar negeri cenderung diiringi oleh 
pemborosan pembiayaan pembangunan. Untuk menumbuhkan ekonomi 
sebesar 1 persen diperlukan peningkatan modal sebesar 4-5 persen. Ini 
adalah masalah inefisiensi sesuai dengan angka ICOR. Hal ini terjadi karena 
buruknya birokrasi dan aspek kelembagaan ekonomi politik. Pihak donor 
juga ikut bertanggung jawab atas kegagalan bantuan luar negeri ini. 
Mengapa demikian? Selama ini telah terjadi piihan yang “keliru” antara 
proyek yang produktif dan yang tidak produktif. Proses alokasi dan 
mekanisme seleksi pemanfaatan sumber yang berasal dari utang luar 
negeri ini tidak berjalan dengan baik. Semuanya ini akibat ketidakberesan 
sistem pasar yang berkembang distorsif (Rachbini, 2001). 
 
Pada sisi lain, pihak donor selalu terlibat dengan cermat dan mengawasi 
(watchdog) setiap tahapan proses bantuan luar negeri dari awal hingga 
akhir (evaluation). Tetapi hasilnya tetap tidak memadai karena kerangka 
dasar kelembagaan pendukung transaksi utang luar negeri sangat lemah. 
Selain itu, pihak donor sebagai “supplier” tidak lepas dari kepentingan 
mendapatkan manfaat dalam implementasinya, terutama para birokrat 
asing dan pengusaha yang melingkarinya (Rachbini, 2001).Hal keempat, 
pihak donor yang berasal dari negara-negara maju seharusnya mengetahui 
persoalan kelembagaan non-pasar di negara-negara berkembang seperti 
ini, seperti masalah penegakan hukum pasar dan birokrasi. Logika ini 
didasarkan pada pengalaman sejarah negara dan bangsanya sendiri, yang 
telah berusia ratusan tahun, serta proses modernisasi ekonomi dalam 
masa yang panjang. Setiap proses pengembangan ekonomi, fiskal dan 
utang luar negeri, terutama aktivitas dalam lingkup ekonomi publik, 
selayaknya diikuti dengan pembangunan kelembagaan yang memadai 
untuk itu, termasuk perbaikan kelembagaan hukum ekonomi dan 
birokrasi. Namun birokrat-birokrat Bank Dunia menutup mata terhadap 
kenyataan ini, “seolah-olah tidak hendak tahu” bahwa utang yang 
dilaksanakan melalui sistem dan mekanisme keuangan publik akan gagal 
tanpa kelembagaan yang kuat  (Rachbini, 2001). 
 
Kelima, birokrat asing dan para analisnya lupa bahwa kelembagaan 
berperanan penting sebagai kerangka fondasi yang penting, yang pada 
gilirannya merusak indikator-indikator ekonomi tersebut jika tidak 
dikembangkan secara proporsional (Rachbini, 2001). 
 
Dalam jangka pendek, menghindari dan mengatasi perangkap bantuan 
luar negeri yang berkepanjangan dapat dilakukan dengan cara 
merestrukturisasi utang luar negeri dan memperbaiki Debt Services Ratio 
(DSR). Lebih jauh, pemerintah dapat menghapus sebagian bantuan luar 
negeri (loan) secara selektif untuk proyek-proyek yang sebenarnya tidak 
layak, tidak efisien, dan tidak bermanfaat. Cara yang terakhir ini dapat 
ddilakukan dengan diplomasi terhadap negara donor, sekaligus sebagai 
pertanggungjawaban ppolitik terhadap rakyat (Rachbini, 2001).Cara 
menghindari perangkap dalam jangka menengah adalah mengkaji pilihan 
investasi dengan dasar keuntungan komparatif, melakukan deregulasi 
yang intensif guna memperbaiki kinerja pasar dan kelembagaan non-pasar, 
serta melakukan inovasi SWAP tanpa konfrontasi (diplomasi ekonomi). 
Bahkan jangan menutup kemungkinan cara moratorium seperti yang 
pernah dilakukan Mexico dan negara Amerika Latin lainnya karena 
pertimbangan politik bahwa beban yang ditanggung rakyat sudah begitu 
berat dan menyiksa (Rachbini, 2001). 
 
Bank Dunia didirikan bersama-sama dengan didirikannya IMF pada tahun 
1944 di Britton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Bank Dunia 
dibentuk oleh dua negara promotor dan pendukung utama, yaitu Amerika 
Serikat dan Inggris. Tujuan awal didirikannya adalah untuk mencegah 
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berulangnya peristiwa Great Depression sebagaimana pernah terjadi pada 
sekitar tahun 1930 (Hutagalung, 2009). Hal ini disebabkan perang dunia 
kedua yang melanda hampir seluruh belahan bumi sangat berpotensi 
meninggalkan puing-puing perekonomian yang luluh lantak di Eropa dan 
juga di sebagian besar negara-negara korban perang lainnya.Entah karena 
pihak sekutu (yang saat itu sudah didukung oleh Amerika Serikat 
pascapengeboman Pearl Harbour oleh Jepang) merasa perang tidak akan 
berlangsung lama lagi ataupun karena alasan lain, tetapi yang jelas 
setahun setelah didirikannya Bank Dunia perang dunia kedua benar-benar 
berakhir. Sesuai prediksi, negara-negara korban perang, terutama di 
Eropa, segera membutuhkan aliran dana segar untuk merekonstruksi 
perekonomian mereka pascaperang. Prancis tercatat sebagai negara 
pertama yang mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia senilai 250 juta 
dolar AS.Dalam perkembangannya, semakin sedikit negara yang 
mengalami peperangan, sehingga kebutuhan untuk rekonstruksi 
pascaperang pun semakin kecil. Pada saat itu, Bank Dunia di bawah 
kepemimpinan Mc-Namara menggeser fokusnya ke arah pembangunan 
infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan 
pelayanan publik, terutama di negara-negara dunia ketiga yang notabene 
tertinggal dari negara maju. 
 
PERAN BANK DUNIA BAGI DUNIA INTERNASIONAL 
Sejak didirikan, Bank Dunia telah mengambil banyak peran bagi 
perkembangan dunia Internasional. Sebagaimana tujuan didirikannya, 
Bank Dunia telah membantu negara-negara korban perang, terutama di 
wilayah Eropa, untuk segera merekonstruksi infrastruktur dan 
perekonomiannya yang hancur pascaperang dunia kedua. Seteah proses 
rekonstruksi pascaperang selesai, Bank Dunia memulai peran baru sebagai 
lembaga pemberi pinjaman uang berbunga rendah untuk negara-negara 
berkembang yang membutuhkan. Bank Dunia mendanai proyek-proyek di 
berbagai negara untuk mengembangkan beberapa hal, seperti 
pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, 
pengentasan kemiskinan, hingga lingkungan hidup. Bank Dunia seringkali 
memberikan bantuan dalam bentuk dua hal sekaligus, dana pinjaman dan 
juga rekomendasi kebijakan, terutama terkait kebijakan keuangan atau 
yang berhubungan dengan proyek yang didanai. 
 
Bagaikan pisau bermata dua, bantuan dari Bank Dunia dirasakan oleh 
negara-negara peminjam memberikan dua dampak sekaligus, di mana satu 
dan yang lainnya saling bertolak belakang. Di satu sisi, bantuan Bank Dunia 
seringkali merupakan penyelamat keuangan dan perekonomian negara 
peminjam. Namun di sisi lain, bantuan tersebut juga tidak jarang 
menimbulkan masalah baru yang kadang jauh lebih besar dari masalah 
yang telah diatasi. Negara-negara peminjam biasanya merupakan negara 
berkembang yang notabene-nya tergolong “miskin”, apalagi jika 
dibandingkan dengan negara maju. Mereka membutuhkan suntikan modal 
untuk proyek-proyek di berbagai bidang, meskipun biasanya berujung 
pada satu harapan, yaitu menggerakkan dan menggeliatkan roda 
perekonomian. Dengan hal tersebut, mereka bisa mendongkrak keuangan 
dan pendapatan dalam negeri. Modal inilah yang seringkali tidak bisa 
mereka dapatkan kecuali melalui lembaga-lembaga keuangan 
internasional. Dalam konteks ini, Bank Dunia memberikan keuntungan 
bagi negara-negara peminjam karena biasanya pinjaman yang diberikan 
tergolong berbunga rendah. 
 
Bergeraknya roda perekonomian merupakan sesuatu yang sangat penting 
bagi suatu negara. Dengan roda perekonomian yang terus bergerak positif, 
negara-negara dunia ketiga memiliki sedikit harapan untuk menyusul atau 
setidaknya menyamai perekonomian di negara-negara maju. Hal ini 
tentunya menjadi keinginan seluruh negara berkembang, sehingga tidak 
mengherankan jika kemudian Bank Dunia dan juga lembaga-lembaga 
keuangan internasional lainnya menjadi penyedia “jalan pintas” menuju 
terwujudnya harapan tersebut.Jika dilihat secara global, bantuan-bantuan 
dana kepada masing-masing negara peminjam telah menjadi penyangga, 
sehingga perekonomian dunia menjadi lebih stabil dan terkendali. Hal ini 
tentunya juga sesuai dengan tujuan keberadaan dari Bank Dunia. Karena 
keruntuhan, atau setidaknya kemunduran ekonomi suatu negara (yang 
mungkin terjadi tanpa bantuan Bank Dunia) dapat berdampak bagi negara-
negara lainnya, baik di tingkat regional ataupun multinasional. 
Namun masalahnya adalah, seperti yang sudah disebutkan, bahwa 
bantuan dana tersebut seringkali justru menimbulkan masalah-masalah 
baru yang kadang jauh lebih serius dari masalah yang telah ditanganinya. 
Tidak bisa dipungkiri, rata-rata negara peminjam biasanya merupakan 
negara dengan sistem kelembagaan dan profesionalisme pengelolaan 
uang yang kurang dibandingkan dengan negara-negara maju. Analogi 
sederhananya adalah seperti seorang entrepreneur amatir yang sedang 
berusaha menjalankan roda bisnisnya dengan uang pinjaman dari investor 
kaya. Di satu sisi, pinjaman uang tersebut menjadi solusi karena tanpa 
modal uang pinjaman itu bisnis tidak akan bisa dijalankan sama sekali. Tapi 
di sisi lain, entrepreneur amatir seperti itu kemungkinan besar tidak ahli 
dalam pengelolaan modal yang telah diberikan, sehingga resiko 
kerugiannya sangat besar. Hal ini bisa disebabkan kesalahan dalam 
menggunakan uang, tidak efektif, tidak efisien, atau bahkan tidak 
bermanfaat. 
 
Kembali ke konteks negara-negara peminjam, dana pinjaman dari Bank 
Dunia seringkali digunakan untuk proyek-proyek yang bisa jadi salah 
sasaran. Alih-alih mengambil keuntungan dari uang pinjaman yang 
diberikan, justru kerugian yang didapat beserta utang berbunga (meskipun 
rendah) yang terus menumpuk. Dalam hal inilah kemudian seringkali 
pinjaman dari Bank Dunia disertai prasyarat-prasyarat ataupun anjuran-
anjuran berupa kebijakan keuangan atau kebijakan yang terkait dengan 
pelaksanaan proyek yang didanai.Sayangnya, prasyarat dan anjuran ini 
justru sering dituding sebagai “biang keladi” kerumitan dan kemelut utang 
yang menimpa negara-negara peminjam. Bank Dunia dianggap terlalu 

sering menyamaratakan konsep dan asumsi bagi seluruh negara-negara 
peminjam, padahal sangat mungkin satu kebijakan yang cocok di satu 
negara justru merusak jika diterapkan di negara yang lain. Sebagai contoh, 
liberalisasi keuangan dan kapitalisme yang senantiasa dikampanyekan 
Bank Dunia (karena didominasi dari sejak pembentukannya oleh dua 
motor kapitalisme, AS dan Inggris), bisa berdampak sangat negatif jika 
negara yang menerapkannya tidak memiliki kesiapan yang baik, 
sebagaimana terjadi pada Indonesia yang mengalami krisis pada tahun 
1997. 
 
Prasyarat dan anjuran lain dari Bank Dunia yang sering jadi bahan tudingan 
adalah mengenai pelaksana atau pihak yang terlibat dalam proyek. Dengan 
alasan ketidakmampuan negara peminjam untuk secara mandiri 
menjalankan proyek tersebut karena kendala teknologi dan 
profesionalisme, Bank Dunia secara eksplisit maupun implisit, secara 
langsung maupun tidak langsung, seringkali mensyaratkan keterlibatan 
negara maju yang notabene-nya merupakan negara pendonor dana 
bantuan itu. Dalam hal ini, negara maju yang dimaksud diminta untuk 
menjadi semacam “kontraktor” ataupun konsultan yang terlibat langsung 
dalam menjalankan proyek tersebut. Dampaknya adalah kembalinya aliran 
uang pinjaman kepada negara peminjam.Aliran uang pinjaman kepada 
negara peminjam merupakan salah satu tema sentral yang menjadi bahan 
kontroversi dari setiap proyek yang didanai Bank Dunia. Hal ini dapat 
dianalogikan secara sederhana dengan adanya seorang entrepreneur 
amatir yang meminjam uang untuk berbisnis menjalankan proyek tertentu, 
tetapi kemudian karena ketidakmampuannya menjalankan proyek, ia 
justru meng-hire sang pemberi pinjaman. Dengan demikian, yang terjadi 
adalah entrepreneur tersebut menanggung dua resiko, resiko kerugian 
dari proyek bisnis yang dijalankan serta resiko menanggung utang dari 
bunga pinjaman. Sementara di sisi lain, sang peminjam menikmati dua 
keuntungan, keuntungan gaji ataupun imbalan atas kerjanya sebagai pihak 
yang menjalankan proyek dan keuntungan dari bunga pinjaman. Bagi 
pihak peminjam, kerugian atas proyek yang dilaksanakan tidak menjadi 
masalah baginya, karena uang ganti ruginya pun ditanggung oleh 
entrepreneur sebagai pihak peminjam. 
 
Kembali ke dalam konteks negara peminjam, alih-alih uang pinjaman 
menjadi stimulasi untuk menggerakkan roda ekonomi, sebagian besarnya 
justru menjadi penggerak roda ekonomi di negara pemberi pinjaman. 
Sementara yang tertinggal di negara peminjam hanyalah bentuk fisik 
maupun non-fisik hasil dari proyek yang telah dilaksanakan.Akumulasi dari 
dampak-dampak negatif di atas adalah kemelut utang yang semakin 
menumpuk bagi negara peminjam. Selain itu, bisa terjadi kerawanan sosial 
di dalam negeri peminjam akibat penggunaan dana proyek yang salah 
sasaran, tidak profesional, atau banyak “kebocoran”. Sehingga mayoritas 
masyarakat negara peminjam yang seharusnya menikmati uang pinjaman 
yang diberikan justru merasa tidak mendapat apa-apa, yang ada hanyalah 
segelintir orang kaya di dalam negeri yang semakin kaya lantaran 
mendapat bagian “jatah” proyek yang telah dilaksanakan. 
 
Jika tidak diselesaikan, akumulasi masalah-masalah yang terjadi di masing-
masing negara peminjam dapat terakumulasi lagi menjadi masalah global. 
Tanpa penanganan dan perhatian serius dari dunia internasional terhadap 
masalah ini, termasuk Bank Dunia, stabilitas ekonomi global suatu saat 
dapat sangat terganggu, bahkan mengakibatkan chaos. Alih-alih menjaga 
kestabilan ekonomi global, mungkin yang dijalankan Bank Dunia dan 
lembaga keuangan sejenis justru menunda gejolak ekonomi global saat ini, 
dan menumpuknya hingga “meledak” saat individu dan negara peminjam 
tidak lagi bisa menampung masalah yang mereka hadapi. 
 
PERAN BANK DUNIA TERHADAP INDONESIA 
Kebijakan politik pemerintahan Presiden Soekarno yang mendekat ke blok 
Uni Soviet menyulitkan Bank Dunia yang memiliki paham berseberangan 
untuk mengambil peran lebih banyak bagi Indonesia. Oleh karena itu, Bank 
Dunia baru mulai berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi 
Indonesia pada saat awal masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu 
sekitar tahun 1968. Namun sebelum memberikan pinjaman, Bank Dunia 
“menjajaki” Indonesia dengan memberikan bantuan teknis untuk 
identifikasi kebijakan makroekonomi, kebijakan sektoral yang diperlukan, 
dan kebutuhan pendanaan yang kritis (Hutagalung, 2009). 
 
Di masa-masa awal pemberian pinjaman, Indonesia masih dianggap 
sebagai negara yang memiliki nilai credit worthiness yang rendah. Oleh 
karena itu, pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia pada saat itu 
menggunakan skema IDA atau pinjaman tanpa bunga, kecuali 
administrative fee ¾ persen per tahun dan jangka waktu pembayaran 35 
tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Dana pinjaman pertama yang 
diberikan kepada Indonesia adalah sebesar 5 juta dolar AS pada 
September 1968 (Hutagalung, 2009). Pada masa-masa awal tersebut, dana 
pinjaman dari Bank Dunia digunakan untuk pembangunan di bidang 
pertanian, perhubungan, perindustrian, tenaga listrik, dan pembangunan 
sosial. Pada tahun-tahun berikutnya, Indonesia berhasil menunjukkan 
performa ekonomi yang memuaskan, dengan rata-rata pertumbuhan 
ekonomi sebesar 7 persen per tahun, jauh lebih besar dari rata-rata 
pertumbuhan ekonomi negara peminjam yang lain. Oleh karena itu, sejak 
akhir dekade 70-an Indonesia sudah mulai dianggap sebagai negara yang 
lebih creditworthy untuk memperoleh pinjaman Bank Dunia yang 
konvensional atau dengan menggunakan skema IBRD. Berbeda dari 
periode sebelumnya, pada dekade 80-an, pinjaman uang Bank Dunia 
terlihat lebih terarah pada masalah deregulasi sektor keuangan, selain 
masih tetap digunakan bagi pengembangan sektor-sektor sebagaimana 
yang telah disebutkan sebelumnya. 
 
Pada awal dekade 90-an hingga sebelum memasuki krisis moneter tahun 
1997, Indonesia menunjukkan performa ekonomi yang mengagumkan, 
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bahkan sempat dijuluki sebagai salah satu Asian Miracle. Laporan dan 
analisis Bank Dunia terhadap perekonomian Indonesia acap kali dihiasi 
dengan berbagai pujian. Sayangnya, sebagaimana terjadi pada banyak 
negara lain seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, performa 
ekonomi yang memikat tersebut ternyata lebih tepat sebagai “penundaan 
masalah”. Kekeliruan dan dampak negatif dari bantuan Bank Dunia, baik 
berupa dana pinjaman maupun anjuran kebijakannya, terbukti nyata 
(meski bukan faktor satu-satunya) pada saat Indonesia mengalami krisis 
moneter pada tahun 1997. Liberalisasi sektor keuangan yang didukung 
penuh oleh Bank Dunia terbukti tidak cocok, bahkan mencelakakan, 
Indonesia. Pada saat krisis terjadi, mungkin salah satu bantuan paling 
berharga yang diberikan oleh Bank Dunia berupa persetujuan atas 
permintaan pemerintah Indonesia untuk membatalkan pinjaman yang 
tidak terserap sebesar 1,5 miliar dolar AS dan menyesuaikan (realokasi) 
pinjaman lainnya sebesar 1 miliar dolar AS untuk membiayai program 
mendesak, seperti bantuan biaya sekolah, beasiswa, dan jaring pengaman 
sosial. 
 
Kemudian, pascakrisis yang melanda Indonesia, bantuan Bank Dunia masih 
terus berlanjut, terutama difokuskan pada kelanjutan pemulihan ekonomi, 
penciptaan pemerintah yang transparan, dan penyediaan pelayanan 
umum yang lebih baik, terutama bagi kelompok miskin. Terakhir, Bank 
Dunia kembali menyetujui dua pinjaman kebijakan pembangunan kepada 
Indonesia dengan nilai total 800 juta dolar AS untuk mendukung program 
prioritas reformasi yang dimotori Pemerintah Indonesia pada bulan 
November 2010 (Purwoko, 2010). Dari penjelasan tahap demi tahap 
bantuan Bank Dunia kepada Indonesia sejak tahun 1968, kita dapat 
melihat betapa besar peran yang dimainkan oleh Bank Dunia terhadap 
pembangunan dan pasang surut perekonomian nasional. Mulai dari 
infrastruktur yang dibangun selama dekade 1970-an hingga kebijakan-
kebijakan terbaru di era reformasi, semuanya tidak terlepas dari peran 
Bank Dunia. 
 
Krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1997 seharusnya dapat 
memberi pelajaran berharga mengenai dua mata pisau yang diberikan 
oleh “bantuan” Bank Dunia. Terlepas dari kontroversi niat dan tujuan 
pemberian bantuan oleh Bank Dunia, Indonesia sejatinya bisa memilih 
menjadi negara yang mandiri dan menentukan masa depannya sendiri, 
mengukur kemampuan membayar dan menghitung jumlah dana yang 
mungkin dipinjam, menyeleksi proyek yang dijalankan agar sesuai dengan 
sasaran serta mencapai efektifitas dan efisiensi, menilik kebijakan yang 
bisa diliberalisasi dan yang tidak, serta membekali diri dengan 
pengetahuan dan teknologi. Karena bagaimanapun, kejahatan tidak hanya 
disebabkan niat dari pelakunya, tapi juga kelengahan dan kesempatan 
yang diberikan oleh korbannya. 
 
Keberadaan Bank Dunia sejak tahun 1944 telah mempengaruhi 
perekonomian global secara signifikan. Mulai dari rekonstruksi dan 
rehabilitasi negara-negara korban perang dunia kedua, hingga program-
program pengentasan kemiskinan dan pembangunan berbagai negara 
berkembang di seantero dunia. Tampaknya kini tidak ada satu negara pun 
yang terbebas dari pengaruh Bank Dunia, baik kebijakannya, dana 
pinjamannya, maupun kapitalisme dan liberalisasi keuangan yang 
dikampanyekannya. Dalam dua dekade terakhir, Bank Dunia telah banyak 
membantu negara-negara dunia ketiga dalam permodalan bagi 
pembangunan dalam negerinya masing-masing. Berbagai proyek, mulai 
dari bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, liberalisasi ekonomi 
dan keuangan, hingga lingkungan hidup menjadi fokus bagi pengucuran 
dana pinjaman berbunga rendah oleh Bank Dunia. Dengan modal 
pinjaman inilah, negara-negara berkembang yang notabene adalah negara 
miskin dan kekurangan modal, memiliki harapan untuk memperbaiki 
kondisi ekonominya dan mengejar ketertinggalan yang sangat jauh dari 
negara-negara maju. Bahkan tidak jarang, uang pinjaman inilah yang 
menjadi penyangga bagi “nafas” perekonomian negara peminjam yang 
kadang “tersengal-sengal” dihantam badai krisis. 
 
Namun demikian, keberadaan Bank Dunia bukan tanpa kontroversi dan 
dampak negatif. Kemelut utang tak berujung yang meliputi berbagai 
negara peminjam seringkali justru menjadi “bumerang”. Alih-alih 
mengatasi masalah perekonomian dalam negeri, seringkali dana pinjaman 
dari Bank Dunia justru seperti menumpuk masalah di tahun-tahun 
mendatang yang suatu saat –cepat atau lambat- akan overload dan dapat 
mengakibatkan chaos. Apalagi banyak ahli ekonomi dari negara-negara 
peminjam (yang biasanya berdiri di luar pemerintahannya) berkomentar 
miring dan justru menuding Bank Dunia yang telah menganjurkan 
kebijakan ekonomi yang menyesatkan dan tidak menyelesaikan masalah. 
Salah satu penyebabnya adalah aliran uang pinjaman yang masuk 
seringkali justru kembali lagi ke negara-negara donor, sehingga 
menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi negara peminjam. 
 
Bagi Indonesia sendiri, peran Bank Dunia mulai tampak jelas setelah masa 
pemerintahan Presiden Soekarno yang cenderung dekat dengan poros Uni 
Soviet berakhir. Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara 
yang dipercaya oleh Bank Dunia untuk meminjam dana untuk berbagai 
keperluan, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, 
pelayanan publik, pertanian dan lingkungan hidup. Namun demikian, sama 
seperti banyak negara peminjam lainnya, hal ini justru dapat 
membahayakan perekonomian dalam negeri di masa mendatang jika 
peminjaman yang dilakukan tidak efisien, tidak bermanfaat, dan juga 
boros dalam penggunaannya. Bagaimanapun, utang tersebut –beserta 
bunganya- dapat terus menumpuk hingga Indonesia tak mampu lagi 
membayarnya jika dibiarkan dilakukan terus menerus tanpa upaya 
pengurangan utang yang sistematis. 
 

Aliran uang pinjaman yang masuk seharusnya dapat dikendalikan, 
sehingga tidak hanya menguntungkan dan menambah kekayaan segelintir 
orang, tetapi juga dapat benar-benar menggerakkan perekonomian 
nasional, baik secara analisis makro maupun mikro. Karena bagaimanapun, 
kemandirian dibentuk dan dilakukan oleh kita sendiri. Dana pinjaman 
hanyalah sarana seperti sebuah pedang, jika kita ahli menggunakannya 
maka akan menjadikan kita kuat dan sejajar dengan negara manapun, 
namun jika kita tidak hati-hati menggunakannya, justru dapat “melukai” 
bahkan “membunuh” kita sendiri, cepat ataupun lambat. Lembaga 
keuangan internasional didirikan untuk menangani atau mengatasi 
masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa 
bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang 
dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak yang 
berarti dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu 
pengembaliannya relatif panjang. Kemudian bantuan internasional juga 
dilakukan dengan tujuan komersil, yang biasanya dilakukan oleh lembaga 
keuangan internasional swasta. 
 
Peran Bank Dunia dalam Kemunduran Perekonomian Indonesia 
Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan global yang secara struktural 
berada di bawah PBB dan diistilahkan sebagai “specialized agency”. Bank 
Dunia dibentuk tahun 1944 sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods 
yang berlangsung di AS. Konferensi itu diikuti oleh delegasi dari 44 negara, 
namun yang paling berperan dalam negosiasi pembentukan Bank Dunia 
adalah AS dan Inggris. Tujuan awal dari dibentuknya Bank Dunia adalah 
untuk mengatur keuangan dunia pasca PD II dan membantu negara-negara 
korban perang untuk membangun kembali perekonomiannya. Sejak tahun 
1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara-negara non-
Eropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, 
supaya negara yang bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya, 
misalnya proyek pembangunan pelabuhan, jalan tol, atau pembangkit 
listrik. Era 1968-1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikucurkan kepada 
negara-negara Dunia Ketiga, dengan tujuan ideal untuk mengentaskan 
kemiskinan di negara-negara tersebut. Pada era itu, pinjaman negara-
negara Dunia Ketiga kepada Bank Dunia meningkat 20% setiap tahunnya. 
 
Peran Bank Dunia dalam Ekonomi dan Politik Global 
Rittberger dan Zangl (2006: 172) menulis, sejak tahun 1970-an Bank Dunia 
mengubah konsentrasinya karena situasi semakin meningkatnya jurang 
perekonomian antara negara berkembang dan negara maju. Pada era itu, 
seiring dengan merdekanya negara-negara yang semula terjajah, jumlah 
negara berkembang semakin meningkat. Negara-negara berkembang 
menuntut distribusi kemakmuran (distribution of welfare) yang lebih 
merata dan negara-negara maju memenuhi tuntutan ini dengan cara 
menyuplai dana pembangunan di negara-negara berkembang. Basis 
keuangan Bank Dunia adalah modal yang diinvestasikan oleh negara 
anggota bank ini yang berjumlah 186 negara. Lima pemegang saham 
terbesar di Bank Dunia adalah AS, Perancis, Jerman, Inggris, dan Jepang. 
Kelima negara itu berhak menempatkan masing-masing satu Direktur 
Eksekutif dan merekalah yang akan memilih Presiden Bank Dunia. Secara 
tradisi, Presiden Bank Dunia adalah orang AS karena AS adalah pemegang 
saham terbesar.  Sementara itu, 181 negara lain diwakili oleh 19 Direktur 
Eksekutif (satu Direktur Eksekutif akan menjadi wakil dari beberapa 
negara). 
 
Bank Dunia berperan besar dalam membangun kembali tatanan ekonomi 
liberal pasca Perang Dunia II (Rittberger dan Zangl, 2006: 41). 
Pembangunan kembali tatanan ekonomi liberal itu dipimpin oleh AS 
dengan rancangan utama mendirikan sebuah tatanan perdagangan dunia 
liberal. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dibentuk tatanan moneter yang 
berlandaskan mata uang yang bebas untuk dikonversi. Rittberger dan 
Zangl (2006: 43) menulis, “Perjanjian Bretton Woods mewajibkan negara-
negara untuk menjamin kebebasan mata uang mereka untuk dikonversi 
dan mempertahankan standar pertukaran yang stabil terhadap Dollar AS.”  
 
Lembaga yang bertugas untuk menjaga kestabilan moneter itu adalah IMF 
(International Monetary Funds) dan IBRD (International Bank for 
Reconstruction dan Development). IBRD inilah yang kemudian sering 
disebut “Bank Dunia”. Pendirian Bank Dunia dan IMF tahun 1944 diikuti 
oleh pembentukan tatanan perdagangan dunia melalui lembaga bernama 
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1947. Pada 
tahun 1995, GATT berevolusi menjadi WTO (World Trade Organization). 
 
Meskipun tugas Bank Dunia adalah mengatur kestabilan moneter, namun 
dalam prakteknya, Bank Dunia sangat mempengaruhi politik global karena 
hampir semua negara di dunia menjadi penerima hutang dari Bank Dunia. 
Sejak awal beroperasinya, Bank Dunia sudah mempengaruhi politik dalam 
negeri negara yang menjadi penghutangnya. Penerima hutang pertama 
Bank Dunia adalah Perancis, yaitu pada tahun 1947, dengan pinjaman 
sebesar $ 987 juta. Pinjaman itu diberikan dengan syarat yang ketat, 
antara lain staf dari Bank Dunia mengawasi penggunaan dana itu dan 
menjaga agar Perancis mendahulukan membayar hutang kepada Bank 
Dunia daripada hutangnya kepada negara lain. AS juga ikut campur dalam 
proses pencairan hutang ini. Kementerian Dalam Negeri AS meminta 
Perancis agar mengeluarkan kelompok komunis dari koalisi pemerintahan. 
Hanya beberapa jam setelah Perancis menuruti permintaan itu, pinjaman 
pun cair. 
 
Kebijakan yang diterapkan Bank Dunia yang mempengaruhi kebijakan 
politik dan ekonomi suatu negara, disebut SAP (Structural Adjustment 
Program). Bila negara-negara ingin meminta tambahan hutang, Bank 
Dunia memerintahkan agar negera penerima hutang melakukan 
“perubahan kebijakan” (yang diatur dalam SAP). Bila negara tersebut gagal 
menerapkan SAP, Bank Dunia akan memberi sanksi fiskal. Perubahan 
kebijakan yang diatur dalam SAP antara lain, program pasar bebas, 
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privatisasi, dan deregulasi. Karena adanya SAP ini, tak dapat dipungkiri, 
pengaruh Bank Dunia terhadap politik dan ekonomi dalam negeri 
Indonesia juga sangat besar, sebagaimana akan diuraikan berikut ini. 
 
Kinerja Bank Dunia di Indonesia 
Bank Dunia telah aktif di Indonesia sejak 1967. Sejak saat itu hingga saat 
ini, Bank Dunia telah membiayai lebih dari 280 proyek dan program 
pembangunan senilai 26,2 milyar dollar atau setara dengan Rp243,725 
triliun (dengan kurs Rp9.302 per USD). Menurut Managing Director The 
World Bank Group, Ngozi Okonjo (30/1/2008), pinjaman tersebut telah 
digunakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan 
energi, industri, dan pertanian. Sementara yang sektor yang paling 
mendominasi selama 20 tahun pertama yakni infrastruktur yang 
pemberiannya kepada masyarakat miskin. Total hutang Indonesia kepada 
Bank Dunia adalah 243,7 Trilyun rupiah dan total hutang pemerintah 
Indonesia kepada berbagai pihak mencapai 1600 Trilyun rupiah. 
 
Anggoro (2008) menulis, ada beberapa tugas Bank Dunia di Indonesia. 
Pertama, memimpin Forum CGI. Aggota CGI (Consultative Group meeting 
on Indonesia) adalah 33 negara dan lembaga-lembaga donor yang 
dikoordinasikan oleh Bank Dunia. CGI  “membantu” pembangunan di 
Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta bantuan teknik 
untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal. 
Dalam hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi 
kepentingan negara-negara dan lembaga donor. Tugas kedua Bank Dunia 
adalah menyediakan hutang dalam jumlah besar, bekerjasama dengan 
Jepang dan ADB (Asian Development Bank). Tugas Bank Dunia yang lain 
adalah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan privatisasi dan 
kebijakan yang memihak pada perusahaan-perusahaan besar.Dana hutang 
yang diberikan kepada Indonesia, antara lain dalam bentuk hutang proyek 
dan hutang dana segar. 
 
a. Hutang Proyek 
Hutang proyek adalah hutang dalam bentuk fasilitas berbelanja barang 
dan jasa secara kredit. Namun, sayangnya, hutang ini justru menjadi alat 
bagi Bank Dunia untuk memasarkan barang dan jasa dari negara-negara 
pemegang saham utama, seperti Amerika, Inggris, Jepang dan lainnya 
kepada Indonesia. 
 
b. Hutang Dana Segar 
Hutang dana segar bisa dicairkan bila Indonesia menerima Program 
Penyesuaian Struktural (SAP). SAP mensyaratkan pemerintah untuk 
melakukan perubahan kebijakan yang bentuknya, antara lain: 

1. swastanisasi (Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga 
pendidikan 

2. deregulasi dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk 
memasuki semua sektor 

3. pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti: 
beras, listrik, pupuk dan rokok 

4. menaikkan tarif telepon dan pos 
5. menaikkan harga bahan bakar (BBM) 

 
Besarnya jumlah hutang (yang terus bertambah) membuat pemerintah 
juga harus terus mengalokasikan dana APBN untuk membayar hutng dan 
bunganya. Sebagai illustrasi, dapat kita lihat data APBN 2004 dimana 
pemerintah mengalokasikan Rp 114.8 trilyun (28% dari total anggaran) 
untuk belanja daerah, Rp 113.3 trilyun untuk pembayaran utang dalam 
dan luar negeri (27% dari total anggaran), dan subsidi hanya Rp 23.3 
trilyun (5% dari total anggaran). Dari ketiga komponen anggaran belanja 
tersebut, anggaran belanja daerah dan subsidi masing-masing mengalami 
penurunan sebesar Rp 2 trilyun dan Rp 2.1 trilyun. Sedangkan alokasi 
untuk pembayaran utang mengalami kenaikan sebesar Rp 14.1 
trilyun.Komposisi dalam anggaran belanja negara tersebut mencerminkan 
besarnya beban utang tidak saja menguras sumber-sumber pendapatan 
negara, tetapi juga mengorbankan kepentingan rakyat berupa 
pemotongan subsidi dan belanja daerah. Karena itu, meski Bank Dunia 
memiliki semboyan “working for a world free of  poverty”, namun meski 
telah lebih dari 60 tahun beroperasi di Indonesia, angka kemiskinan masih 
tetap tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2009, ada 31,5 juta 
penduduk miskin di Indonesia. 
 
Anggoro (2008), peneliti dari Institute of Global Justice, menulis, kerugian 
yang diderita Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia 
adalah sebagai berikut. 
 
1.    Kerugian dalam bidang ekonomi 
-Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan 
mineral (karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses 
pengilangan dan penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 
transnational partner Bank Dunia) 
-Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang 
diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan 
AS dan negara donor lainnya. 
-Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena 
Indonesia harus membayar “biaya konsultasi” kepada para pakar asing, 
yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri. 
-Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak 
bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga 
penelitian dan universitas-universitas. 
-Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastuktur demi 
kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas 
pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan 
infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol pemerintah Indonesia, 
tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon. 
 

2. Kerugian dalam bidang politik 
–  Keterikatan pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat 
bergantung kepada Bank Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan 
politik  yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus berkali-kali membuat 
reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia. 
 
Hal ini juga diungkapkan ekonom Rizal Ramli (2009), ”Lembaga-lembaga 
keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan sebagainya 
dalam memberikan pinjaman, biasanya memesan dan menuntut UU 
ataupun peraturan pemerintah negara yang menerima pinjaman, tidak 
hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial. Misalnya, 
pinjaman sebesar 300 juta dolar AS dari ADB yang ditukar dengan UU 
Privatisasi BUMN, sejalan dengan kebijakan Neoliberal. UU Migas ditukar 
dengan pinjaman 400 juta dolar AS dari Bank Dunia.” 
 
Cara kerja Bank Dunia (dan lembaga-lembaga donor lainnya) dalam 
menyeret Indonesia (dan negara-negara berkembang lain) ke dalam 
jebakan hutang, diceritakan secara detil oleh John Perkins dalam bukunya, 
“Economic Hit Men”. Perkins adalah mantan konsultan keuangan yang 
bekerja pada perusahaan bernama Chas T. Main, yaitu perusahaan 
konsultan teknik. Perusahaan ini memberikan konsultasi pembangunan 
proyek-proyek insfrastruktur di negara-negara berkembang yang dananya 
berasal dari hutang kepada Bank Dunia, IMF, dll. 
 
Mengenai pekerjaannya itu, Perkins menulis: 
 
“…pekerjaanku mempunyai dua tujuan utama. Pertama, aku harus 
membenarkan pinjaman internasional yang sangat besar jumlahnya, yang 
akan menyalurkan uang kembali kepada MAIN dan perusahaan-
perusahaan Amerika yang lain (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & 
Webster) melalui proyek-proyek rekayasa dan konstruksi raksasa. Kedua, 
aku akan bekerja untuk membangkrutkan negara-negara yang menerima 
pinjaman raksasa tersebut (setelah negara itu membayar Main dan 
kontraktor Amerika lainnya, tentu saja), sehingga mereka untuk selamanya 
akan berutang kepada kreditor mereka, dan dengan demikian mereka 
akan menjadi sasaran yang empuk ketika kami memerlukan dukungan 
mereka, yang meliputi pangkalan-pangkalan militer, suara di PBB, atau 
akses pada minyak dan sumber daya alam lainn.” (hlm 16-17, edisi bhs 
Indonesia) 
 
Dalam wawancaranya dengan Democracy Now! Perkins mengatakan, 
“Pekerjaan utama saya adalah membuat kesepakatan (deal-making) dalam 
pemberian hutang kepada negara-negara lain, hutang yang sangat besar, 
jauh lebih besar daripada kemampuan mereka untuk membayarnya. Salah 
satu syarat dari hutang itu adalah—contohnya, hutang 1 milyar dolar 
untuk negara seperti Indonesia atau Ecuador—negara ini harus 
memberikan 90% dari hutang itu kepada perusahaan AS untuk 
membangun infrastruktur, misalnya perusahaan Halliburton atau Bechtel. 
Ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan ini kemudian akan 
membangun jaringan listrik, pelabuhan, atau jalan tol, dan ini hanya akan 
melayani segelintir keluarga kaya di negara-negara itu. Orang-orang miskin 
di sana akan terjebak dalam hutang yang luar biasa yang tidak mungkin 
bisa mereka bayar.” 
 
Untuk kasus Ekuador, Perkins menulis, negara itu kini harus memberikan 
lebih dari 50% pendapatannya untuk membayar hutang. Hal itu tentu tak 
mungkin dilakukan Ekuador. Sebagai kompensasinya, AS meminta Ekuador 
agar memberikan ladang-ladang minyaknya kepada perusahaan-
perusahaan minyak AS yang kini beroperasi di kawasan Amazon yang kaya 
minyak. 
 
Tak heran bila kemudian ekonom Joseph Stiglitz pada tahun 2002 
mengkritik keras Bank Dunia dan menyebutnya “institusi yang tidak 
bekerja untuk orang miskin, lingkungan, atau bahkan stabilitas ekonomi”. 
Dengan demikian, menurut Stiglitz, Bank Dunia pada prakteknya 
menyalahi tujuan didirikannya bank tersebut, sebagaimana disebutkan di 
awal tulisan ini, yaitu untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan 
menjaga kestabilan ekonomi. 
 
Melihat kinerja seperti ini, menurut Anggoro (2008), Bank Dunia 
sesungguhnya telah melanggar Piagam PBB yang menyebutkan, “to 
employ international machinery for the promotion of the economic and 
social advancement of all peoples”. Dengan kata lain, Bank Dunia sebagai 
salah satu organ PBB mendapatkan mandat untuk membantu 
meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa. Bank Dunia malah 
memfokuskan operasinya pada penguatan pasar dan keuangan melalui 
ekspansi ekonomi perusahaan multinasional, dan membiarkan Indonesia 
selalu berada dalam jeratan hutang tak berkesudahan.[] 
 
 
Peran Bank Dunia (World Bank) Bagi Perkembangan Perekonomian 
Indonesia 
Bank dunia adalah Lembaga Keuangan Internasional yang memiliki 
perwakilan hampir di setiap negara khususnya negara-negara 
berkembang. Berbicara mengenai Bank Dunia berarti akan 
menggambarkan sebuah lembaga keuangan internasional yang 
memberikan pinjaman ke negara-negara berkembang untuk program 
permodalan. 
 
Bank Dunia telah banyak memberikan peranannya bagi situasi dan kondisi 
perekonomian Indonesia. Bank Dunia mulai berperan sebagai lembaga 
pemberi pinjaman bagi Indonesia pada saat awal masa pemerintahan 
Presiden Soeharto, yaitu sekitar tahun 1968. Peranan bank dunia ini 
terlihat dari kinerjanya dalam menjalankan tugas di Indonesia. Beberapa 
hal syang menjadi tugas bank dunia untuk Indonesia pada saat itu antara 
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lain yaitu memimpin Forum CGI. Aggota CGI (Consultative Group meeting 
on Indonesia) adalah 33 negara dan lembaga-lembaga donor yang 
dikoordinasikan oleh Bank Dunia. CGI  membantu pembangunan di 
Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta bantuan teknik 
untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal. 
Dalam hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi 
kepentingan negara-negara dan lembaga donor. 
 
Tugas berikutnya Bank Dunia adalah menyediakan hutang dalam jumlah 
besar, bekerjasama dengan Jepang dan ADB (Asian Development Bank). 
sebelum memberikan pinjaman, Bank Dunia menjajaki Indonesia dengan 
memberikan bantuan teknis untuk identifikasi kebijakan makroekonomi, 
kebijakan sektoral yang diperlukan, dan kebutuhan pendanaan yang kritis. 
 
Di masa-masa awal pemberian pinjaman. pinjaman yang diberikan oleh 
Bank Dunia pada saat itu menggunakan skema IDA atau pinjaman tanpa 
bunga, dengan jangka waktu pembayaran 35 tahun dengan masa tenggang 
10 tahun. 
 
Pada masa-masa awal tersebut, dana pinjaman dari Bank Dunia digunakan 
untuk pembangunan di bidang pertanian, perhubungan, perindustrian, 
tenaga listrik, dan pembangunan sosial. Pada tahun-tahun berikutnya, 
Indonesia berhasil menunjukkan performa ekonomi yang memuaskan, 
dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun, jauh 
lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara peminjam yang 
lain. Oleh karena itu, sejak akhir dekade 70-an Indonesia sudah mulai 
memperoleh pinjaman Bank Dunia yang konvensional atau dengan 
menggunakan skema IBRD. Berbeda dari periode sebelumnya, pada 
dekade 80-an, pinjaman uang Bank Dunia terlihat lebih terarah pada 
masalah deregulasi sektor keuangan, selain masih tetap digunakan bagi 
pengembangan sektor-sektor sebagaimana yang telah disebutkan 
sebelumnya. 
 
Dana hutang yang diberikan kepada Indonesia, antara lain dalam bentuk 
hutang proyek dan hutang dana segar. Hutang proyek adalah hutang 
dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan jasa secara kredit. Namun, 
sayangnya, hutang ini justru menjadi alat bagi Bank Dunia untuk 
memasarkan barang dan jasa dari negara-negara pemegang saham utama, 
seperti Amerika, Inggris, Jepang dan lainnya kepada Indonesia. Untuk 
hutang dana segar bisa dicairkan bila Indonesia menerima Program 
Penyesuaian Struktural (SAP). SAP mensyaratkan pemerintah untuk 
melakukan perubahan kebijakan yang bentuknya, antara lain: swastanisasi 
(Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga pendidikan, deregulasi dan 
pembukaan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua  sector, 
pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti: beras, listrik, 
pupuk  dan rokok serta menaikkan tarif telepon dan pos ,menaikkan harga 
bahan bakar (BBM) 
 
Tugas Bank Dunia yang lain adalah mendorong pemerintah Indonesia 
untuk melakukan privatisasi dan kebijakan yang memihak pada 
perusahaan-perusahaan besar. 
 
Sisi Negatif Peran Bank Dunia di Indonesia 
 
Setiap tindakan biasanya akan memiliki kosekuensi yang memiliki dua sisi 
yang berlainan seperti baik-buruk, untung-rugi, positif-negatif dan hasil-
hasil lainnya. Begitu juga kosekuensi dari kerjasama yang dilakukan 
Indonesia dengan Bank Dunia. Peranan yang diberikan bank dunia bagi 
Indonesia dapat berdampak baik atau malah berdampak buruk 
dikemudian harinya. Dampak negative dari peran bank dunia terlihat dari 
Besarnya jumlah hutang (yang terus bertambah) membuat pemerintah 
juga harus terus mengalokasikan dana APBN untuk membayar hutang dan 
bunganya. 
 
Besarnya beban utang tidak saja menguras sumber-sumber pendapatan 
negara, tetapi juga mengorbankan kepentingan rakyat berupa 
pemotongan subsidi dan belanja daerah. oleh Karena itu, meski Bank 
Dunia memiliki semboyan “working for a world free of  poverty”, namun 
meski telah lebih dari 60 tahun beroperasi di Indonesia, angka kemiskinan 
masih tetap tinggi. 
 
Kerugian yang diderita Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank 
Dunia dapat terjadi di berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi dan 
politik. Kerugian yang di sebabkan world bank dalam bidang ekonomi yang 
terjadi di Indonesia salah satunya adalah kehilangan hasil dari pengilangan 
minyak dan penambangan mineral (karena diberikan untuk membayar 
hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu dilakukan 
oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia). 
Kemudian jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas 
hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-
perusahaan AS dan negara donor lainnya. Hutang yang diberikan akhirnya 
kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar biaya 
konsultasi kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh 
para ahli Indonesia sendiri. Hutang juga dipakai untuk membiayai 
penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui 
kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-
universitas. Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun 
infrastuktur demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti 
membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon 
Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol 
pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon. 
 
Sedangkan untuk kerugian dalam bidang politik terjadi karena keterikatan 
pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat bergantung kepada 
Bank Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik  yang dibuat 

pemerintah. Pemerintah harus berkali-kali membuat reformasi hukum 
yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia. 
 
Bank Dunia sebagai salah satu organ PBB mendapatkan mandat untuk 
membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa. Namun Bank 
Dunia malah memfokuskan operasinya pada penguatan pasar dan 
keuangan melalui ekspansi ekonomi perusahaan multinasional, dan 
membiarkan Indonesia selalu berada dalam jeratan hutang tak 
berkesudahan. 
 
Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa bank dunia memegang 
peranan besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia baik dalam 
pembangunan maupun pasang surut perekonomian nasional. Mulai dari 
pembangunan masa 1970-an hingga di era reformasi yang menciptakan 
kebijakan-kebijakan baru, semuanya tidak terlepas dari peran Bank Dunia. 
 
 
Amerika Serikat sebagai pemenang dalam perang dingin telah mengubah 
tatanan dunia internasional dari bipolar menjadi unipolar. Ekonomi dunia 
pasca perang diningin ditandai semakin mantapnya posisi dan peran 
organisasi ekonomi internasional seperti IMF, World Bank dan lahirnya 
WTO. Hal ini menyebabkan Negara-negara lain diberbagai kawasan 
merasa perlu menyesuaikan diri. Sejak tahun 1993 ASEAN mencanangkan  
program ASEAN Free Trade Area (FTA) dan ini dibentuk untuk 
meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai basis proses produksi dengan 
adanya pengembangan suatu pasar regional. 
 
Peran Lembaga Keuangan Dunia Bagi Indonesia 
sumber gambar : andifebriyantipratiwi.blogspot.com 
IGGI adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 
1967 oleh Belanda untuk mengkoordinasika dana bantuan multilateral 
kepada Indonesia. Selain Belanda anggota IGGI adalah Bank Pembangunan 
Asia, Dana Monoter Internasional, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belgia, 
Britania Raya, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swis 
dan Amerika Serikat. IGGI mengadakan pertemuan pertama pada tanggal 
20 Pebruari 1967 di Amsterdam-Belanda dan Indonesia diwakili oleh Sri 
Sultan Hamengkubuwono IX. Dari Tahun 1967-1974 IGGI mengadakan dua 
kali pertemuan setiap tahunnya, tetapi sejak tahun 1975 pertemuan hanya 
diadakan sekali dalam setahun karena perkembangan perekonomian 
Indonesia yang membaik. Bantuan awal IGGI  dalam penyusunan program 
rencana lima tahun Repelita 1969-1973  60 % dari  dana Repelita. 
 
Bank Dunia memberikan utang kepada pemerintah dengan ikut campur 
arah kebijakan pemerintah orde baru. Transaksi utang luar negeri yang 
dijalani opeh pemerintah Soeharto selama 32 tahun berlangsung dalam 
kondisi yang tidak adil dan bahkan menindas Indonesia menjadi sangat 
tergantung kepada Bank Dunia 
 
Utang yang disalurkan Bank Dunia ada dua macam yaitu : 
 
1. Utang proyek atau utang dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan 
jasa secara kredit. Bank dunia menggunakannya sebagai alat untuk 
memasarkan barang dan jasa dari Negara-negara pemegang saham utama 
seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang. 
 
2. Utang yang berupa dana segar dari Bank Dunia. 
 
Pencairan dana utang Bak Dunia dibarengi dengan persyaratan yang 
sangat mengikat dan mensyaratkan pemerintah untuk melakukan 
perubahan kebijakan yang mengarah pada kebijakan untuk hal-hal : 
Mengurangi peran pemerintah dalam menyediakan barang publik 
misalnya listrik maupun pelayanan umum seperti pendidikan dan 
kesehatan. 
Memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada para pemilik modal 
untuk mengejar dan menumpuk keuntungan. 
 
  
 
  Pejabat-pejabat Bank Dunia ternyata turut mencaplok sebagian dana 
yang mereka pinjamkan. Bank dunia terkesan membiarkan sejumlah besar 
dana pinjaman bocor dan lenyap kedalam birokrasi pemerintah di 
Indonesia. Peranan Bank Dunia dalam memperbesar utang luar negeri 
dengan membiarkan korupsi berjalan terus harus dipertanggungjawabkan. 
Menurut Bak Dunia pada tahun 1998 30 % dari seluruh dana yang 
dikucurkan ke Indonesia mengalami kebocoran, yan akhirnya rakyat 
menanggung beban yang sangat besar. 
  
 
Internastional Monetery Fund / IMF 
 
 
Pada tahun 1966 IMF membuat strudi tentang program stabilitas ekonomi. 
Dan pemerintah Indonesia merespon kebijakan yang diusulkan IMF dan 
memberikan hibah kepada pemerintah Indonesia  sebesar US$174 miliar 
untuk mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi. Selanjutnya 
disusul dengan restrukturisasi utang karena US$534 miliar harus 
dilekuarkan untuk membayar cicilan  pokok dan bunga utang. Pada bulan 
desember 1966 diikuti dengan pertemuan Paris Cub yang menyepakati 
moratorium utang sampai tahun 1971 untuk pembayaran cicilan pokok 
utang jangka panjang yang disepakati sebelum  tahun 1966. Tanpa 
dukungan IMF dan Amerika Serikat, inisiatif moratorium tidak akan terjadi. 
 
Semua utang ditandatangani sebelum tahun 1966 (pada pemerintahan 
Soekarno) harus dibayar dalam tiga puluh kali cicilan selama kurun waktu 
antara tahun       1970 - 1999. Tanggungan pembayaran ini diikuti dengan 
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devaluasi dan perubahan nilai tukar yang menjadikan Indonesia sebagai 
Negara dengn nilai tukar mengambang paling besar di dunia. 
 
Krisis ekonomi melanda Asia Tenggara pada tahun 1997. Pemerintah 
Indonesia mengundang IMF untuk menyelamatkan perekonomian 
Indonesia yang sedang dalam krisis. Kesepakatan antara IMF dan 
pemerintah Indonesia  terjadi pada tanggal 31 Oktober 1997 dengan 
ditanda tanganinya Letter of Intens (Lol) pertama yang berisi perjanjian 
tiga tahun dan kucuran utang sebesar US$7,3 miliar, tetapi kehadiran IMF 
justru mengakibatkan krisis bertambah parah. Tidak lebih dari satu tahun 
terjad palarian modal (capital flight) keluar negeri besar-besaran yang 
menyebabkan pengangguran, diperparah lagi dengan penurunan nilai 
tukar rupiah secara drastic dan pada tahun 1998 lebih dari 50 % penduduk 
Iindonesia hidup dibawah garis kemiskinan. 
 
Salah satu kebijakan IMF untuk menutup enam belas bank membuat 
masyarakat panic dan menarik uangnya dibank-bank nasional dan 
sebagian di bank asing. Untuk mengatasi guncangan ini IMF kembali 
membuat rekomendasi kebijakan yang mengharuskan pemerintah 
mengucurkan dana triliunan rupiah untuk memperbaiki kecukupan modal 
pada bank-bank yang bermasalah. Dan inilah yang menjadi akar 
permasalahan munculnya kasus BLBI yang hingga kini tahun 2015 belum 
dapat diselesaikan. 
 
 

 
 
CGI (Consultative Group On Indonesia) 
    Selamat membaca tentang CGI ini 
 
Sejarah Singkat CGI 
CGI didirikan pada tahun 1992. Organisasi ini merupakan pengganti IGGI 
(Inter Governmental Group On Indonesia). Negara yang tergabung adalah 
Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Jerman Barat, Italia, Jepang, Belanda, 
Selandia Baru, Swiss, Inggris, dan AS. IGGI ini dinyatakan tidak berfungsi 
lagi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 25 Maret 1992. 
 
Tujuan CGI 
Tujuan CGI adalah membantu pembangunan Indonesia untuk 
pengembangan berbagai proyek di lndonesia. Bantuan berupa pinjaman 
itu harus melalui angsuran dalam jangka waktu 30 sampai 50 tahun. 
 
Anggota CGI 
Anzgota CGI terdiri atas badan-badan internasional dan negara-negara 
maju. CGI pertama kali bersidang di Paris tanggal 16 — 17 Juli 1992, dan 
dihadiri oleh 10 badan internasional dan 18 negara. Badan internasional 
yang membantu CGI, antara lain: Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, 
Kuwait Fund, Saudi Fund, IDB (Islamic Development Bank), IFAD, UNICEF, 
Nordic Investment Bank, EIB (European Investment Bank). 
Negara yang mendukung adalah Jepang, Jerman, AS, Austria, Inggris, 
Belgia, Prancis, Selandia Baru, Denmark, Swis, Finlandia, dan Republik 
Korea, Swedia, Spanyol, Australia, Kanada, Norwegia dan Italia. 
 
Sebagai negara berkembang, Indonesia sedikit banyak membutuhkan 
bantuan asing untuk mendukung percepatan pembangunan. Oleh karena 
itu, dengan adanya CGI, pembangunan di Indonesia bisa berkembang lebih 
cepat dan membantu cita-cita bangsa Indonesia agar Indonesia bisa 
menjadi negara maju dan makmur secara ekonomi. 
 
Kelompok Antarpemerintah bagi Indonesia 
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas 
Untuk kegunaan lain dari CGI, lihat CGI. 
Kelompok Antarpemerintah bagi Indonesia (bahasa Inggris: 
Intergovernmental Group on Indonesia; disingkat IGGI; adalah sebuah 
kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967, diprakarsai oleh 
Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral 
kepada Indonesia. 
 
Anggota IGGI adalah Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter 
Internasional, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belgia, Britania Raya, Kanada, 
Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss dan Amerika Serikat. 
 
IGGI mengadakan pertemuan pertamanya pada 20 Februari 1967 di 
Amsterdam. Indonesia saat itu diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 
Dari 1967 hingga 1974, IGGI mengadakan dua kali pertemuan setiap 
tahunnya, namun sejak 1975, pertemuan hanya diadakan sekali dalam 
setahun karena perkembangan ekonomi Indonesia yang membaik. 
Bantuan awal IGGI adalah dalam penyusunan program rencana lima tahun 
Indonesia, Repelita I (1969-1973) dan pendanaan 60% darinya. 
 
Pada Maret 1992, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa dana 
bantuan IGGI akan ditolak jika organisasi tersebut masih diketuai Belanda. 
IGGI kemudianpun digantikan Consultative Group on Indonesia (CGI). 
Keputusan ini juga terjadi setelah Ketua IGGI, Jan Pronk, mengecam 
tindakan Indonesia terhadap pembunuhan para pengunjuk rasa di Timor 
Timur pada tahun 1991 (lihat Pembantaian Santa Cruz/Insiden Dili). 
 

 
  
Peran CGI Diambang Likuidasi Program IMF 
   
Oleh: Sri Adiningsih 
LATAR Belakang Memasuki tahun 2003 bangsa Indonesia menghadapi 
banyak masalah dan tantangan yang tidak ringan di bidang ekonomi. Awal 
tahun ini kita dikejutkan dengan pengumuman kenaikan harga bahan 
bakar minyak (BBM), listrik dan telepon tanpa persiapan dan sosialisasi 
yang baik. Apalagi timing-nya tidak tepat sehingga memicu maraknya 
kembali demo di jalan-jalan kota besar di Indonesia. Demikian juga DPR 
dan MPR pun pada akhirnya ikut turun tangan untuk mengatasi 
permasalahan tersebut. 
 
DITAMBAH berita gempa bumi yang banyak menghiasi media massa, 
semua itu membuat kelabunya awal tahun 2003, tidak seperti yang 
diharapkan. Padahal, ancaman serangan Amerika Serikat (AS) ke Irak juga 
menimbulkan ketidakpastian baru. 
 
Sementara dampak Tragedi Bali juga belum hilang dari ingatan kita semua. 
Dalam situasi yang kurang mendukung tersebut pada tanggal 21-22 Januari 
2003 sidang Consultative Group on Indonesia (CGI) akan digelar di Bali, 
yang tentu saja juga menjadi momentum penting bagi perekonomian kita. 
 
Pertemuan CGI kali ini sangat istimewa, karena diharapkan pertemuan ini 
selain membahas pembangunan Aceh, masalah infrastruktur dan 
pemulihan ekonomi pascatragedi Bali, juga mulai membahas persiapan 
Indonesia dan peranan CGI pascaprogram Dana Moneter Internasional 
(IMF). 
 
Seperti kita ketahui bahwa DPR sudah memutuskan bahwa setelah kontrak 
dengan IMF berakhir pada akhir tahun 2003 ini, tidak ada perpanjangan 
kontrak lagi. Ini berarti berakhir sudah program IMF di Indonesia yang 
pada akhir tahun 2003 berumur hampir enam tahun. 
 
Berakhirnya program IMF akan membawa beberapa konsekuensi bagi 
Indonesia. Suatu hal yang jelas akan kita hadapi adalah kita tidak mungkin 
mendapatkan lagi kucuran dana dari IMF, sebaliknya kita harus membayar 
utang kita ke IMF yang jumlahnya sekitar 9 milyar dollar AS. 
 
Selain itu, tidak mungkin Indonesia menggelar lagi Paris Club dan London 
Club, berarti tidak mungkin kita dapat menjadwalkan kembali 
(rescheduling) utang luar negeri kita dengan forum tersebut. Sehingga, hal 
ini akan membuat tekanan pada anggaran pendapatan dan cadangan 
devisa yang sebenarnya juga masih berat, menjadi semakin berat bagi 
Indonesia. 
 
Namun demikian, kita juga akan dapat bernapas lebih longgar karena tidak 
ada lagi pihak luar yang mengkaji ulang (review) kebijakan pemerintah dan 
mengawasi kita. Demikian juga berbagai kontroversi keberadaan program 
IMF akan segera berakhir. 
 
Sehingga pemerintah bisa lebih berkonsentrasi pada penyelesaian 
permasalahan yang dihadapi Indonesia. Namun demikian, perlu juga kita 
ingat bahwa pada tahun 2003 ini kita menghadapai masa-masa krusial bagi 
pemulihan ekonomi kita. 
 
Jika kita tidak berhati-hati, kita dapat mengalami kemunduran yang serius 
dalam berbagai kemajuan yang sudah kita capai sampai saat ini. 
 
CGI masih penting 
 
Seperti kita ketahui bahwa tahun 2003 ini adalah sangat krusial bagi 
Indonesia karena pemulihan ekonomi kita berada di persimpangan jalan, 
sehingga penting bagi Indonesia untuk dapat menjaga agar pemulihan 
ekonominya tetap on track pada tahun-tahun mendatang. 
 
Berbagai isu kenaikan harga, divestasi Indosat, dan release and discharge 
(R&D-pembebasan para obligor/debitor dari tuntutan dan proses hukum 
jika sudah memenuhi kewajiban ke Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional) yang telah meningkatkan suhu sosial dan politik, jika tidak segera 
dapat diatasi dapat membawa konsekuensi yang serius pada 
perekonomian kita. 
 
Pemerintah sendiri telah meluncurkan berbagai paket stimulus fiskal 
kepada dunia usaha dengan penurunan atau pencabutan berbagai jenis 
pajak, peningkatan gaji pegawai negeri, dan meningkatkan batas 
pendapatan terkena pajak, untuk mengatasi berbagai kemelut dampak 
kenaikan harga-harga. 
 
Selain itu, berbagai kebijakan stimulus lainnya ataupun revisi kebijakan 
penurunan subsidi yang jika dilakukan pemerintah juga membawa 
konsekuensi tekanan pada fiskal. 
 
Demikian juga berbagai perkembangan isu keamanan, sosial, dan politik 
pascatragedi Bali meskipun sudah mulai agak mereda seiring dengan 
perkembangan hasil kerja pemerintah selama ini yang menjanjikan namun 
juga belum dapat diselesaikan dengan tuntas. 
 
Pemerintah sendiri telah berusaha meminimalisasi dampak tragedi Bali 
pada perekonomian dengan memberikan berbagai paket stimulus. 
 
Jelas bahwa berbagai paket stimulus tadi akan membawa konsekuensi 
fiskal, padahal seperti kita ketahui bahwa beban fiskal sebelumnya juga 
sudah berat. Sedangkan konsolidasi fiskal tengah dilakukan Indonesia 
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untuk mengurangi utang dan defisit fiskal yang direncanakan dapat selesai 
paling tidak tahun 2004. 
 
Namun, dengan perkembangan akhir-akhir ini kemungkinan besar sulit 
untuk menyelesaikan konsolidasi fiskal pada jadwal yang sudah 
ditentukan. Meningkatnya pengeluaran negara di satu sisi dan adanya 
tekanan penurunan penerimaan di sisi lainnya akan membuat Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menghadapi tekanan yang 
semakin berat. 
 
Padahal seperti diketahui, keberadaan Paris Club dan London Club hanya 
dapat dilanjutkan sampai akhir tahun 2003. Oleh karena itu, mulai tahun 
2004 perekonomian harus membaik, pemulihan ekonomi tetap on track 
supaya tidak memerlukan Paris Club dan London Club serta dapat keluar 
dari program IMF. 
 
Sehingga usaha untuk menjaga agar pemulihan ekonomi tidak terganggu 
baik dari aspek ekonomi maupun aspek nonekonomi menjadi sangat 
penting pada saat ini. 
 
Selain itu, dukungan dari semua pihak baik dari dalam maupun luar negeri, 
khususnya dari IMF dan CGI, menjadi sangat penting. Peran CGI pada 
perekonomian Indonesia sangat penting dalam beberapa dekade ini. 
 
Khususnya pada tahun 2003 dan tahun-tahun mendatang (pasca- program 
IMF di Indonesia) peranan CGI akan menjadi sangat penting lagi, karena 
sumber pendanaan luar negeri yang dapat dipakai oleh pemerintah 
dengan biaya yang rendah tidak banyak. Padahal, meningkatkan 
penerimaan domestik juga sulit untuk ditingkatkan dengan pesat dalam 
jangka pendek ini. 
 
Dengan peningkatan defisit fiskal yang lebih besar dari rencana semula 
dari 1,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 1,9 persen dari PDB 
pada tahun 2003 (APBN awal), tentu saja membuat Indonesia perlu 
mencari tambahan dana dari CGI. 
 
Dapat dipahami bahwa beberapa negara kreditor/donor (yang berjumlah 
18) di antaranya juga menghadapi masalah domestik yang juga tidak 
ringan, demikian juga kreditor/donor multilateral (yang berjumlah 17) juga 
menghadapi masalah masing-masing. 
 
Namun demikian, kondisi Indonesia yang sangat kritis pada tahun 2003, 
diharapkan dapat diamankan sehingga dapat menjaga pemulihan ekonomi 
tetap on track. 
 
Seperti diketahui, pada tahun 2004 akan dilaksanakan pemilu yang 
tentunya akan tidak mudah bagi Indonesia untuk melanjutkan program 
pemulihan ekonominya. Maka, pada tahun 2004 diharapkan kondisi 
ekonomi sudah cukup kuat sehingga tidak mudah terguncang dengan 
berbagai guncangan sosial dan politik yang dapat timbul dengan adanya 
pemilu tersebut. 
 
Untuk itu, peranan CGI menjadi sangat penting dalam rangka menutup 
defisit APBN. 
 
Apalagi jumlah pinjaman yang diperlukan oleh Indonesia untuk tahun 2003 
tidaklah besar, sekitar 3 milyar dollar AS (jumlah pinjaman Indonesia pada 
masa sebelum krisis yang biasanya berada pada kisaran 5 milyar dollar AS). 
Selain itu, Indonesia sendiri juga punya komitmen yang besar untuk secara 
konsisten mengurangi utang luar negerinya. 
 
CGI pasca-IMF 
 
Pertemuan CGI di Bali, selain dapat membantu Indonesia untuk mengatasi 
defisit APBN pada tahun 2003, diharapkan juga bisa mengatasi 
permasalahan ekonomi yang kita hadapi pada saat ini. 
 
Selain itu, pemerintah bersama dengan CGI diharapkan mulai 
membicarakan peran CGI di masa mendatang di Indonesia. Seperti kita 
ketahui, program IMF direncanakan berakhir pada akhir tahun ini. 
 
Oleh karena itu, pascaprogram IMF, peranan CGI di Indonesia diperkirakan 
akan meningkat karena forum tersebut selama ini punya komitmen yang 
tinggi untuk membantu membangun Indonesia. CGI dengan 
keanggotaannya yang luas di masyarakat internasional masih diperlukan 
Indonesia pada masamasa mendatang. 
 
Namun demikian, kita juga mesti berhati-hati agar jangan sampai 
dukungan CGI justru membuat kita semakin tergantung pada CGI seperti 
yang selama ini terjadi. Momentum keluar dari IMF harus benar-benar 
dimanfaatkan untuk belajar membangun bangsa dan negara ini secara 
mandiri. 
 
Oleh karena itu, kita perlu mencari format yang lebih baik dalam hubungan 
Indonesia dengan CGI agar dukungan CGI kepada Indonesia benar-benar 
dapat membantu Indonesia segera keluar dari ketergantungan terhadap 
forum seperti CGI atau IMF. 
 
Forum CGI dapat dimanfaatkan oleh Indonesia tidak hanya untuk 
mendukung pendanaan defisit fiskal, namun juga untuk membantu 
mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang kita hadapi lainnya. 
 
Pada saat ini, masalah penurunan daya saing internasional juga 
merupakan salah satu masalah besar yang perlu segera diselesaikan, 
terutama karena kita sudah masuk ke pasar AFTA (ASEAN Free Trade 

Area). Dukungan forum seperti CGI akan menguntungkan Indonesia 
apabila kita dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan daya saing kita 
di pasar internasional. 
 
Dalam hal ini, dukungan melalui pemberian kemudahan bagi kerja sama 
ekonomi swasta antarnegara adalah sangat mungkin dilakukan melalui 
CGI, tentu saja masih banyak alternatif lainnya yang dapat digali. 
 
Dengan demikian, forum CGI benar-benar dapat membantu Indonesia agar 
pada akhirnya dapat secara pelan-pelan mandiri dalam membangun 
kembali ekonominya. 
 
Indonesia sebagai negara berkembang tentunya masih membutuhkan 
sokongan dari negara lain untuk bisa meraih kedudukan yang lebih baik 
sebagai sebuah negara. Terutama bantuan dari negara-negara maju 
dengan stabilitas ekonomi lebih baik ketimbang dari Indonesia. Khususnya 
bantuan dalam bentuk dana. Untuk itulah kehadiran CGI (Consulative Grup 
on Indonesia) sangat berguna bagi Indonesia sebagai negara yang masih 
tergolong sebagai negara berkembang. 
 
ads 
 
CGI sendiri adalah kelompok negara yang memberi kredit kepada 
Indonesia dengan bunga yang lebih ringan. Kehadiran CGI tidak bisa 
dipungkiri lagi tentang manfaatnya bagi Indonesia, seperti yang akan 
dijelaskan di bawah ini : 
 
1. Membantu Pergerakan Ekonomi Indonesia 
 
CGI sendiri adalah bentuk lanjutan dari kelompok IGGI (Inter Government 
on Indonesia) yang dibubarkan karena keberadaan Belanda sebagai 
anggotanya. Hal tersebut tidak lepas karena Indonesia menduga terlalu 
banyaknya Belanda ikut campur dalam urusan politik dalam negeri 
Indonesia. Hingga kemudian dengan ijin serta kesetujuan dari pihak Bank 
Dunia maka diciptakan CGI yang resmi berdiri pada April 1992. Sebagai 
bentuk kepedulian serta wadah bagi negara lain untuk membantu 
Indonesia salah satunya dalam sektor ekonomi. 
 
2. Membantu Percepatan Pembangunan di Indonesia 
 
Dengan dana yang diberikan oleh CGI tentunya bisa dimanfaatkan oleh 
negara Indonesia untuk mempercepat pembangunan dalam negeri. Hal 
tersebut dilakukan untuk membuat Indonesia tentunya agar tidak kalah 
bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya. Sebut saja seperti 
Malaysia, Singapura maupun Brunei. Sehingga cita-cita untuk bisa menjadi 
negara besar dengan pembangunan yang maju tentunya bisa diwujudkan. 
 
3. Mengkoordinasi Bantuan Keuangan Untuk Indonesia 
 
Tentunya bantuan maupun pinjaman yang datang dari berbagai negara 
harus diatur sedemikian rupa dengan menggunakan satu wadah yang lebih 
baik. CGI seakan menjadi jawaban atas itu semua. Dengan mengkordinasi 
bantuan tersebut maka akan lebih tepat sasaran atas apa yang memang 
tengah dibutuhkan oleh negara Indonesia. Sekaligus menciptakan 
komunikasi serta hubungan yang baik antara negara Indonesia dengan 
negara-negara lainnya. Sehingga hubungan Internasional Indonesia 
menjadi terjaga di mata dunia. 
 
Sponsors Link 
 
 
Berbagai hal lainnya yang membantu perekonomian indonesia :  
Latar Belakang Pembentukan CGI 
 
Diawali pada tahun 1967 ketika Belanda ingin mengkordinir bantuan dari 
negara-negara lain yang ditunjukan untuk Indonesia. Hingga kemudian 
resmilah dibentuk IGGI sebagai kelompok yang mengkordinir. Dengan 
negara Belanda sebagai ketua dari IGGI. Kegiatan aktif IGGI di mata 
Internasional diawali dengan diadakannya rapat pertama dari IGGI di 
Amsterdam pada 20 Februari tahun 1967. Rapat tersebut langsung 
membahas tentang kondisi Indonesia pada masa itu. Pertemuan dari para 
anggota IGGI sendiri dilakukan selama dua kali dalam satu tahunnya. 
Hingga kemudian dari tahun ke tahun, pertemuan tersebut hanya 
dilakukan satu kali karena kondisi ekonomi Indonesia yang mulai 
menunjukan gejala ke arah yang lebih baik. Lalu pada tahun 1992 resmilah 
IGGI berganti menjadi CGI tentunya masih dengan fungsi yang sama. 
 
Tentunya tidak bisa dipungkiri sebagai negara berkembang, maka stabilitas 
ekonomi Indonesia masih belum sebaik negara-negara maju lainnya. 
Untuk itulah bantuan dari pihak luar terutama anggota negara yang 
tergabung dalam CGI sangat membantu Indonesia untuk terus 
mengulirkan roda ekonomi miliknya ke arah yang lebih baik. 
 
CGI sendiri terdiri dari berbagai badan-badan Internasional serta beberapa 
negara maju didalamnya 
 
Negara Maju 
Badan Internasional 
Jepang 
Selandia Baru 
Jerman 
Denmark 
Amerika Serikat 
Swiss 
Austria 
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Finlandia 
Inggris 
Republik Korea 
Belgia 
Swedia 
Prancis 
Spanyol 
Australia 
Kanada 
Norwegia 
Italia 
 
 

 
 
 
sejarah : pemilu 1999 [okezone.com] 
Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 
21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin 
Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat 
segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. 
Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 
bulan masa kekuasaan Habibie. 
Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk 
memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia 
internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang 
merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini 
kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk 
memilih presiden dan wakil presiden yang baru. 
 
Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya 
bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa 
kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya 
yang seharusnya berlangsung sampai 2003, suatu kebijakan dari seorang 
presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. 
 
Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah 
mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu, dan RUU 
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 
 
Ketiga draf UU ini disiapkan sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang 
diketuai oleh Prof Dr M Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta). 
 
Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden 
membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya 
adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. 
 
Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan 
pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti 
banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk 
mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah 
jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan 
terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai. 
 
Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana 
Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan reformasi inilah yang 
mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih 
kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu 
hanya sebulan setelah menjadi perdana menteri menggantikan Ali 
Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh 
pemerintahan sebelumnya. 
 
Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak dia naik ke 
kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis 
politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial, dan 
penegakan hukum serta tekanan internasional. 
 
Hasil Pemilu 1999 
Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan 
suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 
Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak 
pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, 
tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa daerah tingkat II di 
Sumatra Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur 
suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya 
perlengkapan pemungutan suara. 
 
Tetapi tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan lancar, tahap 
penghitungan suara dan pembagian kursi pada pemilu kali ini sempat 
menghadapi hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik 
menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan dalih 
pemilu belum jurdil (jujur dan adil). Sikap penolakan tersebut ditunjukkan 
dalam sebuah rapat pleno KPU. Ke-27 partai tersebut adalah sebagai 
berikut: 
 
Partai yang Tidak Menandatangani Hasil Pemilu 1999. Nomor Nama 
Partai 

1. Partai Keadilan 
2. PNU 
3. PBI 
4. PDI 
5. Masyumi 
6. PNI Supeni 
7. Krisna 
8. Partai KAMI 
9. PKD 
10. PAY 
11. Partai MKGR 
12. PIB 
13. Partai SUNI 
14. PNBI 
15. PUDI 
16. PBN 
17. PKM 
18. PND 
19 PADI 
20. PRD 
21. PPI 
22. PID 
23. Murba 
24. SPSI 
25. PUMI 
26 PSP 
27. PARI 
 
Karena ada penolakan, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan 
pimpinan KPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU 
tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas 
Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang 
diajukan wakil-wakil partai di KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, 
Panwaslu memberikan rekomendasi bahwa pemilu sudah sah. Lagipula 
mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis menyangkut keberatan-
keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilu 
sah. Hasil final pemilu baru diketahui masyararakat pada 26 Juli 1999. 
 
Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung 
melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat 
pembagian kursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang 
ditetapkan Kelompok Kerja PPI, khususnya pembagian kursi sisa, ditolak 
oleh kelompok partai Islam yang melakukan stembus accoord. 
 
Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan 
stembus accoord hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara Kelompok 
stembus accoord 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 
dari 120 kursi sisa. 
 
Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di 
KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan 
dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan 
memperhatikan suara stembus accoord, sedangkan opsi kedua pembagian 
tanpa stembus accoord. Hanya 12 suara yang mendukung opsi pertama, 
sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai walk 
out. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan 
lagi stembus accoord. 
 
Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan 
pembagian kursi hasil pemilu pada 1 September 1999. Hasil pembagian 
kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 
90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan. 
 
Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 
33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 
suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 
205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 
persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 
persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 
1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 
kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot 
tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 
9 kursi dibanding Pemilu 1997. 
 
Partai sebagai kekuatan politik merupakan suatu gejala baru bagi semua 
negara di dunia ini, dalam arti bahwa umurnya tidak setua umur 
masyarakat manusia. Istilah partai politik baru muncul pada abad 19 
dengan semakin berkembangnya lembaga – lembaga perwakilan dan 
meningkatnya frekuensi pemilihan umum dan meluasnya hak mereka yang 
bisa mengambil bagian dalam pemilihan umum. Pada tahun 1850 tidak 
ada satu negara pun di dunia (kecuali Amerika Serikat) mengenal partai 
dalam pengertian moderen. Ada alur – alur pendapat kelompok – 
kelompok rakyat didalam parlemen, tetapi belum ada partai politik dalam 
arti sebenarnya. Namun menurut catatan banyak ahli pada tahun 1950-an 
hamper semua nation – states di dunia sudah memilikipartai politik, dan 
bagi kebanyakan negara – negara partai politik, dan bagi kebanyakan 
negara – negara partai politik menarik perhatiannya karena partai politik 
bias menjadai kekuatan tandingan menentang penjajahan. Karena itu 
banyak negara yang baru muncul mencita –citakan partai, dan kepadanya 
para warga menggantungkan harapan. (Dhakidae dalam Bulkin, 1988:189).  
Menurut Harold D Lassweil: politik adalah soal ”siapa mendapatkan apa, 
kapan dan dengan cara bagaimana”. Dan menurut Joyce Mitchell: politik 
adalh pengambilan keputusan kolektifatau pembuatan kebijakan umum 
untuk masyarakat seluruhnya. Sedangkan menurut Karl W. Deutsch: politik 
adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum (Hermawan, 2001:2) 

MATERI 19 

PEMILU TAHUN 1999 
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Bagi Indonesia sendiri kehidupan partai politik baru dapat dilacak kembali 
secara samar – samar sampai tahun 1908, dikatakan karena organisasi – 
organisasi yang memberi kesan adanya partai politik, dalam kenyataanya 
bukan partai dalam pengertian moderen. Juga tidak dalam arti organisasi 
yang berusaha mengendalikan proses politik. 
 
Partai politik adalah alat yang paling ampuh bagi manusia untuk mencapai 
tujuan – tujuan politiknya. Dari urgensi partai politik inilah muncul pameo 
dalam masyarakat “politisi moderen tanpa partai politik sama dengan ikan 
yang berada diluar air”. Hubungan antara partai sebagai institusi yang 
menjadi alat manusia untuk mengendalikan kekuasaan dengan 
masyarakatnya sangat erat sekali. Sebagai alat yang paling ampuh dalam 
perkembangannya partai telah menampakkan sejarahnya yang telah 
mengalami pasang naik dan pasang surut pada kurun waktu dan tempat 
tertentu, tergantung dengan kebudayaan yang dianut oleh suatu 
masyarakat. Sebagai suatu warisan dari dunia barat maka persepsi 
masyarakat terhadap partai politik juga terpengaruh oleh kebudayaan 
mayarakat yang telah melahirkan itu. (karim, 1983:1) 
Ada 3 teori mengenai asal – usul partai politik, antara lain: 
1. Teori kelembagaan 
Teori ini melihat adanya hubungan antara parlemen awal dan timbulnya 
partai politik. Partai politik dibentuk oleh kalangan legislative ( dan 
eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan 
berdasarkan pengangkaan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat 
dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik terbentuk 
dan menjalankan fungsi, kemudian muncul partai politik lainyang dibentuk 
oleh kalangan masyarakat. 
2. Teori historik 
             Teori ini melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu 
sisitem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan 
masyarakat secara luas. Krisis situasi historis terjadi manakala suatu sistem 
politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk 
radisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat moderen yang 
berstruktur kompleks. Pada situasi ini, terjadi berbagai perubahan seperti 
pertambahan penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan 
pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, 
partisipasi media, urbanisasi dll. Perubahan –perubahan itu menimbulkan 
tiga macam krisis: legitimasi, integrasi dan partisipasi. Artinya, perubahan 
mengakibatkan masyarakat mempertanyakan prinsip – prinsip yang 
mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintah, sehingga 
timbul masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai 
suatu bangsa; dan mengakibatkan timbulnya tuntutan yang semakin besar 
untuk ikut serta dalam proses politik. Untuk mengatasi tiga permasalahan 
inilah partai politik dibentuk. 
3. Teori pembangunan 
            Teori ini melihat partai politik sebagai produk moderenisasi sosial 
ekonomi. Moderenisasi melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi 
politik yang memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi dalam 
proses tersebut. Jadi, partai politik merupakan produk logis dari 
moderenisasi social ekonomi. (Hermawan, 2001:70) 
 
 FUNGSI DAN TUJUAN PARTAI POLITIK 
Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan 
pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai 
dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, 
program kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan 
ikatan moral pada partainya, komunikasi politik seperti ini menggunakan 
media partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya. 
Partai politik hanyalah sebuah mekanisme unuk penyampaian pilihan 
suara rakyat. Partai sebagai wadah bagi pilihan suara rakyat. Dengan 
begitu partai –partai harus mendemonstrasikan pandangan atau visi dan 
misinya untuk secara terus menerus memperbaiki nasib bangsa dan 
rakyat. Setiap partai politik harus berlomba – lomba meawarkan 
programnya yang terbaikkepada masyarakat, agar menjadi pemenang 
pilihan rakyat. Akan tetapi, kemenangan dalam pemilu masih harus diuji 
lagisejauh mana visi dan misi partai pemenang bias diwujudkan 
sebagaimana pernah dijanjikan dan menjadi harapan pemilih (Pamungkas, 
2001:302) 
 
 Ada keterangan lain mengenai fungsi partai politik, antara lain: 
1.      Sosialisasi partai politik, yaitu proses pembetukan sikap dan orientasi 
politik  pada anggota masyarakat. 
2.      Rekruitmen politik, yaitu seleksi dan pemilihan serta pengangkatan 
seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan 
dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. 
3.      Partisipasi politik, yaitu kegiatan warga negara biasa dalam 
mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan 
dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. 
4.      Pemandu kepentingan, yaitu kegiatan menampung, menganalisis dan 
memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan 
menjadi beberapa alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan 
dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. 
5.      omunikasi politik, yaitu proses penyampaian informasi mengenai 
politik dari pemerintah kepada rakyat atau sebaliknya. 
6.      Pengendalian konflik, parpol berfungsi mengendalikan konflik melalui 
dialog dengan pihak –pihak yang berkonflik. Menampung dan memadukan 
berbagai aspirasi ( cita – cita) dan kepentingan dan membawa 
permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat (DPR) untuk 
mendapat penyelesaian berupa keputusan politik. (Hermawan, 2001:70) 
Tujuan dari pembentukan partai politik menurut Undang-undang no.2 
tahun 2008 tentang partai politik, yaitu: 
mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 
1945 
menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia 

mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan 
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik 
Indonesia 
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka 
penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan 
memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara 
membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara 
 
 
 PERAN SERTA PARTAI POLITIK PADA PEMILU 1999 
      Pasca soeharto lengser, BJ. Habibi yang ketika itu menjadi wakil 
presiden menduduki jabatan Presidendalam era yang biasa di sebut 
transisi. Salah satu yang dibebankan kepada Habibi adlah percepatan 
pemilu yang akhirnya disepakati diselenggarakan pada 1999. Banyaknya 
partai politik yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu 1999 
merupakan bahan kajian yang cukup menark untuk disimak. Para tokoh di 
negara kita begitu besemangat mendirikan partai politik. Fenomena ini 
dianggap sebuah pejalanan sejarah yang wajar, karena setelah tiga puluh 
dua tahun dikungkung dalam rezim tiran. Ketika rezim tirani berhasil 
dilumpuhkan, rakyat meresponnya dengan beragam. Salah satunya adalh 
berlomba – lomba mendirikan partai politik sampai berjumlah ratusan. 
Berikut ini adalah nama-nama partai politik yang mengikuti pemilu 1999 
 
 
 
 
 
1 
 Partai Indonesia Baru 
 
25. Partai Nahdlatul Ummat 
2 
Partai Kristen Nasional Indonesia 
26 
. Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis 
3 
Partai Nasional Indonesia – Supeni 
27 
Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 
4 
Partai Aliansi Demokrat Indonesia 
28 
Partai Republik 
5 
Partai Kebangkitan Muslim Indonesia 
29 
Partai Islam Demokrat 
6 
Partai Ummat Islam 
30 
Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen 
7 
Partai Kebangkitan Ummat 
31 
Partai Nasional Bangsa Indonesia 
8 
Partai Masyumi Baru 
32 
Partai Musyawarah Rakyat Banyak 
9 
Partai Persatuan Pembangunan 
33 
Partai Demokrasi Indonesia 
10 
Partai Syarikat Islam Indonesia 
34 
Partai Golongan Karya 
11 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
35 
Partai Persatuan 
12 
Partai Abul Yatama 
36 
Partai Kebangkitan Bangsa 
13 
Partai Kebangsaan Merdeka 
37 
Partai Uni Demokrasi Indonesia 
14 
Partai Demokrasi Kasih Bangsa 
38 
Partai Buruh Nasional 
15 
Partai Amanat Nasional 
19 
Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong 
16 
Partai Rakyat Demokratik 
40 
Partai Daulat Rakyat 
17 
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Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 
41 
Partai Cinta Damai 
18 
Partai Katolik Demokrat 
42 
Partai Keadilan dan Persatuan 
19 
Partai Pilihan Rakyat 
43 
Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia 
20 
Partai Rakyat Indonesia 
44 
Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia 
21 
Partai Politik Islam Indonesia Masyumi 
45 
Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia 
22 
Partai Bulan Bintang 
46 
Partai Nasional Demokrat 
23 
Partai Solidaritas Pekerja 
47 
Partai Ummat Muslimin Indonesia 
24 
Partai Keadilan 
48 
Partai Pekerja Indonesia 
 
      Pemilu 1999 termasuk kategori pemilu yang dilaksanakan dengan 
persiapan paling singkat, yakni 13 bulan. Tentunya dengan persiapan yang 
singkat itu terdapat banyak kekurangan. Diantaranya adalah faktor 
keamanan dan draft UU yang pemilu yang pro kontra. Tetapi meskipun 
banyak kekurangan, pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yakni 17 juni 
1999. Justru kekhawatiran terhadap situasi yang kurang 
 kondusif pasca pemilihan tidak terbukti. Peristiwa kerusuhan – kerusuhan 
kecil memang terjadi, namun tidak terlalu mengganggu proses 
pengambilan suara yang dilakukan di beberapa daerah. 
      Tapi itu bukan berarti pemilu 1999 berlangsung lancar – lancar saja. 
Pada saat penyerahan hasil perhitungan suara, 27 partai menolak 
menandatangani berita acara pemiludengan alasan masih belum 
memenuhi prinsip kejujuran dan prinsip keadilansebagai asas utamanya. 
Sikap menolak tersebut ditunjukkan dalam sebuah agenda rapat pleno 
yang diadakan oleh KPU. Ke -27 partai tersebut adalah PK, PNU, PBI, 
PDI,Masyumi, PNI Supeni, Krisna, Partai KAMI, PKD, PAY, Partai MKGR, PIB, 
PartaI SUNI, PNBI, PUDI, PBN, PKM, PND, PADI, PRD, PPI, PID, Murba, SPSI, 
PUMI, PSP dan PARI. Karena mendapat penolakan dokumen rapat KPU 
kemudian diserahkan kepada presiden. Dari presiden diserahkan kepada 
Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tanggung jawab 
untuk memeriksa keberatan yang diajukan oleh ke – 27 partai tersebut. 
Hasilnya, panwaslu ternyata menetapkan bahwa pemilu sudah sah. Alasan 
yang dipakai oleh KPU adalah keberatan tidak disertai dengan bukti – bukti 
lapangan yang valid. 
 
Dengan berbagai karakter dan klasifikasi partai seperti itu, pemilu 1999 
berhasil dilaksankan dan menampilkan enam partai yang akan memegang 
peran kunci dalam proses-proses konsolidasi demokrasi. Enam partai itu 
adalah: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jumlah 
perolehan suara 33,7 % dan perolehan kursi di DPR 153, Partai Golkar 
dengan perolehan suara 22,4 % dan perolehan kursi 120, Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan suara 12,6 % dan jumlah 
perolehan kursi 51, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 
perolehan suara 10,7 % dan jumlah kursi 58, Partai Amanat Nasional (PAN) 
dengan perolehan suara 7,1 dan jumlah kursi 34, terahir Partai Bulan 
Bintang (PBB) dengan perolehan suara 1,9 dan jumlah kursi 13. Atas 
pelbagai koalisi dan transaksi politik yang dibangun, Abdurrahman Wahid 
sebagai tokoh PKB terpilih sebagai presiden, Megawati Sukarno Putri 
sebagai tokoh PDIP terpilih seabagai wakil presiden, Amin Rais sebagai 
tokoh PAN terpilih sebagai ketua MPR, Akbar Tanjung sebagai tokoh 
Golkar terpilih sebagai ketua DPR, dan Hamzah Haz sebagai tokoh PPP 
serta Yusril sebagai tokoh PBB masuk kedalam posisi penting dalam 
Kabinet Persatuan-nya Abdurrahman Wahid. 
 
 
SEJARAH Ketatanegaraan mencatat, bahwa satu hari setelah Proklamasi 
Kemerdekaan, Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang pada 18 Agustus 1945 
dan mengesahkan  
UUD 1945 serta memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama 
kalinya dalam sejarah negara Indonesia. Pada sidang tersebut anggota 
PPKI Otto Iskandar Dinata mengusulkan agar 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara aklamasi dan 
untuk itu ia mengusulkan 
Soekarno disepakati menjadi Presiden dan Mohammad Hatta menjadi 
Wakil Presiden.Usul Otto 
didukung para anggota PPKI lainnya dan terpilihlah Soekarno sebagai 
Presiden dan Mohammad 
Hatta sebagai Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saat 
itu mengacu pada  
Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 dan berlangsung secara sederhana, 
praktis dan cepat. 

Pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya baru 
berlangsung pada 1963 
yakni ketika MPRS menetapkan BK menjadi Presiden Seumur Hidup. 
Catatan penting terkait 
putusan ini adalah, pertama, MPRS yang mengambil putusan bukan hasil 
pemilu,tapi dibentuk 
oleh Presiden Soekarno, dan kedua, putusan MPRS menjadikan Soekarno 
sebagai presiden  
seumur hidup merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 yang 
menyatakan periode Presiden 
adalah selama lima tahun dan dapat dipilih kembali. 
Selanjutnya pemerintahan berganti dari Soekarno ke Soeharto sebagai 
dampak percobaan kudeta oleh PKI pada 1965,MPRS mencopot Soekarno 
dari jabatannya sebagai Presiden dan 
menjadikan Soeharto sebagai Pejabat Presiden (1966) dan lanjut menjadi 
Presiden definitif pada 
1967. Sorotan terhadap pemilihan oleh MPRS tersebut adalah pertama, 
pemilihan Presiden 
berlangsung di tengah gejolak politik tinggi dan peralihan kekuasaan dari 
Soekarno ke Soeharto, 
kedua, MPRS yang menjatuhkan putusan tersebut bukan MPRS hasil 
pemilu. 
Kemudian untuk pertama kalinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 
dilakukan dengan 
mengacu sepenuhnya kepada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 adalah ketika 
MPR-RI hasil Pemilu 
1971 bersidang pada 1972 dan memilih Soeharto menjadi Presiden untuk 
periode lima tahun, 
1972-1977. Saat itu Soeharto menjadi pilihan tunggal karena tidak ada 
calon lain.Selanjutnya 
sesuai UUD 1945 tersebut, MPR-RI secara berkala, sekitar setiap lima 
tahun sekali,berturut-turut 
menggelar sidsng umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. 
Secara lengkap sidang 
umum pada 1978,1983,1988,1993,dan 1998. Dalam sidang-sidang umum 
MPR-RI hasil pemilu 
tersebut,selalu terpilih Soeharto sebagai Presiden dan selalu menjadi calon 
tunggal.Secara umum situasi selama pemerintahan Soeharto adalah 
kurang demokratis, bahkan makin berkembang menjadi represif, otoriter 
dan militeristik. 
Kita mencatat pula bahwa sidang umum MPR-RI pada 1998 yang memilih 
Soeharto menjadi 
Presiden merupakan pemilihan Presiden terakhir pada masa Orde Baru. 
Saat itu MPR-RI bersidang di tengah krisis multi dimensi dan gejolak politik 
tinggi karena gelombang demo oleh 
mahasiswa yang tiada henti. Hanya bertahan sekitar dua bulan, karena 
desakan dan tekanan 
terus menerus oleh mahasiswa, akhirnya Soeharto menyatakan berhenti 
dari Presiden pada 
21 Mei 1998 dan Indonesia memasuki era baru, era reformasi. 
 
Pilpres oleh MPR-RI pada 1999 
 
UUD 1945 sebelum perubahan menganut sistem MPR dalam pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 
(2). Pada saat itu kedudukan MPR-RI  
merupakan lembaga negara tertinggi yang menguasai dan mengatur 
lembaga-lembaga negara 
lainnya, termasuk Presiden dan Wakil Presiden.Sesuai UUD 1945,MPR-RI 
disebut sebagai pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 
(2)). 
Ketika era reformasi dimulai, UUD 1945 belum diubah, sehingga ketika 
diselenggarakan sidang umum MPR-RI tahun 1999 dengan agenda memilih 
Presiden dan Wakil Presiden, maka rujukan 
utamanya tetap Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan dimana 
MPR-RI-lah yang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam persiapan 
dan pelaksanaan pemilihan tersebut, 
MPR-RI berpedoman kepada Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999,yang 
dihasilkan dalam sidang 
umum MPR-RI tersebut sebagai pengganti Ketetapan MPR-RI No. 
II/MPR/1973 yang dipandang 
sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan demokrasi. 
Pada sidang umum MPR-RI tersebut, muncul dua calon Presiden yang 
bersaing, yakni Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. 
Abdurrahman Wahid didukung oleh Poros Tengah, suatu koalisi partai-
partai politik Islam dan Nasionalis, sementara Megawati Soekarnoputri 
didukung oleh PDI Perjuangan. Munculnya Abdurrahman Wahid menjadi 
calon 
dari Poros Tengah sebagai peangganti BJ Habibie yang didukung Poros 
Tengah tetapi tidak bersedia maju setelah laporan 
pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR-RI. 
Setelah melalui pemungutan suara secara tertutup yang dramatis dan 
disiarkan langsung oleh berbagai 
stasiun TV, akhirnya Abdurrahman Wahid memenangkan pemilihan. 
Abdurrahman Wahid memperoleh suara sebanyak 373, sedangkan 
Megawati Soekarnoputri mendapat dukungan 
313 suara. Suara lainnya adalah 9 suara abstain dan 4 suara dinyatakan 
tidak sah. 
Poros Tengah mengajukan Gus Dur- panggilan populer Abdurrahman 
Wahid karena meskipun 
kurang memenuhi syarat sebagai Presiden karena masalah kesehatan 
matanya, ia dianggap 
tokoh yang paling minimal kekurangannya dibandingkan dengan tokoh-
tokoh yang ada waktu itu 
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terutama dalam konteks persaingan dengan PDI Perjuangan. Kemenangan 
Gus Dur atas Megawati merupakan ironi demokrasi Indonesia karena 
Abdurrahman Wahid berasal dari Partai 
kebangkitan Bangsa (PKB) yang memperoleh suara kecil  dalam Pemilu 
Legislatif 1999, sementara Megawati Soekarnoputri berasal dari PDI-P 
yang menjadi pemenang Pemilu Legislatif 
1999. Setelah MPR-RI berhasil memilih Presiden, kemudian dilakukan 
pemilihan Wakil Presiden. 
Situasi di tanah air tegang bahkan mencekam di berbagai daerah karena 
kekecewaan dan kemarahan sebagian pendukung Megawati 
Soekarnoputri yang menganggap seharusnya Megawati Soekarnoputri  
yang menjadi Presiden karen PDI-P memenangkan pemilu legislatif 
1999. Sebagai bentuk kekecewaan dan kemarahan sebagian pendukung 
Megawati, di beberapa daerah terjadi demonstrasi yang panas dan 
pembakaran seperti di Bali, Jawa Tengah,Sumatera Utara dan Riau. Botol 
dan drum berisi bahan bakar telah ditaruh di berbagai tempat dan 
pendukung Megawati siap  membumi-hanguskan kota-kota. 
Sikap pimpinan PDI-P terbelah pasca kekalahan Megawati. Ada yang 
menghendaki agar PDI-P 
memboikot sidang-sidang MPR selanjutnya. Ada pula elit PDI-P yang 
berpendapat agar PDI-P  
menerima kenyataan ini dan agar Megawati Soekarnoputri bersedia 
dicalonkan menjadi Wakil Presiden. Pada awalnya muncul empat nama 
calon Wakil Presiden, yakni Wiranto, Akbar Tandjung, Hamzah Haz dan 
Megawati. Di tengah situasi tegang baik di dalam ruang sidang MPR 
maupun di luar kompleks Gedung MPR/DPR, serta di daerah-daerah, 
dilakukan pemungutan suara tertutup untuk memilih Wakil Presiden. 
Dalam pemungutan suara tersebut, terpilih Megawati Soekarnoputri 
dengan mendapat suara terbanyak 396, sementara Hamzah Haz yang 
didukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat 284 suara.  
Dukungan mayoritas anggota MPR-RI kepada Megawati dalam rangka 
meredam kemarahan 
PDI-P. Terpilihnya Gus Dur sebaga Presiden dan Megawati sebagai Wakil 
Presiden adalah suatu fakta bahwa demokrasi bukanlah sistem sempurna 
untuk memilih pemimpin, tetapi cara yang paling mungkin untuk 
menengahi pertarungan dan konflik elit politik. 
 
emilihan Umum Tahun 1999  
Dilaksanakan pada 7 Juni 1999  
Jumlah Peserta : 48 partai 
  
Pemilihan Umum Tahun 1999 merupakan pemilu pertama pasca 
mundurnya Presiden Suharto dari tampuk kekuasaan. Habibie, selaku 
pengganti Suharto, melaksanakan pemilu tiga tahun lebih cepat dari waktu 
yang seharusnya dijadwalkan, yaitu tahun 2002. Percepatan pemilu ini 
adalah hasil tekanan rakyat pada pemerintahan Habibie karena ia 
dipandang tidak memiliki legitimasi untuk memegang tampuk kekuasaan. 
Presiden Habibie dianggap publik sebagai bagian dari Orde Baru yang 
mestinya turut dilengserkan. Karenanya, hakekat pemilu 1999 pada 
dasarnya untuk membentuk legitimasi baru atas siapapun yang akan 
menjadi Presiden pasca mundurnya Suharto. 
 
Diantara hal-hal paling menyolok pada fase setelah keruntuhan Orde Baru 
adalah kecilnya penolakan terhadap dibuangnya format politik dua partai 
satu Golkar dan dipekenalkannya sistem multi partai. Tiba-tiba demokrasi 
multipartai seolah dilihat sebagai satu-satunya pilihan yang berkelayakan. 
Hal ini mirip dengan November 1945, masa terakhir ketika partai politik 
tumbuh subur di Indonesia. Kemiripan itu adalah sehubungan dengan hal-
hal sebagai berikut: euphoria setelah berhasil keluar dari suatu kurun 
panjang re;presi politik, banyaknya kepentingan politik yang sodok 
menyodok berebut posisi, dan tidak adanya otoritas politik yang punya 
kemauan mencegah hal itu. Bahkan pandangan lain menempatkan 
kelahiran lebih seratus partai politik dalam hitungan yang sangat singkat 
sebagai fenomena yang mengalahkan periode awal berkembangnya partai 
politik pasca Maklumat Nomor X Wakil Presiden. 
 
Pemilu 1999 sering disebut sebagai pemilu transisi untuk masuk format 
politik yang lebih demokratis. Pemilu menjadi semacam simpang jalan: 
apakah proses politik itu terus setia pada jalur demokratisasi, berbelok 
jalan, atau bahkan berbalik arah sama sekali. Pengalaman transisi berbagai 
negara menunjukkan kemana pendulum transisi bergerak dari hasil 
pemilu.  
 
Pemilu tahun 1999 diselenggarakkan dalam waktu yang sangat singkat, 
yaitu kurang dari 5 bulan. KPU selaku penyelenggara pemilu dalam waktu 
yang singkat telah berhasil merumuskan lebih dari 136 peraturan dan 
keputusan tentang tata cara pemilu. Tidak hanya itu, KPU juga berhasil 
merencanakan dan menyelenggarakan pemilu secara relatif lebih lancar 
seperti yang diperintahkan Undang-undang. 
 
Pemilu 1999 dapat disebut sebagai pemilu anti tesis pemilu-pemilu Orde 
Baru. Banyak aspek bertolak belakang dengan masa orde baru. Disebut 
demikian karena berbagai hal. Pertama, liberalisasi politik yang melahirkan 
48 peserta pemilu menjadikan pemilu hampir diikuti oleh seluruh 
spektrum idiologi yang pernah ada di pentas politik berbasis kelas, seperti 
PRD, dan partai dengan jalur aliran seperti PBB, PDKB, dan PKD yang 
diharamkan selama Orde Baru berkuasa, muncul tanpa ada yang 
mempersoalkan apalagi mengkontrol. Pluralisme politik Indonesia benar-
benar mengjawantah dalam partai yang berkompetensi dalam pemilu 
1999. 
 
Selanjutnya pemilu berusaha dibangun di atas spirit baru, yaitu Luber plus 
Jurdil. Diketahui bahwa pemilu pada Orde Baru dibangun asas LUBER 
(langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dengan mengabaikan aspek JURDIL 
(Jujur dan Adil) bagi penyelenggara maupun peserta pemilu. Juga 

netralitas birokrasi. Birokrasi yang selama Orde Baru dimobilisasi untuk 
mendukung dan menjadi bagian integral dari Golkar berusaha 
dinetralisasikan untuk tidak memihak salah satu partai politik. PNS tidak 
diperkenankan menjadi anggota dan pengurus partai politik. kalau ada PNS 
yang menjadi anggota atau pengurus partai politik harus mendapatkan ijin 
atasannya dan kemudian melepaskan jabatan negerinya. 
 
Hasil Pemungutan Suara : 
No Urut 
Nama Partai 
Jumlah Suara 
Jumlah Kursi 
1. 
PARTAI INDONESIA BARU 
192712 
0 
2. 
PARTAI KRISTEN NASIONAL INDONESIA 
369719 
0 
3. 
PARTAI NASIONAL INDONESIA 
377137 
0 
4. 
PARTAI ALIANSI DEMOKRAT INDONESIA 
85838 
0 
5. 
PARTAI KEBANGKITAN MUSLIM INDONESIA 
289489 
0 
6. 
PARTAI UMMAT ISLAM 
269309 
0 
7. 
PARTAI KEBANGKITAN UMMAT 
300064 
1 
8. 
Partai Masyumi Baru 
152589 
0 
9. 
Partai Persatuan Pembangunan 2009 
11329905 
58 
10. 
PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA 
375920 
1 
11. 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
35689073 
153 
12. 
PARTAI ABUL YATAMA 
213979 
0 
13. 
PARTAI KEBANGSAAN MERDEKA 
104385 
0 
14. 
PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA 
550846 
5 
15. 
Partai Amanat Nasional 
7528956 
34 
16. 
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK 
78730 
0 
17. 
PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA 
152820 
0 
18. 
PARTAI KATOLIK DEMOKRAT 
216675 
1 
19. 
PARTAI PILIHAN RAKYAT 
40517 
0 
20. 
PARTAI RAKYAT INDONESIA 
54790 
0 
21. 
PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA MASYUMI 
49839 
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0 
21. 
PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA MASYUMI 
456718 
1 
22. 
Partai Bulan Bintang 
2049708 
13 
23. 
PARTAI SOLIDARITAS PEKERJA SELURUH INDONESIA 
61105 
0 
24. 
PARTAI KEADILAN 
1436565 
7 
25. 
PARTAI NAHDLATUL UMMAT 
679179 
5 
26. 
PARTAI NASIONAL INDONESIA - FRONT MARHAENIS 
365176 
1 
27. 
PARTAI IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA 
328654 
1 
27. 
PARTAI IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA 
328654 
1 
28. 
PARTAI REPUBLIK 
328564 
0 
29. 
PARTAI ISLAM DEMOKRAT 
62901 
0 
30. 
PARTAI NASIONAL INDONESIA - MASSA MARHAEN 
345629 
1 
31. 
Partai Musyawarah Rakyat Banyak 
62006 
0 
32. 
Partai Demokrasi Indonesia 
345720 
2 
33. 
Partai Golongan Karya 
23741749 
120 
34. 
Partai Persatuan 1999 
655052 
1 
35. 
Partai Kebangkitan Bangsa 
13336982 
51 
36. 
PARTAI UNI DEMOKRASI INDONESIA 
140980 
0 
37. 
PARTAI BURUH NASIONAL 
140980 
0 
38. 
PARTAI MUSYAWARAH KEKELUARGAAN GOTONG ROYONG 
204204 
0 
39. 
Partai Daulat Rakyat 
427854 
1 
40. 
Partai Cinta Damai 
168087 
0 
41. 
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN 
1065686 
4 
42. 
PARTAI SOLIDARITAS PEKERJA 
49807 
0 
43. 
PARTAI NASIONAL BANGSA INDONESIA 

149136 
0 
44. 
PARTAI BHINNEKA TUNGGAL IKA INDONESIA 
364291 
1 
45. 
PARTAI SOLIDARITAS UNI NASIONAL INDONESIA 
180167 
0 
46. 
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 
96984 
0 
47. 
PARTAI UMMAT MUSLIMIN INDONESIA 
49839 
0 
48. 
PARTAI PEKERJA INDONESIA 
63934 
0 
 
 

 
 
Pada awal bulan Maret 1998 melalui Sidang Umum MPR, Soeharto terpilih 
kembali menjadi Presiden Republik Indonesia, serta melaksanakan 
pelantikan Kabinet Pembangunan VII. Namun pada saat itu semakin tidak 
kunjung membaik. Perekonomian mengalami kemerosotan dan masalah 
sosial semakin menumpuk. Kondisi dan situasi seperti ini mengundang 
keprihatinan rakyat. 
Mamasuki bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai 
bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut 
turunnya Soeharto dari kursi kepresidenannya. 
Pada tanggal 12 Mei 1998 dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas 
Trisakti, terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan 
tertembaknya empat mahasiswa hingga tewas, ke empat mahasiswa 
tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Sie, dan 
Heri Hartanto. 
Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa dari berbagai 
perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki Gedung 
DPR/MPR. Pada tanggal itu pula di Yogyakarta terjadi peristiwa bersejarah. 
Kurang lebih sejuta umat manusia berkumpul di alun-alun utara kraton 
Yogyakarta untuk mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku 
Buwono X dan Sri Paku Alam VII. Inti isi dari maklumat itu adalah 
menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan 
dan kesatuan bangsa. 
Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh 
bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya membentuk Dewan 
Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto, namun mengalami 
kegagalan. 
Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, 
Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden di hadapan 
ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Presiden menunjuk 
Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden, 
serta pelantikannya dilakukan di depan Ketua Mahkamah Agung dan para 
anggotanya. Maka sejak saat itu, Presiden Republik Indonesia dijabat oleh 
B.J. Habibie sebagai presiden yang ke-3. 
1.2    Rumusan Masalah  
       .    Bagaimanakah perekonomian Indonesia pada saat peristiwa 
reformasi ? 
       .   Bagaimanakah dampak reformasi pada saat tersebut ? 
1.3    Tujuan Masalah  
       .   Untuk mengetahui bagaimana perekonomian pada saat itu. 
       .   Untuk mengetahui kondisi sosial maupun dampak reformasi 
tersebut. 
 
BAB II 
PEMBAHASAN 
 
2.1    Krisis Multidimensi dan Munculnya Reformasi 
Pada pertengahan tahun 1997, krisis moneter melanda negara-negara di 
kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Krisis moneter di Indonesia 
dimulai dengan menurunnya nilai tukar rupiah. Hal itu memicu penurunan 
produktivitas ekonomi serta munculnya disfungsi institusi ekonomi dalam 
mengatasi krisis tersebut. Kelompok masyarakat yang kritis melihat bahwa 
krisis ini merupakan kesalahan Orde Baru yang di nilai tidak baik dalam 
mengurus pemerintahan. Hal ini kemudian mengarah pada munculnya 
krisis legitimasi kepercayaan atas pemerintahan Orde Baru. Masyarakat 
kampus yang terdiri atas para mahasiswa, dosen, dan rektor mulai 
menyuarakan pendapatnya melalui berbagai media, baik itu seminar, 
diskusi, mimbar bebas hingga aksi demonstrasi. Permasalahan krisis 
kepercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru makin meningkat dengan 
di angkatnya kembali Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia. 
Berbagai peristiwa bentrokan antara kelompok mahasiswa dan tentara 
serta kelompok pendukung Soeharto pun mulai bermunculan. 

MATERI 20 

EKONOMI INDONESIA DI ERA REFORMASI 
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Krisis multidimensi yang melanda Indonesia dalam kurun waktu tahun 
1997-1998 memberikan akses yang besar terhadap dinamika kehidupan 
ekonomi, politik, dan sosial bangsa. Dimulai dari krisis ekonomi yang 
menghantam Indonesia pada tahun 1997, efek domino pun langsung 
mendera masyarakat Indonesia di berbagai lini. Penurunan tingkat daya 
beli, munculnya krisis sosial, dan meningkatnya pengangguran karena PHK 
menjadi permasalahan sosial yang krusial. Krisis politik, krisis sosial, dan 
krisis legitimasi atas pemerintahan Orde Baru kemudian bermunculan 
sebagai reaksi utama. 
Berbagai krisis yang melanda Indonesia ini juga dihiasi oleh berbagai 
peristiwa berdarah dan politis di dalamnya. Krisis demi krisis yang harus di 
hadapi oleh Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 membuat Indonesia 
tersadar. Proses nation-state building yang harus di lakukan oleh Indonesia 
selepas masa pemerintahan Presiden Soeharto pada 1996, ternyata baru 
memasuki tahapan permulaannya. Berbagai manuver politik dan aksi 
demonstrasi mahasiswa pun mewarnai berbagai peristiwa pada kurun 
waktu awal bergulirnya gerakan reformasi yang di perakarsai oleh 
mahasiswa dan beberapa tokoh masyarakat di tahun 1998. 
a       .     Krisis Ekonomi 
Krisis Ekonomi yang melanda Indonesia pada 1997 merupakan sebuah efek 
domino dari krisis ekonomi Asia yang melanda berbagai negara, seperti 
Thailand, Filipina, dan Malaysia. Disebabkan oleh adanya fundamen 
ekonomi yang lemah, Indonesia mengalami kesulitan dalam menata ulang 
kembali perekonomiannya untuk keluar dari krisis. 
Perkembangan ekonomi Indonesia telah mengalami stagnansi sejak tahun 
1990-an.  Saat itu, sistem neoliberalisme menjadi norma pengaturan 
ekonomi dan politik dunia. Barang-barang produksi Indonesia menjadi 
tidak berdaya saing apabila dibandingkan dengan barang luar negri yang 
secara bebas memasuki pasaran Indonesia. Berdasarkan batasan-batasan 
yang telah dicanangkan oleh bank dunia, pembangunan ekonomi 
tergolong berhasil jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank 
dunia. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah adanya peningkatan 
investasi dibidang pendidikan, yang ditandai dengan peningkatan sumber 
daya manusia, rendahnya tingkat korupsi yang ada di tataran 
pemerintahan, dan adanya stabilitas dan kredibilitas politik. 
Syarat-syarat yang dikemukakan oleh bank dunia itu semacam acuan 
bagian negara-negara berkembang dalam melakukan pembangunan 
ekonomi, khususnya negara penerima bantuan luar negri seperti 
Indonesia. Akan tetapi, pada krisis 1997, kondisi ekonomi Indonesia tidak 
merepresentasikan satupun kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh 
bank dunia tersebut. Hal yang terjadi di Indonesia justru adanya krisis 
moneter yang ditandai dengan rendahnya mutu sumber daya manusia, 
tingginya tingkat produksi di instansi-instansi pemerintah, dan kondisi 
instabilitas politik. Perekonomian Indonesia mengalami penurunan hingga 
mencapai 0% tahun 1998. 
Kemerosotan ekonomi Indonesia ternyata tidak ditanggapi oleh presiden 
Soeharto dengan membuat perbaikan dalam hal kebijakan ekonomi, tetapi 
justru dengan meminta bantuan dana Monitari Fund (IMF). Pada 15 
januari 1988, presiden Soeharto menandatangani 50 butir letter of intent 
(Lol) dengan dilaksanakannya oleh direktur IMF Asia, Michael Camdessus, 
sebagai sebuah syarat untuk mendapatkan kucuran dana bantuan luar 
negri tersebut. 
Dengan merujuk pada batasan tingkat keberasilan ekonomi suatu bangsa 
yang dikeluarkan oleh bank dunia, maka dapat disimpulkan bahwa 
perekonomian Indonesia tahun 1997/1998 telah mengalami kehancuran. 
Dalam hal investasi dan peningkatan modal, Indonesia mengalami 
kemunduran yang tajam. Pada investor luar negri beramai-ramai 
memindahkan modalnya kenegara lain karena tidak adanya stabilitas dan 
kredibilitas politik dalam negri. Angka ekspor-impor Indonesia menurun 
drastis karena sektor usaha tidak dipercaya oleh perbankan Indonesia. 
Tingginya tingkat korupsi ditataran sektor ekonomi dan pemerintahan dan 
munculnya kasus kredit macet yang melanda bank-bank utama di 
Indonesia mengakibatkan pembayaran letter of credit (L/C) dari sektor-
sektor usaha Indonesia tidak diterima diluar negri. Penanggahan krisis 
ekonomi Indonesia di tahun 1997/1998 berujung pada munculnya krisis 
multidimensi, baik itu politik dan sosial, maupun krisis kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintahan. 
 
b        .    Krisis Sosial 
Pada masa akhir pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami gejolak 
politik yang tinggi, baik di tataran pemerintahan maupun di tingkat 
pergerakan rakyat dan mahasiswa. Suhu politik di tataran elite yang makin 
memanas menimbulkan berbagai potensi perpecahan sosial di 
masyarakat. 
Terdapat dua jenis aspirasi di masyarakat, mendukung Soeharto atau 
menuntutnya agar turun dari kursi kepresidenan. Kelompok masyarakat 
yang menuntut Presiden Soeharto mundur dari pemerintahan diwakili 
oleh mahasiswa. Kelompok ini memiliki cita-cita reformasi terhadap 
Indonesia. Organisasi pada jalur ini, diantaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa 
Muslim Indonesia (KAMMI) dan Forum Kota (Forkot). Meskipun kedua 
organisasi mahasiswa tersebut memiliki napas perjuangan yang berbeda, 
tetapi tetap memiliki tujuan yang sama, yakni menurunkan Soeharto dari 
kursi kepresidenan, menghapus Dwi Fungsi ABRI, dan mewujudkan 
reformasi Indonesia secara optimal. 
Sementara itu, krisis sosial horizontal di Indonesia juga mengalami titik 
puncak. Kondisi kehidupan masyarakat yang sangat sulit, ditambah dengan 
angka pengangguran yang tinggi, menyebabkan berbagai benturan sosial. 
Kerusuhan sistematis yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia pada 
13-14 Mei 1998 menjadi bukti dari adanya pergesekan sosial antar 
masyarakat. 
Munculnya berbagai kerusuhan sosial horizontal ini merupakan implikasi 
dari kebijakan ekonomi sentralistik yang menimbulkan jurang pemisah 
kesejahteraan yang begitu tinggi anatara pusat dan daerah. Pola 
transmigrasi yang diterapkan oleh pemerintah tidak diiringi dengan 
penanganan solidaritas sosial di daerah tujuan. Pada akhirnya, 

kecemburuan sosial akibat adanya disparitas tingkat perekonomian 
tersebut tidak dapat dihindarkan. Kondisi inilah yang kemudian memicu 
tuntutan kepada pemerintah pusat untuk mereformasi pola pembangunan 
ekonomi. Tuntutan inilah yang memunculkan kesadaran masyarakat 
Indonesia akan pentingnya reformasi bagi kehidupan bangsa. 
 
 
c        .     Krisis Politik 
Pemerintah Orde Baru menerapkan Demokrasi Pancasila sebagai asas 
negara Indonesia. Dengan dilandasi oleh sistem demokrasi yang “dari 
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” yang diwakili oleh MPR dan DPR, 
pemerintah Orde Baru membangun pondasi dasar kehidupan bernegara 
Indonesia. 
Akan tetapi, terdapat berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan sistem 
demokrasi tersebut. MPR dan DPR hanya menindaklanjuti aspirasi 
berbagai kelompok masyarakat saja. Proses aspirasi politik ke 
pemerintahan tidak terdistribusi secara sempurna. Dengan demikian, 
proses penyaluran aspirasi pun menjadi terhambat. Segala peraturan yang 
dibentuk oleh MPR/DPR pada prinsipnya tidak berorientasi jangka 
panjang, melainkan semata-mata bertujuan untuk memnuhi keinginan dan 
kepentingan para oknum-oknum tertentu. 
Selain itu, budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah mengakar 
kuat di dalam tubuh birokrasi pemerintahan. Dengan demikian, proses 
pengawasan dan pemberian mandataris kepemimpinan antara DPR dan 
MPR dengan presiden menjadi tidak sempurna karena adanya ikatan KKN 
tersebut. Unsur legislatif yang sejatinya dilaksanakan oleh MPR dan DPR 
dalam membuat dasar-dasar hukum dan haluan negara menjadi 
sepenuhnya dilakukan oleh Presiden Soeharto. Akibatnya, suksesi politik 
pemerintahan menjadi tidak terlaksana dengan baik. Kondisi ini memicu 
munculnya kondisi status quo yang berakibat pada munculnya krisis 
politik, baik itu dalam tataran elite politik maupun masyarakat yang mulai 
mempertanyakan legitimasi pemerintahan Orde Baru. 
Menanggapi kondisi perekonomian yang semakin parah, mahasiswa 
bersama elemen-elemen masyarakat pun mulai bergerak untuk turun ke 
jalan berdemonstrasi menuntut penurunan harga. Bergai aksi-aksi yang di 
gelar mahasiswa berserta elemen masyrakat mulai bermunculan sejak 
bulan februari 1998, dan mencapai puncaknya pada Mei 1998. Pada 12 
Mei 1998, berbagai elemen mahasiswa menggelar aksi demonstrasi damai 
menuntut penurunan harga di jakarta. Di Universitas Trisakti, aksi 
demonstrasi damai pun terjadi. Situasi aksi damai pada hari itu berjalan 
dengan sangat tertib. Akan tetapi, situasi kemudian memanas suatu hari 
menjelang sore. Mahasiswa yang ingin melakukan long march menuju 
DPR/MPR tidak di perbolehkan berjalan lebih jauh oleh para petugas. 
Mereka di berhentikan tidak jauh dari pintu kampus Trisakti. Bentrokkan 
pun tidak terhindarkan. Di dalam insiden bentrokan ini, empat mahasiswa 
tewas dan puluhan mengalami luka serius.   
 
      Ke empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hafidin 
Royan, Hendriawan Sie, dan Heri Hartanto. Mereka kemudian di beri gelar 
sebagai pahlawan reformasi. Aksi penembakan terhadap empat 
mahasiswa ini mengundang berbagai reaksi keras dari masyarakat dan 
elemen mahasiswa di berbagai daerah. Sebelumnya, seorang mahasiswa 
dari Yogyakarta, yang bernama Moses Gatotkaca, juga tewas dalam 
sebuah bentrokan dengan aparat keamanan sewaktu melakukan aksi 
menuntut mundurnya Presiden Soeharto. Moses Gatotkaca meninggal 
pada 8 Mei 1998. 
Pada 13 dan 14 Mei 1998, kerusuhan pun pecah di Jakarta dan kota besar 
lainnya. Terjadi kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998 ini merupakan titik 
kulminasi depresi masyarakat akibat krisis ekonomi Indonesia. Krisis sosial 
dan masyarakat pun mulai bermunculan seiring dengan adanya gesekan 
sosial tersebut.  
Suasana Jakarta yang sangat tegang pasca tragedi kerusuhan 13 dan 14 
Mei 1998 ini terus berlangsung hingga di gelarnya aksi demonstrasi besar-
besaran oleh para mahasiswa pada tanggal 19 Mei 1998.  
 
   Secara berbondong-bondong, para mahasiswa yang berasal dari berbagai 
perguruan tinggi di Jakarta dan kota-kota lainnya melakukan long march 
menuju gedung MPR/DPR tujuannya adalah menuntut turunnya Presiden 
Soeharto, menggelar sidang istimewa MPR, dan pelaksanaan reformasi 
total dalam tubuh pemerintahan negara. Selain di Jakarta, di hari yang 
sama aksi serupa juga terjadi di Yogyakarta. Di kota ini, mahasiswa 
bersama elemen-elemen masyarakat Yogyakarta berkumpul di alun-alun 
kota. Mereka ingin mendengar maklumat dari Sri Sultan 
Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam mengenai kondisi negara yang 
sedang tegang. 
Pada tanggal yang sama, yaitu 19 Mei 1998, Presiden Soeharto 
mengundang tokoh masyarakat untuk datang ke Istana Negara. 
Agendanya adalah membahas segala kemungkinan penanganan krisis 
negara. Tokoh-tokoh yang diundang berjumlah 9 orang. Mereka adalah 
Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Emha Ainun Nadjib, Ali Yafie, 
Malik Fadjar, Cholil Baidlowi, Sutrisno Muhdam, Ma’aruf Amin dan Ahmad 
Bagdja. Selain itu, hadir pula Yuhsril Ihza Mahendra, Sekretaris Militer 
Presiden Majen Jasril Jakub, dan ajudan Presiden. Di dalam pertemuan ini, 
tercapai kesepakatan untuk membentuk suatu badan yang dinamakan 
Komite Reformasi. Di dalam pertemuan ini, juga disepakati bahwa 
Presiden Soeharto akan melakukan reshuffle Kabinet Pembangunan VI, 
dan mengubah nama susunan kabinet tersebut menjadi Kabinet 
Reformasi. Tugas dari Komite Reformasi adalah untuk menyelesaikan UU 
Kepartaian, UU Pemilu, UU Susunan, dan Kedudukan MPR/DPR serta 
DPRD, UU Anti-Monopoli, UU Anti-Korupsi, dan lainnya. 
Pada 20 Mei 1998, suasana di gedung MPR/DPR telah penuh sesak oleh 
mahasiswa. Berbagai elemen mahasiswa yang berasal dari perguruan-
perguruan tinggi di Indonesia berkumpul bersama. Di sisi lain, berbagai 
tokoh masyarakat seperti Amien Rais dan Emil Salim menyatakan 
kekecewaannya dengan keputusan Presiden Soeharto tersebut. 
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Penyebabnya adalah Presiden Soeharto meminta pembelian waktu enam 
bulan untuk menggelar Pemilihan Umum secara konstitusional. Akan 
tetapi, hal tersebut tidak dinyatakan di dalam keputusan beliau selepas 
pertemuan itu selesai. Di sisi lain, berbagai kelompok masyarakat, 
khususnya mahasiswa, menuntut turunnya Soeharto dari kursi 
kepresidenan. Emil Salim, melalui Gema Madani menyerukan agar 
Presiden Soeharto melaksanakan niatnya untuk lengser keprabon (turun 
dari tahta kekuasaan) pada saat itu juga (20 Mei 1998), Amien Rais juga 
berada dalam posisi yang sama. Ia menginginkan reformasi di laksanakan 
secepatnya. 
Kekuatan mahasiswa makin menguat dan solid di gedung MPR/DPR. 
Mahasiswa pun melaksanakan aksi memperingati Hari Kebangkitan 
Nasional di halaman gedung MPR/DPR. Aksi tanggal 20 Mei 1998 ini di 
hadiri oleh berbagai tokoh masyarakat. Pada pukul 11.30, Amien Rais 
datang ke gedung MPR/DPR. Hadir pula tokoh-tokoh masyarakat, seperti 
Deliar Noer, Emil Salim, Erna Witoelar, Albert Hasibuan, Saparinas Sadli, 
Norsyahbani Katjasumkana, A.M. Fatwa, Adnan Buyung Nasution, 
Permadi, Matori Abdul Djalil, dan Wimar Witoelar. Bahkan, tokoh-tokoh 
seni Indonesia pun hadir, seperti Dono Wakop, Garin Nugroho, dan Neno 
Warisman. Aksi ini secara seporadis memunculkan dukungan moral dari 
seluruh elemen bangsa. Bahkan, sumbangan-sumbangan nasi bungkus dan 
air minum dari berbagai kalangan kepada mahasiswa yang sedang 
berdemo di gedung MPR/DPR pun terus berdatangan. Hari ini merupakan 
simbol bahwa perjuangan mahasiswa pada saat itu secara moral telah 
berhasil memunculkan solidaritas di kalangan masyarakat. Pada tanggal ini 
pula (20 Mei 1998), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Madeleine 
Albright, secara nyata memberikan pernyataannya yang meminta Presiden 
Soeharto untuk segera mundur. Ia menyatakan bahwa pengunduran diri 
Presiden Soeharto sudah semestinya di lakukan untuk memberi jalan bagi 
transisi demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kesempatan ini 
merupakan momentum bagi Presiden Soeharto untuk menorehkan 
historisnya sebagai negarawan. 
Pada pukul 14.30, sejumlah 14 menteri yang berada di bawah koordinasi 
Menko Ekuin, Ginandjar Kartasasmita, menyatakan penolakannya untuk 
dicalonkan kembali di dalam Kabinet Reformasi. Mahasiswa secara 
bersama masih terus melakukan aksinya di gedung MPR/DPR. Pada pukul 
16.45, terjadi pertemuan antara perwakilan mahasiswa dengan pimpinan 
MPR/DPR di lantai 3 gedung lama MPR/DPR. Di dalam pertemuan ini, 
mahasiswa memberikan batas waktu pengunduran diri Soeharto hingga 
hari Jum’at, 22 Mei 1998. Apabila tidak ada kepastian lebih lanjut, maka 
hari Senen, 25 Mei 1998 pimpinan DPR akan mempersiapkan Sidang 
Istimewa MPR. 
 
       Aksi di gedung MPR/DPR mencapai puncaknya pada 21 Mei 1998. Pada 
pukul 9.06 WIB, Soharto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi 
Presiden Republik Indonesia. Bertempat di Credential Room, Istana Negara 
Jakarta, dengan di saksikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Soeharto 
mengakhiri jabatannya sebagai Presiden yang telah diemban selama 32 
tahun. Naskah pengunduran dirinya berjudul “Pernyataan Berhenti 
sebagai Presiden RI”, yang ditulis oleh Yusril Ihza Mahendra. Setelah 
pengunduran diri Soeharto, Mahkamah Agung langsung melantik Wakil 
Presiden Baharuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia 
yang baru. Hal ini sesuai dengan amanat di dalam Pasal 30 UUD 1945 yang 
berbunyi : “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia di ganti oleh 
wakil presiden sampai habis masa jabatannya”. 
 
2.2     Dampak Reformasi 
1.   Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 
Perubahan (Amandemen) terhadap UUD 1945 merupakan salah satu 
tuntutan dari reformasi. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada 
hakikatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan perubahan UUD 1945 
dilatarbelakangi antara lain karena sistem perwakilan masa Orde Baru 
yang bersifat semu dan pada kenyataannya kekuasaan yang besar berada 
pada presiden, adanya pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir, serta 
kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat peyelenggara negara 
yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. 
Perubahan UUD 1945 bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar 
seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, 
eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang 
sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan 
UUD 1945 disertai kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan 
UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau 
selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Dalam kurun 
waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) 
yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR yaitu 
sebagai berikut : 
 
a.       Perubahan Pertama UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang Umum 
MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999. 
b.      Perubahan Kedua UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang Tahunan 
MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000. 
c.       Perubahan Ketiga UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang Tahunan 
MPR 1999, tanggal 1-9 November 2001. 
d.      Perubahan Keempat UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang Tahunan 
MPR 1999, tanggal 1-11 Agustus 2002. 
Perubahan terhadap UUD 1945 telah menghasilkan beberapa ketentuan 
baru dalam penyelenggaraan negara. Hasil amandemen tersebut antara 
lain memuat aturan tentang mekanisme pemilihan presiden, dengan 
adanya pemilihan presiden secara langsung dan pembatasan masa jabatan 
presiden. 
2.   Kebebasan Pers 

Pada masa Orde Baru kebebasan pers sangat dibatasi oleh pemerintah. 
Setiap isi berita yang disajikan tidak boleh bertentangan dengan 
pemerintah. Pada saat itu kebebasan pers cenderung untuk memperkuat 
status quo, daripada membangun keseimbangan antarfungsi eksekutif, 
legislatif, yudikatif, dan kontrol politik. 
Adanya SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) sesuai dengan 
Permenpen 01/1984 Pasal 33h merupakan salah satu contoh pembatasan 
kebebasan pers. Dengan definisi “pers yang bebas dan bertanggung 
jawab”. SIUPP merupakan lembaga yang menerbitkan pers dan 
pembredelan. Media massa yang memuat berita yang mengkritisi 
pemerintah tidak luput dari pembredelan seperti yang dialami Tempo, 
Detik, Editor pada tahun 1994. Pembredelan merupakan sebuah tindakan 
otoriter pemerintah Orde Baru yang menekan kebebasan pers. Hal itu 
mengisyaratkan ketidakmampuan sistem hukum pers yang bebas dan 
bertanggung jawab secara hukum. 
Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, kebebasan 
pers mengalami masa pencerahan. Tumbuhnya pers pada masa reformasi 
merupakan hal yang menguntungkan bagi masyarakat. Kehadiran pers saat 
ini dianggap sudah mampu mengisi kekosongan ruang publik yang menjadi 
celah antara penguasa dan rakyat. Dalam kerangka ini, pers telah 
memainkan peran sentral dengan memberikan dan menyebarluaskan 
informasi untuk penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini 
public dalam rangka mencapai konsensus bersama atau mengontrol 
kekuasaan penyelenggara negara. 
Perubahan yang luar biasa dalam mengekspresikan kebebasan dirasakan 
dalam kehidupan pers di era reformasi. Fenomena itu ditandai dengan 
munculnya media-media baru, baik media cetak maupun elektronik 
dengan berbagai kemasan dan segmen. Keberanian pers dalam mengkritik 
kebijakan pemerintah juga mencari ciri baru pers Indonesia. 
 
3.   Restukturisasi ABRI 
Sejak reformasi bergulir tahun 1998, ABRI menjadi salah satu institusi yang 
dipandang perlu direformasi. Masyarakat menilai perlu adanya perubahan 
bagi ABRI dalam tataran sikap dan tindakan. Selama masa Orde Baru ABRI 
memiliki kecenderungan menempatkan diri sebagai “mesin politik” untuk 
menegakkan kekuasaan Orde Baru. 
Tuntutan perubahan pada ABRI berujung pada tuntutan penghapusan Dwi 
Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI telah membawa konsekuensi panjang dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara selama masa Orde Baru. Dengan 
dalih menjalankan fungsi sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan 
serta kelangsungan pemerintahan. 
Tuntutan reformasi dalam tubuh ABRI diakomodasi dengan mengadakan 
perubahan structural ABRI, yaitu antara lain sebagai berikut : 
a.       Pemisahan POLRI dan TNI yang semula bersama-sama tergabung 
dalam ABRI. 
b.      Pemisahan TNI dan POLRI tersebut juga berakibat pada perubahan 
Dephankam menjadi Dephan. 
c.       Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, likuidasi fungsi kekaryaan serta sosial 
politik TNI, penghapusan keberadaan Fraksi TNI/POLRI, serta perubahan 
doktrin dan organisasi TNI. 
Sejak penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan diikuti wacana kembalinya 
lembaga TNI ke barak serta dipisahkannya TNI dengan POLRI, member 
harapan baru bagi proses demokratisasi serta mengobati kekecewaan 
panjang rakyat terhadap posisi ABRI yang kini menjadi TNI. 
 
4.   Otonomi Daerah 
Era reformasi ditandai oleh bangkitnya demokrasi peran pemerintah pusat 
yang besar serta menjadi  titik sentral yang menentukan gerak kehidupan 
daerah, harus segera diakhiri. Oleh karena itu, lahirlah UU Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dah Daerah. 
Undang-undang ini memberikan masyarakat setempat, sesuai dengan 
prakarsa, aspirasi masyarakat yang sejalan dengan semangat demokrasi. 
Seiring dengan perjalanan waktu, kebijakan tersebut banyak menuai 
persoalan. Persoalan-persoalan yang muncul antara lain masalah 
koordinasi antar daerah otonom tingkat provinsidan kabupaten, 
munculnya “raja-raja kecil” di daerah yang cenderung mengabaikan nilai 
etik dalam berpolitik, sulitnya pengawasan daerah otonom dan lain 
sebagainya. 
Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan baru mengenai Otonomi 
Daerah, yakni dengan pemberlakuan UU No. 32/2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Semangat yang 
terkandung dalam Undang-Undang tersebut tidak ditujukan untuk 
melakukan “resentralisasi” atas apa yang telah didesentralisasikan, namun 
lebih ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dan menambah 
manfaat positif dari otonomi daerah sebagai salah satu agenda utama 
reformasi. 
 
5.      Munculnya Eurofia Kebebasan 
Era reformasi adalah era keterbukaan untuk menyampaikan aspirasi dan 
pendapat terhadap perkembangan politik maupun kritik terhadap kinerja 
aparatur negara. Orde reformasi telah memberi peluang yang besar bagi 
masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan tanggapan kritik terhadap 
pemerintah. Hal ini disebabkan, karena tidak ada lagi sistem yang 
mengekang kebebasan berpendapat dan berbicara, baik secara represif 
maupun preventif seperti halnya dalam masa Pemerintahan Orde Baru. 
Dengan adanya era keterbukaan dan kebebasan tersebut telah berdampak 
pada munculnya aksi-aksi unjuk rasa terhadap kinerja pemerintah. 
Pada awal reformasi, setiap hari hampir terjadi unjuk rasa. Unjuk rasa itu 
ditujukan bukan hanya kepada pemerintah namun juga instansi lainnya 
yang dianggap tidak dapat dipercaya dan merugikan kepentingan 
masyarakat. Namun, disinyalir ada sebagian dari aksi-aksi tidak murni 
dilakukan oleh pengunjuk rasa, melainkan hanya merupakan aksi yang 
mengemban kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Di antara para 
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pengunjuk rasa tersebut adalah orang-orang bayaran yang pada umumnya 
pengangguran yang jumlahnya semakin meningkat akibat badai krisis 
moneter yang melanda Indonesia. 
Reformasi sebagai era keterbukaan banyak dimaknai oleh masyarakat 
sebagai kebebasan yang berlebihan. Masyarakat terjebak oleh euforia 
kebebasan yang telah menimbulkan bahaya disintegrasi nasional dan 
sosial. Konflik-konflik di Ambon, Poso, Sanbas, dan Sampit merupakan 
contoh gejolak sosial di daerah yang dapat menimbulkan disintegrasi 
nasional dan sosial. 
 
BAB III 
PENUTUP 
 
3.1     Kesimpulan 
Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan reformasi 
memiliki karakteristik sebagai berikut: 
Ï Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian 
Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan 
PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, 
sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. 
Ï Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan 
IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU 
No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesai, penerapan otonomi daerah 
(kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 
2001 yang terus tertunda. 
Ï Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor 
asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia. 
Ï Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan 
merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan 
daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. 
 
Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya 
perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah 
yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan 
kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang 
lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan 
persaudaraan. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang 
melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan 
krisis sosial merupakan faktorfaktor yang mendorong lahirnya gerakan 
reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator 
yang menentukan. Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh 
ditawar- tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia 
mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut. 
Dengan semangat reformasi, rakyat Indonesia menghendaki adanya 
pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal menuju 
terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pergantian 
kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan politik, 
ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Indoenesia harus dipimpin oleh 
orang yang memiliki kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan 
rakyat. 
 
BAB II 
 
PEMBAHASAN 
A.    Krisis finansial Asia 
            Krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak 
bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian 
Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi 
krisi global tersebut. Krisi ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya 
nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. 
            Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan 
ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang 
semakin bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami 
keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir tahun 
1997. Sementara itu untuk membantu bank-bank yang bermasalah, 
pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI). 
Ternyata udaha yang dilakukan pemerintah ini tidak dapat memberikan 
hasil, karena pinjaman bank-bank bermasalah tersebut semakin 
bertambah besar dan tidak dapat di kembalikan begitu saja. 
Krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan Negara, 
tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional. 
            Memasuki tahun anggaran 1998 / 1999, krisis moneter telah 
mempengaruhi aktivitas ekonomi yang lainnya. Kondisi perekonomian 
semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan 
bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan 
harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan 
makanan mulai melanda masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan moneter, 
pemerintah meminta bantuan IMF. Namun, kucuran dana dari IMF yang 
sangat di harapkan oleh pemerintah belum terelisasi, walaupun pada 15 
januari 1998 Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (letter 
of intent atau Lol) dengan IMF. 
Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia 
tidak terlepas dari masalah utang luar negeri. 
            Utang Luar Negeri Indonesia Utang luar negeri Indonesia menjadi 
salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun, utang luar 
negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang Negara, tetapi 
sebagian lagi merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan 
Negara hingga 6 februari 1998 mencapai 63,462 miliar dollar Amerika 
Serikat, utang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat. 
            Akibat dari utang-utang tersebut maka kepercayaan luar negeri 
terhadap Indonesia semakin menipis. Keadaan seperti ini juga dipengaruhi 
oleh keadaan perbankan di Indonesia yang di anggap tidak sehat karena 
adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kredit macet. 

            Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 Pemerintah Orde Baru 
mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai Negara 
industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. 
Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agrasis dan tingkat 
pendidikan yang masih rendah. 
            Sementara itu, pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan 
Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. 
Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, 
produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau 
pemilikan anggota-anggota masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang 
berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru adalah sistem ekonomi 
kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk 
monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi. 
            Pola Pemerintahan Sentralistis Sistem pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bersifat sentralistis. Di dalam 
pelaksanaan pola pemerintahan sentralistis ini semua bidang kehidupan 
berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah 
yakni di Jakarta. 
            Pelaksanaan politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat pada 
bidang ekonomi. Ini terlihat dari sebagian besar kekayaan dari daerah-
daerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah 
dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat. Politik sentralisasi ini 
juga dapat dilihat dari pola pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris, 
karena pemberitaan yang berasala dari Jakarta selalu menjadi berita 
utama. Namun peristiwa yang terjadi di daerah yang kurang kaitannya 
dengan kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan berita-barita 
yang terjadi di Jakarta dalam merebut ruang, halaman, walaupun yang 
memberitakan itu pers daerah. 
            Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari 
berbagai kondisi, seperti: 
1)      Hutang luar negeri 
Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinyakrisis ekonomi. 
Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapisangat 
besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis 
ekonomi. 
2)      Industrialisasi 
pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara RI sebagai negaraindustri. 
Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat 
Indonesia.Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris 
dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah (rata-rata). 
3)       Pemerintahan Sentralistik  
pemerintahan Orde Baru sangat sentralistik sifatnyasehingga semua 
kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh karena itu, peranan pemerintah 
pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya 
sebagaikepanjangan tangan pemerintah pusat 
 
B.     Kebijaksanaan Pemerintah Mengatasi Krisis 
            Krisis ekonomi dengan berbagai dampak negatif sebagaimana telah 
diuraikan di atas, secara serius telah diupayakan untuk diatasi dengan 
melaksanakan kebijaksanaan ekonomi baik yang bersifat makro maupun 
mikro. Dalam jangka pendek kebijaksanaan ekonomi tersebut memiliki dua 
sasaran strategis, yaitu pertama, mengurangi dampak negatif dari krisis 
tersebut terhadap kelompok penduduk berpendapatan rendah dan 
rentan; dan kedua, pemulihan pembangunan ekonomi ke jalur 
petumbuhan yang tinggi. Kedua tugas tersebut sangat penting antara lain 
karena: 
1.       Meluasnya pengangguran akibat krisis yang terjadi di satu pihak 
dapat memicu timbulnya kerusuhan sosial, sementara di lain pihak apabila 
berlangsung lama dapat menurunkan daya saing angkatan kerja, karena 
mereka tidak mampu lagi menguasai perkembangan ketrampilan baru 
yang sangat diperlukan. 
2.      Kapasitas produksi baik pada industri pengolahan maupun sarana dan 
prasarana pengangkutan, komunikasi, serta energi yang menganggur 
tanpa pemeliharaan yang baik akan menjadi rusak. 
3.      Meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dan barang-barang 
lainnya secara berlanjut, pada gilirannya akan menambah jumlah 
penduduk miskin karena daya beli mereka akan terus merosot. 
4.      Kemunduran dalam pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan 
terutama bagi putraputri penduduk berpendapatan rendah, akan 
mengganggu upaya pemberdayaan kelompok penduduk tersebut di masa 
datang. 
 
1. Kebijaksanaan Ekonomi Makro 
 
            Kebijaksanaan ekonomi makro yang telah dilaksanakan pemerintah 
dalam upaya menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah 
terhadap valuta asing adalah melalui kebijaksanaan moneter yang ketat 
disertai anggaran berimbang, dengan membatasi deficit anggaran sampai 
pada tingkat yang dapat diimbangi dengan tambahan dana dari luar 
negeri. Kebijaksanaan moneter yang ketat dengan tingkat bunga yang 
tinggi selain dimaksudkan untuk menekan laju inflasi dan memperkuat 
nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, dengan menahan naiknya 
permintaan aggregat, juga untuk mendorong masyarakat meningkatkan 
tabungan di sektor perbankan. 
            Meskipun demikian pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa 
tingkat bunga tinggi dapat menjadi salah satu faktor terpenting yang akan 
berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi atau bersifat kontraktif 
terhadap perkembangan PDB. Oleh karena itu tingkat bunga yang tinggi 
tidak akan selamanya dipertahankan, tetapi secara bertahap akan 
diturunkan pada tingkat yang wajar seiring dengan menurunnya laju 
inflasi. 
 
2. Kebijaksanaan Ekonomi Mikro 
            Kebijaksanaan ekonomi mikro yang ditempuh pemerintah, 
ditujukan, antara lain: 
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a.       untuk mengurangi dampak negatif dari krisis ekonomi terhadap 
kelompok penduduk berpendapatan rendah dikembangkannya jaring 
pengaman sosial yang meliputi program  penyediaan kebutuhan pokok 
dengan harga terjangkau, mempertahankan tingkat pelayanan pendidikan 
dan kesehatan pada tingkat sebelum krisis serta penanganan 
pengangguran dalam upaya mempertahankan daya beli kelompok 
masyarakat berpendapatan rendah; 
b.      sistem perbankan dan memulihkan kepercayaan masyarakat 
terhadap keberadaan lembaga perbankan; 
c.       merestrukturisasi hutang luar negeri; 
d.      mereformasi struktural di sektor riil; dan 
e.       mendorong ekspor. 
 
 
 
a)      Jaring Pengaman Sosial 
            Dalam kaitan ini berbagai langkah telah dilakukan untuk menambah 
alokasi anggaran rutin (khususnya untuk subsidi bahan bakar minyak, 
listrik dan berbagai jenis makanan kebutuhan pokok), mempertajam 
prioritas alokasi dan meningkatkan efisiensi anggaran pembangunan. 
            Hal ini dilakukan melalui peninjauan kembali terhadap program dan 
kegiatan proyek pembangunan, antara lain, dengan: 
1.      menunda proyek-proyek dan kegiatan pembangunan yang belum 
mendesak; 
2.      melakukan realokasi dan menyediakan tambahan anggaran untuk 
bidang pendidikan dan kesehatan; 
3.      memperluas penciptaan kerja dan kesempatan kerja bagi mereka 
yang kehilangan pekerjaan, yang dikaitkan dengan peningkatan produksi 
bahan makanan serta perbaikan dan pemeliharaan prasarana ekonomi, 
misalnya jalan dan irigasi, yang dapat memperlancar kegiatan ekonomi; 
dan 
4.      memperbaiki sistem distribusi agar berfungsi secara penuh dan 
efisien yang sekaligus meningkatkan partisipasi peranan pengusaha kecil, 
menengah, dan koperasi. 
 
            Sebagai akibat dari peninjauan kembali seluruh program dan 
kegiatan proyek pembangunan, total anggaran dalam revisi APBN untuk 
sektor pertanian, pengairan, perdagangan dan pengembangan usaha, 
pembangunan daerah, pendidikan, kesehatan, perumahan dan 
permukiman, dalam tahun anggaran 1998/99 tidak hanya mengalami 
peningkatan yang cukup besar dibandingkan dengan APBN sebelum revisi, 
tapi secara riil juga lebih besar dari realisasi anggaran pembangunan tahun 
1997/98, sedangkan alokasi anggaran pembangunan untuk sektor lainnya 
secara riil mengalami penurunan. 
            Implikasi dari pelaksanaan program jaring pengaman sosial yang 
disertai langkah 
penyesuaian untuk mempertajam prioritas alokasi dan peningkatan 
efisiensi anggaran 
pembangunan, pemerintah tidak dapat menghindari terjadinya defisit 
yang sangat besar, 
lebih kurang 8,5 persen terhadap PDB, dalam revisi APBN 1998/99. Hal ini 
disebabkan oleh karena penerimaan dalam negeri dalam kondisi kontraksi 
PDB serta menurunnya harga migas di pasar internasional sangat sulit 
untuk dapat ditingkatkan, walaupun sudah termasuk adanya divestasi 
dalam BUMN. 
            Pemerintah sangat menyadari bahwa defisit APBN sebesar 8,5 
persen terhadap PDB tidak sustainable, itulah sebabnya akan diupayakan 
untuk menurunkannya minimal menjadi setengahnya pada tahun 
1999/2000 dan mengembalikan anggaran menjadi berimbang dalam 
jangka waktu 3 tahun. Sehubungan dengan ini akan terus dikaji langkah-
langkah untuk menetapkan pemberian subsidi yang lebih tepat dan 
pelaksanaan program lain dalam kerangka jaring pengaman sosial. 
Pemantauan dan evaluasi program penciptaan lapangan kerja serta 
program di bidang pendidikan dan kesehatan akan terus disempurnakan 
agar dapat dipastikan bahwa yang memperoleh manfaat terutama adalah 
penduduk miskin. 
            Di samping itu peningkatan kinerja penerimaan negara dan 
manajemen pengeluaran Negara akan merupakan unsur terpenting dalam 
upaya menekan defisit anggaran. Dalam kaitannya dengan upaya 
memperkuat manajemen pengeluaran, akan disusun kerangka prioritas 
dalam pengeluaran negara yang lebih jelas, persiapan penyusunan 
anggaran yang lebih efisien, kontrol manajemen kas, serta penyusunan 
laporan yang komprehensif, akurat dan tepat waktu. 
            Penerimaan negara dari perpajakan diupayakan untuk ditingkatkan 
dengan menghilangkan berbagai bentuk pengecualian terhadap 
pengenaan pajak pertambahan nilai; meningkatkan nilai jual objek pajak 
atas PBB (pajak bumi dan bangunan) sektor perkebunan dan kehutanan 
serta meningkatkan pendapatan pajak bukan migas melalui peningkatan 
cakupan audit tahunan, penyempurnaan program audit PPN dan 
peningkatan penerimaan tunggakan pajak. Sementara itu upaya 
meningkatkan penerimaan bukan pajak mencakup pengumpulan dana 
oleh pemerintah di luar anggaran serta meningkatkan kinerja BUMN 
dengan privatisasi dan peningkatan dalam manajemennya. 
 
b) Penyehatan Sistem Perbankan 
 
            Untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan memulihkan 
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, langkah-langkah 
mendasar dari kebijakan penyehatan dan restrukturisasi perbankan pada 
dasarnya terdiri dari dua kebijakan pokok, yaitu: 
1.      Kebijakan untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat 
guna mendukung pemulihan dan kebangkitan perekonomian nasional 
melalui: 
a.       program peningkatan permodalan bank, 

b.      penyempurnaan peraturan perundang-undangan, antara lain, 
mencakup: 
i.                    perizinan bank yang semula merupakan wewenang 
Departemen Kuangan dialihkan kepada Bank Indonesia. 
ii.                  investor asing diberikan kesempatan yang lebih besar untuk 
menjadi pemegang saham bank. 
iii.                rahasia bank yang semula mencakup sisi aktiva dan pasiva 
diubah menjadi hanya mencakup nasabah penyimpan dan simpanannya. 
c.       penyempurnaan dan penegakkan ketentuan kehati-hatian, antara 
lain: 
i.                    Bank-bank diwajibkan untuk menyediakan modal minimum 
(Capital Adequacy Ratio) sebesar 4% pada akhir tahun 1998, 8% pada akhir 
tahun 1999, dan 10% pada akhir tahun 2000, sebagaimana telah 
diumumkan pemerintah pada bulan Juni 1998. 
ii.                  Melakukan tindakan hukum yang lebih tegas terhadap pemilik 
dan pengurus bank yang terbukti telah melanggar ketentuan yang berlaku. 
2.      Kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan perbankan yang telah 
terjadi dengan mempercepat pelaksanaan penyehatan perbankan. 
Langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh dalam rangka mendukung 
pemulihan ekonomi, membangun kembali sistem perbankan yang sehat, 
dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, antara 
lain, meliputi: 
a.       Pemberian jaminan pembayaran kepada deposan dan kreditur; 
b.      pembentukan Badan Penyehatan. Perbankan Nasional (BPPN) yang 
bertugas untuk melakukan restrukturisasi bank-bank yang kurang atau 
tidak sehat; 
c.       melakukan due diligence terhadap bank-bank yang diambil alih 
pengelolaannya dan terhadap bank-bank lainnya; dan 
d.      menyusun RUU perbankan yang akan mengatur kembali ketentuan 
mengenai kerahasian bank, pengawasan, pemilikan investor asing, dan 
kedudukan BPPN serta bank sentral. 
Dengan kebijaksanaan tersebut di atas diharapkan kinerja perbankan 
nasional menjadi 
lebih sehat dan efisien sehingga terpercaya serta mampu menjadi bank 
yang dikelola 
secara profesional terutama dalam menghadapi era globalisasi yang 
menuntut daya 
saing tinggi. 
 
c) Restrukturisasi Hutang Luar Negeri 
 
            Hutang luar negeri swasta dan pinjaman antar bank-bank yang 
besar telah menjadi penyebab terpenting terhadap melemahnya nilai 
tukar rupiah. Hutang-hutang tersebut dalam tahun 1998/1999 akan jatuh 
tempo dalam jumlah yang besar. Padahal melemahnya nilai tukar rupiah 
yang terus berlanjut akan semakin memperburuk kondisi perekonomian 
nasional. Oleh karena itu untuk mengurangi permintaan terhadap mata 
uang asing dan sekaligus memberi kesempatan kepada para debitur untuk 
menyelesaikan hutang-hutangnya, dalam kesepakatan Frankfrut tanggal 4 
Juni 1998, telah disusun kerangka restrukturisasi hutang dunia usaha, 
skema penyelesaian hutang antar bank dan pengaturan tentang fasilitas 
pembiayaan perdagangan. 
            Dalam kesepakatan tersebut para kreditur dan debitur secara 
sukarela dapat menyepakati jumlah hutang dan perubahan pinjaman 
menjadi equity, dan ada persyaratan minimal masa pengembalian 8 tahun 
termasuk masa tenggang 3 tahun, maka dilihat dari upaya penguatan nilai 
tukar rupiah terhadap valuta asing, berarti restrukturisasi hutang swasta 
dan perbankan tersebut minimal dapat mengurangi permintaan valuta 
asing selama 3 tahun. Untuk mendorong penyelesaian hutang swasta telah 
diluncurkan Prakarsa Jakarta yang memungkinkan para kreditur dan 
debitur menyelesaikan hutang piutang di luar pengadilan niaga, yaitu 
melalui restrukturisasi modal perusahaan. 
            Restrukturisasi hutang luar negeri swasta dan pinjaman antar bank 
di Indonesia serta penambahan dana luar negeri baik yang berasal dari CGI 
maupun tambahan dana dari IMF telah dapat meningkatkan sisi 
penyediaan valuta asing. Sebagai konsekuensi interaksi antara naiknya 
persediaan dengan turunnya permintaan valuta asing tersebut diharapkan 
dapat menguatkan nilai tukar rupiah, yang pada gilirannya juga akan 
menurunkan laju inflasi. Untuk kepentingan itulah dan untuk menarik 
modal asing masuk ke Indonesia maka pemerintah hingga saat ini masih 
mempertahankan kebijaksanaan lalulintas devisa dengan sistem devisa 
bebas. 
            Sementara itu untuk mengurangi tekanan terhadap keuangan 
negara dan 
neraca pembayaran luar negeri, melalui Paris Club, Indonesia telah 
melakukan penjadwalan kembali hutang pemerintah untuk tahun 
1998/1999 - 1999/2000. Dalam rangka itu pemerintah telah berhasil 
menunda pembayaran cicilan pokok sebesar US dollar 4,2 miliar. 
 
d) Reformasi Struktural di Sektor Riil 
 
            Agar perekonomian, terutama sektor riil dapat berkembang lebih 
efisien, pemerintah melancarkan berbagai program reformasi struktural. 
Reformasi struktural di sektor riil mencakup: 
a.       penghapusan berbagai praktek monopoli, 
b.      deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang, termasuk bidang 
perdagangan dalam dan luar negeri dan bidang investasi, dan 
c.       privatisasi BUMN. 
 
            Meskipun perekonomian nasional sebelum krisis ekonomi 
mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, tetapi ternyata terdapat 
kelemahan-kelemahan, antara lain, adanya praktek praktek monopoli di 
berbagai bidang usaha. Dengan praktek-praktek monopoli telah terjadi 
konsentrasi kekuatan pasar hanya pada satu atau beberapa pelaku usaha, 
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sehingga kegiatan produksi, distribusi menjadi tidak efisien dan secara 
lebih luas daya saing perekonomian nasional menjadi lemah. 
            Kebijaksanaan penghapusan monopoli yang telah dan akan 
dilakukan, antara lain adalah: penghapusan monopoli yang dilakukan oleh 
Bulog dalam mengimpor dan penyaluran barang-barang kebutuhan pokok 
masyarakat seperti minyak goreng, gula pasir, terigu, dan jagung, sehingga 
Bulog hanya akan menyalurkan beras; penghapusan BPPC; penghapusan 
kegiatan usaha yang terintegrasi secara vertikal atau horizontal, monopoli 
produksi minyak pelumas oleh Pertamina dan lain-lain. Dalam upaya 
menghapus monopoli tersebut pemerintah telah mengajukan ke DPR RUU 
tentang persaingan yang sehat. Dengan adanya penghapusan monopoli 
diharapkan ekonomi biaya tinggi bisa dihindarkan sehingga bisa 
meningkatkan daya saing perekonomian nasional. 
            Dengan hapusnya monopoli, masyarakat juga diuntungkan sebab 
akan memperoleh 
barang dengan kualitas yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. 
Dalam kaitannya dengan deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang, 
antara lain, mencakup: 
a.       mencabut peraturan yang membatasi kepemilikan investor asing 
sampai 49 persen dari perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar pada 
pasar modal; 
b.      merevisi daftar negatif investasi dengan pengurangan jumlah bidang 
usaha yang tertutup bagi investor asing; 
c.       mencabut pembatasan investasi asing dalam perkebunan kelapa 
sawit, dalam perdagangan eceran dan dalam perdagangan besar; 
d.      mencabut ketentuan tataniaga yang bersifat restriktif untuk 
pemasaran semen, kertas dan kayu lapis; 
e.       menghapus harga patokan semen (HPS); dan 
f.       menerapkan perdagangan bebas lintas batas Dati I dan Dati II untuk 
semua komoditas termasuk cengkeh, kacang mete dan vanili dan 
mencabut kuota yang membatasi penjualan ternak. 
g.      e) Promosi Ekspor 
 
            Dalam situasi permintaan dalam negeri yang menurun, maka 
wahana untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia adalah 
melalui promosi ekspor. Tambahan pula dengan nilai tukar rupiah yang 
terdepresiasi tinggi dewasa ini, Indonesia makin memiliki daya saing dalam 
barang ekspor yang padat karya dan padat kekayaan alam. Namun 
peningkatan ekspor dewasa ini dihadapkan kepada beberapa kendala, 
yakni keengganan pihak luar negeri membeli barang Indonesia, ketiadaan 
bahan baku, serta hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ekspor, 
seperti misalnya operasi pelabuhan, kecepatan kerja, bea dan cukai, dan 
administrasi perpajakan. 
            Keengganan pembeli luar negeri untuk merencanakan pembelian 
terhadap produk industry manufaktur Indonesia, antara lain, disebabkan 
oleh kekhawatiran mereka atas 
ketidakmampuan para pengusaha Indonesia untuk dapat memenuhi 
pesanan tersebut tepat waktu. Hal ini erat kaitannya dengan 
permasalahan sosial politik yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Dengan 
demikian dalam upaya untuk mendorong ekspor, upaya terwujudnya 
stabilitas sosial politik sangatlah penting. 
            Kesepakatan Frankfurt akan berdampak positif bagi penyediaan 
bahan baku impor yang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan 
produksi yang berorientasi ekspor. Selain itu mulai bulan Juli 1998 Bank 
Indonesia mengadakan program jaminan pre-shipment kepada eksportir 
yang sudah memperoleh L/C dari luar negeri untuk memperlancar impor 
bahan baku yang diperlukan dan untuk pembiayaan ekspor pre-shipment. 
Sementara itu untuk memperoleh modal kerja kebijaksanaan yang 
ditetapkan ada kaitannya dengan restrukturisasi dunia perbankan, dunia 
usaha, dan restrukturisasi pinjaman dunia usaha terhadap perbankan 
dalam negeri. 
 
Perekonomian di Indonesia pada masa pemerintahan reformasi 
Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangnya pemerintahan 
Orde Baru kemudian disusul dengan era Reformasi yang dimulai oleh 
pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal 
ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan 
ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, 
terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan. 
1.      Masa Kepemimpinan B.J. Habibie 
Pada awal pemerintahan reformasi, masyarakat umum dan kalangan 
pengusaha dan investor, termasuk investor asing, menaruh pengharapan 
besar terhadap kemampuan dan kesungguhan pemerintah untuk 
membangkitkan kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua 
permasalahan yang ada di dalam negeri warisan rezim orde baru, seperti 
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); supremasi hukum; hak asasi manusia 
(HAM); Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II; peranan ABRI di dalam 
politik; masalah disintegrasi; dan lainnya. 
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama 
dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses 
pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan 
terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. 
Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap 
dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir 
pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, 
nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang 
tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, 
ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih 
fokus mengurusi perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan 
perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut : 
•   Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui 
pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit 
Pengelola Aset Negara 
•   Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah 

•   Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 
10.000,00 
•   Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar 
negeri 
•   Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF 
•   Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 
dan Persaingan yang Tidak Sehat 
•   Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi 
belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang 
ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan 
stabilitas politik. 
 
2.      Masa Kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 
Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 1999 
kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. 
Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada 
tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi 
dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, 
laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah yang mencerminkan 
bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil. 
Akan tetapi, ketenangan masyarakat setelah terpilihnya Presiden 
Indonesia keempat tidak berlangsung lama. Presiden mulai menunjukkan 
sikap dan mengeluarkan ucapan-ucapan kontroversial yang 
membingungkan pelaku-pelaku bisnis. Presiden cenderung bersikap 
diktator dan praktek KKN di lingkungannya semakin intensif, bukannya 
semakin berkurang yang merupakan salah satu tujuan dari gerakan 
reformasi. Ini berarti bahwa walaupun namanya pemerintahan reformasi, 
tetapi tetap tidak berbeda denga rezim orde baru. Sikap presiden tersebut 
juga menimbulkan perseteruan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
yang klimaksnya adalah dikelurakannya peringatan resmi kepada Presiden 
lewat Memorandum I dan II. Dengan dikeluarkannya Memorandum II, 
Presiden terancam akan diturunkan dari jabatannya jika usulan percepatan 
Sidang Istomewa MPR jadi dilaksanakan pada bulan Agustus 2001. 
Selama pemerintahan reformasi, praktis tidak ada satu pun masalah di 
dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai kerusuhan 
sosial yang bernuansa disintegrasi dan sara terus berlanjut, misalnya 
pemberontakan Aceh, konflik Maluku, dan pertikaian etnis di Kalimantan 
Tengah. Belum lagi demonstrasi buruh semakin gencar yang 
mencerminkan semakin tidak puasnya mereka terhadap kondisi 
perekonomian di dalam negeri, juga pertikaian elite politik semakin besar. 
Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia dibawah pimpinan 
Abdurrahman Wahid dengan IMF juga tidak baik, terutama karena 
masalah amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; 
penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah 
untuk pinjam uang dari luar negeri; dan revisi APBN 2001 yang terus 
tertunda pelaksanaannya. Tidak tuntasnya revisi tersebut mengakibatkan 
IMF menunda pencairan bantuannya kepada pemerintah Indonesia, 
padahal roda perekonomian nasional saat ini sangat tergantung pada 
bantuan IMF. Selain itu, Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh 
Paris Club (negara-negara donor) karena sudah kelihatan jelas bahwa 
Indonesia dengan kondisi perekonomiannya yang semakin buruk dan 
defisit keuangan pemerintah yang terus membengkak, tidak mungkin 
mampu membayar kembali utangnya yang sebagian besar akan jatuh 
tempo tahun 2002 mendatang. Bahkan, Bank Dunia juga sempat 
mengancam akan menghentikan pinjaman baru jika kesepakatan IMF 
dengan pemerintah Indonesia macet. 
Ketidakstabilan politik dan social yang tidak semakin surut selama 
pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk 
Indonesia. Ditambah lagi dengan memburuknya hubungan antara 
pemerintah Indonesia dan IMF. Hal ini membuat pelaku-pelaku bisnis, 
termasuk investor asing, menjadi enggan melakukan kegiatan bisnis atau 
menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, kondisi perekonomian 
nasional pada masa pemerintahan reformasi cenderung lebih buruk 
daripada saat pemerintahan transisi. Bahkan, lembaga pemeringkat 
internasional Moody’s Investor Service mengkonfirmasikan bertambah 
buruknya country risk Indonesia. Meskipun beberapa indikator ekonomi 
makro mengalami perbaikan, namun karena kekhawatiran kondisi politik 
dan sosial, lembaga rating lainnya (seperti Standard & Poors) menurunkan 
prospek jangka panjang Indonesia dari stabil ke negatif. 
Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, tidak mustahil tahun 2002 
ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan jauh lebih kecil dari 
tahun sebelumnya, bahkan bisa kembali negatif. Pemerintah tidak 
menunjukkan keinginan yang sungguh-sungguh (political will) untuk 
menyelesaikan krisis ekonomi hingga tuntas dengan prinsip once and for 
all. Pemerintah cenderung menyederhanakan krisis ekonomi dewasa ini 
dengan menganggap persoalannya hanya terbatas pada agenda masalah 
amandemen UU Bank Indonesia, desentralisasi fiskal,  restrukturisasi 
utang, dan divestasi BCA dan Bank Niaga. Munculnya berbagai kebijakan 
pemerintah yang controversial dan inkonsistens, termasuk pengenaan bea 
masuk impor mobil mewah untuk kegiatan KTT G-15 yang hanya 5% 
(nominalnya 75%) dan pembebasan pajak atas pinjaman luar negeri dan 
hibah, menunjukkan tidak adanya sense of crisis terhadap kondisi riil 
perekonomian negara saat ini. 
Fenomena makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa 
indikator ekonomi. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
antara 30 Maret 2000 hingga 8 Maret 2001 menunjukkan growth trend 
yang negatif.  Dalam perkataan lain, selama periode tersebut IHSG 
merosot hingga lebih dari 300 poin yang disebabkan oleh lebih besarnya 
kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan 
saham di dalam negeri. Hal ini mencerminkan semakin tidak percayanya 
pelaku bisnis dan masyarakat terhadap prospek perekonomian Indonesia, 
paling tidak untuk periode jangka pendek indikator kedua yang 
menggambarkan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis dan masyarakat 
terhadap pemerintah reformasi adalah pergerakan nilai tukar rupiah 
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terhadap dolar AS. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik di bawah ini, 
pada awal tahun 2000 kurs rupiah sekitar Rp7.000,- per dolar AS dan pada 
tanggal 9 Maret 2001 tercatat sebagai hari bersejarah sebagai awal 
kejatuhan rupiah, menembus level Rp10.000,- per dolar AS. Untuk 
menahan penurunan lebih lanjut, Bank Indonesia secara agresif terus 
melakukan intervensi pasar dengan melepas puluhan juta dolar AS per hari 
melalui bank-bank pemerintah. Namun, pada tanggal 12 Maret 2001, 
ketika Istana Presiden dikepung para demonstran yang menuntut Presiden 
Gus Dur mundur, nilai tukar rupiah semakin merosot. 
Pada bulan April 2001 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat 
menyentuh Rp12.000,- per dolar AS. Inilah rekor kurs rupiah terendah 
sejak Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. 
Lemah dan tidak stabilnya nilai tukar rupiah tersebut sangat berdampak 
negatif terhadap roda perekonomian nasional yang bisa menghambat 
usaha pemulihan, bahkan bisa membawa Indonesia ke krisis kedua yang 
dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan politik akan jauh lebih besar 
daripada krisis pertama. Dampak negatif ini terutama karena dua hal. 
Pertama, perekonomian Indonesia masih sangat tergantung pada impor, 
baik untuk barang-barang modal dan pembantu, komponen dan bahan 
baku, maupun barang-barang konsumsi. Kedua, utang luar negeri (ULN) 
Indonesia dalam nilai dolar AS, baik dari sektor swasta maupun 
pemerintah, sangat besar. 
Indikator-indikator lainnya adalah angka inflasi yang diprediksi dapat 
menembus dua digit dan cadangan devisa yang pada minggu terakhir 
Maret 2000 menurun dari 29 milyar dolar AS menjadi 28,875 dolar AS. 
Rangkuman keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan 
Presiden Abdurahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut: 
•   Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian 
Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan 
PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, 
sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. 
•   Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan 
IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU 
No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah 
(kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 
2001 yang terus tertunda. 
•   Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat 
investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia. 
•   Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan 
merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan 
daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. 
Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada 
tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari 
keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan 
orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan 
mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate 
yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, 
kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati. 
3.      Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri 
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-
masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan 
penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi 
persoalan-persoalan ekonomi antara lain : 
•   Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada 
pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar 
negeri sebesar Rp 116.3 triliun. 
•   Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan 
negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan 
negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban 
negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, 
karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. 
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan 
Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan 
korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir 
dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu 
jalannya pembangunan nasional. 
Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata 
tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa 
pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam 
bidang-bidang lain. 
4.      Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono 
Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I  (Era SBY- JK) = (2004-2009) 
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan 
kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain 
menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga 
minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor 
pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial 
kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. 
Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya 
menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk 
meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan 
infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta 
mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. 
Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada 
bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan 
kepala-kepala daerah. 
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan 
kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang 
selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama 
investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang 

ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, 
diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. 
Selain itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program 
baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil 
diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-
program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih 
banyak kekurangan disana-sini. 
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa 
utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan 
Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan 
kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar 
negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan 
ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah 
penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 
menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. 
Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran 
kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka 
menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas 
pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, 
sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, 
karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah 
berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi 
dalam negeri masih kurang kondusif. 
Namun, selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia 
memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita 
perhatian adalah inflasi. 
Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 
17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi 
pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro 
growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-
benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada 
tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir 
sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 
5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang 
mendorong pertumbuhan PDB. 
Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan 
konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas 
produksi di sector riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja 
baru. 
 Memasuki tahun ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan 
pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI, 
percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia 
sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita 
antara UsS 14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) 
berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun. 
B.          Krisis Ekonomi pada Masa Pemerintahan Reformasi  
Pada pertengahan tahun 1997, krisis moneter melanda negara-negara di 
kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Krisis moneter di Indonesia 
dimulai dengan menurunnya nilai tukar rupiah. Hal itu memicu penurunan 
produktivitas ekonomi serta munculnya disfungsi institusi ekonomi dalam 
mengatasi krisis tersebut. Kelompok masyarakat yang kritis melihat bahwa 
krisis ini merupakan kesalahan Orde Baru yang di  nilai tidak baik dalam 
mengurus pemerintahan. Hal ini kemudian mengarah pada munculnya 
krisis legitimasi kepercayaan atas pemerintahan Orde Baru. Masyarakat 
kampus yang terdiri atas para mahasiswa, dosen, dan rektor mulai 
menyuarakan pendapatnya melalui berbagai media, baik itu seminar, 
diskusi, mimbar bebas hingga aksi demonstrasi. Permasalahan krisis 
kepercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru makin meningkat dengan 
di angkatnya kembali Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia. 
Berbagai peristiwa bentrokan antara kelompok mahasiswa dan tentara 
serta kelompok pendukung Soeharto pun mulai bermunculan. 
Dimulai dari krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1997, 
efek domino pun langsung mendera masyarakat Indonesia di berbagai lini. 
Penurunan tingkat daya beli, munculnya krisis sosial, dan meningkatnya 
pengangguran karena PHK menjadi permasalahan sosial yang krusial. Krisis 
politik, krisis sosial, dan krisis legitimasi atas pemerintahan Orde Baru 
kemudian bermunculan sebagai reaksi utama. 
Berbagai krisis yang melanda Indonesia ini juga dihiasi oleh berbagai 
peristiwa berdarah dan politis di dalamnya. Krisis demi krisis yang harus di 
hadapi oleh Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 membuat Indonesia 
tersadar. Proses nation-state building yang harus di lakukan oleh Indonesia 
selepas masa pemerintahan Presiden Soeharto pada 1996, ternyata baru 
memasuki tahapan permulaannya. Berbagai manuver politik dan aksi 
demonstrasi mahasiswa pun mewarnai berbagai peristiwa pada kurun 
waktu awal bergulirnya gerakan reformasi yang di perakarsai oleh 
mahasiswa dan beberapa tokoh masyarakat di tahun 1998. 
a.    Krisis Ekonomi 
Krisis Ekonomi yang melanda Indonesia pada 1997 merupakan sebuah efek 
domino dari krisis ekonomi Asia yang melanda berbagai negara, seperti 
Thailand, Filipina, dan Malaysia. Disebabkan oleh adanya fundamen 
ekonomi yang lemah, Indonesia mengalami kesulitan dalam menata ulang 
kembali perekonomiannya untuk keluar dari krisis. 
Perkembangan ekonomi Indonesia telah mengalami stagnansi sejak tahun 
1990-an. Saat itu, sistem neoliberalisme menjadi norma pengaturan 
ekonomi dan politik dunia. Barang-barang produksi Indonesia menjadi 
tidak berdaya saing apabila dibandingkan dengan barang luar negri yang 
secara bebas memasuki pasaran Indonesia. Berdasarkan batasan-batasan 
yang telah dicanangkan oleh bank dunia, pembangunan ekonomi 
tergolong berhasil jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank 
dunia. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah adanya peningkatan 
investasi dibidang pendidikan, yang ditandai dengan peningkatan sumber 
daya manusia, rendahnya tingkat korupsi yang ada di tataran 
pemerintahan, dan adanya stabilitas dan kredibilitas politik. 
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Syarat-syarat yang dikemukakan oleh bank dunia itu semacam acuan 
bagian negara-negara berkembang dalam melakukan pembangunan 
ekonomi, khususnya negara penerima bantuan luar negri seperti 
Indonesia. Akan tetapi, pada krisis 1997, kondisi ekonomi Indonesia tidak 
merepresentasikan satupun kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh 
bank dunia tersebut. Hal yang terjadi di Indonesia justru adanya krisis 
moneter yang ditandai dengan rendahnya mutu sumber daya manusia, 
tingginya tingkat produksi di instansi-instansi pemerintah, dan kondisi 
instabilitas politik. Perekonomian Indonesia mengalami penurunan hingga 
mencapai 0% tahun 1998. 
Kemerosotan ekonomi Indonesia ternyata tidak ditanggapi oleh presiden 
Soeharto dengan membuat perbaikan dalam hal kebijakan ekonomi, tetapi 
justru dengan meminta bantuan dana Monitari Fund (IMF). Pada 15 
januari 1988, presiden Soeharto menandatangani 50 butir letter of intent 
(Lol) dengan dilaksanakannya oleh direktur IMF Asia, Michael Camdessus, 
sebagai sebuah syarat untuk mendapatkan kucuran dana bantuan luar 
negri tersebut. 
Dengan merujuk pada batasan tingkat keberasilan ekonomi suatu bangsa 
yang dikeluarkan oleh bank dunia, maka dapat disimpulkan bahwa 
perekonomian Indonesia tahun 1997/1998 telah mengalami kehancuran. 
Dalam hal investasi dan peningkatan modal, Indonesia mengalami 
kemunduran yang tajam. Pada investor luar negri beramai-ramai 
memindahkan modalnya kenegara lain karena tidak adanya stabilitas dan 
kredibilitas politik dalam negri. Angka ekspor-impor Indonesia menurun 
drastis karena sektor usaha tidak dipercaya oleh perbankan Indonesia. 
Tingginya tingkat korupsi ditataran sektor ekonomi dan pemerintahan dan 
munculnya kasus kredit macet yang melanda bank-bank utama di 
Indonesia mengakibatkan pembayaran letter of credit (L/C) dari sektor-
sektor usaha Indonesia tidak diterima diluar negri. Penanggahan krisis 
ekonomi Indonesia di tahun 1997/1998 berujung pada munculnya krisis 
multidimensi, baik itu politik dan sosial, maupun krisis kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintahan. 
C.      Dampak Reformasi 
1.   Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 
Perubahan (Amandemen) terhadap UUD 1945 merupakan salah satu 
tuntutan dari reformasi. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada 
hakikatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan perubahan UUD 1945 
dilatarbelakangi antara lain karena sistem perwakilan masa Orde Baru 
yang bersifat semu dan pada kenyataannya kekuasaan yang besar berada 
pada presiden, adanya pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir, serta 
kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat peyelenggara negara 
yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. 
Perubahan UUD 1945 bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar 
seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, 
eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang 
sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan 
UUD 1945 disertai kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan 
UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau 
selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Dalam kurun 
waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) 
yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR yaitu 
sebagai berikut : 
a.      Perubahan Pertama UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang Umum 
MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999. 
b.     Perubahan Kedua UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang Tahunan MPR 
2000, tanggal 7-18 Agustus 2000. 
c.      Perubahan Ketiga UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang Tahunan 
MPR 1999, tanggal 1-9 November 2001. 
d.     Perubahan Keempat UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang Tahunan 
MPR 1999, tanggal 1-11 Agustus 2002. 
Perubahan terhadap UUD 1945 telah menghasilkan beberapa ketentuan 
baru dalam penyelenggaraan negara. Hasil amandemen tersebut antara 
lain memuat aturan tentang mekanisme pemilihan presiden, dengan 
adanya pemilihan presiden secara langsung dan pembatasan masa jabatan 
presiden. 
2.   Kebebasan Pers 
Pada masa Orde Baru kebebasan pers sangat dibatasi oleh pemerintah. 
Setiap isi berita yang disajikan tidak boleh bertentangan dengan 
pemerintah. Pada saat itu kebebasan pers cenderung untuk memperkuat 
status quo, daripada membangun keseimbangan antarfungsi eksekutif, 
legislatif, yudikatif, dan kontrol politik. 
Adanya SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) sesuai dengan 
Permenpen 01/1984 Pasal 33h merupakan salah satu contoh pembatasan 
kebebasan pers. Dengan definisi “pers yang bebas dan bertanggung 
jawab”. SIUPP merupakan lembaga yang menerbitkan pers dan 
pembredelan. Media massa yang memuat berita yang mengkritisi 
pemerintah tidak luput dari pembredelan seperti yang dialami Tempo, 
Detik, Editor pada tahun 1994. Pembredelan merupakan sebuah tindakan 
otoriter pemerintah Orde Baru yang menekan kebebasan pers. Hal itu 
mengisyaratkan ketidakmampuan sistem hukum pers yang bebas dan 
bertanggung jawab secara hukum. 
Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, kebebasan 
pers mengalami masa pencerahan. Tumbuhnya pers pada masa reformasi 
merupakan hal yang menguntungkan bagi masyarakat. Kehadiran pers saat 
ini dianggap sudah mampu mengisi kekosongan ruang publik yang menjadi 
celah antara penguasa dan rakyat. Dalam kerangka ini, pers telah 
memainkan peran sentral dengan memberikan dan menyebarluaskan 
informasi untuk penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini 
public dalam rangka mencapai konsensus bersama atau mengontrol 
kekuasaan penyelenggara negara. 
Perubahan yang luar biasa dalam mengekspresikan kebebasan dirasakan 
dalam kehidupan pers di era reformasi. Fenomena itu ditandai dengan 
munculnya media-media baru, baik media cetak maupun elektronik 

dengan berbagai kemasan dan segmen. Keberanian pers dalam mengkritik 
kebijakan pemerintah juga mencari ciri baru pers Indonesia. 
3. Restukturisasi ABRI 
Sejak reformasi bergulir tahun 1998, ABRI menjadi salah satu institusi yang 
dipandang perlu direformasi. Masyarakat menilai perlu adanya perubahan 
bagi ABRI dalam tataran sikap dan tindakan. Selama masa Orde Baru ABRI 
memiliki kecenderungan menempatkan diri sebagai “mesin politik” untuk 
menegakkan kekuasaan Orde Baru. 
Tuntutan perubahan pada ABRI berujung pada tuntutan penghapusan Dwi 
Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI telah membawa konsekuensi panjang dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara selama masa Orde Baru. Dengan 
dalih menjalankan fungsi sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan 
serta kelangsungan pemerintahan. 
Tuntutan reformasi dalam tubuh ABRI diakomodasi dengan mengadakan 
perubahan structural ABRI, yaitu antara lain sebagai berikut : 
a.      Pemisahan POLRI dan TNI yang semula bersama-sama tergabung 
dalam ABRI. 
b.     Pemisahan TNI dan POLRI tersebut juga berakibat pada perubahan 
Dephankam menjadi Dephan. 
c.      Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, likuidasi fungsi kekaryaan serta sosial 
politik TNI, penghapusan keberadaan Fraksi TNI/POLRI, serta perubahan 
doktrin dan organisasi TNI. 
Sejak penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan diikuti wacana kembalinya 
lembaga TNI ke barak serta dipisahkannya TNI dengan POLRI, member 
harapan baru bagi proses demokratisasi serta mengobati kekecewaan 
panjang rakyat terhadap posisi ABRI yang kini menjadi TNI. 
4.     Otonomi Daerah 
Era reformasi ditandai oleh bangkitnya demokrasi peran pemerintah pusat 
yang besar serta menjadi titik sentral yang menentukan gerak kehidupan 
daerah, harus segera diakhiri. Oleh karena itu, lahirlah UU Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dah Daerah. 
Undang-undang ini memberikan masyarakat setempat, sesuai dengan 
prakarsa, aspirasi masyarakat yang sejalan dengan semangat demokrasi. 
Seiring dengan perjalanan waktu, kebijakan tersebut banyak menuai 
persoalan. Persoalan-persoalan yang muncul antara lain masalah 
koordinasi antar daerah otonom tingkat provinsidan kabupaten, 
munculnya “raja-raja kecil” di daerah yang cenderung mengabaikan nilai 
etik dalam berpolitik, sulitnya pengawasan daerah otonom dan lain 
sebagainya. 
Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan baru mengenai Otonomi 
Daerah, yakni dengan pemberlakuan UU No. 32/2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Semangat yang 
terkandung dalam Undang-Undang tersebut tidak ditujukan untuk 
melakukan “resentralisasi” atas apa yang telah didesentralisasikan, namun 
lebih ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dan menambah 
manfaat positif dari otonomi daerah sebagai salah satu agenda utama 
reformasi. 
5.    Munculnya Eurofia Kebebasan 
Era reformasi adalah era keterbukaan untuk menyampaikan aspirasi dan 
pendapat terhadap perkembangan politik maupun kritik terhadap kinerja 
aparatur negara. Orde reformasi telah memberi peluang yang besar bagi 
masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan tanggapan kritik terhadap 
pemerintah. Hal ini disebabkan, karena tidak ada lagi sistem yang 
mengekang kebebasan berpendapat dan berbicara, baik secara represif 
maupun preventif seperti halnya dalam masa Pemerintahan Orde Baru. 
Dengan adanya era keterbukaan dan kebebasan tersebut telah berdampak 
pada munculnya aksi-aksi unjuk rasa terhadap kinerja pemerintah. 
Pada awal reformasi, setiap hari hampir terjadi unjuk rasa. Unjuk rasa itu 
ditujukan bukan hanya kepada pemerintah namun juga instansi lainnya 
yang dianggap tidak dapat dipercaya dan merugikan kepentingan 
masyarakat. Namun, disinyalir ada sebagian dari aksi-aksi tidak murni 
dilakukan oleh pengunjuk rasa, melainkan hanya merupakan aksi yang 
mengemban kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Di antara para 
pengunjuk rasa tersebut adalah orang-orang bayaran yang pada umumnya 
pengangguran yang jumlahnya semakin meningkat akibat badai krisis 
moneter yang melanda Indonesia. 
Reformasi sebagai era keterbukaan banyak dimaknai oleh masyarakat 
sebagai kebebasan yang berlebihan. Masyarakat terjebak oleh euforia 
kebebasan yang telah menimbulkan bahaya disintegrasi nasional dan 
sosial. Konflik-konflik di Ambon, Poso, Sanbas, dan Sampit merupakan 
contoh gejolak sosial di daerah yang dapat menimbulkan disintegrasi 
nasional dan sosial. 
 
 
BAB III 
A.      Kesimpulan 
Pada masa reformasi ini perekonomian Indonesia ditandai dengan adanya 
krisis moneter  yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini 
belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan. Walaupun ada 
pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 
1998 dimana inflasi sudah diperhitungkan namun laju inflasi masih cukup 
tinggi yaitu sekitar 100%. Pada tahun 1998 hampir seluruh sektor 
mengalami pertumbuhan negatif, hal ini berbeda dengan kondisi ekonomi 
tahun 1999. 
Namun sejak masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, 
perekonomian Indonesia mulai membaik. Perekonomian Indonesia boleh 
dibilang tengah berada pada masa keemasannya. Krisis global yang terjadi 
pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian 
Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan 
Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang 
positif sebesar 4,5% pada tahun 2009. 
Pembangunan di era Reformasi ini merupakan suatu bentuk perbaikan di 
segala bidang sehingga belum menemukan suatu arah yang jelas. 
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Pembangunan masih tarik-menarik mana yang harus didahulukan. Namun 
setidaknya reformasi telah membawa Indonesia untuk menjadi lebih baik 
dalam merubah nasibnya tanpa harus semakin terjerumus dalam 
kebobrokan moral manusia-manusia sebelumnya. 
 
 
 
Sistem Ekonomi Indonesia di Era Reformasi, Pada Masa Pemerintahan 
B.J.Habibie 
 
 
  
 
Pada masa sekarang, perekonomian di Indonesia cenderung stabil. Namun 
di masa lalu -- tepatnya pada era reformasi, perekonomian Indonesia 
tengah dilanda krisis. Berbagai kebijakan ekonomi pun dilakukan guna 
menghadapi era reformasi yang penuh dengan dinamika. 
 
Lantas, seperti apakah sistem ekonomi Indonesia di era reformasi, atau 
tepatnya pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie? 
 
Berikut ulasannya! 
 
 
sistem ekonomi di era reformasi di bawah kepemimpinan habibie 
Sistem ekonomi di era reformasi, di bawah kepemimpinan Presiden 
Habibie 
 
 
Di era krisis ekonomi, tepatnya saat pergantian pemerintahan dari Orde 
Baru menjadi Reformasi, kala itu Indonesia dipimpin oleh Presiden B.J. 
Habibie. Pada saat itu banyak perubahan yang dilakukan, mulai dari 
ketatanegaraan, hingga kebijakan ekonomi. Tentunya hal tersebut 
dilakukan guna menstabilkan keadaan pasca runtuhnya rezim Orde Baru. 
 
Pada awal kepemimpinan Presiden Habibie, tepatnya awal pemerintahan 
reformasi, banyak permasalahan yang harus dituntaskan pemerintah, 
seperti mengatasi masalah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), supremasi 
hukum, HAM (Hak Asasi Manusia), disintegrasi, peranan ABRI dalam 
politik, dan permasalahan lainnya yang termasuk 'warisan' dari rezim Orde 
Baru. 
 
 
  
 
 
Di masa pemerintahan Habibie, Indonesia memulai kerjasama dengan 
Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membantu dalam proses 
pemulihan ekonomi. Habibie juga memberikan kelonggaran pengawasan 
terhadap media massa dan kebebasan berekspresi, yang sebelumnya 
'dikekang' oleh pemerintahan Orde Baru. 
 
Di sektor ekonomi, Habibie sukses memangkas nilai tukar rupiah terhadap 
dolar Amerika Serikat yang berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Bahkan 
di akhir pemerintahannya, terutama pasca pertanggungjawabannya 
ditolak MPR, nilai tukar rupiah menguat hingga level Rp 6500 per dolar AS. 
Angka tersebut tak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan 
selanjutnya. 
 
Kebijakan lainnya, Habibie juga mulai menerapkan independensi Bank 
Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. 
 
Guna menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ 
Habibie melakukan langkah-langkah seperti: 
 
1. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui 
pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit 
Pengelola Aset Negara. 
 
2. Melakukan liquidasi terhadap bank-bank yang bermasalah. 
 
3. Memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 
10.000,-. 
 
4. Membentuk lembaga yang memantau dan menyelesaikan masalah 
utang luar negeri. 
 
5. Menerapkan reformasi ekonomi yang sudah disyaratkan IMF. 
 
6. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 
dan Persaingan yang Tidak Sehat. 
 
7. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
 
 
Baca juga: 
 
Mengulas tentang sistem ekonomi Amerika Serikat, negara dengan 
perekonomian terbesar saat ini 
 
 
Meskipun melakukan berbagai kebijakan yang penting, namun manuver-
manuver yang dilakukan Presiden Habibie belum cukup 'tajam' untuk 
memperkuat perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Habibie 

lebih difokuskan untuk mengendalikan stabilitas politik yang bergejolak 
pasca runtuhnya rezim Orde Baru. 
 
Lantas, bagaimana pendapat anda mengenai sistem ekonomi di era 
reformasi yang dijalankan oleh Presiden Habibie tersebut? 
 
Kebijaksanaan Perekonomian Indonesia selama era reformasi sampai 
sekarang 
Posted on 24 April 2015 by Ridwan Nugraha 
   
 
1. Bagaimana Kebijaksanaan Perekonomian Indonesia selama era 
reformasi sampai sekarang? 
Pada masa reformasi ini perekonomian Indonesia ditandai dengan adanya 
krisis moneter  yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini 
belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan. Walaupun ada 
pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 
1998 dimana inflasi sudah diperhitungkan namun laju inflasi masih cukup 
tinggi yaitu sekitar 100%. Pada tahun 1998 hampir seluruh sektor 
mengalami pertumbuhan negatif, hal ini berbeda dengan kondisi ekonomi 
tahun 1999. Untuk mengetahui kebijaksanaan yang dilakukan pada 
era/masa reformasi dibawah ini adalah penjelasannya: 
 
Era Reformasi (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999) 
A. Indonesia pada Masa Pemerintahan Presiden BJ.Habibie 
 
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum 
melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. 
Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas 
politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, 
belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari 
keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan 
orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan 
mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate 
yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, 
kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati. 
 
Kebijakan- kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie: 
Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan 
Dibentuk tanggal 22 Mei 1998, dengan jumlah menteri 16 orang yang 
merupakan perwakilan dari Golkar, PPP, dan PDI. 
 
Mengadakan reformasi dalam bidang politik 
Habibie berusaha menciptakan politik yang transparan, mengadakan 
pemilu yang bebas, rahasia, jujur, adil, membebaskan tahanan politik, dan 
mencabut larangan berdirinya Serikat Buruh Independen. 
 
Kebebasan menyampaikan pendapat. 
Kebebasan menyampaikan pendapat diberikan asal tetap berpedoman 
pada aturan yang ada yaitu UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan 
menyampaikan pendapat di muka umum. 
Refomasi dalam bidang hukum 
Target reformasinya yaitu subtansi hukum, aparatur penegak hukum yang 
bersih dan berwibawa, dan instansi peradilan yang independen. Pada 
masa orde baru, hukum hanya berlaku pada rakyat kecil saja dan penguasa 
kebal hukum sehingga sulit bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan 
keadilan bila berhubungan dengan penguasa. 
Mengatasi masalah dwifungsi ABRI 
Jendral TNI Wiranto mengatakan bahwa ABRI akan mengadakan reposisi 
secara bertahap sesuai dengan tuntutan masyarakat, secara bertahap akan 
mundur dari area politik dan akan memusatkan perhatian pada 
pertahanan negara. Anggota yang masih menduduki jabatan birokrasi 
diperintahkan untuk memilih kembali kesatuan ABRI atau pensiun dari 
militer untuk berkarier di sipil. Dari hal tersebut, keanggotaan ABRI dalam 
DPR/MPR makin berkurang dan akhirnya ditiadakan. 
Mengadakan sidang istimewa 
Sidang tanggal 10-13 November 1998 yang diadakan MPR berhasil 
menetapkan 12 ketetapan. 
Mengadakan pemilu tahun 1999 
Pelaksanaan pemilu dilakukan dengan asas LUBER (langsung, bebas, 
rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil). 
Masalah yang ada: 
Ditolaknya pertanggung jawaban Presiden Habibie yang disampaikan pada 
sidang umum MPR tahun1999 sehingga beliau merasa bahwa kesempatan 
untuk mencalonkan diri sebagai presiden lagi sangat kecil dan kemudian 
dirinya tidak mencalonkan diri pada pemilu yang dilaksanakan. 
 
Indonesia pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid: 
Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur: 
Masalah yang ada: 
Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI-Polri. 
Masalah dana non-budgeter Bulog dan Bruneigate yang dipermasalahkan 
oleh anggota DPR. 
Dekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang berisikan pembaharuan DPR dan 
MPR serta pembubaran Golkar. Hal tersebut tidak mendapat dukungan 
dari TNI, Polri dan partai politik serta masyarakat sehingga dekrit tersebut 
malah mempercepat kejatuhannya. Dan sidang istimewa 23 Juli 2001 
menuntutnya diturunkan dari jabatan. 
Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan 
sebelumnya (memberikan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat 
minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali 
penyelenggaraan budaya tiong hua). 
Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen 
yang dianggapnya tidak efesien (menghilangkan departemen penerangan 
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dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk Dewan 
Keamanan Ekonomi Nasional). 
Ingin memanfaatkan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi dalam militer 
dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur. 
 Indonesia pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri: 
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri masalah-masalah yang 
mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan 
hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-
persoalan ekonomi antara lain: 
 
a)    Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada 
pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar 
negeri sebesar Rp 116.3 triliun. 
b)   Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan 
negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan 
negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban 
negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, 
karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. 
c)    Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan 
Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan 
korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir 
dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu 
jalannya pembangunan nasional. 
Kebijakan-kebijakan lain pada masa Megawati: 
Memilih dan Menetapkan 
Ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan 
menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa 
Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang. 
Membangun tatanan politik yang baru 
Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan 
kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan wapres. 
Menjaga keutuhan NKRI 
Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus 
Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus 
karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI. 
Melanjutkan amandemen UUD 1945 
Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. 
Meluruskan otonomi daerah 
Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang 
berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, pelurusan 
dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah. 
Masalah yang ada: 
Tidak ada masalah yang berarti dalam masa pemerintahan Megawati 
kecuali peristiwa Bom Bali dan perebutan pulan Ligitan dan Sipadan. 
 
Indonesia pada Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono: 
Pada masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan 
kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi 
subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini 
dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM 
dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang 
yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
 
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial 
kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. 
Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya 
menimbulkan berbagai masalah sosial. 
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita 
adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing 
dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah 
diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 
2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala 
daerah. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk 
menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan 
pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi 
investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-
undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, 
diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. 
 
Kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan pada masa SBY: 
• Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.  
• Konversi minyak tanah ke gas. 
• Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB. 
• Buy back saham BUMN 
• Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil. 
• Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. 
• Meningkatkan sektor pariswisata dengan mencanangkan “Visit Indonesia 
2008″. 
• Pemberian bibit unggul pada petani. 
• Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).  
Masalah yang ada: 
Masalah pembangunan ekonomi yang ala kadarnya sangat 
memperihatinkan karena tidak tampak strategi yang bisa membuat 
perekonomian Indonesia kembali bergairah. Angka pengangguran dan 
kemiskinan tetap tinggi. 
Penanganan bencana alam yang datang bertubi-tubi berjalan lambat dan 
sangat tidak profesional. Bisa dipahami bahwa bencana datang tidak 
diundang dan terjadi begitu cepat sehingga korban kematian dan materi 
tidak terhindarkan. Satu-satunya unit pemerintah yang tampak efisien 
adalah Badan Sar Nasional yang saat inipun terlihat kedodoran karena 
sumber daya yang terbatas. Sementara itu, pembentukan komisi dll hanya 
menjadi pemborosan yang luar biasa. 

Masalah kepemimpinan SBY dan JK yang sangat memperihatinkan. SBY 
yang ‘sok’ kalem dan berwibawa dikhawatirkan berhati pengecut dan 
selalu cari aman, sedangkan JK yang sok profesional dikhawatirkan penuh 
tipu muslihat dan agenda kepentingan kelompok. Rakyat Indonesia sudah 
melihat dan memahami hal tersebut. Selain itu, ketidakkompakan anggota 
kabinet menjadi nilai negatif yang besar. 
Masalah politik dan keamanan cukup stabil dan tampak konsolidasi 
demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh menjadi catatan prestasi. 
Namun, potensi demokrasi ini belum menghasilkan sistem yang pro-rakyat 
dan mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tetapi malah 
mengubah arah demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk kekuatan 
kelompok. 
Masalah korupsi. Mulai dari dasar hukumnya sampai proses peradilan, 
terjadi perdebatan yang semakin mempersulit pembersihan Republik 
Indonesia dari koruptor-koruptor perampok kekayaan bangsa Indonesia. 
Misalnya pernyataan JK yang menganggap upaya pemberantasan korupsi 
mulai terasa menghambat pembangunan. 
Masalah politik luar negeri. Indonesia terjebak dalam politk luar negeri 
‘Pahlawan Kesiangan’. Dalam kasus Nuklir Korea Utara dan dalam kasus-
kasus di Timur Tengah, utusan khusus tidak melakukan apa-apa. Indonesia 
juga sangat sulit bergerak diantara kepentingan Arab Saudi dan Iran. Selain 
itu, ikut serta dalam masalah Irak jelas merupakan dikte Amerika Serikat 
yang diamini oleh korps Deplu. Juga desakan peranan Indonesia dalam 
urusan dalam negeri Myanmar akan semakin menyulitkan Indonesia di 
masa mendatang. Singkatnya, Indonesia bukan lagi negara yang bebas dan 
aktif karena lebih condong ke Amerika Serikat. 
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa 
utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan 
Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan 
kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar 
negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan 
ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah 
penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 
menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena 
beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector 
riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), 
sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. 
Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan 
kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi 
pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang 
investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih 
kurang kondusif. 
Pemerintahan Indonesia Bersatu 
 
PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU JILID I  ERA SBY-JK 2004-2009 
 
Kabinet Indonesia Bersatu (Inggris: United Indonesia Cabinet) adalah 
kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. 
 
Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir 
pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan 
perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan 
evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan 
perombakan kedua pada 7 Mei 2007. 
 
Susunan Kabinet Indonesia Bersatu pada awal pembentukan (21 Oktober 
2004), perombakan pertama (7 Desember 2005), dan perombakan kedua 
(9 Mei 2007) 
 
Pada periode ini, pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang 
dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya 
Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada 
prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan 
meskipun masih banyak kekurangan disana-sini. 
 
PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU JILID II ERA SBY – BOEDIONO 2009-
2014 
 
Kabinet Indonesia Bersatu II (Inggris: Second United Indonesia Cabinet) 
adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini 
berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada 
Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, 
PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim 
sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan 
profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh 
Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 
19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. 
 
Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia 
menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
nasional negara yaitu : 
 
a)      BI rate 
b)      Nilai tukar 
c)      Operasi moneter 
d)      Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan 
makroprudensial lalu lintas modal. 
Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula 
pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
 
Kinerja Pemerintahan SBY – Tak terasa sudah 1 tahun pemerintahan SBY 
jilid II berjalan, Namun masih saja dianggap gagal serta mendapat rapor 
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merah dari beberapa kalangan. Dan kali ini pengamat ekonomi dunia pun 
ikut bicara terkait dengan kinerja pemerintahan SBY yang sudah 1 tahun 
ini. Perolehan suara 60 % dalam Pilpres 2009 dan mendapat dukungan 
mayoritas di parlemen ternyata belum bisa dioptimalkan pasangan Susilo 
Bambang Yudhoyono dan Boediono untuk melakukan langkah-langkah 
yang konkrit dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan rakyat. 
 
Di mata pengamat ekonomi politik dari Northwestern University, Amerika 
Serikat, Prof Jeffrey Winters, buruknya kinerja pemerintahan SBY tidak 
lepas dari sikap Presiden SBY dalam menjalankan pemerintahan. SBY 
dianggap lebih suka terlihat cantik, santun dan berambut rapi di depan 
kamera dibanding bekerja keras mengatasi persoalan-persoalan yang ada 
di Indonesia. 
 
Apa pandangan Anda terhadap kinerja SBY-Boediono selama menjalankan 
pemerintahan? 
 
Sampai saat ini dilihat kinerja pemerintahan SBY-Boediono rendah. Dan 
perlu dicatat prestasi yang rendah kepemimpinan SBY bukan sesuatu yang 
baru. Karena sejak 2004 memang kinerjanya tidak pernah tinggi. Jadi 
kombinasi SBY-Kalla yang sudah mengecewakan menjadi lebih parah 
dengan kombinasi SBY-Boediono. 
 
Meski pada masa SBY-JK kinerjanya buruk, paling tidak Jusuf Kalla dikenal 
sebagai orang yang tidak sabar dan sering mendorong SBY untuk bertindak 
dan ambil keputusan. Tetapi akhirnya Kalla menjadi capek, frustrasi dan 
memilih lepas saja. 
 
Kinerja para menteri terkait dengan performa pemimpinnya. Karena sikap 
presidennya sebagai leader tidak bagus tentu saja para menterinya juga 
tidak bagus kerjanya. Apalagi pemilihan anggota kabinet berdasarkan bagi-
bagi kekuasaan supaya aman di parlemen. Hasilnya yang terjadi pemilihan 
bukan berdasarkan kapabilitas dan akuntabilitas. Melainkan berdasarkan 
jatah anggota koalisi. 
 
A.    Keadaan ekonomi pada zaman B.J. Habiebie (21 Mei 1998 – 20 
Oktober 1999) 
Presiden BJ Habibie adalah presiden pertama di era reformasi. Dalam 
periode awal menjabat presiden beliau masing dianggap berbau rezim 
Orde Baru dan kepanjangan dari tangan Soeharto, maklum dia adalah 
salah satu orang yang paling dekat dan di percaya oleh Soeharto. Sejak 
krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahgun 1997, 
perusahaan perusahaan swasta mengalami kerugaian yang tidak sedikit, 
bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya 
untuk membayar gaji dan upah pekerjanya. Keadaan seperti ini menjadi 
masalah yang cukup berat karena disatu sisi perusahaan mengalami 
kerugaian yang cukup besar dan disisi lain para pekerja menuntut kenaikan 
gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi 
oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil 
tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK. Kondisi 
perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 
persedian sembilan bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal 
ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan 
kekurangan makanan mulai melanda masyarakat. Ini adalah kesalahan 
Pemerintah   Orde Baru yang mempunyai tujuan menjadikan Negara 
Republik Indonesia sebagai negara industri, namun tidak 
mempertimbangkan kondisi riil di Masyarakat Indonesia yang merupakan 
sebuah masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan yang tergolong masih 
rendah. Dan ujung-ujungnya masyarakat miskin Indonesia menjadi 
bertambah dan bertambah pula beban pemerintah dalam mendongkrak 
perekonomian guna meningkatkan kesejehteraan rakyat. 
 
Habibie yang menjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan 
Indonesia yang serba parah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie 
adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi dan untuk 
menjalankan pemerintahan, Presiden Habibie tidak mungkin dapat 
melaksanakannya sendiri tanpa dibantu oleh menteri-menteri dari 
kabinetnya. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang 
ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet 
Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan 
para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP, dan 
PDI. 
 
·         Kebijakan yang dilakukan pada zaman B.J. Habiebie 
1.      Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi 
Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut 
:Merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia 
agar lebih fokus mengurusi perekonomian.Bank Indonesia adalah lembaga 
negara yang independent berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang 
Bank Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan 
memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh 3 (tiga) 
pilar yang merupakan 3 (tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu :  
·         Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter 
·         Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 
·         Mengatur dan mengawasi Bank 
2.      Melikuidasi beberapa bank bermasalah Likuiditas adalah kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian 
lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi 
kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. 
Banyaknya utang perusahaan swasta yang jatuh tempo dan tak mampu 
membayarnya dan pada akhirnya pemerintah mengambil alih bank-bank 
yang bermasalah dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi Indonesia 
yang pada masa itu masih rapuh. 

3.      Menaikan nilai tukar rupiah Selama lima bulan pertama tahun 1998, 
nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berfluktuasi. Selama triwulan 
pertama, nilai tukar rupiah rata-rata mencapai sekitar Rp9200,- dan 
selanjutnya menurun menjadi sekitar Rp8000 dalam bulan April hingga 
pertengahan Mei. Nilai tukar rupiah cenderung di atas Rp10.000,- sejak 
minggu ketiga bulan Mei. Kecenderungan meningkatnya nilai tukar rupiah 
sejak bulan Mei 1998 terkait dengan kondisi sosial politik yang bergejolak. 
nilai tukar rupiah menguat hingga Rp. 6500 per dollar AS di akhir masa 
pemerintahnnya. 
4.      Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh 
IMF. Pada tanggal 15 januari 1998 (masih orde baru ) Indonesia telah 
menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan 
IMF. Salah satunya adalah memberikan bantuan (pinjaman) kepada bank-
bank yang mengalami masalah likuiditas. Skema ini dilakukan berdasarkan 
perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. 
Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan 
konsekuensi diterbitkannya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam 
Kepres No.26/1998 dan Kepres No.55/1998. Keppres itu terbit setelah 
sebelumnya didahului munculnya Surat Gubernur BI (Soedradjad 
Djiwandono, ketika itu) tertanggal 26 Desember 1997 kepada Presiden dan 
disetujui oleh Presiden Soeharto sesuai surat Mensesneg No.R 
183/M.sesneg/12/19997. Atas dasar hukum itulah Bank Indonesia 
melaksanakan penyaluran BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) kepada 
perbankan nasional. Total BLBI yang dikucurkan hingga program 
penyehatan perbankan nasional selesai mencapai Rp144,5 triliun, dana itu 
tersalur ke 48 bank. 
5.      Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat 
6.      Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
 
B.     Keadaan eknomi pada zaman Gusdur (20 Oktober 1999-23 Juli 2001) 
Pada pertengahan tahun 1999 di lakukan pemilihan umum, yang akhirnya 
di menangi oleh partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai 
Golkar mendapat posisi ke dua, yang sebenarnya cukup mengejutkan 
banyak kalangan di masyarakat. Bulan Oktober 1999 dilakukan SU MPR 
dan pemilihan presiden di selenggarakan pada tanggal 20 oktober 1999. 
KH abdurrahman wahid atau di kenal dengan sebutan gus dur terpilih 
sebagai presiden RI ke empat dan mega wati sebagai wakil presiden. 
Tanggal 20 oktober menjadi akhir akhir dari pemerintahan transisi, dan 
awal dari pemerintahan Gus Dur yang sering di sebut juga pemerintah 
reformasi. 
Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya (1999) kondisi 
perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju 
pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0%  dan pada 
tahun 2000 proses pemilihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi, 
dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, 
laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah, mencerminkan bahwa 
kondisi moneter di dalam mengerti sudah mulai stabil. 
·         Kebijakan yang dilakukan pada zaman Gusdur 
Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman wahid pun belum ada 
tindakan yang cukup berati untuk menyelamatkan Indonesia dari 
keterpurukan. Kepemimpinan Abdurraman Wahid berakhir karena 
pemerintahannya mengahadapi masalah konflik antar etnis dan antar 
agama. 
 
C.    Keadaan ekonomi pada masa Megawati (23 Juli 2001-20 Oktober 
2004) 
Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang 
jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gusdur. Inflasi yang 
dihadapi Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat berat. 
Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan 
Megawati disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya investor 
swasta, baik dalam negeri mauoun swasta. Melihat indikator lainnya, yakni 
nilai tukar rupiah, memang kondisi perekonomian Indonesia pada 
pemerintahan Megawati lebih baik. Namun tahun 1999 IHSG cenderung 
menurun, ini disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi 
investor, kedua disebabkanoleh tingginya suku bunga deposito. 
 
·         Kebijakan yang dilakukan pada zaman Megawati 
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasai persoalan-
persoalan ekonomi antara lain : 
1.      Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada 
pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar 
negeri sebesar Rp 116.3 triliun 
2.      Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan 
negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan 
negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban 
negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, 
karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Megawati 
bermaksud mengambil jalan tengah dengan menjual beberapa asset 
Negara untuk membayar hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang Negara 
tetap saja menggelembung karena pemasukan Negara dari berbagai asset 
telah hilang dan pendapatan Negara menjadi sangat berkurang. 
 
D.    keadaan ekonomi pada masa SBY  (20 Oktober 2004-sekarang) 
Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi 
subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak 
(BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi 
bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau 
masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana 
BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi 
pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian 
Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat 
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ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar 
untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini. 
Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami 
perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis 
global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. 
Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 
dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 
persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan 
lebih baik dari perkiraan semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi global 
berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal 
perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada 
triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai 
sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. 
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah 
efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang 
tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam 
lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap 
persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain 
masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum 
menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun 
Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota 
besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih 
banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. 
 
·         Kebijakan yang dilakukan pada zaman SBY 
Masa kepemimpinan SBY terdapat kebijakan yang sikapnya kontroversial 
yaitu 
1.      mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga 
BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. 
Anggaran subsidi BBM dialihkan ke sector pendidikan dan kesehatan, serta 
bidang-bidang yang mendukung kesejahteraan masyarakat. 
2.      Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan 
kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat 
miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan 
pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. 
3.      Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji 
memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian 
Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang 
mempertemukan para investor dengan kepala-kepaladaerah. Investasi 
merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin 
ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi 
kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya 
adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak 
investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga 
akan bertambah. 
4.      Lembaga kenegaraan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang 
dijalankan pada pemerintahan SBY mampu memberantas para koruptor 
tetapi masih tertinggal jauh dari jangkauan sebelumnya karena SBY 
menerapkan sistem Soft Law bukan Hard Law. Artinya SBY tidak menindak 
tegas orang-orang yang melakukan KKN sehingga banyak terjadi money 
politic dan koruptor-koruptor tidak akan jera dan banyak yang 
mengulanginya. Dilihat dari semua itu Negara dapat dirugikan secara 
besar-besaran dan sampai saat ini perekonomian Negara tidak stabil. 
5.      Program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas 
dikarenakan persediaan bahan bakar minyak semakin menipis dan harga di 
pasaran tinggi. 
6.      Kebijakan impor beras, tetapi kebijakan ini membuat para petani 
menjerit karena harga gabah menjadi anjlok atau turun drastic 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
KESIMPULAN 
 Kebijakan-kebijakan ekonomi selama Orde Baru memang telah 
menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya ekonomi tinggi 
dan fundamental ekonomi yang rapuh. Hal terakhir dapat dilihat pada 
buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya 
ketergantungan Indonesia terhadap modal Asing, termasuk pinjaman, dan 
impor. Ini semua membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang 
besar yang diawali oleh krisis nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada 
pertengahan 1997. 
 
Memasuki pemerintahan masa transisi, sejak mulai terjadinya krisis di 
belahan Negara-negara Asia pada akhir masa pemerintahan orde baru, 
dan adanya peninggalan ketergantungan Negara terhadap bantuan modal 
asing,  sehingga mulai jatuhnya nilai tukar Rupiah di pasar global. Negara-
negara pemberi bantuan pun mulai tidak percaya atas kemampuan 
Indonesia untuk menangani krisis yang terjadi di negaranya. Adanya 
gejolak untuk mereformasikan Negara Indonesia oleh mahasiswa sehingga 
terjadi tragedy tri sakti. Masa ini dipimpin oleh Habibie (1997-1998). 
 
Memasuki masa pemerintahan reformasi sampai masa cabinet SBY, 
merupakan masa yang dipimpin oleh Gus Dur justru semakin memburuk 
keadaan ekonominya karena seolah-olah tidak ada niat untuk berpolitik 
secara sungguh-sungguh terlihat dari caranya memandang inflasi yang 
hanya dianggap sebagai pengaruh amandemen UU BI saja. Kemudian 
digantikan oleh Megawati, namun tidak juga mengalami perbaikan 

walaupun nilai tukar di pasar internasional mulai membaik dari masa 
pemerintahan Gus Dur. Setelah memasuki masa pemerintahan SBY, 
merupakan tanggungjawab berat untuknya memperbaiki perekonomian 
khususnya dalam menangani krisis dan inflasi, walaupun pada masa jabata 
terakhirnya tahun 2009 mengalami gejolak untuk masalah BBM dan harga 
pangan di pasar global. Masa ini dimulai tahun1999-2009. 
 
Pada masa krisis ekonomi,ditandai dengan tumbangnya pemerintahan 
Orde Baru kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh 
pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal 
ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan 
ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, 
terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.  
 
Masa Kepemimpinan Pemerintahan presiden BJ.Habibie 
 
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum 
melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. 
Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas 
politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, 
belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari 
keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan 
orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan 
mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate 
yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, 
kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.  
 
Masa Kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)  
 
Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 1999 
kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. 
Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada 
tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi 
dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, 
laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah yang mencerminkan 
bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil.Akan tetapi, 
ketenangan masyarakat setelah terpilihnya Presiden Indonesia keempat 
tidak berlangsung lama. 
Presiden mulai menunjukkan sikap dan mengeluarkan ucapan-ucapan 
kontroversial yang membingungkan pelaku-pelaku bisnis. Presiden 
cenderung bersikap diktator dan praktek KKN di lingkungannya semakin 
intensif, bukannya semakin berkurang yang merupakan salah satu tujuan 
dari gerakan reformasi. Ini berarti bahwa walaupun namanya 
pemerintahan reformasi, tetapi tetap tidak berbeda denga rezim orde 
baru. Sikap presiden tersebut juga menimbulkan perseteruan dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang klimaksnya adalah dikelurakannya 
peringatan resmi kepada Presiden lewat Memorandum I dan II. Dengan 
dikeluarkannya Memorandum II, Presiden terancam akan diturunkan dari 
jabatannya jika usulan percepatan Sidang Istomewa MPR jadi dilaksanakan 
pada bulan Agustus 2001. 
Selama pemerintahan reformasi, praktis tidak ada satu pun masalah di 
dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai kerusuhan 
sosial yang bernuansa disintegrasi dan sara terus berlanjut, misalnya 
pemberontakan Aceh, konflik Maluku, dan pertikaian etnis di Kalimantan 
Tengah. Belum lagi demonstrasi buruh semakin gencar yang 
mencerminkan semakin tidak puasnya mereka terhadap kondisi 
perekonomian di dalam negeri, juga pertikaian elite politik semakin 
besar.Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia dibawah pimpinan 
Abdurrahman Wahid dengan IMF juga tidak baik, terutama karena 
masalah amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; 
penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah 
untuk pinjam uang dari luar negeri; dan revisi APBN 2001 yang terus 
tertunda pelaksanaannya. 
Tidak tuntasnya revisi tersebut mengakibatkan IMF menunda pencairan 
bantuannya kepada pemerintah Indonesia, padahal roda perekonomian 
nasional saat ini sangat tergantung pada bantuan IMF. Selain itu, Indonesia 
terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris Club (negara-negara donor) 
karena sudah kelihatan jelas bahwa Indonesia dengan kondisi 
perekonomiannya yang semakin buruk dan defisit keuangan pemerintah 
yang terus membengkak, tidak mungkin mampu membayar kembali 
utangnya yang sebagian besar akan jatuh tempo tahun 2002 mendatang. 
Bahkan, Bank Dunia juga sempat mengancam akan menghentikan 
pinjaman baru jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet. 
 
Ketidakstabilan politik dan social yang tidak semakin surut selama 
pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk 
Indonesia. Ditambah lagi dengan memburuknya hubungan antara 
pemerintah Indonesia dan IMF. Hal ini membuat pelaku-pelaku bisnis, 
termasuk investor asing, menjadi enggan melakukan kegiatan bisnis atau 
menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, kondisi perekonomian 
nasional pada masa pemerintahan reformasi cenderung lebih buruk 
daripada saat pemerintahan transisi. Bahkan, lembaga pemeringkat 
internasional Moody’s Investor Service mengkonfirmasikan bertambah 
buruknya country risk Indonesia. Meskipun beberapa indikator ekonomi 
makro mengalami perbaikan, namun karena kekhawatiran kondisi politik 
dan sosial, lembaga rating lainnya (seperti Standard & Poors) menurunkan 
prospek jangka panjang Indonesia dari stabil ke negatif. 
 
Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, tidak mustahil tahun 2002 
ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan jauh lebih kecil dari 
tahun sebelumnya, bahkan bisa kembali negatif. Pemerintah tidak 
menunjukkan keinginan yang sungguh-sungguh (political will) untuk 
menyelesaikan krisis ekonomi hingga tuntas dengan prinsip once and for 
all. Pemerintah cenderung menyederhanakan krisis ekonomi dewasa ini 
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dengan menganggap persoalannya hanya terbatas pada agenda masalah 
amandemen UU Bank Indonesia, desentralisasi fiskal,  restrukturisasi 
utang, dan divestasi BCA dan Bank Niaga. Munculnya berbagai kebijakan 
pemerintah yang controversial dan inkonsistens, termasuk pengenaan bea 
masuk impor mobil mewah untuk kegiatan KTT G-15 yang hanya 5% 
(nominalnya 75%) dan pembebasan pajak atas pinjaman luar negeri dan 
hibah, menunjukkan tidak adanya sense of crisis terhadap kondisi riil 
perekonomian negara saat ini. 
 
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri 
 
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-
masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan 
penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi 
persoalan-persoalan ekonomi antara lain : 
a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada 
pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar 
negeri sebesar Rp 116.3 triliun. 
b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan 
negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan 
negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban 
negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, 
karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. 
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan 
Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan 
korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir 
dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu 
jalannya pembangunan nasional. 
 
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono 
 
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan 
kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain 
menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga 
minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor 
pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung 
peningkatan kesejahteraan masyarakat.  
 
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial 
kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. 
Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya 
menimbulkan berbagai masalah sosial.Kebijakan yang ditempuh untuk 
meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan 
infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta 
mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. 
Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada 
bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan 
kepala-kepala daerah. 
 
 
 
 
 


