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BAB II 

KEBIJAKAN SOEHARTO DALAM PEMERINTAHAN ORDE BARU 

 

A. Lahirnya Orde Baru 

Dengan dikeluarkanya surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Jendral Soeharto, 

ini merupakan langkah awal kemunculan pemerintahan Orde Baru. Dalam 

Supersemar terdapat 3 poin tugas utama: pertama, Presiden/Panglima tertinggi 

ABRI/pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS Soekarno, memutuskan, 

memerintahkan kepada letjen Soeharto selaku panglima Angkatan Darat, mengambil 

tindakan yang dianggap perlu agar terjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan 

Presiden Soekarno demi kutuhan bangsa dan negara. Kedua, pengkoordinasian 

panglima angkatan lain, dan ketigayaitu melaporkan dan bertanggung jawab terhadap 

segala yang berhubungan dengan poin kedua.  Banyak kalangan menilai bahwa 

Soeharto telah melakukan pengalihan kekuasaan secara perlahan. Soeharto dianggap 

telah menginterpretasikan Supersemar melebihi apa yang diberikan padanya1. 

 Pemberian kekuasaan kepada Soeharto dalam Supersemar menyebabkan 

munculnya “dualisme” kepemimpinan dalam tubuh NKRI. Setelah menerima 

Supersemar Soeharto melakukan langkah pertamanya yaitu memerintahkan untuk 

membubarkan PKI, karena Soeharto menganggap bahwa PKI adalah sumber dari 

                                                            
1Lab.....(halaman: 162) 



 

16 
 

Gerakan 30 S yang harus ditumpas guna menciptakan stabilitas sosial dan politik di 

Indonesia. Pada tangal 12 maret 1966, lahirlah Keputusan Presiden No. 1/3/1966 

yang ditandatangai oleh Soeharto yang berisi tentang perintah untuk membubarkan 

PKI, dan menggunakan Supersemar sebagai landasan yuridisnya. Namun mendegar 

hal tersebut muncullah surat keputusan kedua tanggal 13 Maret 1966 surat peringatan 

kepada Soeharto dari Soekarno. Namun tidak mendapatkan respon dari Soeharto 

akhirnya pada tanggal 16 Maret 1966 Presiden membentuk kabinet Ampera namun 

segera mentri-mentri tersebut di tangkap oleh Soeharto dengan alasan mereka ikut 

terlibat dalam gerakan 30 S. 

Setelah munculnya surat Putusan yang berisi tentang pencabutan keputusan 

tentang Soekarno sebagai presiden seumur Hidup sekaligus melengserkan Soekarno 

dari kursi kepresidenan, dan Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno, dan 

mulailah pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Konsolidasi Orde Baru, sudah tentu 

tidak lepas dari kondisi yang ditinggalkan oleh Orde Lama. Dalam pemerintahan 

Orde Baru tidak semuanya peninggalan Orde Lama di buang dan di tinggalkan. 

Tekad Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila/UUD 1945 secara murni dan 

konsekuen tetap dilaksanakan.2Belajar dari pengalaman masa Orde Lama yang belum 

ada kestabilan politik di Indonesia. Ini  disebabkan oleh kondisi politik Indonesia 

yang belum stabil akibat banyaknya paham dan organisasi masyarakat yang 

berkembangpada saaat itu, Oleh karena itu untuk mencapai tujuannya yaitu 

                                                            
2  Sulastomo. Hari-hari yang panajang Transisi Orde Lama ke Orde Baru. 

(Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 191  
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menciptakan stabilitas negara maka Soeharto melakukan beberapa kebijakan 

diantaranya:  

a. Terciptanya stabilitas politik yang mantap, yang memungkinkan 

kelangsungan jalannya pembangunan. 

b. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, untuk memperbesar kue nasional 

c. Pemerataan hasil pembangunan untuk memenuhi prinsip keasilan sosial.3 

Atau trilogi ini sering dikenal sebagai Stabilitas, pembangunan, dan 

Pemerataan. Dalam penerapannya pemerintahan orde Baru beranggapan bahwa 

dalam menciptakan stabilitas negara dibutuhkan satu ideologi dalam segala bidang. 

Kehidupan politik dan konflik ideologi yang tinggi pada masa orde lama dinilai tidak 

kondusif dalam menciptakan berjalannya pembangunan bangsa, Orientasi politik 

“sebagai panglima”  diganti dengan “Orientasi Program” 4  untuk mengatasi ini 

kebijakan yang dilakukan Soeharto yaitu penyederhanaan sistem politik dan de-

ideologi yang berkembang di indonesia. Penyelesaian sistem politik dengan cara  

menyederhanakan partai politik yang ada di Indonesia dengan dikeluarkannya UU 

partai politik tahun 1973 yang menybabkan terjadinya fusi guna menyederhanakan 

partai politik.Terbentuknya partai-partai gabungan misalnya Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari 4 partai islam yaitu Permusi, 

NU, PSII, dan Perti. Tidak hanya partai islam beberapa partai agama dan partai 

                                                            
3Ibid. hlm 192 
 
4Ibid, hlm.193 
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Nasional juga mengalami fusi misalnya PDI (fusi dari Partai nasionalis, Katolik, dan 

Kristen) penggabungan partai politik ini bukan didasarkan pada kesamaan ideologi 

akan tetapi lebih kepada kesamaan program-program partai tersebut. 

Selain itu Soeharto juga menetapkan kebijakan de-ideologi sistem 

politik dengan: 

1. Cara memberlakukan Asas Tunggal Pancasila bagi partai politik dan 

organisasi kemasyarakatan. 

2. kebijkana Masa Mengambang (floating-mass) 

3. Adanya Mayoritas tunggal yaitu Partai Politik Golkar. 

4. memberikan peluang kepada pihak asing untuk menginvestasikan 

modalnya di Indonesia 

5. Mengembangkan Industri terutama dalam bidang industri pertanian 

dan bertujuan memenuhi kebutuhan pangan. 

6. Pemerataan hasil pembangunan dengan melalui  instrusi presiden5 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 Sulastomo.Log.Cit. hlm. 192-194 
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B. Konsep Dasar Kebijakan Politik Orde Baru 

Berikut ini akan dikemukaan krida kabinet II sampai dengan krida kabinet V: 

1. Sapta Krida Kabinet Pembangunan II: 

a. Meningkatkan dan memelihara stabilitas politik dengan 

melaksanakan politik dalam negeri sesuai dengan Garis Besar 

Haluan Negara 

b. Menigkatakan dan memelihara stabilitas ekonomi 

c. Meningkatkan dan memelihara stabilitas keamanan 

d. Meneruskan pelaksanaan tahun kelima repelita I serta 

merencanakan dan melaksanakann Repelita II 

e. Meningkatkan kesejahteraan rakyat sepadan dengan hasil-hasil 

yang dicapai oleh pelaksanaan Repelita 

f. Meneruskan pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan 

aparatur negaradisegala bidang dan tingkatan 

g. Melaksanakan Pemeilihan umum pada akhir tahun 1977  

 

2. Sapta Krida Pembangunana III 

a. Terciptanya keadaan dan suasan yang makin terjain terciptanya 

keadilan sosial bagi seluruh rakayat dengan makin memeratakan 

pembangunan dan hasilnya  

b. Terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 



 

20 
 

c. Terpeliharanya stabilitas nasional yang makin mantap 

d. Terciptanya aparatur negara yang makin bersih dan berwibawa  

e. Terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa yang makin kokoh 

yang dilandasi oleh penghayatan dan pengamalan pancasila yang 

makin mendalam 

f. Terlaksananya Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, 

dan rahasia dalam rangka memperkuat kehidupan Demokrasi 

Pancasila. 

g. Makin berkembangnya politik luar negeri yang bebas dab aktif 

untuk diabdikan kepada kepentigan nasional dalam rangka 

memperkuat ketahanan nasioanl. 

3. Panca krida kabinet pembangunan VI  

a. Meningkatnya trilogi pembangunan yang didukung oelh 

ketahanan nasional yang makin mantap  

b. Meningkatnya pendayagunaa aparatur negara menuju terwujudnya 

pemerintah yang bersih dan berwibawa 

c. Meningkatnya permasyarakatan ideologi pancasila dalam 

mengembangkan demokrasi pancasila dan P-4 dalam rangka 

memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa  

d. Meningkatnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan 

aktif untuk kepentingn nasional 
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e. Terlaksananya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan 

rahasia dalam tahun 1987 

4. Panca krida kabinet pembangunan V 

a. Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas 

pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamln pancasila 

yang bertumpuh pada trilogi pembangunan dan ketahanan nasional 

b. Meningkatkan disiplin nasional yang diplopori oleh aparatur 

negara menuu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa 

c. Membudayakan ideologi pancasila demokrasi pncasila dan P-4 (eka 

prasetya pancakarsa) dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa 

bernegara 

d. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktf untuk kepentigan 

nasional  

e. Melaksanakan pemilihn umum yang langsung bebas dan rahasia 

pada tahun 1992.6 

 

                                                            
6  Abdul Munir Mulkhan, Perubahan perilaku politik dan polrisasi umat islam 

1965-1987, (Jakarta: Raja Wali Press, 1989). hlm 88-90. 


