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Abstract 

 

Economic crisis that hit Southeast Asia in 1997, becoming a threat to the country's economic 

resilience Southeast Asian region countries. Indonesia, brought the New Order leadership, 

very confident, in the face of the economic crisis in Asia Landmarks. The rise in the US dollar 

over the rupiah drastically has caused, Indonesia's economic collapse. 1998 economic crisis, 

causing distrust of the market and the public to the government. One of the causes of the decline 

of the exchange rate on the US dollar is the high foreign debt carried by private parties. The 

private companies involved in foreign debt is generally a close ones and relatives of the New 

Order government 

The research method using descriptive qualitative method by conducting interviews, and 

literature documentationThe military has a share in political change in Indonesia, although 

not as big and as important in the era of Sukarno. In the era of military reform to be part of 

the reform agenda, not the reformers. Demonstration undertaken by college students in 1998, 

initiated by a government policy to raise fuel oil. The economic crisis of 1997, not only brings 

social impact, termination of employment, but also a political impact, where there was a crisis 

of people's faith New Order government, which led to the end of the Suharto era 
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Abstrak 

  

Dampak Krisis Ekonomi, Terhadap Perubahan Politik Di Indonesia 

(Peristiwa Mei 1998) 

 

 

Badai krisis ekonomi 1997 yang melanda Asia Tengara, menjadi ancaman bagi ketahanan 

ekonomi negara - negara dikawasan Asia Tengara. Indonesia, dibawa kepemimpinan Orde 

Baru, sangat percaya diri, saat menghadapi krisis ekonomi di kawasan Asia Tengara. Naiknya 

mata uang dolar Amerika atas rupiah secara dratis telah menyebabkan, keruntuhan ekonomi 

Indonesia. Krisis ekonomi 1998, menimbulkan ketidak percayaan pasar dan masyarakat kepada 

pemerintah. Salah  satu penyebab terpuruknya nilai tukar rupiah atas Dolar Amerika adalah 

tingginya utang luar negeri yang dilakukan oleh pihak  swasta. Pihak swasta yang terlibat utang 

luar negeri umumnya merupakan orang dekat dan kerabat pemerintah Orde Baru 

Metode Penelitian yang dilakukan mengunakan metode deskriptif  kualitatif, dengan 

melakukan wawancara, studi pustaka dokumentasi 
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Militer memiliki andil dalam perubahan politik di Indonesia, meski tidak sebesar dan sepenting 

di era Sukarno. Di Era reformasi militer menjadi bagian dari  agenda reformasi bukan pengerak 

reformasi. Demostrasi yang dilakukan oleh mahasiswa 1998, diawali oleh kebijakan 

pemerintah menaikan Bahan Bakar Minyak. Krisis ekonomi 1997, tidak hanya membawa 

dampak sosial, pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga dampak politik, dimana terjadi 

krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru, yang berhujung kepada 

berahirnya era pemerintahan Suharto 

 

Kata Kunci : Krisis Ekonomi, Perubahan Politik, Mei 1998 
       

A Pendahuluan  

              Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara pada tahun  1997, membawa pengaruh 

yang sangat besar terhadap perubahan politik di Indonesia. Pemerintah Orde Baru- yang begitu kuat  

mendapat dukungan rakyat, dengan isu keberhasilan pembangunan ekonomi.seakan tidak percaya 

menghadapi  badai krisis ekonomi 1997. Pada saat  krisis ekonomi melanda Thailand, pemerintah 

dengan rasa percaya diri menyatakan struktur ekonomi Indonesia sangat kuat dan tidak akan mengalami 

krisis ekonomi yang berarti. Pernyataan  pemerintah ternyata tidak benar, Indonesia bahkan menjadi 

negara di Asi Tengara, yang mengalami dampak terbesar dari krisis ekonomi 1997. Dampak dari krisis 

ekonomi 1997  adalah muncul ketidak percayaan rakyat dan pasar  terhadap pemerintah orde baru. 

Dalam tulisan ini memperlihatkan kepada kita ketahanan ekonomi suatau negara sangat berpengaruh 

terhadap stabilitas politik dalam suatu negara, kalau saja Indonesia dapat lepas dari badai krisis 1998, 

pemerintahan Suharto akan tetap berlanjut, dan Suharto akan anggap sebagai pahlawan, oleh rakyatnya. 

Kejatuhan Suharto dari kekuasaan, karena Suharto  gagal, membawa Indonesia keluar dari  krisis 

ekonomi 1998.  

 

 Metodelogi Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, data diperoleh dengan teknik wawancara, penelitian kearsipan dokumen, dan 

studi pustaka. Peneliti melakukan wawancara dengan para tokoh militer dan sipil yang 

perna berperan dalam peristiwa 1998, misalnya Dr Amin Rais,Rama Pratama (Ketua BEM 

UI 1998)  Mayor Jenderal Kiflan Zen, Letnan Jenderal Suaidi Marasabessy. Studi Pustaka 

penulis lakukan di perpustakaan  Universitas Indonesia (UI) , Universitas Gadjah 

Mada(UGM), Centre for Strategic and International Studies (CSIS).  
 

Selepas jatuhnya mata uang bath terhadap dollar-dimulai pada 2 Juli 1997: dari 24.700 bath 

per dollar US menjadi 29.100 bath per dollar US-krisis keuangan kemudian merambat ke Indonesia. 

Muncul berbagai  polemik  mengenai langkah tepat yang mesti diambil oleh pemerintah dalam 

menyelamatkan ekonomi masyarakat.Walaupun krisis ekonomi hampir merata dialami oleh negara-

negara di Asia Tenggara (ASEAN), tiap negara anggota ASEAN mengambil langkah berbeda 

dalam upaya menyelamatkan ekonominya. Malaysia, misalnya, tidak mau meminta bantuan IMF 

(Internastional Monetary Fund), sikap ini berbeda dengan  Indonesia  meminta bantuan IMF.  

 

Langka Pemerintah Indonesia, untuk meminta bantuan IMF, beralasan. Pertama, sejak 21 

Februari 1967 Indonesia telah menjadi anggota IMF; pemerintah berusaha memanfaatkan status 

keanggotaannya untuk menyelamatkan ekonomi negara. Kedua, dalam suasana krisis diperlukan 

kepercayaan dari negara-negara investor. Bantuan IMF  secara tidak langsung akan berpengaruh 

terhadap kepercayaan negara-negara donor. Negara-negara dan organisasi keuangan internasional 

akan memberikan bantuan kepada Indonesia apabila mereka melihat IMF telah memberikan 

bantuan. 

 



IMF memberikan bantuan dengan syarat bahwa Indonesia harus melaksanakan agenda 

ekonomi yang dikehendaki oleh IMF. Dengan setengah hati, Presiden Suharto terpaksa mengikuti 

kemauan IMF yang berorientasi kepada kepentingan pasar global. IMF telah menempatkan 

Indonesia sebagai negara debitor dibawah kontrolnya. Para ilmuan ekonom kritis, banyak yang  

tidak setuju terhadap kebergantungan Indonesia kepada IMF. Prof. Sri Edi Swasono menyatakan 

bahwa IMF yang diharapkan melakukan perbaikan ekonomi ternyata memunculkan krisis ekonomi 

Indonesia. IMF telah mengatur bangsa ini, Indonesia semestinya menolak campur tangan IMF 

karena Indonesia bukan lagi bangsa terjajah.  

 

Meskipun banyak pihak  tidak setuju dengan kehadiran IMF di Indonesia, tetapi pemerintah 

seperti tidak mempunyai pilihan lain. Sistem  pengelolaan ekonomi Indonesia yang terkenal dengan 

budaya korupsi,kolusi dan nepotisme menyebabkan Indonesia mengalami kesulitan dalam  

mendapatkan kepercayaan bantuan keuangan dari negara negara ekonomi maju. 

 

Akibat keperluan pembayaran utang luar negeri yang umumnya dinominasi oleh utang 

swasta,menyebabkan  nilai rupiah menjadi lemah terhadap dollar, yakni pada level Rp 5.097 per 

dollar US. Pada akhir bulan Januari 1998 nilai rupiah semakin melemah menjadi Rp 11.050 per 

dollar US. Pemerintah berada pada posisi yang dilematis, yaitu bila tidak mengikuti kebijakan IMF 

dalam melakukan reformasi ekonomi, maka IMF tidak akan memberikan bantuan keuangan; dan 

apabila pemerintah mengikuti kebijakan IMF,akan menyebabkan  arah ekonomi Indonesia semakin 

terjebak ke dalam sistem ekonomi liberal kapitalis. Salah satu contoh campur tangan IMF, yaitu 

IMF menghendaki pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). IMF juga 

menghendaki dihapuskannya sistem monopoli ekonomi yang selama ini dinikmati oleh keluarga 

dan kroni Suharto. Sistem ekonomi monopoli telah menghambat persaingan pasar yang sehat di 

Indonesia,   menyebabkan investor asing tidak berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

 

Presiden Suharto tidak setuju dengan reformasi ekonomi yang diinginkan IMF secara 

menyeluruh. Presiden Suharto menyatakan sistim ekonomi liberal yang dikehendaki oleh IMF tidak 

sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan Presiden Suharto ini seakan 

ingin membangkitkan rasa nasionalisme rakyat Indonesia, di tengah desakan reformasi ekonomi 

yang diinginkan IMF. Rakyat sepertinya tidak memberi dukungan positif atas pernyataan Presiden 

Suharto. Pernyataan Suharto, diatas  lebih bermaksut untuk melindungi kepentingan bisnis yang 

dimiliki oleh keluarga dan kroninya (keluarga Cendana), sebab bukankah monopoli bisnis yang 

dilakukan oleh keluarga dan kroni Suharto bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 19945.(Iswandi,1998:151) 

Keraguan pemerintah (Presiden Suharto) dalam melakukan reformasi ekonomi 

sebagaimana yang diinginkan oleh IMF menyebabkan pencairan dana pinjaman dari IMF menjadi 

terhambat. Dalam suasana perekonomian Indonesia yang semakin memburuk, Presiden Suharto 

tidak memiliki pilihan lain, kecuali mengikuti kehendak IMF dalam melakukan reformasi ekonomi.  

Pada 15 Januari 1998, Presiden Suharto menandatangani 50 poin kesepakatan LoI (Letter of Intent) 

dengan IMF yang diwakili oleh Michel Camdesus. Seduai kesepakatan dengan IMF, pemerintah 

pada 4 Mei 1998 menaikkan harga minyak. Kenaikan harga minyak menambah beban penderitaan 

rakyat.  Demonstrasi mahasiswa menentang kenaikan harga minyak mulai muncul di berbagai 

kampus, terutama kampus kampus di Pulau Jawa. Tuntutan para mahasiswa semakin  meluas tidak 

hanya menurunkan harga minyak tetapi juga melakukan reformasi menyeluruh. 

Disaat krisis ekonomi mulai  menerpa  Indonesia, anggota DPR/MPR secara aklamasi 

kembali memilih  Suharto sebagai Presiden dan B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden. Saat itu   

mayoritas masyarakat Indonesia masih meyakini,  kemampuan Suharto untuk menyelamatkan 

Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Presiden Suharto dalam pidato pelantikan presiden 

menyatakan, “Badai akan pasti berlalu”. Pernyataan ini seakan memberi harapan krisis ekonomi 

yang melanda Indonesia akan pasti berakhir. 

Dilantiknya kembali  Suharto sebagai Presiden Indonesia,  menuai  protes dari beberapa 

kalangan, misalnya Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI), mereka  melakukan orasi di 

kampus Universitas Indonesia Salemba menolak pelantikan Suharto. Salah satu alasan penolakan, 



yaitu Suharto banyak melakukan korupsi dan mendirikan sistem kroni dalam politik dan bisnis. 

(Donald K Emmerson,2001:289-291) 

 

 

 

.  

 

Pengalaman memimpin Indonesia dalam waktu yang lama membuat Suharto sangat yakin 

bahwa unjuk rasa menuntut dilaksanakannya reformasi oleh mahasiswa tidak akan berdampak pada 

munculnya gejolak politik. Presiden Suharto dan para menteri memutuskan untuk tetap melakukan 

lawatan ke Mesir. Dalam menanggapi aksi-aksi unjuk rasa yang dilakuan oleh para mahasiswa, 

Presiden Suharto menyatakan reformasi baru akan dilakukan selepas tahun 2003, dan harus melalui 

MPR; siapa yang tidak menyetujuinya akan ditindak (Kompas, 2 Mei 1998). 

Mahasiswa yang sejak lama tidak bersikap kritis terhadap pemerintah kembali memainkan 

peranan dalam mengawal kekuasaan pemerintah. Demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa untuk 

menuntut dilakukannya reformasi secara menyeluruh bermunculan di kampus-kampus besar di 

Pulau Jawa. Para ilmuan seperti Dr Amin Rais  yang selama ini  kritis terhadap pemerintah  mulai 

tampil di hadapan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM)  menyampaikan orasi mendesak 

dilakukan reformasi di segala bidang (Firdaus, 2003: 120-121).  Reformasi mempunyai arti, yaitu 

suatu perubahan dengan cara mengganti kekuasaan. Elit kelas dalam negara dibatasi peranannya. 

Sedangkan posisi ekonomi dan status sosial kelompok yang kurang beruntung diperbaharui. 

Reformasi mengandung arti perubahan yang mengarah pada persamaan politik, sosial, dan ekonomi 

yang lebih merata termasuk perluasan peranan politik di dalam masyarakat dan negara.  

 

A. Penembakan Mahasiswa Universitas Trisakti 

Pada tanggal 12 Mei 1998 bertempat di Kampus A Universitas Trisakti, Senat Universitas 

Trisakti menyelenggarakan aksi demostrasi yang diikuti oleh para mahasiswa, rektor, dan dosen 

yang berjumlah kurang lebih 6.000 orang. Selepas melakukan aksinya dalam wilayah kampus, 

ribuan mahasiswa berjalan meninggalkan kampus menuju  gedung DPR/MPR untuk 

menyampaikan tuntutan reformasi kepada anggota parlemen. Polisi dan tentara berhasil menahan 

ribuan mahasiswa agar tidak melakukan aksinya di luar kampus. Komandan Kodim Jakarta Barat, 

Letkol Ambril bernegosiasi dengan pihak Universitas yang diwakili oleh Adi Andojo Soetjipto. 

(Kivlan Zein2004:85-86) 

Komandan Kodim dan Polisi tetap tidak memberi izin mahasiswa melakukan demonstrasi 

dengan alasan melaksanakan perintah Panglima ABRI Jendral Wiranto. Jendral Wiranto 

menyatakan tentara akan melakukan tidakan tegas kepada mahasiswa, karena aksi mahasiswa yang 

dilakukan di luar kampus akan mengarah kepada gerakan kekerasan, merusak, dan mengganggu 

keamanan (Kompas, 5 Mei 1998). Adapun yang menjadi alasan mengapa tentara tidak memberi 

izin kepada mahasiswa berunjuk rasa, yaitu pertama, tentara menguatirkan gerakan mahasiswa 

yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk melakukan kerusuhan, sebagaimana yang terjadi di 

kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kerusuhan di Medan tercatat 102 orang menjadi korban, 2 

tewas, dan 98 orang luka ringan dan berat (Kompas, 8 Mei 1998). Kedua, jika mahasiswa 

melakukan demostrasi di luar kampus akan banyak mendapat dukungan dari masyarakat sehingga 

gerakan reformasi mahasiswa akan berubah menjadi gerakan kekuatan masyarakat (people power) 

yang dapat meruntuhkan kekuasaan Orde Baru. Ketiga, pemimpin ABRI tidak memiliki 

kepentingan politik untuk menghancurkan kekuasaan Suharto; berbeda dengan kedudukan tentara 

pada tahun 1966 di mana ABRI memiliki kepentingan politik untuk meruntuhkan kekuasan 

Soekarno. 

Untuk menghentikan demostrasi tersebut, Kolonel Polisi Arthur Damanik menyatakan 

bahwa demostrasi   mahasiswa diberi izin hanya sampai pukul 16.00 petang. Sebagian besar 

mahasiswa membubarkan diri kembali masuk dalam Kampus Universitas Trisakti. Disaat aksi 

unjuk rasa mulai surut, terjadilah penembakan kepada para mahasiswa yang telah memasuki 

kampus. Dalam penembakan tersebut empat orang mahasiswa tewas. 



Dari hasil pemerikasaan forensik terhadap para korban penembakan, disimpulkan korban 

tewas kena tembak peluru tunggal (single bullet) pada tempat-tempat yang mematikan. Kedua 

tembakan dilakukan jarak jauh. Korban memang ditembak secara sengaja dan bukan akbat terkena 

tembakan secara random shootings . Laporan hasil forensik ini menunjukkan bahwa tentara dan 

polisi tidak berada pada kedudukan yang terdesak yang mengharuskan mereka melakukan 

penembakan kepada mahasiswa karena antara korban dan penembak berada pada jarak yang jauh, 

dan korban telah berada di dalam Kampus Universitas Trisakti. Semestinya tentara dan polisi 

melakukan tembakan apabila keadaan telah mengancam keamanan diri mereka dan orang lain, 

itupun mesti didahului dengan tembakan peringatan. Kuat dugaan hasil penembakan tersebut 

memiliki motif politik, yaitu menjadikan mahasiswa sebagai korban untuk mempercepat terjadinya 

perubahan politik, sebagaimana dalam peristiwa terbunuhnya mahasiswa Universitas Indonesia 

Arif Rahman Hakim pada tahun 1966. 

Aksi penembakan yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi memunculkan simpati 

dan dukungan dari masyarakat kepada aksi mahasiswa. Mereka meminta pemerintah mengungkap 

pelaku penembakan mahasiswa. Pemimpin polisi dan tentara saling menyalakan siapa yang 

bertanggung jawab atas tewasnya Mahasiswa Universitas Trisakti tersebut. Angkatan Darat 

menuduh anggota Polisi yang melakukan penembakan. Ini karena, pertama, polisi yang bertugas 

menjaga aksi unjuk rasa mahasiswa, tentara hanya membantu polisi dalam melakukan pengamanan 

terhadap mahasiswa. Kedua, adanya kecurigaan motif dendam anggota-anggota polisi atas 

kematian perwira polisi yang bernama Letnan Dua Dadang Rusmana pad 9 Mei 1998 di Kampus 

Universitas Juanda Bogor. 

Kepala Polisi, Jendral Dibyo Widodo, membantah tuduhan polisi melakukan penembakan 

terhadap mahasiswa. Alasannya, ia telah memerintahkan kepada anggota polisi dalam 

mengamankan unjuk rasa dengan menggunakan peluru karet, bukan peluru tajam. Pernyataan 

Kepala Polisi memiliki kelemahan karena tidak muda bagi  seorang komandan dapat mengawasi 

peluru yang digunakan oleh anggota polisi. Apalagi polisi yag menjaga keamanan demostrasi 

mahasiswa bukan hanya berasal dari polisi biasa, tetapi juga polisi pasukan komando (Brigade 

Mobil) yang terbiasa menggunakan peluru tajam dalam setiap melakukan operasi-operasi perang 

bersama tentara. 

Panglima Kostrad Letnan Jendral Prabowo Subianto dicurigai oleh banyak pihak di balik 

aksi penembakan mahasiswa. Ini karena, pertama Letnan Jendral Prabowo Subianto sebagai 

menantu Presiden Suharto dinilai mempunyai kepentingan politik untuk tetap mempertahankan 

kekuasaan politik Suharto. Kedua, Letnan Jendral Prabowo Subianto dinilai merupakan pesaing 

dari Jendral Wiranto. Dengan adanya kota Jakarta, Presiden Suharto akan menilai Jendral Wiranto 

selaku Panglima ABRI tidak mampu mengawal keamanan. Prabowo Subianto berharap akan diberi 

kekuasaan untuk mengawal keamanan menggantikan Jendral Wiranto. Untuk meyakinkan dirinya 

tidak berada di balik peristiwa ini, Letnan Jendral Prabowo Subianto mengunjungi rumah orangtua 

mahasiswa korban penembakan. Letnan Jendral Prabowo Subianto melakukan sumpah di atas 

Kitab Suci Alquran. 

Tuduhan terhadap keterlibatan Letnan Jendral Prabowo Subianto mengalami kelemahan 

dari sisi rasional. Sebab, pertama, dengan terjadinya kerusuhan kedudukan Suharto akan terancam 

dari jabatan presiden; seandainya Suharto jatuh dari jabatannya, maka karier Letnan Jendral 

Prabowo Subianto dalam militer akan terancam. Kariernya yang gemilang tidak terlepas dari 

dukungan dan pengaruh dari Suharto. Meskipun diakui Letnan Jendral Prabowo Subianto. Kedua, 

Letnan Jendral Prabowo Subianto dinilai memiliki pengaruh yang kuat dalam pasukan elit 

komando. Meskipun dia pernah memimpin Kopasus dan memiliki pengaruh yang kuat dalam 

pasukan Kopasus, Letnan Jendral Prabowo Subianto tidak memiliki kekuasaan untuk menggerakan 

ABRI. Ketiga, kemampuan menembak dalam jarak yang jauh (sniper) tidak hanya dimiliki oleh 

pasukan Kopasus, tetapi juga pasukan lain termasuk polisi. Polisi memiliki pasukan komando yang 

bernama Brimob (Brigade Mobil) yang memiliki keanggotaan menembak dari jarak jauh (sniper). 

Sewaktu terjadi unjuk rasa, pasukan Brimob diberi tugas untuk menjaga keamanan di lokasi unjuk 

rasa. 

Panglima ABRI Wiranto berjanji akan mengusut tuntas pelaku penembakan mahasiswa 

Universitas Trisakti secepatnya, tetapi sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Suharto pada 21 

Juli 1998, tidak ada pemberitaan yang resmi dari Panglima ABRI mengenai siapa yag terlibat 



dalam aksi penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Selepas Suharto berhenti dari jabatan 

presiden, Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan Keamanan Jendral Wiranto menyampaikan 

kepada publik bahwa 17 anggota ABRI diduga menjadi pelaku penembakan mahasiswa 

Universitas Trisakti dan jumlah tersebut kemungkinan masih akan bertambah (Suara Karya, 26 

Mei 1998).  

Pengacara mengatakan pembelaan kepada dua polisi, dengan alasan Oditur Militer ingin 

memanfaatkan emosi masyarakat untuk memunculkan perasaan kebencian terhadap polisi. 

Pengacara juga membantah pernyataan Komandan Polisi Militer Mayor Jendral Syamsu 

Djalaludin yang menyatakan polisi sebagai pelaku penembakan mahasiswa Universitas Trisakti 

(Kompas, 3 Juni 1998). Menurut para pengacara, pernyataan Mayor Jendral Syamsu Djalaludin 

tidak benar karena bertentangan dengan kenyataan dan fakta yang sesungguhnya terjadi. Misalnya, 

terdapat perbedaan antara tuduhan Oditur Militer yang menyatakan peluru yang digunakan polisi 

dalam mengawal unjuk rasa mahasiswa jenis peluru karet, peluru hampa, dan peluru gas. 

Sedangkan pernyataan dari Komandan Polisi Militer Jakarta Raya, mahasiswa meninggal justru 

karena peluru tajam.  

Terjadinya perdebatan antara Polri dan Polisi Militer, mengenai penembakan mahasiswa 

Universitas Trisakti. Pengacara yang membela para polisi tidak hanya berasal dari dari dinas 

kepolisian, tetapi juga para pengacara publik, seperti Dr. Adnan Buyung Nasution. Keterlibatan 

Dr. Adnan Buyung Nasution sebagai pengacara memunculkan protes dari para mahasiswa dengan 

tuduhan Dr. Adnan Buyung Nasution menghianati perjuangan para mahasiswa. Tuduhan ini 

dibantah oleh Dr. Adnan Buyung, dengan alasan keterlibatan dirinya sebagai pengacara akan 

membantu memperjelas siapa yang sesungguhnya terlibat dalam penembakan mahasiswa. Dia 

berkeyakinan bahwa anggota polisi hanya dijadikan korban. Mereka bukan pelaku penembakan 

mahasiswa yang sebenarnya. 

 

B. Kerusuhan Mei 1998 

Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti menjadi pemicu terjadinya kerusuhan di 

Jakarta, yang dikenal dengan peristiwa 13-14 Mei 1998. Selepas penembakan mahasiswa 

Universitas Trisakti suasana kota Jakarta menjadi mencekam dan menakutkan. Masyarakat miskin-

yang sejak lama ditindas dari sisi ekonomi, politik, undang-undang oleh rezim otoriter Orde Baru-

keluar dari perkampungan-perkampungan miskin kota Jakarta. Kelompok masyarakat yang berada 

di sekitar Kampus Trisakti mulai melakukan aksi kekerasan; mereka juga berusaha mengajak 

mahasiswa turun ke jalan. Mahasiswa tidak mau bergabung dengan aksi masyarakat yang anarkis, 

karena mereka akan diperalaat oleh kepentingan politik pihak lain. 

Kerusuhan semakin meluas di seluruh wilayah kota Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. 

Kelompok masyarakat melakukan pembakaran toko-toko milik warga.keturunan Cina, mobil-

mobil di bakar, pencurian terjadi hampir di semua wilayah Jakarta. Aksi kerusuhan tidak dapat 

dikendalikan oleh aparat, tindakan kriminal  seperti  pembunuhan dan pemerkosaan terjadi di 

berbagai tempat di kota Jakarta. Warga negara keturunan Cina banyak menjadi korban 

pemerkosaan dan korban perbuatan kriminal. 

 

 

Dari hasil wawancara yang dilakukan  terhadap beberapa anggota  ABRI  yang pernah bertugas 

menjaga keamanan sewaktu peristiwa Mei 1998,  mendapatkan informasi bahwa, tentara gagal 

melakukan pengamanan di Ibu Kota Jakarta, karena internal pasukan ABRI dan polisi muncul 

sikap saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Peralatan radio komunikasi ABRI yang sangat 

penting dalam menggerakkan pasukan tentara, berhasil dirusak jaringannya oleh pihak tertentu, 

sehingga tidak ada kordinasi antara pasukan ABRI (TNI dan Polri) dengan markas Komando. 

 

Penulis melakukan wawancara dengan  Mayor Jenderal Kiflan Zen mengatakan bahwa dalam 

menangani kerusuhan Mei 1998, Panglima ABRI Jenderal Wiranto lamban dalam menyiapkan 

pasukan ABRI dan seakan tidak mempercayai pasukan Kostrad. Meskipun tidak mendapatkan 

perintah  dari Panglima ABRI Jenderal Wiranto, Markas Besar Kostrad di Jakarta mendatangkan 



pasukan daru luar Jakarta (Divisi II Malang) dengan cara menyewa pesawat komersil.1 Wawancara 

yang dilakukan dengan Letnan Jenderal Suaidi Marasabesy menyebutkan bahwa Kerusuhan Mei 

1998 dilakukan oleh kekuatan di luar ABRI yang sulit dibuktikan di hadapan pengadilan.2 

 

 

  Kegagalan ABRI  dan Polri dalam mengatasi kerusuhan di Jakarta, menyebabkan para pimpinan  

ABRI  melakukan pendekatan sosial kepada pemimpin masyarakat untuk membantu tentara dan polisi 

mengatasi kerusuhan di Jakarta. Pangkostrad Letnan Jenderal Prabowo Subianto dan Mayor Jenderal 

Kiflan Zein bertemu dengan KH Abdurrahman Wahid di rumahnya Ciganjur, Jakarta. Dalam pertemuan 

tersebut Letnan Jenderal Prabowo Subianto meminta kepada Abdurrahman Wahid untuk membantu 

menciptakan keamanan masyarakat agar tidak lagi melakukan kerusuhan. Atas permintaan Letnan 

Jenderal Prabowo Subianto, Abdurrahman Wahid mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa, 

semestinya Letnan Jenderal Prabowo Subianto yang mempunyai kewajiban selaku pemimpin tentara 

untuk mengamankan kerusuhan. Letnan Jenderal Prabowo Subianto  mengeluh banyak pihak yang 

menuduh dirinya terlibat dalam peristiwa Mei 1998. Abdurrahman Wahid mengingatkannya, jika 

Letnan Jenderal Prabowo Subianto merasa tidak terlibat dalam kasus kerusuhan jangan takut 

menghadapi berbagai tuduhan.3 (Media Indonesia, 1998) 

         

       Kecurigaan masyarakat akan keterlibatan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dalam kerusuhan di 

Jakarta pada Mei 1998 disebabkan: Pertama, banyaknya saksi mata yang melihat kerusuhan Jakarta 

bukan sebagai sesuatu yang muncul secara spontan tetapi digerakkan oleh kelompok orang yang 

memiliki bentuk fisik yang sama dengan tentara. Letnan Jenderal Prabowo Subianto dikenal  memiliki 

kemampuan menggerakkan pasukan. Kedua, latar belakang keluarga Prabowo Subianto yang berasal 

dari keluarga Partai Sosialis Indonesia (PSI) membuat Prabowo Subianto memiliki keberpihakan 

terhadap masyarakat pribumi yang tidak mendapatkan keadilan ekonomi dari negara; Prabowo Subianto 

tidak setuju dengan monopoli ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha keturunan Cina. Kerusuhan Mei 

yang banyak memakan korban jiwa dan harta benda masyarakat keturunan Cina, membuat banyak pihak 

menduga Letnan Prabowo Subianto yang menggerakkan aksi ini. 

 

Dari pandangan politik, peristiwa kerusuhan Mei 1998 merupakan suatu proses perubahan politik dari  

sebuah pemerintahan yang otoriter kepada pemerintahan yang demokratis. Kerusuhan yang dilakukan 

oleh masyarakat merupakan bentuk perlawanan dari masyarakat kepada pemerintah dan para pemilik 

modal. Dalam pandangan sosiologi, peristiwa Mei 1998 merupakan sebuah konflik sosial yang 

diakibatkan oleh kesenjangan sosial ekonomi yang jauh antara penduduk pribumi dan warga negara 

keturunan Cina. Pada era kolonial kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk pribumi dengan 

warga negara keturunan Cina sengaja diciptakan oleh kolonial Belanda dengan harapan dapat 

menghambat gerakan nasionalisme (Suryadinata, 1997:105). 

 

Pada era Orde Baru kesenjangan sosial antara penduduk pribumi dan warga keturunan Cina tercipta 

akibat kolusi dan korupsi antara pengusaha Cina, Birokrasi, dan ABRI. Meskipun harus diakui banyak 

pengusaha Cina yang merai keberhasilan   bisnisnya sebagai hasil kerja keras mereka. salah satu 

penyebab krisis keuangan di Indonesia adalah tingginya hutang swasta yang tidak dapat dikembalikan 

(kredit macet). Mayoritas dari hutang swasta dinikmati oleh pengusaha keturunan Cina. Keadaan ini 

menimbulkan kebencian dalam masyarakat pribumi. Masyarakat keturunan Cina dan pribumi-

khususnya yang berada di kota-kota besar di Indonesia-memiliki hubungan sosial dan komunikasi yang 

tidak terlalu baik.(Fadli Zon, 2004: 85-102) 

Pada tahun 1990 kebijakan Suharto terhadap keturunan Cina berubah, setelah muncul keinginan untuk 

mendapatkan dukungan politik dari kelompok muslim. Suharto memberikan prioritas yang lebih tinggi 

kepada pengusaha pribumi. Pengusaha pribumi yang menjadi kroninya sangat diuntungkan oleh 

                                                           
1Wawancara dengan Mayor Jenderal Kiflan Zen, Jakarta, 11 Januari 2005. 
2Wawancara dengan Letnan Jenderal Suaidi Marasabessy, Jakarta, 13 Maret 2005. 

 
3 Media Indonesia, 1998 



kebijakan ini. Pengusaha pribumi seperti Aburizal Bakrie, Pontjo Sutowo, Jusuf Kalla, dan Tantyo 

Sudarmono mengalami masa kebangkitan kembali (Prospek, 18 Mei 1991: hal 94-97). Meskipun 

demikian  pengusaha Cina tetap menikmati keuntungan dari kebijakan ekonomi liberal Suharto. 

 

Dari hasil temuan tim gabungan pencari fakta disimpulkan peristiwa kerusuhan 13-14 Mei 1998 

disebabkan: Pertama, konflik elit politik yang berkaitan dengan kekuasaan negara. Kedua, proses 

hancurnya ekonomi masyarakat sewaktu krisis, sehingga terjadinya kesenjangan sosial ekonomi yang 

berpengaruh memunculkan konflik vertical (antara kelas) dan konflik horizontal (antara golongan 

termasuk ras). Peristiwa kerusuhan Mei 13-14 Mei 1998 adalah puncak dari akumulasi kekecewaan dari 

kumpulan kelompok masyarakat yang sebelumnya merasa tertekan dan mengalami berbagai peristiwa 

kekerasan yang terjadi di era Orde Baru. Tertembaknya mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 menjadi 

pemicu (triggering factor) kerusuhan. 4Kerusuhan Mei telah menyebabkan terjadinya pengungsian 

masyarakat keturunan Cina ke berbagai negara. Menurut laporan, keturunan Cina yang lari 

meninggalkan Indonesia sebanyak 110.000. modal dibawa mereka keluar negeri diperkirakan 

berjumlah US $30 miliar hingga US $100 miliar (Suryadinata, 43:194). 

 

 

 

 

 

 

Tabel I 

Korban Meninggal Dunia dan Luka-Luka 

No. Sumber Data 

Jumlah  

 

Korban 

Meninggal 

Akibat 

1. Tim Relawan 
1.190 Terbakar 

27 Senjata Tajam 

2. Polda Metro Jaya 451 
Terbakar & luka-luka (tidak 

tercatat) 

3. Kodam Jakarta Raya 
463 Terbakar dan dibunuh 

 Luka-luka (tidak terdaftar) 

4. 
Pemerintah DKI 

Jakarta 

288 Terbakar 

101 Luka-luka 

Sumber: Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Mei 1998. 

 

Penyebab tidak adanya jumlah korban jiwa yang pasti dalam peristiwa Mei 1998, yaitu pertama, 

meluasnya kerusuhan yang hampir merata di seluruh wulayah Jakarta, sehingga sukar untuk mencatat 

seluruh korban jiwa dan luka-luka. Kedua, kondisi korban yang sebagian besar berada pada kondisi 

yang rusak terbakar, sehingga mayat korban sulit dikenal. Ketiga, karena tidak adanya penegakan 

hukum yang tegas dan adil, sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan tindakan kriminal yang 

dilihat dan dialami kepada polisi. Dari keterangan para saksi mata, korban meninggal kebanyakan 

akibat terjebak dalam plaza perbelanjaan yang dibakar. Dari keterangan saksi mata, orang yang 

melakukan pembakaran memiliki bentuk fisik sama dengan bentuk fisik anggota tentara, berbadan 

tegap, tinggi, dan berambut pendek. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Dokumen Fakta Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan 13-14 Mei 

1998, Jakarta 4 November 2004. 



Tabel II 

Kerugian Material 1998 

No. Infrastruktur yang rusak Jenis Jumlah 

1. Bank 

Kantor cabang Bank 313 

Kantor cabang Bank 179 

Kantor cabang Bank Rakyat 

Indonesia 
26 

2. Sarana Transportasi 

Perusakan stasiun bus 2 

Bus kota dibakar 13 

Pembakaran mobil pribadi 119 

Pembakaran mobil derek 

pemerintah 
3 

Pembakaran mobil 

masyarakat 
40 

Pembakaran sepeda motor 821 

Perusakan rambu lalulintas 516 

3. 
Rumah tinggal / toko dan 

pasar 

Rumah tinggal 38 

Toko 439 

Pasar 1 

Plaza 26 

Pencurian 493 

Sumber: Data Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Mei 1998. 

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta ditemukan beberapa kejadian 

tindak indisipliner pimpinan  ABRI  dalam melaksanakan tugasnya sewaktu peristiwa Mei 1998. 

Pangkostrad Letnan Jenderal Prabowo Subianto melakukan  pertemuan dengan tokoh politik oposisi, 

tanpa meminta izin Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Pertemuan yang dilakukan Letnan Jenderal 

Prabowo Subianto dengan tokoh-tokoh politik  di Markas Komando Angkatan Darat, menculkan 

dugaan Letnan Prabowo Subianto dan kelompoknya mencari dukungan dari pihak sipil untuk 

melakukan kudeta (Kompas, 5 November 1998). 

Pemerintah lewat Menteri Sekretaris Negara, Prof. Dr. Muladi, menjelaskan secara tertulis, bahwa 

berdasarkan penelitian yang dilakukan tidak terdapat bukti yang menguatkan dugaan keterlibatan 

Letnan Jenderal Prabowo Subianto dalam merencanakan kerusuhan Mei 1998. Walaupun demikian 

sebagai Pangkostrad Letnan Jenderal Prabowo Subianto mempunyai kewajiban dan tanggung jawab 

untuk menjaga keamanan negara.5 Penjelasan pemerintah yang disampaikan oleh Muladi memiliki 

kelemahan karena tidak didasarkan oleh hasil keputusan pengadilan. Semestinya untuk membuktikan 

apakah Letnan Jenderal Prabowo Subianto dan Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsudin bersalah, kedua 

perwira tentara itu dihadapkan ke pengadilan. Penyelidikan kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto 

bersifat tertutup, lewat Dewan Kehormatan Perwira, sehingga publik tidak mengetahui fakta yang 

sebenarnya. 

Pemberhentian Prabowo dari dinas militer merupakan kemenangan bagi kelompok Jenderal Wiranto. 

Meskipun banyak pihak menyatakan adanya persaingan antara Jenderal Wiranto dan Letnan Jenderal 

Prabowo Subianto, tetapi Jenderal Wiranto dalam buku biografinya, membantah adanya persaingan 

dirinya dengan Jenderal Prabowo Subianto. Jenderal Wiranto menyatakan bahwa dirinya yang telah 

menempati pangkat dan jabatan Panglima ABRI tidak mungkin bersaing dengan Letnan Jenderal 

Prabowo Subianto; itu hanya akan muncul pada perwira ABRI yang mempunyai pangkat dan jabatan 

yang sederajat (Azhari, 2000: 78). 

Berdasarkan data yang diperoleh Tim Gabungan Pencari Fakta, disimpulkan bahwa peristiwa kerusuhan 

Mei 1998, bukan peristiwa yang muncul secara spontan, melainkan diatur dan digerakkan oleh 

kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan politik dari peristiwa tersebut. Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia membentuk Tim Ad Hoc yang menyelidiki pro justicia atas pelanggaran Hak Asasi 
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1999. 



Manusia dalam peristiwa Mei 1998. 6 Tim Ad Hoc yang dibentuk oleh Komisi Hak Asasi Manusia terdiri 

dari 13 anggota. Salahhudin Wahid dilantik sebagai Ketua Tim Ad Hoc. Tugas utama dari Tim Ad Hoc 

yaitu melakukan penyelidikan terhadap perwira ABRI yang diduga terlibat atau bertanggung-jawab 

dalam peristiwa Mei 1998. Perwira ABRI dan Polisi yang diperiksa oleh Tim Ad Hoc, yaitu mantan 

Menhankam Pangab Jenderal ABRI Wiranto, mantan Pangkostrad Letnan Jenderal Prabowo Subianto, 

mantan Pangdam Jaya Mayor Jenderal ABRI Safrie Syamsudin, mantan Kepala Badan Intelejen ABRI 

Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Letnan Jenderal 

Sutiyoso, dan mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Dibyo Widodo.7 

Perwira ABRI dan Polr secara resmi menyatakan menolak investigasi yang dilakukan oleh Tim Ad Hoc. 

Penolakan perwira terhadap Tim Ad Hoc disebabkan: pertama, perwira ABRI secara kultur belum siap 

menerima perubahan politik reformasi yang terjadi di Indonesia.  Perwira ABRI, masih merasa sebagai 

warganegara istimewa yang memiliki kekebalan di hadapan hukum. Kedua, perwira ABRI menganggap 

tugas yang mereka jalankan merupakan tugas negara, dan pihak sipil tidak mempunyai hak meminta 

pertanggung-jawaban atas kesalahan yang diperbuat. 

 

Tidak adanya dukungan dari DPR-untuk mengungkap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam peristiwa 

Mei 1998-menyebabkan  kasus tersebut tidak terselesaikan  didepan pengadilan. Kasus pelanggaran 

Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh anggota  ABRI   banyak dijadikan isu oleh pihak politisi untuk 

kepentingan politik mereka. Anggota DPR lebih memilih menjaga hubungan baik dengan perwira 

ABRI  dan Polri. Meskipun ABRI tidak lagi memiliki kekuasaan dalam politik di Indonesia, tetapi 

ABRI masih menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam perubahan politik di Indonesia.8 

                                                           
6Dokumen Sekretariat Negara Republik Indonesia, B-597/M. Sekneg/09/1999, 13 September 

1999.  
7Dokumen Fakta Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan 13-14 Mei 

1998, Jakarta 4 November 2004. 
8Tim Kontras, Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia – Catatan Kontras Paska 

Perubahan Rezim 1998, Kontras, Jakarta: 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 

 

 

 

 

C.  Perubahan Politik di Indonesia 1998 

 

Wakil Presiden BJ Habibie mengambil sikap hati-hati dan terkesan pasif dalam menghadapi 

kerusuhan Mei 1998. Ini karena pertama, BJ Habibie dinilai oleh sebagian   masyarakat sebagai 

anak emas Suharto, Wakil Presiden BJ Habibie berada pada posisi yang dilematis.  Meskipun 

Presiden Suharto berada di luar negeri, Suharto  tetap mengontrol kekuasaannya.  Jika  BJ 

Habibie salah mengambil langka bisa  dituduh, memanfaatkan kerusuhan untuk kepentingan 

politiknya menggantikan Suharto sebagai presiden 

. 

Dalam pertemuan dengan masyarakat dan mahasiswa Indonesia di Mesir Kairo, Presiden 

Suharto menyatakan jika dirinya tidak lagi dipercaya  oleh rakyat, maka dirinya akan mundur 

dari jabatan presiden dan memilih menjadi pandito8. “Saya mendekatkan diri kepada Tuhan, 

Memipin anak –anak menjadi orang baik” ( republika, 14 Mei 1998). Banyak pihak yang telah 

memahami perilaku komunikasi presiden Suharto menilai pernyataan Presiden Suharto, hanya 

merupakan kepura- puraan, sebab Suharto sebenarnya telah lama merasakan bahwa rakyat 

sudah tidak menghendaki dirinya menjadi presiden. 

 . 

 Demostrasi mahasiswa yang meminta dilakukannya reformasi menyeluruh menjalar 

diberbagai kota di Indonesia. Mahasiswa secara terbuka mulai berani menyatakan Suharto 

harus mundur dari jabatan presiden. Di  Jakarta ribuan mahasiswa berhasil masuk dan 

menduduki gedung DPR / MPR dan meminta anggota parlemen (DPR/MPR) untuk 

memberhentikan Suharto dari jabatan presiden. Demostrasi  mahasiswa yang berhasil 

menduduki gedung DPR / MPR, tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh ABRI. 

Tanpa dukungan ABRI, mahasiswa sulit memasuki gedung DPR / MPR.  

 Ketua DPR / MPR Harmoko yang dikenal sangat setia terhadap Suharto, berbalik sikap 

ingin menurunkan Suharto. Ketua DPR/MPR Harmoko yang didampingi oleh para wakil ketua 

DPR/MMPR menyatakan, “demi persatuan dan kesatuan bangsa, pemimpin DPR 

mengharapkan kepada presiden Suharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana.” 

Pernyataan ketua DPR/MPR mengejutkan banyak pihak, sebab Harmoko terkenal sebagai 

kader setia Suharto. Membangkangnya Hamoko terhadap Suharto semakin menambah 

keyakinan mahasiswa, ABRI,(TNI/Polri) dan masyarakat bahwa Suharto dalam hitunga detik 

akan jatuh dari kekuasaannya. 

 Meskipun perrnyataan Harmoko merupakan hasil dari musyawarah yang dihadiri 

pemimpin DPR/MPR, termasuk yang berasal dari fraksi ABRI Letnan Jenderal Syarwan 

Hamid, Panglima ABRI Jenderal Wiranto menyatakan bahwa pernyataan ketua DPR/MPR 

Harmoko tersebut adalah pendapat pribadi; pendapat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. 

Pendapat DPR/MPR semestinya dihasilkan melalui musyawarah seluruh anggota 

DPR/MPR.pernyataan Panglima ABRI ini menunjukan sikap keraguan tentara dalam 

menghadapi perubahan politik yang cepat dan berada di luar kontrol tentara. Panglima ABRI 

Wiranto berada dalam posisi dilematis antara menjaga hubugnan baik dirinya dengan Suharto 

(patron utama) dan menyelamatkan citra tentara agar tidak dituduh membela kepentingan 

penguasa (Suharto). Pemimpin ABRI lebih banyak mengambil sikap yang disesuaikan dengan 

desakan politik yang berkembang dalam masyarakat, mangikuti arus air. Tentara tidak menjadi 

pengerak dari perubahan politik yang berpengaruh sebagaimana pada tahun 1966. 



                                                           

 Presiden Suharto tetap berusaha mempertahankan kekuasaanya dengan cara melakukan 

pendekatan politik dengan tokoh- tokoh muslim. Presiden Suharto mengundang Tokoh Muslim  

ke Istana Negara. Pemimpin tentara ikut hadir dalam pertemuan tersebut, tetapi mereka 

memilih bersikap pasif tidak banyak berbicara. Dr. Nurcholis Madjid menyatakan secara 

tegasdan terbuka, sebaiknya Suharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Presiden 

Suharto menganggapi penyataan Dr. Nurcholis Madjid dengan tersenyum dan menyakatan 

pemilihan umum akan dilaksanakan secepatnya, beliau tidak akan mencalonkan diri sebagai 

presiden. Presiden Suharto juga meminta tokoh muslim mau mendukung dirinya membentuk 

komite reformasi.  tokoh muslim menolak permintaan Suharto untuk memberikan dukungan 

politik. Umat islam di Indonesia memiliki peranan yang berpengaruh dalam setip perubahan 

politik.  

 Selepas pertemuan dengan tokoh muslim, Presiden Suharto berpidato menyatakan rasa 

berat hatinya untuk mundur dari jabatan presiden. Beliau tidak mau diktakan –dalam  bahasa 

jawa –tinggal gelanggang colong playu (lari meninggalkan gelanggang ata tanggung jawab). 

Presiden Suharto meragukan kemampuan BJ Habiebie utuk dapat menggantikannya. Presiden 

Suharto menyatakan akan tetap memimpin dan menjalankan reformasi dengan jalan 

membentuk komite reformasi yang anggota –anggota nya berasal dari tokoh masyarakat dan 

cendekiawan. Tugas komite reformasi ini menyelesaikan undang- undang susunan  MPR, DPR, 

DPRD dan undang – undang anti korupsi. Presiden soeharrto juga akan melaksanakan 

pergantian kabinet reshuffle.   kabinet pembangunan VIIakan berubah nama menjadi cabinet 

reformasi. Presiden Suharto meminta kepada tentara dan polisi untuk menjaga keamanan 

negarabersama dengan seluruh rakyat. 

 Pernyataan presiden Suharto menunjukan sikap bekompromi dengan tuntutan 

mahasiswa yang menuntut reformasi, berbeda dengan  pernyataan Suharto dua bulan lalu yang 

menyatakan reformasi akan dilaksanakan pada tahun 2003. Perubahan sikap Suharto 

menunjukan  secara politik Suharto telah berada dalam kedudukan yang terdesak. Presiden 

Suharto mencoba untuk mempertahankan jabatannya ditengah desakan politik mahasiswa dan 

masyarakat yang meminta dirinya mundur. Pernyataan Suharto yang meragukan kemampuan 

BJ Habiebie memunculkan kekecewaan dan kemarahan BJ Habiebie, yang telah lama 

menganggap Suharto sebagai seorang guru.  

 Politisi mulai memperkirakan kekuasaan presiden Suharto tidak akan bertahan lama, 

sebab Suharto tidak hanya kehilangan dukungan dan kepercayaan politik internal Negara, 

tetapi juga dari negara – negara maju yang selama ini banyak membantu memberikan pinjaman 

keuangan kepada pemerintahan orde baru. Menteri luar negeri Amerika Serikat, Medeleine 

Albriht, menyatakan Presiden Suharto sudah memberikan jasa demikian banyak untuk 

negaranya selama kurang lebih 30 tahun. Saat ini Suharto memiliki langkah historis sebagai 

soerang negarawan yang akan memelihara warisan sebagai seorang pemimpin yang tidak 

hanya memimpin negaranya tetapi juga membuka jalan bagi transisi secara demokratis 

(Kompas, 21 Mei 1998). 

  

 Presiden Suharto yang berencana membacakan hasil pembentukan anggota komite 

reforrmasi dikejutkan oleh surat dari berapa menteri yang tidak mau lagi duduk dalam kabinet. 

Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 09.00 pagi –diruangan Kredential istana Negara –Presiden 

Suharto membacakan pidato pengunduran diri dari jabatan sebagai Presiden Republik 

Indonesia, “ saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan sebagai presiden 

republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari kamis 21 mei 1998.” 

Sesuai dengan pasal 8 undang – undang dasar 1945, wakil presiden BJ Habiebie, kemudian 

dilantik menjadi presiden untuk menyelesaikan waktu tugas presiden masa bakti 1998 – 2003 

(Kompas, 21 Mei 1998). 



                                                           

 Selepas presiden BJ Habiebie dilantik sebagai presiden Indonesia menggantikan 

Suharto, Jenderal Wiranto membacakan maklumat politik tentara yaitu : 

1. Memahami situasi yang berkembang dan keinginan masyarakat, ABRI mendukung dan 

menyambut baik permintaan berhenti Bapak Suharto sebagai Presiden Republik 

Indonesia. Serta berdasarkan konstitusi mendukung Wakil Presiden bapak BJ Habiebie 

sebagai  Presiden Republik Indonesia.  

2. Dalam hal ini tentara akan tetap berperan aktif guna mencegah penyimpangan dan hal 

– hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa. 

3. Utuk menjungjung tinggi nilai luhur budaya bagsa, ABRI akan tetap menjaga 

keamanan dan kehormatan para mantan presiden, termasuk bapak Suharto beserta 

keluarga.     

4. Tentara mengajak semua pihak agar bersikap tenang, mencegah terjadinya kerusuhan 

dan tindak kekerasan yang akhirya merugikan masyarakat. 

Maklumat diatas ini menunjukan adanya pengakuan legalitas    Presiden BJ Habibie oleh ABRI. 

Pernyataan Jenderal Wiranto yang akan menjaga keamana Presiden Suharto dan keluarganya 

memunculkan kritik dari berbagai pihak. Jenderal Wiranto dinilai berusaha untuk membela 

kepentingan Suharto dan keluarganya. Jenderal Wiranto menyatakan beliau tidak ingin Suharto 

dan keluarganya menjadi korban oleh aksi anarkis rakyat, sebab akan mewariskan sejarah yang 

buruk bagi peradaban bangsa Indonesia. Semestinya rakyat Indonesia tetap menghormati dan 

menghargai mantan presiden. Pernyataan Jenderal Wiranto dianggap tidak adil karena sewaktu 

Presiden Suharto berkuasa, ABRI/ Angkatan Darat,  menjadikan Soekarno sebagai tahanan 

politik. Keluarga soekarno dibatasi haknya, antara lain hak untuk mendapatkan pendidikan dan 

pekerjaan. 

 

Sikap yang diambil oleh Panglima ABRI Jenderal Wiranto, saat itu  patut dipuji, meski Suharto 

tidak lagi menjadi Presiden, tetapi sebagai bangsa yang memiliki nilai dan budaya, kita harus 

tetap menghormati menjaga, kehormatan presiden dan keluarganya. Meski berhentinya 

Suharto dari jabatan Presiden, melalui proses gerakan reformasi, yang diwarnai oleh aksi 

demostrasi, pembakaran, penjarahan, pembunuhan, tetapi Suharto dan keluarganya nasibnya 

berbeda dengan pemimpin pemimpin timur tengah, seperti Kolonel Moamer Gaddafi di Libiya, 

yang tewas secara tragis di bantai oleh rakyatnya sendiri. Saddam Husain di Iraq yang 

mengahiri hidupnya di atas tiang gantungan,di eksekusi oleh rakyatnya.  

 

Sangat menyedikan, perubahan politik   membawa  harapan rakyat  kearaha yang lebih baik, 

tetapi kadang dalam sebuah  perubahan politik, dibayar dengan harga yang  sangat mahal. 

Bahkan perubahan politik dapat menghancurkan  integrasi suatu negara, seperti yang terjadi  di  

Uni Soviet   dengan kebijakan  perubahan perestroika,oleh Gorbachev,  telah  menyebabkan  

kehancuran yang dialami oleh negara beruang merah.   Rakyat di negara negara Timur Tengah 

berharap dengan tumbangnya pemimpin otoriter, mereka akan memasuki era demokrasi politik 

yang akan membuka partisipasi publik dalam politik dan meningkatkan taraf ekonomi 

masyarakat.  Harapan rakyat di Timur Tengah (Iraq, Libiya, Suria)berbanding terbalik dengan 

kenyataan saat ini. Perang saudara, yang di sokong oleh negara kuasa besar ( Amerika Serikat, 

Unisoviet) telah   memporak poranda negara mereka. (Salim Said, 2001: 215-217) 

 



                                                           

 

 

 

 

 

 

D. Penutup 

 

 

Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asi Tengara, telah menghancurkan stuktur ekonomi di 

era Orde Baru. Kehancuran ekonomi Indonesia, saat dilanda krisis 1997, memunculkan ketidak 

percayaan publik terhadap pemerintah. Dukungan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru, 

selama 32 tahun,  sangat dipengaruhi kepercayaan rakyat, terhadap berbagai kebijakan 

kebijakan pembangunan Orde Baru, kebijakan dalam sektor  ekonomi, pendidikan, pertanian 

kesehatan, keuangan.  Krisi Ekonomi yang melanda Indonesia, tidak hanya, membawa dampak 

sosial dan ekonomi, pemutusan hubungan kerja, kemiskinan, kriminalitas, tetapi juga 

membawa dampak terhadap tuntutan perubahan politik di Indonesia. Berkuasanya Suharto 

dalam waktu yang lama memunculkan kejenuhan, masyarakat terutama dari kalangan kelas 

menengah,yang menghendaki adanya perubahan dalam kepemimpinan nasional. Kepempinan 

Suharto dinilai, terlalu memberi ruang munculnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 

yang dilakukan oleh anak,kerabat dan kroni Suharto. Lemanya daya tahan  fundamental 

ekonomi terhadap terpaan krisis di sebabkan oleh besarnya utang luar negeri  Indonesia,baik 

pemertintah dan  utang swasta. 

 

Pinjaman IMF ternyata bukan menjadi solusi atas permasalahan krisis ekonomi di Indonesia, 

bahkan sebaliknya pinjaman IMF menjadi perangkap bagi Indonesia, pemerintah Indonesia 

dibawa tekanan IMF, menjalankan kemauan IMF antara lain menaikan harga Bahan Bakar 

Minyak (BBM). Naiknya BBM menyebabkan terjadinya gejolak ekonomi, politik di Indonesia, 

sehingga memunculkan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Seandainya saat terjadinya krisis 1998, 

fundamental ekonomi Indonesia, masih kuat, seperti Malaysia, Thailand, mungkin saja 

Presiden Suharto masi tetap berkuasa, sampai masa jabatannya selesai. Perubahan politik di 

Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari peran pimpinan ABRI. Meski demikian peran militer di 

Indonesia pada reformasi 1998, tidak sebesar pada saat 1965.Gerakan reformasi 1998, telah 

menyebabkan ABRI melakukan langka reformasi internal sebagai upaya merespon tuntutatan 

perubahan yang di ingingkan oleh mahasiwa dan masyarakat. ( Sri Yanuarti , 2003: 1) 
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