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Diawal  Pemerintahan Orde Baru diperhadapkan oleh  berbagai persoalan,  persoalan 
ekonomi,keterbatasan layanan pendidikan,kesehatan,infrasruktur,ketidak stabilan 
keamanan nasional dan kawasan. Presiden Suharto dengan didukung oleh para teknokrat 
merumuskan dan merencanakan pembangunan nasional Indonesia yang dikenal dengan 
sebutan Repelita ( Rencana Pembangunan Lima Tahun). Untuk dapat melaksanakan 
pembangunan nasional secara terencana membutuhkan kestabilan keamanan dalam negeri. 
Negara dan lembaga keuangan asing tidak akan mau berinvestasi di Indonesia jika keamanan 
nasionalnya tidak terjamin. 

Pemerintahan Orde Baru (Suharto) belajar dari pemerintahan sebelumnya(Sukarno)   yang 
terlambat dalam kemajuan pembangunan nasional, akibat banyaknya konflik politik dan 
gerakan separatis. Meski di era  Suharto demokrasi, diangap semu, tetapi pembangunan 
diberbagai bidang dapat terlaksana. Sebagai seorang Presiden yang berasal dari militer, 
Suharto menempatkan militer sebagai kekuatan utama dalam menjaga kemanan nasional. 
Restrukturisasi  organisasi dan fungsi TNI dilakukan oleh Suharto. 

Dengan konsep Dwifungsi ABRI militer di Indonesia diberikan    jalan   untuk memasuki rana 
politik, ekonomi, pemerintahan, diplomatik. Komando teritorial Angkatan Darat  awal 
pendirian    bertujuan mengalang kekuatan rakyat dalam perang semesta saat revolusi 
kemerdekaan.  Di era Orde Baru Komando Teritorial perannya sangat besar. Komando 
Teritorial menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mengawasi masyarakat. Militer di era 
Orde baru memiliki  kewenangan dalam menentukan layak dan tidak layak seorang 
menduduki jabatan  pejabat negera, pemerintahan, DPR, diplomat. 

Terlepas setuju dan tidak setuju pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintahan 
Orde Baru, harus  diakui kondisi keamanan Indonesia di era Orde Baru sangat stabil dan 
terkontrol. Kondisi keamanan yang stabil sangat berpengaruh terhadap  pelaksanaan 
pembangunan di Indonesia.  Keamanan nasional yang stabil menyebabkan Indonesia dapat 
memainkan peran penting dalam diplomasi ditingkat kawasan (ASEAN) dan dunia (PBB, 
Gerakan Non Blok) 

Kata Kunci:  Pendekatan Kemanan, Orde Baru. 
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A. Pendahuluan 

Pembangunan nasional dapat dilakukan oleh suatu negara yang  memiliki kestabilan 

keamanan dan politik. Keamanan merupakan hal yang penting bagi suatu negara agar dapat 

maju dan berkembang. Di era parlementer dan demokrasi terpimpin faktor keamanan 

menjadi hambatan bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional, 

pemberontakan Peristiwa Madiun, PRRI/ Permesta, RMS, DI TTI, menyebabkan pemerintah 

pusat sulit menjalankan pembangunan di daerah. Banyaknya gejolak keamanan di pusat dan 

daerah menyebabkan Indonesia tertinggal dalam pembangunan fisik dan non fisik.  

Dalam pemiliu 1955 tercatat mayoritas masyarakat Indonesia saat itu tidak bisa baca dan 

tulis. Tingginya buta aksara di Indonesia disebabkan oleh terhambatnya pembangunan 

pendidikan akibat tingginya gejolak keamanan  dalam negeri. Sistem demokrasi liberal diawal 

kemerdekaan menyebabkan fokus perhatian pemerintah dan masyarakat lebih banyak 

kepada persoalan politik dan kepartaian.Konflik antara partai ditingkat elit menjalar ke konflik 

akar rumput. (Herbert Feith, 199: 9-28)   



Peralihan pemerintahan Sukarno (Orde Lama) ke Suharto (Orde Baru) dalam kondisi yang 

pemerintahan yang tidak stabil, peristiwa G30 S PKI menjadi tragedi berdarah dan  

momentum politik bagi keruntuhan pemerintahan Sukarno dan kemunculan pemerintahan 

Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menyatakan Orde Baru akan menjalankan Pancasila 

secara murni dan konsukuwen (AH Fatgehipon, 2010: 79-81). Pemerintah Orde Baru  pada 

tahun 1969 merumuskan rencana pembangunan yang dikenal dengan Repelita, Rencana 

Pembangunan Lima Tahun, Repelita akan berlangsung selama 5 periode atau 25 tahun, 

dengan target selepas Repelitan Indonesia akan memasuki era tinggal landas (Syamsul Hadi, 

2005: 164)  . Untuk dapat melaksanakan pembangunan lima tahun pemerintah Orde Baru 

mencadangkan konsep Trilogi Pembangunan, yang menjadi tujuan dan target pembangunan 

Orde Baru. Trilogi Pembangunan terdiri dari atas, Stabilitas Nasional yang dinamis, 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan Pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya. Aspek 

stabilitas menjadi prioritas utama pembangunan di era Orde Baru, sebab tanpa stabiitas  

nasional aspek pertumbuhan ekonomi dan pemeratan pembangunan tidak akan dapat 

berjalan. 

Mewujutkan stabilitas dalam pembangunan di awal era Orde Baru bukan merupakan hal yang 

muda, banyak persoalan keamanan, ekonomi, politik yang diwariskan oleh pemerintahan 

sebelumnya. Pemerintahan Orde Baru yang didukung oleh militer dan teknokrat mengambil 

langkah strategis agar dapat mewujudkan kestabilan keamanan nasional. Langkah yang 

diambil terdiri dari dalam dan luar  negeri. Strategi dalam negeri  yang dialakukan oleh 

pemerintah Orde baru adalah, menghancurkan kekuatan PKI dan pengikut Sukarno, 

melahirkan konsep Dwifungsi ABRI yang memberi peran politik dan pemerintahan kepada 

ABRI.Komando Teritorial memiliki kekuasan yang luas dan kuat mengontrol pemerintahan 

sipil. Pemerintah Orde Baru melakukan fusi atau penggabungan partai politik. Strategi luar 



negeri memulihkan hubungan dipolimasi bilitateral dengan negara tentangga, dan 

mengaktifkan kembali  keanggotan Indonesia dalam  lembaga dunia PBB. 

Pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintahah Orde Baru, menyebabkan media 

dan pers dibawah kontrol yang ketat pemerintah.   Pemerintah Orde Baru menyadari, 

kebebasan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan media menjadi kekuatan oposisi yang  

membahayakan.   Pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru 

memunculkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, kalangan aktivis banyak yang tidak 

setuju dengan pendekatan keamanan, karena bagi mereka   pendekatan keamanan  

menyebabkan pemerintah orde baru  melakukan tindakan represif kepada masyarakat, yang 

menimbulkan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Meski pendekatan keamanan 

yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dianggap menghambat perkembangan demokrasi 

di Indonesia, tetapi saat ini banyak masyarakat yang merindukan pendekatan keamanan yang 

dilakukan oleh pemerntah, sebab mereka merasakan pendekatan keamanan yang dilakukan 

oleh pemerintah orde baru menyebabkan masyarakat lebih merasa aman dan nyaman, tidak 

terjadi konflik  dikalangan masyakarat.  

 

B. Pembahasan 

Dalam penulisan ini, penulis mengkaji kebijakan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah 

Orde Baru dalam pembangunan, kita dapat mengambil sisi positif dari langkah pemerintahan 

Orde Baru, dampak dari kebijakan keamanan menjadi bahan pelajaran dan evalusai kedepan  

kepada kita semua.Pengertian pendekatan keamanan yang penulis maksutkan adalah 

kebijakan yang mengkedepankan aspek keamanan yang melibatkan militer dan aparat negara 



lainnya, dalam upaya menciptakan suasana sosial dan politik yang stabil dan aman, sehingga 

pemerintahan dapat menjalankan berbagai program pembangunan dengan baik. 

 Pemerintah Orde Baru terlahir dari pertarungan kekuatan militer yang pro terhadap 

Pancasila, dengan kekuatan PKI dan Sukarnois. Saat militer memegang kekuasaan dalam 

pemerintahan Orde Baru, nilai nilai demokratis, aspek supremasi sipil kurang mendapat 

perhatian, demokrasi diera Orde Baru adalah demokrasi yang berada dibawah kontrol 

peguasa, sebab  demokrasi tanpa pengawasan akan menjadi ancaman bagi pemerintah. 

Meski banyak kalangan yang menilai bahwa pemerintahan Orde Baru adalah otoriter dimana 

peran eksekuti sangat kuat dan dominan, tetapi dalam pemerintahan Orde Baru, pemerintah 

secara rutin setiap lima tahun menyelenggarakan pemilihan umum.  

Pemilihan umum pertama dalam pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1971 

dengan hasil kemenangan Partai Golkar, kemenangan partai Golkar dalam pemiliu 1971, tidak 

terlepas dari campurtangan pemerintah dan militer saat itu. Presiden Suharto menyadari 

dirinya bukan politisi yang dibesarkan oleh partai politik , dirinya adalah militer yang tidak 

memiliki relasi pengkaderan  dengan partai politik, untuk terpilih sebagai Presiden Suharto 

harus membentuk dan memiliki partai pendukung. Suharto dan kelompok perwira militer 

kemudian mendirikan partai Golkar dan mengatur strategi bagi kemenangan partai Golkar 

pada Pemilu 1971. (Robert Lowry,1996: 189) 

Bentuk intervensi pemerintahan dan  militer dalam kemenangan partai Golkar dengan cara, 

pemerintah membonsai peran partai politik yang telah lama ada dengan cara melakukan fusi 

atau penggabungan partai. Partai nasionalis Kristen di gabungan dalam partai Partai 

Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Partai Islam di gabungan dalam Partai Persatuan 

Pembangunan. Fusi partai politik yang dilakukan oleh militer dan pemerintah bertujuan bukan 



untuk memperkuat fungsi dan peran partai politik, tetapi sebaliknya bertujuan melemahkan 

peran partai politik, sehingga  militer dan pemerintah tetap menjadi kekuatan utama dalam 

mengatur pemerintahan. 

Suasana psikologi masyarakat yang masih trauma dengan peristiwa G30 S/PKI, dimanfatakan 

oleh militer dengan melakukan pencitraan buruk terhadap partai politik, seolah menjadi 

anggota partai politik  adalah sesuatu yang membahayakan. Golkar di era Orde Baru tidak 

menyebutkan dirinya partai politik tetapi golongan kekaryaan, yang dilahirkan dengan tujuan 

untuk membangun negara dengan landasan Pancasila dan UUD 1945. 

Dengan konsep dwifungsi ABRI, militer mendapat legitimasi memasuki rana politik, peran 

militer diera Orde Baru sangatlah dominan, militer menempati berbagai posisi penting di 

eksekutif, legislatif maupun yudikatif (Jun Hona:2003:53). Setiap pejabat  yang akan  

menempati  berbagai jabatan publik terlebih dahulu di teliti oleh militer (Komenado Teritorial) 

apakah layak dan tidak terkait dengan oraganisasi terlarang (Sri Yanuari, 2003: 43). Meski 

banyak pihak yang tidak menyetujui penempatan militer pada jabatan eksekutif legislatif dan 

yudikatif, tetapi perlu diakui militer yang ditempatkan pada jabatan publik umumnya 

memahami mengerti tata kelolah pemerintahan, sebab sebelum mereka terlebih dahulu di 

beri kursus dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan.  Penempatan militer pada jabatan 

publik juga disesuaikan dengan kepangkatan, misalnya untuk jabatan Bupati, Walikota  

berpangkat Letkol dan Kolonel, sedangkan Gubernur berpangkat Brigjen keatas. 

Pemerintahan Orde Baru, menggunakan militer untuk menggalang kekuatan dukungan 

masyarakat, saat itu kekuatan PKI dan masyarakat yang pro terhadap Sukarno masih sangat 

kuat. Pemerintah dan militer  melakukan penahanan kepada pengurus dan anggota PKI, hak 



politik mereka di cabut. Pengurus dan anggota PKI  di kirim ke beberapa tempat konsentrasi, 

antara lain Pulau Buru, banyak simpatisan Sukarno yang ikut juga di kirim ke Pulau Buru. 

 Di era Orde Baru, partai  politik kehilangan basis dukungan dari masyrakat, sebab pemerintah   

mengeluarkan larangan yang dikenal dengan istilah masa mengambang, dimana  partai politik 

tidak dijinkan membuka kepengurusan pada tingkat Kecamatan  dan Desa, padahal basis 

dukungan partai politik adanya ditingkat Kecamatan  dan Desa. partai politik dipisahakan dari 

rakyat, rakyat dibuat buta terhadap politik. Partai  politik mandapat stikma dari pemerintah 

sebagai sesuatu yang kotor dan membahayakan negara, pendidikan politik yang sehat tidak 

terbangun di tengah tengah masyakat.Golkar sebagai partai bentukan pemerintah di rekayasa 

dengan berbagai cara menjadi partai   mayoritas tunggal di Indonesia 

Dengan alasan keamanan partai politik dibatasi perkembangannya, pemerintah Orde baru 

selalu menyatakan budaya oposisi bukan budaya demokrasi pancasila, budaya demokrasi 

Pancasila adalah musyawarah, dalam sidang umum MPR partai politik diminta tidak 

mengajukan voting dalam setiap pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi dengan cara 

bermusyawarah.Dalam musyawarah semestinya setiap peserta mempunya hak dan derajat 

yang sama, tidak ada yang lebih  mendominasi, tetapi yang terjadi dalam setiap Sidang umum 

MPR terjadi tirani mayoritas terhadap minorias, partai- partai politik digiring untuk  

menyetujui dan mendukung calon Presiden atau wakil presiden dari partai Golkar dan militer. 

(Damien Kingsbury, 2003: 63) 

Demokrasi di era orde baru sering di bilang demokrasi semu,   ada tapi tiada, tiada tapi ada. 

Dalam pemilu pada era Orde Baru militer dan polisi tidak memiliki hak pilih dengan alasan 

militer dan polisi harus lah netral dan tidak memihak.  Meski  militer tidak memiliki hak pilih  

tetapi keberpihakan militer kepada partai Golkar.  Dengan alasan menjaga stabilitas politik 



militer dan polisi di berikan satu fraksi di DPR/MPR yaitu fraksi TNI Polri. Jumlah Fraksi ABRI 

sekitar 100 orang tidak sebanding dengan rasio  jumlah TNI dan Polri yang tidak sampai 1000 

orang 

Pemerintah dengan alasan untuk menjaga stabilitas keamanan, mengawasi dan membatasi 

media televisi dan cetak. Media Televisi yang dijinkan adalah stasiun televisi pemerintah TVRI 

dan swasta yang kepemelikan saham  mayoritas milik penguasa. Pemberitaan  media 

umumnya bersifat mendukung program –progam pembangunan, jarang pemberitaan media 

yang bersifat mengeritik pemerintah. Pemberitaan media yang mengeritik pemerintah akan 

berisiko dimana surat ijin usaha penerbitan  dan penyiaran akan dicabut. Media yang pernah 

di cabut Surat Ijin Usaha  Penerbitannya adalah Tabloit Detik dan Majalah Tempo, alasan  

dicabut Surat Ijin Usaha Penerbitan karena mereka melakukan kritik terhadap kebijakan 

pemerintah dalam pembelian Kapal perang bekas milik Jerman.  Informasi pemberitaan  

semuanya dimonopoli oleh pemerintah, tidak ada informasi pembanding, mengingat saat itu 

belum adanya media sosial. Media  TV swasta dibawah kontrol yang kuat pemerintah 

Program pembangunan Repelita  yang di canangkan pemerintah Orde Baru, memaksakan 

pemerintah harus mencari modal investasi asing dari berbagai negara donor, negara negara 

donor hanya akan mau berinvestasi ke negara negara yang aman tidak ada konflik sosial, 

politik dan kriminalitas. Banyak pihak yang tidak sependapat dengan pemerintah Orde Baru 

membuka  pintu investasi sebesear besarnya kepada  asing. Kalangan kampus terutama 

mahasiswa mengendaki pembangunan Indonesia  berdasarkan kemandirian, dan tidak terlalu 

bergantung kepada investasi asing, ketika kunjungan Perdana Menteri Jepang Tanaka ke 

Indonesia di demo oleh mahasiswa, mahasiswa melihat prodak jepang terlalu mendomisasi 

pasar Indonesia, Indonesia akan di jadikan negara  pasar bagi produk Jepang.  



Demonstrasi mahasiswa atas kunjungan Perdana Menteri Jepang di Indonesia di kenal dengan 

peristiwa Malari, Malapetaka 15 Januari, disebut malapetaka karena menimbulkan korban 

harta benda akibat aksi demostrasi yang berujung anarkis pembakaran.Insiden  peristiwa 

Malari menyebabkan  Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban Jenderal Sumitro 

mengundurkan diri, karena merasa gagal mengatasi aksi demostrasi mahasiswa. Sejak 

peristiwa Malari terjadi pemerintah bertindak lebih represif terhadap aksi masa,pendekatan 

keamanan lebih dikedepankan dalam menghadapi berbagai aksi masa yang melawan 

pemerintah. Peristiwa Tanjung Priok menunjukan pemerintah menggunakan cara cara 

represif dalam berhadapan dengan masa yang menentang pemerintah. Semestinya peran 

polisi di kedepankan dalam menghadapai demostrasi masa, sebab fungsi polisi adalah  

pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtipmas). Di era orde baru peran 

kepolisian   terkalahkan oleh peran komando teritorial tentara,  dengan alasan menjaga 

keamanan stabilitas  negara tentara mengambil tugas  dan fungsi kepolisian 

Keterlibatan tentara dalam berbagai operasi ketertiban dan keamanan dirasakan  dampaknya  

oleh masyarakat, seperti dalam kasus penembakan misterius atau Petrus. operasi petrus 

dilakukan oleh tentara diawal tahun 80 an. Pemerintahan Orde Baru di era 80 an berada pada 

masa puncak kejayaan, banyak investasi asing yang masuk ke Indonesia. sentralisasi 

pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa terutama Jakarta, menyebabkan terjadi 

kesenjangan ekonomi  yang cukup tajam di tengah masyarakat. Banyak muncul orang kaya 

baru akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat dan banyak juga muncul orang miskin yang 

termarjinalkan  dari pembangunan. Migrasi terjadi secara besar besaran  ke Jakarta, 

kebanyakan migrasi yang datang ke Jakarta tidak memiliki keahliaan, ketrampilan, keadaan 

ini  memunculan persoalan sosial dan keamanan di Jakarta.  



Penembakan Misterus dilakulan oleh tentara, merupakan operasi resmi dengan tujuan untuk 

menekan angka kriminalitas yang terjadi di kota kota besar di Pulau Jawa, dimulai dari 

Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Bandung.  Petrus Awalnya adalah ide dari Pankomtib Sudomo, 

karena  saat itu banyak bajing loncat yang beroperasi di sekitar pelabuhan Tanjung Priok 

sehingga mengangu aktifitas ekonomi di pelabuhan Tanjung Priok, untuk mengatasi bajing 

loncat di Pelabuhan tanjung Priok, Pangkopkamtip Sudomo dengan sepengetahuan Presiden 

Suharto,  melaksanakan  operasi penembakan misterius, tetapi mayatnya dari bajing loncat 

di kuburkan. Setelah operasi Petrus dilanjutkan oleh Panglima ABRI Jenderal LB Moerdani, 

mayat dari pelaku bajing loncat yang tewas tertembak, tidak dikuburkan tetapi di buang 

dengan alasan  untuk memberikan shock therapy kepada masyarakat. (A. H Fatgehipon, 

2010:104-105)  

Keterlibatan tentara yang sangat jauh dalam urusan keamanan dan ketertiban menyebabkan 

selepas era Orde Baru, banyak kasus  pelangaran Hak Asasi Manusia yang melibatkan tentara 

didalamnya, misalnya kasus Tanjung Priok, Kasus Munir, Kasus Marsina, Kasus Penembakan 

Misterius. Pendekatan keamanan yang dikedepankan oleh pemerintah Orde Baru  satu sisi 

dapat menciptakan rasa aman bagi masayakat dan investor, tetapi di sisi yang lain militer 

masuk dalam jebakan polemik pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. ( G Dwipayana & 

Ramadhan KH, 1989:389) 

C. Kesimpulan. 

Negara negara dunia ketiga, peran militer sangatlah besar dalam pembangunan nasional, 

kewenangan yang sangat besar diberikan oleh pemerintah kepada militer menyebabkan, 

militer  menjalankan peran dan fungsinya melebihi tugas pokoknya. Di era pemerintahan 

Orde Baru, pemerintah berusaha untuk tetap menguasai militer, dan militer juga 



memanfaatkan kedekatanya dengan pemerintah.  Dengan alasan untuk menjaga kestabilan 

nasional  agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, pemerintah mengunakan 

pendektakan keamanan dan mengabaikan aspek hukum. Pendekatan keamanan dengan 

menempatkan tentara di garda depan menyebabkan banyak terjadi kasus pelanggaran Hak 

Asas Manusia. Peranan tentara yang sangat dominan di era Orde Baru, menyebabkan  tugas 

keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtipmas) yang merupakan tugas kepolisian diambil 

alih oleh tentara. 

Terlepas pro kontra domasi tentara  dalam pemerintah Orde Baru, saat ini banyak masyakaat 

yang merindukan pendekatan keamanan dalam pembangunan yang pernah  dilakukan oleh  

pemerintahan Orde Baru. Pembangunan tidak akan dapat berjalan tanpa pendekatan 

keamanan, pembangunan tidak memiliki arti, jika masyakat tidak merasa nyaman  di 

negerinya sendiri. Pemerintah saat ini belum dapat menghadirkan rasa aman bagi masyakaat, 

banyak kasus kriminal  yang mengancam keselamatan masyakat, tidak dapat diungkap dan 

diselesaikan, seperti kasus geng motor di berbagai kota, kasus pembunuhan munir, kasus 

penyirmanan air keras ke pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Pendekatan keamanan tetap diperlukan dalam pembangunan, sebab tanpa rasa aman 

pembangunan tidak bisa berjalan, pendektan keamanan di era reformasi harulah 

mengkedepankan aspek penegakan dan penindakan hukum, tanpa melihat latar belakang 

objek hukum. 
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