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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Dasar Pemikiran 

Kemerdekaan Indonesia diraih tak lepas dari perjuangan ABRI bersama 

dengan rakyat. Maka tidak heran jika ABRI yang merasa ikut berperan dalam 

mendapatkan kemerdekaan Indonesia menuntut untuk terlibat dalam masalah 

perpolitikan. Walapun peran-sosial politik ABRI sudah muncul sejak tahun 1945, 

tetapi setelah Indonesia merdeka, ABRI hanya dijadikan alat pertahanan negara 

tanpa memiliki peran dalam memajukan negara. 

Pada masa Orde Baru kesempatan ABRI untuk memiliki peran dalam 

kegiatan politik negara semakin terbuka. Hal tersebut tidak lepas dari visi dan misi 

lahirnya pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Visi dan 

misi tersebut adalah melakukan perbaikan dan pembaharuan secara menyeluruh 

terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 pada masa Orde Lama. Sebab itu 

Jenderal Soeharto bertekad tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan Presiden 

Soekarno yang memusatkan kekuasaan ditangannya.
1
  

Strategi yang digunakan Presiden Soeharto untuk mendirikan pemerintahan 

Orde Baru adalah dengan menggunakan kekuatan militer. Presiden Soeharto 

mengumpulkan kekuatan pada militer terutama pada Angkatan Darat (AD) 

dengan mendasarkan pada konsep Dwifungsi ABRI versi pemerintahan Orde 
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Baru, karena Jenderal Soeharto ingin mengubah struktur politik Indonesia yang 

sebelumnya didominasi oleh sipil menjadi didominasi oleh militer.
2
 

Pengertian dari konsep Dwifungsi ABRI dalam lingkungan militer Indonesia 

saat itu menyebutkan jika ABRI memiliki dua tugas. Pertama, ABRI menjaga 

keamanan dan ketertiban negara. Kedua ABRI memegang kekuasaan dan 

mengatur negara. ABRI dan paham Dwifungsinya baik sebagai kekuatan 

pertahanan keamanan dan sebagai kekuataan sosial politik bergerak secara 

bersamaan dalam dua lingkungan kehidupan politik, yaitu dalam kehidupan 

politik lingkungan pemerintah dan di lingkungan masyarakat. Hal ini telah 

berlangsung sejak kelahirannya tahun 1945 ketika ABRI telah memberi peran 

yang tidak kecil dalam menanggulangi krisis nasional. ABRI sendiri dimasa Orde 

Baru dipandang sebagai penyelamat nasional satu-satunya mengingat banyak 

krisis negara yang telah dialami. Berkat peran ganda ini, ABRI diizinkan untuk 

memegang posisi penting di dalam pemerintahan, termasuk dalam mencampuri 

urusan partai politik.  

Di awal berdirinya pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto 

membutuhkan kekuatan pendukung agar dapat mempertahankan kekuasaannya. 

Hal tersebut disebabkan pengaruh partai politik pada masa itu masih sangat besar, 

sehingga Presiden Soeharto harus benar-benar menyandarkan diri pada 

sekelompok kecil penasihatnya dari Angkatan Darat untuk dapat mengimbangi 

kekuatan partai Politik. 
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Berkat dukungan ABRI, setidaknya Presiden Soeharto memiliki kekuatan 

pelindung. Walapun hanya dengan ABRI saja belum cukup untuk menandingi 

kekuatan partai politik. Maka yang perlu dilakukan Presiden Soeharto adalah 

membuat rekayasa politik yang tujuannya untuk mengurangi kekuatan partai 

politik. Di dalam melemahkan kekuatan partai politik, Presiden Soeharto 

mengunakan keterlibatan ABRI.  

Semakin besarnya peran politik yang dilakukan ABRI terutama diinternal  

partai politik oleh Jenderal Nasution yang merupakan pengagas konsep Dwifungsi 

ABRI dianggap telah menyeleweng dari tujuan awal. Awalnya, konsep Dwifungsi 

dikeluarkan agar ABRI dapat berpartisipasi dalam pemerintahan untuk 

memajukan pembangunan nasional. Sedangkan pada masa Orde Baru, lewat 

konsep Dwifungsi, ABRI digunakan sebagai alat kepentingan oleh golongan 

tertentu. Maka tidak heran, ABRI justru kerap kali dikritik oleh politisi sipil dan 

bahkan Jenderal Nasution.  

Kehadiran ABRI dalam mengatasi konflik internal partai politik dianggap 

oleh banyak orang sebagai sesuatu hal yang tidak lazim karena ABRI dibentuk 

untuk melindungi negara, bukan bertujuan untuk melakukan pembinaan dalam 

dinamika kehidupan partai di Indonesia atau bahkan membuat suatu organisasi 

sosial politik yang selalu menang. Sangat jelas tindakan tersebut telah menyalahi 

konsep “ jalan tengah “ yang digagas oleh Jenderal Nasution karena cakupannya 

sangat luas.   

Sementara itu Presiden Soeharto terpaksa mengunakan cara tersebut agar 

tidak ada partai politik yang dapat menandingi Golkar dan dengan demikian 
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konflik di dalam partai politik terus dipelihara. Pemerintah sendiri berdalih jika 

keterlibatan ABRI dalam urusan internal partai bertujuan untuk mewujudkan 

stabilitas politik Indonesia. Sebab itu pemerintah memberikan tanggung jawab 

tersebut kepada ABRI. Tanggung jawab tersebut menjadikan ABRI bertindak “ 

agresif “ terhadap semua yang dianggapnya membahayakan stabilitas.
3
 Termasuk 

orang-orang di dalam partai politik yang tidak sejalan dengan pemerintah.  

Demi dapat mewujudkan stabilitas politik, banyak Perwira ABRI yang 

diberikan jabatan-jabatan politik strategis, sehingga hal tersebut dapat turut 

membenarkan campur tangan ABRI dalam kegiatan politik.  Sepanjang tiga 

dekade lebih masa pemerintahan Orde Baru terlihat bahwa posisi-posisi strategis 

dalam birokrasi pusat tertinggi meliputi Presiden, Menteri Sekretariat Negara, 

Menteri Koordinator, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Luar Negeri 

dan Menteri Dalam Negeri diduduki oleh ABRI, dan sisanya diserahkan kepada 

sipil.  

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk meneliti Implementasi 

Dwifungsi ABRI Dalam Kehidupan Sosial-Politik : Campur Tangan Militer 

dalam Konflik Internal Partai Demokrasi Indonesia (1976-1998). Alasan 

penulis ingin mengkaji judul tersebut karena pada masa pemerintahan Orde Baru 

ABRI sebagai kekuataan militer memiliki peran yang sangat penting terutama 

bagi berkuasanya pemerintahan Presiden Soeharto. Peran yang sangat penting 

sebagai kekuatan sosial politik yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik 
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nasional dan tentunya merupakan alat untuk melanggengkan kekuasaan 

pemerintahan Orde Baru.  

Sejak masa Orde Baru, ABRI secara nyata diakui sebagai kekuatan sosial 

politik tersendiri disamping partai-partai politik yang ada. Namun tidaklah tepat 

bila dalam penyelengaraan negara modern yang mengedepankan spesialisasi, 

fungsionalisasi dan akuntabilitas, ABRI dibenarkan menjalankan banyak fungsi. 

Contohnya adalah ketika ABRI dijadikan alat pemerintah untuk mencampuri 

masalah internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Di dalam menentukan 

pemimpin partai yang patuh terhadap pemerintah, Presiden Soeharto sering kali 

mengunakan ABRI untuk mengurusnya. Hal itu justru dapat melemahkan 

profesionalisme ABRI dan menyebabkan fungsi yang tumpang tindih karena 

peran ABRI dalam pemerintahan Presiden Soeharto mencakup berbagai aspek 

kehidupan tanpa ruang lingkup yang jelas. 

Adapun alasan penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah karya 

tulis ilmiah yaitu, Pertama ingin mengkaji bagaimana campur tangan ABRI 

dalam konflik internal PDI. Campur tangan militer dalam partai politik merupakan 

bentuk implementasi Dwifungsi ABRI dibidang sosial politik pada era 

pemerintahan Orde Baru. Penulis juga akan menjelaskan bentuk dan dampak 

intervensi militer dalam konflik internal PDI. Kedua,  belum banyak skripsi 

tentang campur tangan militer dalam konflik internal PDI. Walapun ada beberapa 

penelitian tentang konflik internal PDI, namun para penulis sebelumnya lebih 

banyak menguraikan tentang kronologi terjadinya konflik tersebut.  
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Sebagai bahan pembanding penelitian relevan, penulis membandingkannya 

dengan Skripsi yang berjudul “ Konflik Internal Partai Demokrasi Indonesia 

1986-1993 ” karya Willy Purna Samadhi mahasiswa program studi ilmu politik 

Universitas Indonesia tahun 1994. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi 

tersebut adalah skripsi Willy Purna Samadhi hanya membahas konflik internal 

PDI yang terjadi tahun 1986-1993. Skripsi tersebut juga tidak menjelaskan 

campur tangan ABRI dalam internal PDI.  

 Sedangkan skripsi penulis tidak hanya membicarakan hal umum tentang 

konflik internal PDI, namun juga akan membahas bentuk campur tangan militer 

dalam menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu kedua penelitian mengunakan 

konteks waktu yang berbeda pula. Penelitian penulis mengunakan periode 1976 

awal munculnya konflik internal PDI sampai tahun 1998 ketika lengsernya 

Presiden Soeharto.  

2. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

a.Pembatasan Masalah 

Pembatasan waktu dalam penelitian ini adalah antara tahun 1976-1998. 

Tahun 1976 dipilih menjadi batasan awal dalam penelitian ini karena muncul 

konflik internal PDI terjadi pada tahun tersebut . Fokus dalam penelitian ini 

adalah campur tangan militer dalam konflik internal Partai Demokrasi Indonesia 

(PDI). Dari awal berdirinya PDI sampai pada berakhirnya masa kepemimpinan 

Presiden Soeharto, di dalam PDI kerap kali terjadi konflik internal. Konflik 

tersebut tak hanya melibatkan unsur partai, tetapi juga melibatkan Presiden 
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Soeharto dan ABRI. Sebab itu batasan waktu pada penelitian ini adalah tahun 

1998, yaitu tahun dimana pemerintahan Orde Baru berakhir. 

b. Perumusan Masalah 

Adapun terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 

 Apa latar belakang dan makna munculnya konsep Dwifungsi ABRI ? 

 Bagaimana awal mula bentuk campur tangan militer dalam partai politik 

sebelum melakukan fusi  ?  

 Bagaimana bentuk campur tangan militer dalam konflik internal Partai 

Demokrasi Indonesia (PDI) ?  

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Mengetahui apa yang melatarbelakangi dan makna dari munculnya konsep  

Dwifungsi ABRI. 

 Menjelaskan awal mula bentuk campur tangan militer dalam partai politik  

sebelum melakukan fusi.  

 Menjelaskan campur tangan militer dalam konflik internal Partai  

Demokrasi Indonesia ( PDI ) 
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b. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan : 

 Kegunaan Teoritis: 

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan 

pelengkap kajian sejarah nasional Indonesia, khususnya sejarah Indonesia 

pada masa Orde  Baru. 

 

 Kegunaan Praktis:  

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk pengayaan dalam 

pembelajaran dan perkuliahan baik ditingkat SMA (Sekolah Menengah 

Atas) maupun di Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. 

Khususnya kajian sejarah Indonesia masa Orde Baru. 

 

4. Metode dan Bahan Sumber 

a. Metode Penelitian 

Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis 

untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya 

secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil dalam bentuk tulisan. 

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis 

rekaman-rekaman dan peninggalan masa lampau.
4
 Menurut Kuntowijoyo 

dalam kedudukannya sebagai ilmu, sejarah terikat pada prosedur penelitian 

ilmiah. Sejarah juga terikat pada penalaran yang bersandar pada fakta. 
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Kebenaran sejarah terletak pada kesediaan sejarahwan untuk meneliti sumber 

sejarah secara tuntas sehingga diharapkan ia akan mengungkap sejarah 

objektif. Dalam penulisan ini, penulis mengunakan tahapan tersebut sebagai 

mata rantai yang saling berpengaruh dan sebagai urutan yang harus dikaji dan 

analisis secara mendalam dalam penulisan sejarah.
5
  

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Dwifungsi ABRI di 

bidang sosial politik pada era pemerintahan Orde Baru 1968-1998. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. 

Penelitian ini akan disajikan menggunakan model deskriptif naratif.
6
 Sesuai 

dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah seperti yang diungkapkan oleh Louis 

Gottschalk yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kritik, interpretasi dan 

penulisan atau historiografi.
7
 

 

 Heuristik 

Heuristik merupakan suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapat 

data dari materi sejarah. Sumber yang dicari harus sesuai dengan peristiwa 

sejarah yang bersangkutan. Sumber sejarah menurut bahannya dibagi menjadi 

dua yaitu, sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu sumber yang 

berkaitan langsung dengan  kajian penelitian. Sumber primer ini dapat berupa 

kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan) dalam artian tidak 

berasal dari sumber lain melainkan dari tangan pertama, Dokumen-dokumen, 
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naskah perjanjian, arsip, memoar (sumber tertulis). Sedangkan sumber 

sekunder dapat dipahami sebagai sumber informasi yang menyajikan 

penafsiran, analisis, penjelasan, ulasan terhadap kajian penelitian (sumber 

tertulis) serta  kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan pelaku/saksi 

langsung (sumber lisan). Sumber primer yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah surat kabar yang berhubungan dengan konflik internal 

PDI yang didapatkan di Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional. 

Sedangkan sumber-sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku 

tentang Dwifungsi ABRI dan PDI yang didapatkan di Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia (PERPUSNAS), UPT Perpustakaan Universitas Negeri 

Jakarta (UNJ), Perpustakaan Universitas Indonesia (UI), dan Perpustakaan 

pendidikan sejarah di LT.4 Fakultas Ilmu Sosial. 

 

 Kritik Sumber 

Ketika sumber dan data telah terkumpul, proses selanjutnya adalah 

verifikasi, atau kritik sejarah, atau keabsahan sumber.
8
 Setelah 

mengumpulkan data dari berbagai sumber, peneliti melakukan kritik pada 

data yang telah terkumpul dan sumber-sumber tersebut akan dikaji. Kritik 

dilakukan secara intern dan ekstern. Kritik secara intern untuk menguji 

kredibilitas sumber tersebut, dengan cara membandingan sumber yang satu 

dengan sumber yang lainnya. Sedangkan kritik secara ekstern untuk menguji 

otentisitas dalam penelitian dilakukan dengan cara mencari data mengenai 
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kapan, di mana, siapa, dari bahan apa sumber itu dibuat dan apakah sumber 

tersebut dalam bentuk asli.  

 Interpretasi 

Interpretasi adalah berupa analisis ( menguraikan ) dan sintesis (menyatukan) 

fakta-fakta sejarah. Hal ini dilakukan agar fakta-fakta yang tampaknya 

terlepas antara satu sama lain bisa menjadi hubungan yang saling berkaitan. 

Dengan demikian interpretasi dapat dikatakan sebagai proses memaknai 

fakta. Interpretasi dapat dilakukan dengan cara memperbandingkan data guna 

menyikapi peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang 

bersamaan.  

 

 Historiografi 

Historiografi merupakan cara penulisan,pemaparan atau laporan hasil 

penelitian sejarah yang dilakukan. Penelitian sejarah hendaknya memberikan 

gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak dari awal (fase 

perencanaan) sampai fase penarikan kesimpulan. Penyajian histiografi 

meliputi pengantar,hasil penelitian, kesimpulan. mengungkapkan hasil 

penelitian dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis dan jelas sesuai kaidah 

penelitian ilmiah.
9
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b. Bahan Sumber 

Sumber data yang menunjang penulisan proposal ini didapat dari buku-buku 

yang berkaitan dengan Dwifungsi ABRI dan Partai Demokrasi Indonesia. 

Selain buku-buku, sumber data juga diperoleh dari koran sezaman, artikel dan 

Jurnal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


