
BAB II

SISTEM POLITIK INDONESIA PADA MASA

DEMOKRASI TERPIMPIN

A.SEJARAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA

Pada 6 Agustus 1945 jatuhlah bom atom Amerika Serikat di kota

Hirosima. Pemimpin-pemimpin Jepang mengetahui, bahwa negaranya telah

mendekati kekalahan. Berhubung dengan itu Jenderal Terauchi, Panglima

Angkatan Perang Jepang untuk Asia Tenggara, yang berkedudukan di Saigon

pada 7 Agustus 1945 mengeluarkan pernyataan dan berjanji, bahwa Indonesia di

kemudian hari akan diberikan kemerdekaan.Untuk menerima petunujuk-petunjuk

tentang penyelenggaraan kemerdekaan itu, Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta,

dan Dr. Rajiman Wedyodiningrat diminta datang ke Saigon pada tanggal 9

Agustus 1945. Tetapi ketika bom atom yang kedua meledak di Nagasaki Jepang

tak ada kesempatan dan tak punya kekuasaan lagi untuk memikirkan nasib bangsa

lain.1

Pada 15 Agustus 1945 menyerahlah Jepang tanpa syarat kepada sekutu.

Lenyaplah "janji kemerdekaan" dari Jenderal Terauchi. Dengan penandatanganan

penyerahan Jepang tanpa syarat kepada sekutu di atas Kapal Amerika "Serikat "

lenyap pulalah cita-cita Jepang untuk membentuk kemakmuran bersama Asia

Timur Raya di bawah pimpinannya.Berhubung dengan kekalahan Jepang itu,

maka pada jam 10.00 pagi hari Jum'at, tanggal 17 Agustus 1956 di depan gedung

1 Titik Triwulan Tutik, Op cit, h. 109.



Jalan Proklamasi 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan bangsa dan tanah air

Indonesia diumumkan kepada dunia. Indonesia merdeka, Indonesia siap untuk

mempertahankan kemerdekaannya.2

1. Arti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sumber

hukum bagi pembentukan negara kesatuan RI. Proklamasi kemerdekaan itu telah

mewujudkan negara RI yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama, dan

golongan menjadi suatu negara kesatuan. Namun negara yang diproklamsikan

kemerdekaannya itu bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan

hanyalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara, yakni

membentuk masyarakat madani, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila.3

Adapun secara khusus proklamasi kemerdekaan RI memiliki arti:

1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan, setelah berjuang berpuluh tahun

sejak 20 Mei 1908;

3. Titik tolak daripada pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Searah

pemerintahan Indonesia bermula semenjak bangsa Indonesia memproklamasikan

kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.4

Sebelumnya sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah sejarah daripada

suatu bangsa yang bergerak dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya

kembali dari tangan penjajah.Semenjak proklamasi kemerdekaan itu, sejarah

bangsa Indonesia adalah sejarah daripada suatu bangsa yang merdeka dan

2 Ibid, h. 110
3 Ibid.
4 Ibid.



bernegara, sejarah bangsa Indonesia menyusun pemerintahannya.Dasar-dasar

pemerintahan suatu negara pada umumnya terletak dalam UUD dari bangsa yang

bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia sejarah pemerintahannya telah dimulai sejak

berlakunya UUD Proklamasi 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus

1945.

2. Lahirnya Pemerintahan Indonesia

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945

disaksikan juga oleh PPKI, Dalam mempersiapkan Indonesia Merdeka PPKI

mengadakan beberapa kali sidang, yaitu:

a. Sidang Pertama, 18 Agustus 1945 untuk menetapkan:

(1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

(2) Undang-Undang Dasar 1945;

(3) Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai

wakil presiden Republik Indonesia;

(4) Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite

Nasional (yang semula bernama PPKI).

b. Sidang Kedua, 19 Agustus 1945 menetapkan:

1. Pembentukan 12 Departemen Pemerintahan;

2. Pembagian wilayah Indonesia dalam 8 provinsi dan tiap provinsi dibagi ke

dalam keresidenan-keresidenan.

Dengan terpilihnya Presiden dan Wakil presiden atas dasar 1945 UUD

1945 itu, maka secara formal sempurnalah Negara Republik Indonesia. Sejak saat



itu semua syarat yang lazim diperlukan oleh setiap organisasi Negara yang ada,

yaitu adanya:

a. Rakyat Negara Indonesia, yaitu bangsa Indonesia;

b. Wilayah negara Indonesia, yaitu Tanah Air Indonesia yang dahulu dinamakan

Hindia-Belanda (dari Sabang sampai Meerauke yang terdiri dari 13.500 pulau

besar dan kecil);

c. Kedaulatan, yaitu sejak mengucapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia;

d. Pemerintah negara Indonesia telah ada semenjak terpilihnya presiden dan wakil

presiden atas dasar UUD 1945 sebagai pucuk pimpinan pemerintahan dalam

negara;

e. Tujuan negara, ialah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur

berdasarkan Pancasila;

f. Bentuk negara Indonesia, menurut Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 ialah Negara

Kesatuan berbentuk Republik.

Pengakuan terhadap negara Indonesia mula-mula datang dari Inggris pada

31 Maret 1947 kemudian disusul oleh berpuluh-puluh negara lainnya. Pada 28

September 1950 Indonesia dengan resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-

Bangsa(PBB) sebagai anggota ke-60.Seperti sudah dijelaskan di atas, PPKI telah

menetapkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Adapun yang dimaksudkan

dengan UUD 1945 itu ialah Konstitusi Republik Indonesia yang pertama terdiri

dari:5

5 Ibid, h. 113.



1) Pembukaan, meliputi 4 alinea (yang berasal dari naskah rancangan Pembukaan

UUD yang disusun oleh panitia kecil pada tanggal 22 Juni 1945);

2) Batang tubuh atau isi UUD 1945 meliputi: 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal aturan

peralihan dan 2 aturan tambahan (yang berasal dari rancangan UUD tanggal 16

Juli 1945 disusun oleh BPPK);

3) Penjelasan resmi UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan itu berasal dari naskah Rancangan

Pembukaan UUD (dengan perubahan) yang kemudian dikenal dengan nama

'Piagam Jakarta' tanggal 22 Juni 1945 hasil karya panitia kecil(Panitia 9 yang

beranggotan 9 orang) dari 'Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan' (Dekuritsu

Junbi Cosakai).Adapun UUD 1945 yang ditetapkan berasal dari Rancangan UUD

16 Juli 1945 yang disusun oleh Badan Penyelidik, juga sesudah mengalami

perubahan-perubahan. Dalam pertumbuhan selanjutnya, PPKI menjadi inti

Komite Nasional yang kemudian dinamakan Komite Nasional Pusat (KNP)

sesudah ditambah dengan pemimpin-pemimpin rakyat dari segala golongan,

aliran, dan lapisan seperti pangreh praja, alim ulama, kaum pergerakan pemuda,

kaum dagang, dan lain-lain.6

Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea dan mengandung pokok-

pokok pikiran yang terpenting di dalamnya, antara lain:

a. Negara Indonesia haruslah suatu negara yang berdasarkan aliran pengertian

negara kesatuan (paham untarasisme);

b. Dasar negara Indonesia yang terkenal dengan 'Pancasila' yaitu:

6 Ibid, h. 113-114.



1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari UUD

Negara Indonesia. UUD menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-

pasalnya.UUD 1945 seluruhnya meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh yang

terdiri dari 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan

Tambahan beserta penjelasannya.

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam UUD, beserta penjelasannya

ialah:

a. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum;

b. Sistem Konstitusional, yang berarti bahwa pemerintah berdasar atas sistem

konstitusi (Hukum Dasar); jadi tidak bersifat kekuasaan yang tidak terbatas

(obsolutisnus);

c. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan

Rakyat(MPR);

d. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR;

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

f. Menteri negara ialah pembantu presiden; Menteri negara tidak bertanggung

jawab kepada DPR;



g. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas, karena kepala negara harus

bertanggung jawab kepada MPR dan kecuali itu ia harus memerhatikan sungguh-

sungguh suara DPR;

h. DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden.7

B. DINAMIKA SEJARAH KETATANEGARAANINDONESIA

Perjalanan ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut seiring

dengan perjalanan waktu.Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, sehari

kemudian dimulailah lembaran baru ketatanegaraan Indonesia, yaitu dengan

disahkannya UUD 1945 oleh PPKI. Sebagai bentuk hukum dasar tertulis Undang-

Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum, artinya segala peraturan yang ada

dalam ketatanegaraan haruslah bersumber pada UUD 1945. Sehingga setiap

peraturan yang tidak sesuai dengan UUD, maka peraturan tersebut dihapuskan.

Tetapi sejarah mencatat bahwa, Ketatanegaraan Indonesia mengalami dinamisasi

seiring dengan perubahan konstitusi yang menjadi landasan operasional

keberlangsungan berbangsa dan bernegara itu sendiri.8

1.Sejarah Perkembangan Ketetenegaraan Indonesia Periode 17 Agustus 1945- 27

Desember 1949.

Sebagaimana diketahui pada periode pertama terbentuknya negara RI,

konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh

PPKI pada 18 Agustus 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 tersebut terdapat

rumusan Pancasila. Rumusan dasar Pancasila yang tercantum dalam pembukaan

7 Ibid, h. 114-115.
8 Ibid, h. 115.



UUD 1945 inilah yang sah dan benar karena di samping mempunyai kedudukan

konstitusional, juga disahkan oleh suatu badan yang mewakili seluruh bangsa

Indonesia (PPKI) yang berarti pula disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Adapun rumusan dasar negara Indonesia yang tekenal dengan 'Pancasila' yaitu:9

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut UUD 1945, yang berdaulat itu adalah rakyat dan dilakukan oleh

MPR, sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Karena MPR

melakukan kedaulatan rakyat, oleh UUD 1945 ditetapkan pula beberapa tugas dan

wewenangnaya, di antaranya menetapkan UUD dan GBHN, memilih dan

mengangkat presiden, dan mengubah UUD. MPR sebagai pemegang kedaulatan

yang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, dengan jumlah anggota yang begitu

banyak tidak dapat bersidang setiap hari oleh karenanya untuk melaksanakan

tugas sehari diserahkan kepada Presiden sebagai mandataris MPR. Presiden dalam

meyelenggarakan pemerintahan dibantu oleh wakil presiden dan menteri-

menterinya. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan tidak

bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya

(fungsi) tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat(DPR).

9 Ibid, h. 116.



Walaupun demikian presiden harus dapat bekerja sama dengan DPR, sebab DPR

merupakan anggota MPR dan sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan

DPR.10

a. Perubahan Praktik Ketatanegaraan

PPKI menyadari bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan menurut

UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sekaligus dalam waktu yang sesingkat

mungkin, untuk itu masih diperlukan masa-masa peralihan.Hasil kesepakatan

PPKI menetapkan empat pasal Aturan Peralihan dan dua Ayat Tambahan.

Menurut Pasal 3 Aturan Peralihan, "Untuk pertama kali presiden dan wakil

presiden dipilih oleh PPKI,"Realisasi dari pasal tersebut, maka atas usul Otto

Iskandardinata dipilih secara aklamasi Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden

dan wakil presiden. Sedangkan dalam menjalankan kekuasaannya Presiden di

bantu oleh komite nasional.11

Sebagai wujud sistem presidensial maka kabinet bertanggung jawab

kepada presiden. Tetapi tidak lebih dari satu setengah bulan terjadi perubahan

ketatanegaraan dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16

Oktober 1945. Isi dari maklumat menyebutkan, Komite Nasional Indonesia Pusat

(KNIP) sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi tugas legislatif dan

menetapkan GBHN, serta menyetujui pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-

hari berhubung dengan gentingnya keadaan, dijalankan oleh sebuah badan pekerja

10 Ibid, h. 116.
11 Ibid, h. 116-117.



yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional

Pusat.12

Berdasarkan maklumat tersebut, Joniarto menyimpulkan. Pertama, KNIP

ikut menetapkan GBHN bersama-sama dengan presiden; Kedua, KNIP bersama-

sama Presiden menetapkan undang-undang yang boleh mengenai segala urusan

pemerintahan; dan Ketiga, karena gentingnya keadaan, maka dalam menjalankan

tugas kewajiban sehari-hari dari Komite Nasional Pusat tersebut akan dijalankan

oleh badan pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.Disisi

lain akibat maklumat tersebut memberikan implikasi; Pertama, Perubahan

kedudukan KNIP dari yang semula sebagai pembantu presiden berubah menjadi

MPR dan DPR; Kedua, perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi

perlementer yang dibuktikan bahwa menteri-menteri tidak lagi bertanggung jawab

kepada presiden, tetapi bertanggung jawab kepada parlemen (KNIP).13

2. Sejarah Perkembangan Ketetanegaraan Indonesia Periode 27 Desember 1949-

17 Agustus 1950.

Perjalanan negara baru Republik Indonesia, tidak luput dari rongrongan

pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Belanda

mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara

Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Usaha

tersebut sebagai taktik untuk meruntuhkan kekuasaan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.Untuk merealisasikan tujuan tersebut Belanda mengadakan Agresi yaitu

12 Ibid, h. 117
13 Ibid, h. 117.



Agresi I tahun 1947 dan Agresi II 1948. Belanda mengintimidasi PBB dan

mengklaim bahwa keberadaan NKRI tidak ada dan TNI hanyalah perampok

malam. Atas saran PBB diadakanlah Konferensi Meja Bundar (KMBD) di Den

Haag  pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. KMB dihadiri

oleh wakil-wakil Indonesia, BFO (Bijeenkonst voor Federal Overlag) serta sebuah

komisi PBB untuk Indonesia.14

Disatu sisi 18 September 1948 terjadi pemberontakan, PKI di Madiun

yang dipimpin oleh Muso. Demi merebut kembali wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) yang dikuasai Belanda, Panglima Besar Jenderal

Sudirman bersama masyarakat melakukan perang grilya yang puncaknya pada 1

Maret1949 Letkol Soeharto memimpin penyerbuan ke Yogyakarta dan berhasil

mendudukinya selama enam jam. Pada 8 Juli 1949 Letkol. Soeharto menjemput

Panglima Sudirman di Pojong-Wonogiri, dan tanggal 10 Juli1949 presiden dan

wakil presiden kembali dari penahanan, menerima Jenderal Sudirman di Istana

Kepresidenan Yogyakarta.15

Belanda mengintimidasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan

mengklaim bahwa keberadaan NKRI tidak ada dan TNI hanyalah perampok

malam.Atas saran PBB diadakanlah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag

pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. KMB dihadiri oleh

wakil-wakil INdonesia, Musyawarah wakil-wakil negara-negara bagian atau BFO

(Bijeenkomst voor Federal Overleg) dan Nederland serta sebuah komisi PBB

14 Ibid, h. 118.
15 Ibid, h. 119.



untuk Indonesia.Dalam KMB dihasilkan tiga buah persetujuan pokok antara

lain:16

1. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat;

2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat;

3. Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikatdengan Kerajaan Belanda

Persetujuan penyerahan kedaulatan sendiri meliputi:

1. Piagam penyerahan kedaulatan;

2. Status Uni;

3. Persetujuan perpindahan.

Sebagai negara serikat, maka UUD 1945 sebagai hukum dasar tidak

berlaku lagi, untuk itu perlu membuat UUD baru. Rencana UUD untuk RIS dibuat

oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada KMB tersebut. Rencana tersebut diterima

oleh kedua belah pihak dan mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 yang

sebelumnya pada tanggal 14 Desember 1949 telah disetujui oleh Komite Nasional

Pusat sebagai perwakilan rakyat di RI.Dengan berdirinya Negara Republik

Indonesia Serikat (RIS), maka Republik Indonesia (RI) hanyalah merupakan salah

satu negara bagian dalam negara RIS, dan wilayahnya sesuai dengan pasal 2 UUD

RIS adalah daerah yang disebut dalam persetujuan Renville, UUD 1945 yang

semula berlaku untuk seluruh Indonesia, maka mulai 27 Desember 1949, hanya

berlaku dalam wilayah negara bagian Republik Indonesia.17

Atas dasar pertimbangan, bahwa Badan pembuat UUD RIS (yang dikenal

dengan Konstitusi RIS) kurang representatif, maka dalam Pasal 186 UUD RIS

16 Ibid.
17 Ibid, h. 120.



disebutkan bahwa Konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-

lekasnya menetapkan Konstitusi RIS, sehingga UUD RIS tersebut bersifat

sementara. Konstitusi RIS terdiri dari Mukaddimah, 197 pasal dan 1 Lampiran.

Dalam Mukaddimah Konstitusi RIS tersebut terdapat rumusan Pancasila yang

rumusannya berbeda dengan rumusan Pancasila pada Pembukaan UUD 1945.

Rumusan dan sistematika Pancasila yang terdapat pada Mukaddimah Konstitusi

RIS tersebut adalah:18

(1) Ketuhanan Yang Maha Esa;

(2) Peri Kemanusiaan;

(3) Kebangsaan;

(4) Kerakyatan;

(5) Keadilan Sosial,

Mukaddimah Konstitusi RIS tersebut, telah menghapuskansama sekali

jiwa, semangat, atau isi Pembukaan UUD 1945 sebagai penjelasan resmi

Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Termasuk dalam penyimpangan

mukadimah ini ialah perubahan susunan kata-kata dari kelima sila Pancasila.

Inilah yang kemudian membuka jalan bagi penafsiran Pancasila secara bebas dan

sesuka hati hingga menjadi sumber segala penyelewengan di dalam sejarah

ketatanegaraan Indonesia.

a. Sistem pemerintahan Menurut Konstitusi RIS

Menurut Pasal 1 ayat (1), "Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan

berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi."

18 Ibid.



Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa kekuasaan kedaulatan

Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan

DPR dan Senat." Hal ini berarti bahwa ketiga lembaga negara tersebut, yaitu

pemerintah, DPR, dan Senat adalah pemegang kedaulatan untuk membentuk

undang-undang secara bersama-sama apabila: (1) menyambut hal-hal khusus, (2)

mengenai satu atau beberapa atau semua daerah bagian atau bagiannya ataupun

yang khusus mengenai hubungan antara RIS dan daerah-daerah. Adapun undang-

undang yang tidak termasuk hal tersebut pembentukannya cukup antara

pemerintah dengan DPR.19

Secara khusus sistem pemerintahan Indonesia disebutkan dalam Pasal 118

Ayat 2 yang menyatakan:Tanggung jawab kebijaksanaan pemerintahan berada di

tangan menteri, tetapi apabila kebijaksanaan menter/para menteri ternyata tidak

dapat dibenarkan oleh DPR, maka menteri/menteri-menteri itu harus

mengundurkan diri. Atau DPR dapat membubarkan menteri-menteri kabinet

tersebut dengan alasan mosi tidak percaya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa; Pertama, yang

dimaksud pemerintah adalah presiden dengan seorang atau beberapa menteri.

Presiden di dalam menyelenggarakan pemerintah negara tidak dapat diganggu

gugat. Yang bertanggung jawab untuk kebijaksanaan pemerintahan di tangan

menteri-menteri, baik secara bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-

masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Kedua, dari segi pertanggungjawaban

menteri-menteri, maka sistem pemerintahan berdasarkan Konstitusi RIS menganut

19 Ibid, h. 121.



sistem pemerintahan parlemen, yaitu menteri-menteri baik secara bersama-sama

maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).20

Mekanisme pemilihan presiden dilakukan oleh orang-orang yang

dikuasakan oleh pemerintah bagian. Realisasi ketentuan tersebut pada 16

Desember 1949 dilakukan pemilihan presiden RIS dan Ir. Soekarno terpilih dalam

pemilu tersebut dan dilantik pada tanggal 17 Desember 1949. Sementara untuk

mengisi kekosongan jabatan presiden negara RI diangkat Mr. Assat.Selain

presiden dan DPR dalam Konstitusi RIS terdapat senat yang merupakan wakil

negara bagian/daerah bagian yang jumlahnya 2 orang untuk masing-masing

negara/daerah bagian. Jadi senat adalah suatu badan perwakilan negara bagian

yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh masing-masing pemerintah negara bagian

masing-masing.21

3. Sejarah Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia Periode 17 Agustus 1950- 5

Juli 1959

Periode federal dari UUD RIS (1949) merupakan perubahan sementara,

karena sebenarnya, karena sejak awal bangsa Indonesia menginginkan kesatuan.

Hal ini terbukti bahwa RIS tidak bertahan lama karena terjadi penggabungan

dengan RI, sehingga akhirnya tinggal tiga negara bagian, yaitu RI negara

Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Pada akhirnya kewibawaan

Pemerintah RIS menjadi berkurang. Akhirnya dicapai kesepakatan antara negara

20 Ibid, h. 121-122.
21 Ibid, h.122.



RIS yang mewakili negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur dengan

RI untuk mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia.22

Persetujuan tersebut tertuang dalam perjanjian 19 Mei 1950. kemudian

dibentuklah suatu panitia yang bertugas membuat UUD yang baru pada 12

Agustus 1950. Rancangan UUD tersebut oleh badan Pekerja Komite Nasional

Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat

RIS pada 14 Agustus 1950 disahkan, dan dinyatakan mulai berlaku pada

17 Agustus 1950.Pemberlakuan UUD 1950 ini dengan menggunakan Pasal 190,

Pasal 127 a, dan pasal 191 Ayat (2) UUD RIS, maka dengan UU No. 7 Tahun

1950 Lembaran Negara RIS 1950 No. 56, secara resmi UUD 1950 dinyatakan

berlaku mulai 17 Agustus 1950. Adapun isi dari ketentuan meliputi dua hal, yaitu:

1) Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan menggunakan UUDS 1950

yang merupakan hasil perubahan dari Konstitusi RIS;

2) Perubahan bentuk susunan negara dengan UUDS 1950 secara resmi dinyatakan

berlaku mulai 17 Agustus 1950.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

(UUDS 1950), tersebut terdapat rumusan dan sistematika dasar negara Pancasila

yang sama dengan yang tercantum dalam Konstitusi RIS yaitu:

(1) Ketuhanan Yang Maha Esa;

(2) Peri Kemanusiaan;

(3) Kebangsaan;

(4) Kerakyatan;

22 Ibid.



(5) Keadilan Sosial;

a. Bentuk Negara menurut UUDS 1950

Mengenai bentuk negara diatur dalam Alinea IV UUDS 1950 yang

menentukan: "Maka ini kami menyusun kemerdekaan kami itu, dalam suatu

piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan......" Demikian pula yang

ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Ayat (1) UUDS 1950 yang menentukan

Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang

demokratis dan berbentuk kesatuan.23

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat, bahwa bentuk negara menurut

UUDS 1950 adalah negara kesatuan, yaitu negara bersusun tunggal artinya tidak

ada negara dalam negara, seperti pada negara RIS. Adapun untuk melaksanakan

kepanjangan tangan pemerintah pusat serta pendelegasian wewenang,

diselenggarakan desentralisasi. Dalam Pasal 131 Ayat (1) UUDS 1950

disebutkan:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar kecil yang berhak

mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi) dengan bentuk susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan

mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem

pemerintahan negara.Dari ketentuan Pasal 131 tersebut dapatlah disimpulkan

bahwa, pada UUDS 1950 telah diatur dasar dan mekanisme dari desentralisasi

23 Ibid, h. 124.



daerah, yaitu dengan memberikan hak penuh (otonom) kepada daerah untuk

mengatur wilayahnya sendiri.24

b. Sistem Pemerintahan Negara

Menurut Pasal 45 Ayat (1) dan (2) UUD 1950 menentukan, "Presiden ialah kepala

negara dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil Presiden.

C. Sistem politik pada masa Demokrasi Terpimpin dan Tap III/MPRS/1963.

Berdasarkan hasil Pemilu 1955, sebenarnya Konstituante diberikan

kewenangan konstitusional untuk menyusun sebuah UUD yang tepat sebagaimana

diamanatkan dalam BAB V Pasal 134 UUDS 1950, Konstituante (Sidang

Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama pemerintah menetapkan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang

Dasar Sementara ini, Hanya saja,selama persidangan Majelis Konstituante yang

beranggotakan 544 orang. sejak 10 November 1956 hingga 2 Juni 1959, telah

terjadi perdebatan yang hangat dalam tiga agenda pembahasan, yakni: pertama,

dasar negara (1957); kedua HAM (1958); dan ketiga pemberlakuan kembali UUD

1945 (1959). Perdebatan di tubuh Konstituante menimbulkan reaksi tersendiri di

masyarakat dan pemerintah.Ditambah lagi, suasana sosial-politik dan keamanan

Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan.Makadi sinilah muncul

desakan di luar Konstituante agar Majelis Konstituante menghentikan segala

pembahasan dan menyatakan kembali kepada UUD 1945. Munculnya ide terakhir

ini mengingat secara formal, UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan liberal,

24 Ibid, h. 124-125.



maka agar diperoleh kembali sistem pemerintahan dalam bentuk negara kesatuan

Republik Indonesia, maka UUD 1945 menjadi pilihan yang terbaik, meskipun

kemunculan ide ini mengundang reaksi yang tidak kecil di kalangan Majelis

Konstituante.25

Guna memperkokoh kedudukannya sebagai Presiden, Soekarno melalui

rapat Dewan Menteri tanggal 19 Februari 1959 di Bogor, telah mengambil

keputusan dengan suara bulat mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

(Guided Democracy) di bawah Soekarno dengan menegaskan kembali ke UUD

1945. Keputusan Dewan Menteri ini merupakan langkah awal ke arah

pemberlakuan kembali UUD 1945. Dalam putusannya mengatakan bahwa UUD

1945 lebih menjamin terlaksananya prinsip demokrasi terpimpin. Dan, demokrasi

terpimpin ialah demokrasi. UUD 1945, dalam keputusan Dewan Menteri itu,

dipertahankan sebagai keseluruhan. Adapun mengenai perubahan UUD 1945

dikembalikan pada pernyataan Pasal 37 UUD 1945.Keputusan inilah yang

kemudian dijadikan sebagai alat mobilisasi kekuatan di luar Konstituante sehingga

persidangan Majelis Konstituante menjadi tidak kondosif. Bahkan, tekanan secara

politik yang dilakukan oleh kekuatan Angkatan Darat yang mendesak agar

secepatnya mengambil langkah untuk kembali kepada UUD 1945 merupakan

bentuk intervensi pemerintah yang seharusnya tidak boleh terjadi.26

Setelah Dekrit 5 Juli 1959, maka pada tanggal 6 Juli 1959 Kabinet

Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Berdasarkan UUD 1945 yang

diberlakukan kembali, Presiden Soekarno langsung pemimpin pemerintahan. Ia

25 Majdah El-Muhtaj, Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai
dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta:Kencana,2005), Cet. Ke-1, h. 80.

26 Ibid, h. 80-81.



bukan saja Kepala Negara tetapi sekaligus juga Kepala Pemerintahan (Perdana

Menteri). Ia membentuk Kabinet Kerja yang menteri-menterinya tidak terikat

kepada partai.27

Adapun program Kabinet Kerja antara lain :28 1) memperlengkapi sandang

pangan rakyat, 2) menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, dan 3)

melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme

politik.

Pada tanggal 9 Juli diumumkan terbentuknya Kabinet Kerja I (10 Juli

1959-18 Februari 1960). Kabinet ini bersifat Presidentil, sebab dibentuk dan

bekerja berdasarkan UUD 1945. Presiden menjabat sebagai Perdana Menteri Ir. H.

Juanda sebagai Menteri Pertama dan Dr. J. Leimena sebagai wakil Menteri

Pertama.Dalam Kabinet Kerja II (18 Februari 1960- 6 Maret 1962), ada perubahan

sedikit dalam struktur kabinet, di samping Menteri Pertama ditambah Wakil

Menteri Pertama 2 orang, yaitu Dr. J. Leimena dan Dr. Soebandrio. Menteri

Pertama tetap Ir. H. Djuanda.Sedang dalam Kabinet Kerja III ( 6 Maret 1962-13

November 1962) semuanya disebut menteri.Program kabinet kerja hendak

dijalankan dengan pedoman yang diuraikan oleh Presiden pada tanggal 17

Agustus 1959 dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita, yang nantinya

uraian ini dijadikan menjadi GBHN oleh MPRS dan dikenal sebagai Manifesto

Politik (Manipol) yang berintikan USDEK (Undang-Undang Dasar 1945),

27 P. K. Poerwantana, Partai politik di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 62.
28 Ibid, h. 63.



Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian

Indonesia).29

Kesukaran ekonomi belum teratasi saat RI mulai menggunakan kembali

UUD 1945. Salah satu tindakan untuk menyehatkan keuangan negara dilanda

inflasi ialah mengebirian rupiah yang diumumkan oleh pemerintah pada tanggal

25 Agustus 1959 hingga rupiah tinggal bernilai 10 % nya saja nilai

nominalnya.Dalam usaha menggalang persatuan, Presiden memaklumkan prinsip

Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis), pencerminan golongan-golongan

dalam masyarakat. Dengan kekuasaan Presiden yang besar, golongan Nas dan A

yang sebenarnya mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pandangan

komunis tak berdaya menentang karena bisa dicap takut kepada komunis.30

Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 disebutkan 5 (lima) dasar

(pertimbangan atau alasan) yaitu:31

Dasar (pertimbangan/alasan) pertama adalah:

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang

Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap Rakyat Indonesia dengan Amanat

Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari

Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara.

Ternyata ajakan Pemerintah itu tidak dapat diterima oleh Konstituante. Dalam

pemungutan suara yang diadakan, suara yang setuju tidak memenuhi persyaratan

yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar dan Peraturan Tata Tertib

29 Ibid, h. 63-64.
30 Ibid, h. 63.
31 J. C. T Simorangkir, Penetapan UUD dilihat dari segi  ilmu hokum tata Negara Indonesia (

Jakarta:PT Gunung Agung,1984), h.115-121.



Konstituante. Sampai tiga kali diadakan pemungutan suara, tetapi hasilnya sama

saja, yakni tidak mencapai persyaratan konstitusional, sebagaimana ditentukan

dalam pasal 137 UUDS 1950. Akibat daripada tidak terpenuhinya persyaratan

konstitusional ini oleh Sidang Pleno Konstituante Bandung, maka harapan

penyusun UUDS 1950 melalui pasal 134-nya, yaitu bahwa konstituante (Sidang

Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-

lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar.

Dengan tidak terpenuhinya oleh Konstituante persyaratan konstitusional dalam

menetapkan Undang-Undang Dasar, maka gagallah Konstituante menetapkan

Undang-Undang Dasar berdasarkan usul konsep Pemerintah.

Dasar/pertimbangan/alasan yang kedua ialah :

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar Anggota Sidang Pembuat

Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang. Konstituante tidak

mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Rakyat Indonesia

kepadanya.

Karena sebagian terbesar wakil-wakil rakyat di Konstituante telah

menyatakan tidak akan menghadiri lagi sidang-sidang Badan Pemuat UUD itu,

maka sudah dapat dipastikan , bahwa Konstituante tersebut tidak akan dapat lagi

menunaikan tugas yang diletakkan diatas bahunya. Jangankan sebagian terbesar,

yakni minimal setengah tambah satu anggota Konstituante yang menyatakan tidak

akan menghadiri sidang lagi, sepertiga saja anggota Konstituante itu menyatakan

tidak akan menghadiri sidang-sidang Konstituante lagi, maka syarat quorum

"minimal dua per tiga jumlah anggota harus hadir", tidak akan terpenuhi lagi.



Kalau sidang yang sah tidak dapat lagi diadakan, karena tidak memenuhi

persyaratan quprum (sedikitnya dua pertiga jumlah anggota sidang harus hadir),

maka keputusan yang sah mengenai penetapan Undang-Undang Dasar juga tidak

dapat lagi diambil. Ini berarti bahwa Konstituante, yang sebagian besar dari

anggotanya menyatakan tidak akan menghadiri sidang lagi, tidak mungkin lagi

meyelesaikan tugasnya, yakni tugas yang dipercayakan rakyat kepadanya,

konkritnya: tugas menetapkan Undang-Undang Dasar.

Dasar/pertimbangan/alasan ketiga berbunyi:

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang

membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta

merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan

makmur.

Dasar/pertimbangan/alasan pertama dan ke dua yang telah disebutkan lebih dulu

itu menimbulkan berbagai hal, yaitu: keadaan ketatanegaraan yang

membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, dan

merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan

makmur. Sungguh besar akibat daripada kedua dasar/pertimbangan/alasan

tersebut. Maka untuk menjaga jangan sampai terjadi akibat-akibat yang demikian

besarnya, kedua dasar/pertimbangan/alasan itu dipergunakan untuk menetapkan

apa-apa yang tercantum dalam diktum Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sebab kalau

sampai persatuan serta keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa terancam dan

dalam keadaan bahaya, dan kalau sampai merintangi pembangunan semesta untuk



mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka tindakan penyelamatan

haruslah diambil.

Dasar/pertimbangan/alasan ke-empat ialah:

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakyat Indonesia dan didorong oleh

keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk

menyelamatkan Negara Proklamasi.

Dua hal yang memaksa Presiden untuk menempuh jalan berupa

mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 : Dukungan bagian terbesar Rakyat

Indonesia di satu pihak dan keyakinan Presiden sendiri di lain pihak. Dalam hal

dukungan bagian terbesar Rakyat Indonesia ini, maka yang dimaksud pertama

ialah golongan tertentu di Konstituante, yang mendukung anjuran Pemerintah

untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Golongan ini merupakan

golongan mayoritas, akan tetapi belum merupakan dan belum memenuhi

persyaratan: sedikit-sedikitnya dua per tiga jumlah suara dalam rapat Konstituante

yang memenuhi persyaratan quorum. Adapun mengenai keyakinan Presiden itu,

dapatlah kita kembali kepada pidato yang disampaikan di depan Sidang Pleno

Konstituante, yang memuat alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan, yang

menjadi dasar bagi Pemerintah untuk menyampaikan anjuran kepada konstituante

untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar/pertimbangan/alasan yang ke-lima berbunyi:

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juli 1945

menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkai

kesatuan dengan konstitusi tersebut.



Dasar/pertimbangan/alasan ke-lima ini erat sekali hubungannya dengan salah satu

pokok pikiran yang dikemukakan oleh pemerintah ketika menganjurkan kepada

Konstituante untuk menerima anjuran kembali kepada Undang-Undang Dasar

1945. Maka untuk peneyelesaian masalah keamanan itu harus diusahakan

perpaduan-perpaduan sebesar-besarnya daripada seluruh potensi nasional kita,

seperti juga untuk menormalisasikan keadaan di bidang-bidang politik, militer dan

sosial ekonomi. Dan untuk memulihkan setidak-tidaknya memperbesar potensi

nasional kita semua golongan dalam masyarakat Indonesia, termasuk Umat Islam,

yang merupakan golongan terbesar dalam masyarakat kita ini.Maka atas

dasar/pertimbangan/alasan yang berjumlah lima itu ditetapkan Dekrit

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 5 Juli 1959.32

Menurut UUD 1945 yang telah berlaku kembali itu, maka baik

keanggotaan MPR maupun DPA harus ditetapkan dengan Undang-undang. (Pasal

2 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) UUD 1945). Penpers yang jadi dasar hukum

daripada pembentukan MPRS dan DPAS tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan

UUD 1945, sebab Penpres bukanlah Undang-Undang. Bentuk peraturan

perundangan bernama Penpres tidak dikenal dalam dan oleh UUD 1945.

Seandainya terdapat hak ihwal kegentingan yang memaksa sehubungan dengan

pembentukan MPR dan DPR, maka penyusunan keanggotaannya dapat ditempuh

melalui Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, bahwa dalam hal ihwal

kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah

pengganti Undang-undang (biasa disingkat Perpu).Susunan DPAS berdasarkan

32 Ibid, h. 120-121.



Penpres No. 3 Tahun 1959 terdiri atas : seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, 12

orang wakil golongan politik, 8 orang wakil daerah dan 24 orang wakil golongan

karya; jumlah semuanya 46 orang. Ketuanya adalah Presiden Soekarno sendiri!

Padahal salah satu tugas daripada DPA menurut Pasal 16 ayat (2) UUD 1945 ialah

: berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden........Ini berarti: Presiden

Soekarno, selaku Ketua DPAS berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan

Presiden, yang tidak lain adalah Ir. Soekarno yang sama itu juga33

MPRS yang dibentuk berdasarkan Penpres No. 2 Tahun 1959, dalam

Sidang Umumnya pada tahun 1960 telah berhasil menetapkan 2 (dua) buah

Ketetapan,    yakni :34

a. Tap No. I/MPRS/1960 dengan isi : Menetapkan Manifesto Politik Republik

Indonesia (Manipol) menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara, dan

b. Tap. No. II/MPRS/1960 dengan isi : Menetapkan Garis-garis Besar Pola

Pengembangan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.

Pada tahun 1963 MPRS melalui Tap. III/MPRS/1963 menetapkan

Pemimpin Besar Revolusi Ir. Soekarno menjadi Presiden seumur hidup. Padahal

UUD 1945 tegas menyatakan, bahwa Presiden dipilih oleh MPR untuk memegang

jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali (Pasal 6

ayat (2) jo. Pasal 7 UUD 1945). Jadi pemilihan Presiden untuk seumur hidup

adalah bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.Pada tahun 1960 Presiden telah

membubarkan DPR karena DPR tidak menyetujui Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Penerimaan Negara (RAPBN). Kejadian ini terang tidak sesuai

33 Ibid, h.139-140.
34 Ibid, h. 140.



dengan ketentuan UUD 1945, karena dalam sistem UUD 1945 Presiden tidak

dapat membubarkan DPR. Demikian juga sebaliknya DPR tidak dapat

menjatuhkan Presiden/Pemerintah.35

Pada waktu pemberontakan PKI meletus keadaan ekonomi Indonesia

kacau balau, karena politik mercusuar dan konfrontasi mengganyang Malaysia.

Inflasi sangat ganas, mencapai kelajuan lebih dari 600% tiap tahun. Keadaan

ekonomi yang kacau, inefisiensi pemerintahan, bersama dengan pemberontakan

PKI dan sikap Presiden Soekarno yang tidak tegas menyebabkan ketidakpuasan

meluas di kalangan rakyat. Ketidakpuasan tersebut disalurkan lewat aksi-aksi

massal yang dimotori oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang

non atau anti komunis. Aksi-aksi itu menyampaikan tuntunan rakyat yang

tersusun dalam slogan poluler Tritura (Tri Tuntunan Rakyat) yaitu :36

1. Bubarkan PKI!

2. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI!

3. Turunkan harga-harga barang!

Demonstrasi mencetuskan Tritura terjadi pada tanggal 10 Januari 1966 di

Jakarta. Aksi-aksi Tritura berlangsung selama 60 hari, yaitu sampai

dikeluarkannya Super Semar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966). Demonstrasi

pada waktu itu dilakukan oleh kekuatan massa yang non atau anti komunis dengan

mendapat dukungan dari AD, terutama RPKAD.Isi pokok Super Semar antara lain

adalah : memerintahkan kepada Letjend Suharto, Men Pangad, untuk atas nama

Presiden mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan

35 Ibid, h.140-141.
36 P.K. Poerwantana, Op Cit. h. 74.



dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi,

serta menjamin keselamtan pribadi dan kewibawaan Presiden. Dengan keluarnya

Super Semar menandai awal Orde Baru.Tindakan pertama yang dilakukan oleh

Letjend Suharto selaku Pengemban Super Semar ialah pembubaran dan larangan

atas PKI dan seluruh organisasi bawahannya (PR, Gerwani, SOBSI,BII, dan

sebagainya) di seluruh Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966.37

Seminggu kemudian tindakan itu diikuti oleh tindakan penangkapan atas

15 orang menteri yang disangsikan itikad baiknya, di antara yang ditangkap

terdapat Menlu Subandrio dan Haji Peking. Dengan tindakan-tindakan tersebut

sebagian rakyat terutama KAMI/KAPPI merasa lega, karena 2 dari Tritura telah

dilaksanakan.Banyak menteri yang ditangkap dan demi penghematan serta

efisiensi kerja maka disusunlah kabinet baru yang disebut "Kabinet Dwikora Yang

Lebih Disempurnakan Lagi" dengan 3 tokoh utama yaitu Soeharto, Sultan

Hamengku Buwono IX dan Adam Malik, yang digelari Triumvirat.Di lain pihak

Jenderal Soeharto berkeinginan agar langkah-langkah politik berikutnya mendapat

landasan yang konstitusional, karena itu MPRS perlu disidangkan kembali.38

Perkembangan partai politik setelah meletus G. 30 S/PKI, adalah dengan

dibubarkannya PKI dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Menyusul setelah itu Pertindo juga menyatakan bubar. Dengan demikian partai

politik tinggal 7 buah. tetapi jumlah itu bertambah dua dengan direhabilitasinya

Murba dab terbentuknya Partai Muslimin Indonesia. Golongan Karya yang berdiri

pada tahun 1964, semakin jelas sosoknya sebagai kekuatan sosial politik

37 Ibid, h. 75.
38 Ibid.



baru.Mulai bulan April 1966, AD melancarkan gerakan kembali ke UUD 1945

secara murni dan konsekuen, yang kemudian mendapat bentuk sebagai Orde Baru

(Orba), lawan dari Orde Lama (Orla) yaitu orde yang telah menyelewengkan

Pancasila dan UUD 1945. Sebagai langkah selanjutnya diusahakan penyusunan

kembali MPRS dengan membersihkan anasir-anasir Gestapu PKI. Sesudah

Lembaga Tertinggi Negara tersusun, kemudian ditetapkan tanggal sidangnya yaitu

dari tanggal 20 Juni - 5 Juli 1966 dengan ketua Jenderal Nasution.39

Beberapa keputusan penting dari sidang MPRS tahun 1966 adalah sebagai

berikut :40

1. Tap No. IX/MPRS/66 berisi pengukuhan Super Semar. Dengan demikian

Presiden Soekarno tidak bisa mencabutnya.

2. Tap No. XXV/MPRS/66 berisi pengukuhan atas pembubaran PKI san ormas-

ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme di Indonesia.

3. Tap No. XVIII/MPRS/66 berisi pncabutan Tap No. II/MPRS/63 yang berisi

pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.

4. Tap No. XIII/MPRS/66 berisi pemberian kekuasaan kepada Jenderal Soeharto

untuk membentuk Kabinet Ampera dengan tujuan pokok Dwidharma dan

programnya Catur Karya.

Dari beberapa contoh tersebut, sebagai realisasi hidup bernegara

berdasarkan UUD 1945 yang telah ditetapkan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

berlaku kembali, dapat diambil kesimpulan, terdapat praktek-praktek

penyelenggaraan kehidupan bernegara yang merupakan penyimpangan dari dan

39 Ibid, h. 75-76.
40 Ibid, h. 76.



penyelewengan terhadap ketentuan-ketentuan konstitusional yang ditetapkan

dalam UUD 1945. Hal ini mempunyai akibat-akibat yang luas dan mendalam

secara negatif baik di bidang hukum maupun bidang non-hukum termasuk politik,

ekonomi, dan sebagainya. Pratek penyimpangan-penyimpangan serta

penyelewengan-penyelewengan semacam itulah yang kemudian mengakibatkan

timbulnya Orde Baru dengan tekad bulatnya untuk melaksanakan UUD 1945,

termasuk tentu Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 secara murni

dan konsekuen.41

Dalam sidang umum MPRS 1966 Presiden Soekarno diminta memberikan

pertanggungjawaban atas terjadinya pemberontakan Gestapu, kemerosotan

ekonomi dan moral. Presiden Soekarno memenuhi permintaan itu dalam

pidatonya pada tanggal 22 Juni 1966 dan hasilnya sidang umum MPRS kurang

puas. Berdasarkan laporan Jenderal Soeharto beserta kebijaksanaan Presiden

Soekarno yang dinilai tidak memuaskan, maka MPRS mengeluarkan Tap

XXXIII/MPRS/1967, yang dinyatakan mulai berlaku tanggal 22 Februari 1967,

yang isinya 1) mencabut kekuasaan negara dari Presiden Soekarno, 2) melarang

Ir. Soekarno melakukan politik sampai pemilu yang akan datang, dan 3)

menetapkan Jenderal Soeharto menjadi Pejabat Presiden.42

41 J. C. T. Simorangkir, Op Cit. h. 141.
42 P. K. Poerwantana, Op Cit. h. 76-77.


