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ABSTRAK 

 

Istyaningrum, Febrinita Dwi. 2005. Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial 
Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1997). Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Semarang. 86 halaman 12 lampiran. 
 

Kata kunci: ABRI, Sosial Politik, Orde Baru 
Bangsa Indonesia menyadari bahwa TNI yang terbentuk dari rakyat, 

oleh rakyat, dan untuk rakyat mempunyai arti penting bagi kehidupan 
berbangsa dan bernegara. ABRI lahir dan dibentuk oleh rakyat Indonesia 
ditengah-tengah perjuangan nasional dalam merebut kemerdekaan dari 
penjajahan bangsa asing. ABRI lahir sebagai pejuang dan kemudian sebagai 
prajurit, bertekad untuk hidup dan mati dengan negara proklamasi 17 Agustus 
1945 yang berdasarkan Pancasila sehingga keselamatan bangsa dan negara 
merupakan tugas dan tanggung jawab ABRI.   

Sesuai dengan latar belakang yaitu Peran ABRI Sebagai Kekuatan 
Sosial Politik pada Masa Orde Baru (1966-1997), maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui sejrah terbentuknya ABRI, perkembangan Dwifungsi 
ABRI, dan peran ABRI dalam bidang sosial politik pada masa Orde Baru. 
Manfaat penelitian ini adalah menambah pengetahuan dan wawasan tentang 
sejarah ABRI, mengetahui perkembangan Dwifungsi ABRI, mengetahui peran 
ABRI dalam bidang sosial politik pada masa Orde Baru.  

Dalam mengkaji permasalahan dalam penulisan skripsi ini 
menggunakan metode penelitian historis dengan tahap-tahap yaitu heuristik, 
kritik sumber, intepretasi, dan historiografi. Sedangkan yang menjadi sumber 
dalam penelitian ini adalah sumber kepustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sejarah 
perkembangan ABRI berawal dari lahirnya Badan Keamanan Rakyat (BKR) 
tanggal 22 Agustus 1945. Kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat 
(TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945, diubah lagi namanya menjadi Tentara 
Keselamatan Rakyat. Tanggal 26 Januari 1946, TKR diubah menjadi Tentara 
Republik Indonesia (TRI) dan tanggal 3 Juni 1947 TRI diubah menjadi Tentara 
Nasional Indonesia (TNI). Istilah ABRI lahir ketika penyatuan angkatan-
angkatan dan kepolisian kedalam satu wadah melalui sebuah Surat Keputusan 
Presiden No. 225/Plt Tahun 1962. Perkembangan Dwifungsi ABRI diawali 
dengan banyaknya kekosongan dalam pemerintahan sipil pasca proklamasi 
kemerdekaan, sehingga dari inisiatif para pemimpin militer pada saat itu 
diusulkan untuk diisi oleh golongan militer. Kemudian rapuhnya pemerintahan 
sipil dibawah Presiden Soekarno dalam menyikapi perubahan cara pandang 
golongan militer sehingga terjadi ketidaksesuaian pendapat antara golongan 
pemerintah dengan golongan militer. Puncaknya pada masa Orde Baru, peran 
tersebut mendapat legitimasi dan legalisasi menjadi pedoman dan langkah bagi 
militer untuk terjun dalam bidang diluar militer seperti ideologi, politik, 



ekonomi, dan sosial budaya. Peran sosial politik ABRI salah satunya dalam 
bidang ideologi adalah dengan memasyarakatkan pedoman penghayatan dan 
pengamalan Pancasila (P-4). Namun peranan tersebut tidak seluruhnya 
diamalkan dan dijalankan oleh semua prajurit ABRI. Namun sebagian tidak 
mendapatkan kesempatan yang lebih maupun hanya menjalankan tugas sehari-
hari sebagai seorang prajurit yang patuh pada atasan. 

Saran yang penulis ingin sampaikan kepada para pembaca adalah agar 
menjadi tambahan wawasan, pengetahuan, dan informasi yang bersifat 
kepustakaan mengenai Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik pada 
Masa Orde Baru (1966-1997). Bagi para mahasiswa diharapkan dapat menjadi 
tumpuan dalam mengontrol jalannya reformasi yang sedang digalakkan 
ditubuh ABRI sehingga menempatkan golongan militer pada peran dan 
fungsinya sebagaimana mestinya yaitu mengawal bangsa dan negara 
mewujudkan reformasi total dan mempertehankan keamanan negara.          
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam sejarah militer di Indonesia, ABRI/TNI mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap dan kontinyu dari Badan 

Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara 

Republik Indonesia (TRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan kembali ke Tentara Nasional 

Indonesia (TNI).  

Sebelum BKR terbentuk negara kita hanya mengenal Heiho, Pembela 

Tanah Air (PETA), Seinendan dan Keibodan yang merupakan produk dari 

pemerintahan Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang banyak pemuda 

Indonesia yang masuk kedalam keanggotaan pertahanan atau keamanan 

organisasi militer Jepang. Tujuan pemerintahan Jepang membentuk tentara 

PETA dan Gyugun adalah untuk mengatasi kekurangan kekuatan tentara 

Jepang dalam usahanya menjaga dan mempetahankan kekuasaan di Indonesia. 

Selain PETA dan Gyugun terdapat pula Seinendan, dan Keibodan yang 

merupakan produk dari pemerintahan Jepang. Pembentukan Seinendan 

dilakukan di sekolah-sekolah. Sedangkan Keibodan dibentuk di lingkungan 

masyarakat. Tujuan dibentuknya Seinendan dan Keibodan untuk membantu 

pemerintah Jepang dalam usahanya memelihara ketertiban di masyarakat. 

Selain PETA, Gyugun, Seinendan dan Keibodan yang merupakan militer 

produk dari pemerintahan Jepang terdapat pula Koninklijk Nederlands 
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Indische Leger (KNIL) merupakan bentukan dari pemerintah Belanda. Tujuan 

dibentuknya KNIL dari pemerintah Belanda untuk melawan kekuatan 

bersenjata Jepang. Salah satu perwira KNIL yang kemudian merintis lahirnya 

TNI di Indonesia yaitu Mayor Oerip Soemohardjo. Adanya rasa cinta tanah 

air dan bangsa yang tumbuh dalam diri pemuda Indonesia untuk mencapai 

dan mempertahankan kemerdekaan mendorong pemerintah untuk membentuk 

sebuah badan keamanan.  

Sejalan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, 

dibentuklah suatu badan keamanan yang diberi nama Badan Keamanan 

Rakyat (BKR) pada tanggal 22 Agustus 1945. BKR pada awalnya merupakan 

bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) (Asren 

Nasution, 2003:97). BKR bertugas memelihara keamanan bersama-sama 

rakyat dan jawatan-jawatan bersangkutan yang bersifat kekaryaan (M. Rusli 

Karim, 1981:21). Keanggotaan BKR berasal dari bekas tentara PETA, Heiho, 

Laskar Pejuang, KNIL, dan Pemuda Pejuang Indonesia yang masuk 

didasarkan atas kesadaran individual yang belum memiliki kemahiran militer, 

akan tetapi hanya memiliki semangat dan jiwa dalam kemerdekaan (Pusjarah 

& Tradisi TNI, 2000:1).  

Mengingat kedatangan Inggris pada tanggal 29 September 1945 dan 

situasi mulai tidak aman, pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah Republik 

Indonesia mengeluarkan maklumat No. 2/X/1945 mengenai pembentukan 

tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara keamanan Rakyat (TKR) 

(Pusjarah & Tradisi TNI, 2000:17). Keanggotaan TKR berasal dari prajurit 

PETA, Gyugun, Heiho, KNIL, Laskar Pejuang, dan Pemuda Indonesia 
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lainnya. Tugas TKR menjaga keamanan masyarakat dan negara dari Sekutu. 

Terbentuknya TKR, nendorong badan-badan perjuangan yang berada di Jawa 

dan Sumatera seperti Badan Pemuda Republik Indonesia (BPRI), Pemuda 

Indonesia (PI), melebur menjadi satu kedalam TKR.  

Pada bulan Oktober 1945, Oerip Soemohardjo diangkat sebagai 

Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal. Kemudian 

dibentuklah susunan Divisi-divisi TKR yang meliputi 16 Divisi yang terdiri 

sepuluh Divisi di Jawa dan 6 Divisi di Sumatera. Dalam pembentukan Divisi-

divisi TKR Jenderal Besar Soedirman ditetapkan sebagai Komandan Divisi V 

TKR yang bermarkas di Purwokerto. Pada bulan November 1945 atas 

prakarsa Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo selaku Kepala Staf Umum TKR, 

diadakan konferensi TKR di Yogyakarta. Konferensi itu bertujuan untuk 

memilih seorang pimpinan tertinggi TKR, karena pimpinan tertinggi TKR, 

yaitu Supriyadi tidak pernah menduduki posnya disebabkan kemungkinan 

telah dibunuh Jepang. Konferensi tersebut dihadiri oleh Komandan-komandan 

Divisi dan Resimen. Dalam konferensi itu Kolonel Soedirman, Komandan 

Divisi V TKR terpilih sebagai calon Panglima Besar (Asren Nasution, 

2003:98).  

Pada tanggal 19 Desember 1945 Jenderal Besar Soedirman dilantik 

sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Sedangkan Letnan 

Jenderal Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum (Asren Nasution, 

2003:99). Dibawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman TKR 

mengalami kemajuan yang terdiri dari tiga unsur, yaitu: AD, AL, AU dan 

sekaligus menjadi TKR sebagai Tentara Pejuang yang tidak meniru gaya 

militer barat (Yahya Muhaimin, 1982:27). Untuk kemajuan dan 
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kesempurnaan militer Indonesia pada tanggal 26 Januari 1946 atas Maklumat 

Presiden mengubah TKR menjadi TRI yang bersifat nasional dan sekaligus 

satu-satunya organisasi militer di Indonesia (M. Rusli Karim, 1981:23).  

Pada tanggal 23 Februari 1946 susunan dan kewenangan TRI dipecah 

menjadi dua, yaitu: Markas Besar Umum dibawah Panglima Besar Soedirman 

dan bagian militer Kementrian Pertahanan dipimpin Mayor Jenderal 

Soedibyo. Kebijaksanaan Menteri Pertahanan adalah mengusai dan 

mengendalikan TRI. Adanya dua tentara yaitu TRI dibawah Panglima Besar 

Soedirman dan Brigade Kelaskaran dibawah Biro Perjuangan sangat 

merugikan perjuangan bangsa dalam melawan Belanda sehingga Presiden 

pada tanggal 15 Mei 1947 berusaha mempersatukan TRI dan Laskar-laskar 

perjuangan kedalam satu tentara (AH. Nasution, 1968:83-87). Kemudian 

melalui Dekrit Presiden tanggal 7 Juni 1947 semua organisasi bersenjata 

dilebur menjadi satu kedalam TNI yang beranggotakan dari TRI, Laskar 

Perjuangan dan Pemuda Indonesia lainnya (Yahya Muhaimin, 1982:32). TNI 

merupakan gabungan dari TRI dan Laskar bersenjata, baik yang sudah atau 

tidak tergabung didalam biro perjuangan. Dalam penetapan ini dinyatakan 

susunan pimpinan tertinggi TNI yaitu: Panglima Besar Angkatan Perang 

Jenderal Soedirman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI. Anggota-

anggotanya adalah Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo, Laksamana Muda 

Nazir, Ir Sukirman, Jenderal Mayor Joko Suyono. Ketetapan itu juga 

menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia menjalankan tugas kewajiban 

mengenai siasat dan organisasi, selama proses penyempurnaan Tentara 

Nasional Indonesia sedang berjalan. Semua satuan angkatan perang dan 

satuan laskar yang menjelma menjadi TNI diwajibkan taat tunduk pada segala 
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perintah dan instruksi yang dikeluarkan oleh pucuk pimpinan TNI. Dengan 

adanya peleburan menjadi satu antara TRI, Laskar Perjuangan dan Pemuda 

Indonesia lainnya menyebabkan keanggotaan militer di Indonesia semakin 

mantap.  

Dalam menjalankan tugasnya TNI melindungi rakyat dan merebut 

kembali wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tangan Belanda. 

Setelah perundingan Linggarjati pada tannggal 23 maret 1947 gagal 

dilaksanakan, TNI harus menghadapi Agresi Militer Belanda I pada tanggal 

21 Juni 1947. Adanya gencatan senjata antara TNI dan tentara Belanda untuk 

mencapai perdamaian diadakan perundingan Komisi Tiga Negara (KTN) di 

Kapal Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Ditengah-tengah sibuknya TNI 

mengusir Belanda dari NKRI, pada tahun 1948 disibukkan menghadapi 

pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin oleh Muso. 

Sehingga TNI mengadakan operasi penumpasan PKI untuk mengamankan 

rakyat dari rongrongan PKI yang berhasil dilaksanakan pada tahun 1948. 

setelah berhasil mengadakan penumpasan terhadap PKI, TNI harus 

menghadapi Belanda kembali melalui Agresi Militer Belanda II pada tanggal 

19 Desember 1948. perlawanan terhadap Agresi Belanda II dilaksanakan 

dengan taktik perang gerilya yang dipimpin oleh Panglima Besar Soedirman. 

Adanya perlawanan gigih dari TNI maka Ibukota Yogyakarta dapat direbut 

kembali dari pemerintah Belanda pada tanggal 1 Maret 1949 dalam waktu 6 

jam yang dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret. Atas desakan PBB 

pemerintah Belanda dipertemukan dalam persetujuan Roem-Royen pada 

tanggal 7 Mei 1949. Kemudian pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 
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1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda. 

Melalui perundingan tersebut Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI 

tanggal 27 Desember 1949.  

Berdasarkan uraian singkat sejarah terbentuknya TNI diatas, bangsa 

Indonesia menyadari bahwa TNI yang terbentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat mempunyai arti penting bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Dimana ABRI sebagai salah satu kekuatan nasional, lahir dan 

dibentuk oleh rakyat Indonesia ditengah-tengah perjuangan nasional dalam 

merebut kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing. Sejak tahun 1945 sampai 

dengan tahun 1997 ABRI yang terdiri dari berbagai unsur didalamnya yaitu: 

AD, AL, AU dan Kepolisian mampu menjaga keutuhan wilayah kesatuan 

Republik Indonesia (Nugroho Notosusanto, 1983:36). Hal ini terwujud 

manakala TNI mampu menjunjung tinggi kepercayaan yang dilimpahkan 

rakyat dan bangsa Indonesia untuk menampilkan diri sebagai pengaman dan 

pengayom rakyat dan bangsa Indonesia yang diandalkan terhadap setiap 

bentuk propaganda, agitasi, infiltrasi, intrik, intervensi dan provokasi yang 

merugikan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Disamping itu, TNI 

harus memiliki semangat yang tinggi, yaitu kesiapan diri untuk ikhlas 

berkorban, tidak mengenal menyerah, tahan menderita dan senantiasa 

mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negaranya, disamping 

kewaspadaan dan disiplin yang ketat, serta adanya kemauan, kemampuan dan 

kesanggupan diri setiap prajurit TNI untuk meningkatkan profesionalisme 

(Asren Nasution, 2003:100). Disamping itu TNI bagi bangsa dan negara 

merupakan satu-satunya organisasi militer yang hanya dimiliki oleh bangsa 

Indonesia. Terlebih lagi pada masa Orde Baru dengan konsep Dwi Fungsi 

ABRI-nya, ABRI mempunyai peran yang sangat menonjol dalam kehidupan 
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sosial politik Indonesia, sehingga perannya tersebut tidak dapat dilepaskan 

pula dari sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mengadakan pengkajian 

yang hasilnya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul  “Peran ABRI 

Sebagai Kekuatan Sosial Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1997)”.  

 

1.2 Permasalahan 

1. Bagaimana sejarah ABRI? 

2. Bagaimana perkembangan Dwifungsi ABRI? 

3. Bagaimana peran ABRI dalam bidang Sosial Politik pada masa Orde Baru?   

 

1.3 Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas dan membatasi masalah guna menghindari salah 

pengertian dalam penelitian  ini, maka perlu adanya penegasan istilah yang 

digunakan dalam judul Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik Pada 

Masa Orde Baru (1966-1997), adalah sebagai berikut: 

1. Peran 

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai 

seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Peran ialah sesuatu atau 

seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki orang atau kelompok yang 

berkedudukan dalam sebuah lembaga atau institusi. 

2. ABRI  
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Adalah militer atau tentara yang dimiliki rakyat dan negara Indonesia yang 

lahir dan terbentuk dari, oleh, untuk dan bersama-sama dengan rakyat 

dalam usaha memperoleh, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan 

yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap (dikutip 

dari Surat Keputusan Menhamkam atau Pangab No:SKEP/614/VI/1982).  

3. Kekuatan Sosial Politik 

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Kekuatan diartikan sebagai 

tenaga atau kekuasaan. Sosial dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan 

kepentingan umum. Politik dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan.  

Dalam penelitian ini kekuatan diartikan kekuasaan atau kewenangan ABRI 

di dalam melaksanakan peranannya sebagai militer yang dimiliki negara 

Indonesia dalam melindungi bangsa dan negara Indonesia khususnya 

dalam bidang sosial dan politik.   

4. Masa Orde Baru  

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia (1990:297), Orde Baru adalah 

tatanan seluruh peri kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang 

diletakkan kembali pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 

secara murni dan konsekuen. 

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan masa orde baru adalah 

periode atau masa pemerintahan Indonesia sejak tanggal 11 Maret 1966 

sampai 20 Mei 1997 (pada saat Presiden Suharto menyatakan 

mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia).  
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1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Skup spasial 

Skup spasial dalam penelitian ini yaitu mengadakan pembatasan wilayah 

yang menjadi objek dan peristiwa yang terjadi.  

2. Skup temporal 

Skup temporal yaitu yang berhubungan dengan kurun waktu atau kapan 

peritiwa itu terjadi. Dalam penelitian ini yang diambil adalah kurun waktu 

tahun 1966 sampai dengan tahun 1997. Tahun 1966 sebagai awal 

berdirinya masa Orde Baru, sedangkan tahun 1997 sebagai masa 

berakhirnya Orde Baru.   

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesimpangsiuran dan mudah 

diuraikan secara jelas serta sistematis, maka perlu adanya pembatasan dalam 

membahas suatu permasalahan. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya 

membahas peran dwi fungsi ABRI khususnya di bidang sosial politik pada 

masa orde baru dikarenakan peran sosial politik tidak dapat lepas dari 

kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.   

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tentang sejarah ABRI. 

2. Untuk mengetahui perkembangan Dwifungsi ABRI. 

3. Untuk mengetahui peran ABRI dalam bidang Sosial Politik pada masa 

Orde Baru.  
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1.6 Manfaat Penelitian 

1. Dapat menambah wawasan kepada pembaca mengenai sejarah lahirnya 

ABRI. 

2. Agar dapat mengetahui perkembangan Dwifungsi ABRI. 

3. Agar dapat mengetahui peran ABRI dalam bidang Sosial Politik pada masa 

Orde Baru.   

 

1.7 Metode Penelitian 

Metodologi penelitian adalah suatu kegiatan pengumpulan, 

pengolahan, menganalisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistimatis 

dan obyektif untuk memecahkan masalah atau persoalan yang praktis (KBBI, 

1994:1028). Dengan adanya penelitian berdasarkan metodologi tersebut 

diharapkan dapat menghasilkan penulisan ilmiah dengan suatu kegiatan yang 

obyektif, sistimatis dan logis. Dalam penulisan skripsi menggunakan 

pendekatan secara historis yang uraiannya bersifat deskriptif analitis. Tujuan 

penelitian ini membuat rekonstruksi masa lampau secara sistimatis dan 

obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta 

mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh 

kesimpulan yang kuat (Suryabrata,1998:6) 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode 

sejarah yaitu sutau proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan 

peninggalan masa lampau (Gosttschalk, 1975:32) yang meliputi: 

a. Heuristik 

Heuristik adalah kegiatan menghimpun atau mengumpulkan jejak masa 

lampau atau kegiatan mencari sumber-sumber. Jejak masa lampau bukti 
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sejarah itu dapat berupa kejadian, benda-benda peninggalan, dan bahan 

tulisan (Widja, 1988:19). Metode heuristik ini adalah tahap pengumpulan 

sumber atau bahan yang mecakup: 

1. Sumber primer 

Sumber primer adalah sumber-sumber yang keterangannya diperoleh 

secara langsung pada waktu peristiwa itu terjadi (Notosusanto, 1971:19). 

Adapun sumber primer yang digunakan sebagai referensi dalam 

penelitian ini adalah: buku Sejarah TNI, SK. Menhankam Pangab No. 

SKEP 614/VI/1982, Keputusan PPKI, Maklumat Pemerintah, Penetapan 

Pemerintahan No. 2/S.D. 1946, Penetapan Pemerintahan No. 4/S.D. 

1946, Penetapan Presiden, UU No. 13 Tahun 1961,    

2. Sumber sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang keterangannya diperoleh 

dari pengarang lain atau sumber lain (Notosusanto, 1971:19). Sumber-

sumber sekunder yang digunakan adalah buku-buku Dwi Fungsi ABRI 

karangan Bilveer Singh dan Soebijono, buku Hegemoni Tentara, buku 

Pejuang dan Prajurit, Sirnaning Jakso Gapuraning Ratu, Majalah 

Yudhagama, dokumen-dokumen yang relevan serta artikel yang penulis 

rujuk dari surat kabar. Studi kepustakaan ini penulis melakukan survai 

keperpustakaan UNNES, perpustakaan wilayah, perpustakaan 

Ronggowarsito dan perpustakaan Mandala Bhakti. 

b. Kritik Sumber 

Kritik sumber merupakan fakta-fakta sejarah yang autentik dan 

dibutuhkan serta benar-benar mengandung informasi yang relevan dengan 



 

 

12

 

masalah yang diteliti (Widja, 1988:21). Kritik sumber dibagi menjadi dua 

yaitu kritik eksternal dan kritik internal dan setiap sumber mempunyai 

aspek ekstern (Ali, 1982:144) 

1. Kritik eksternal 

Kritik eksternal dilakukan terutama untuk menentukan apakah sumber 

tersebut merupakan sumber asli yang dibutuhkan atau tidak, apakah 

sumber tersebut  sesuai dengan aslinya (bukan turunan), apakah sumber 

tersebut utuh atau telah diubah-ubah (Widja, 1988:22). Kritik eksternal 

meliputi penemuan kata, jika bahan sumber itu asli dan memiliki 

integritas. Dalam hal ini untuk mengecek apakah dokumen itu asli atau 

tidak benar-benar sesuai dengan yang ditulis. Untuk itu perlu adanya 

pertanyaan-pertanyaan: kapan sumber itu dibuat, siapa yang membuat 

dan bagaimana bentuk asli dari bentuk tersebut. 

Kritik eksternal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menelusuri 

konsep Dwifungsi ABRI yang terdapat dalam karangan Bilveer Singh 

dan Soebijono, kemudian menganalisis beberapa data dalam kedua buku 

tersebut dengan buku petunjuk pelaksanaan Dwifungsi ABRI yang 

dianggap mendukung dalam penelitian ini. 

c. Kritik Internal 

Kritik internal merupakan kritik yang dilakukan terhadap sumber data 

yang didapatkan. Apakah data yang kita dapatkan adalah data yang kita 

butuhkan atau tidak asli (Ali, 1982:144). Ada dua langkah yang harus 

ditempuh dalam kritik internal, yaitu: penelitian intrinsik dimana langkah 

ini menentukan sifat dari sumber tersebut, apakah sumber itu mempunyai 
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isi yang sesuai dengan pengkajian penelitian. Langkah berikutnya adalah 

menyoroti pengarangnya, apakah pengarangnya sesuai dengan bidang 

kajian yang dikaji atau tidak. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis 

menentukan buku Dwifungsi ABRI karangan Bilveer Singh dan Soebijono 

telah sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan Dwifungsi ABRI serta 

menganggap pengarangnya telah sesuai dengan bidang kajian dalam 

penelitian ini.  

d. Interpretasi 

Interpretasi merupakan suatu usaha untuk merangkaikan fakta-fakta 

yang bersesuaian satu sama lain dan bermakna (Wiyono, 1990:50). 

Fakta-fakta yang telah diperoleh perlu dihubung-hubungkan dan dikait-

kaitkan satu sama lain sehingga antara fakta yang satu dengan yang lain 

kelihatan sebagai satu rangkaian yang masuk akal dalam arti mewujudkan 

kesesuaian. Usaha untuk mewujudkan rangkaian yang bermakna inilah 

yang menyebabkan sejarawan membuat intepretasi terhadap fakta. Dalam 

proses ini tidak semua fakta sejarah dapat dimasukkan, tetapi harus dipilih 

mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. 

Setelah melakukan kritik sumber, kemudian dilakukan analisis data 

yaitu proses penyusunan data akan dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti 

menggolongkannya dalam pola atau kategori. Untuk memberikan makna 

kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan 

antara berbagai konsep. 

e. Historiografi 

Historiografi adalah menyajikan beberapa cerita sejarah atau menyusun 

dan menceritakan fakta-fakta yang didapat sehingga menjadikan suatu 
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kisah sejarah (N. Notosusanto, 1987). Tahap ini merupakan langkah 

penulisan cerita sejarah yang disusun secara logis, menurut urutan 

kronologis dan tema yang jelas serta mudah dimengerti yang dilengkapi 

dengan bab atau bagian-bagian yang dapat membangun urutan kronologis 

dan tematis (Wiyono, 1990:5). Tahap ini memerlukan kemampuan 

menyusun fakta yang fragmentaris ke suatu uraian yang sistematis, utuh 

dan komunikatif (Abdullah, 1985 :14). 

Historiografi ini merupakan tahap akhir dari rangkaian penyusunan 

penelitian dan dalam tahap ini kemampuan menuangkan ide dalam bentuk 

bahasa dan tulisan sangat menentukan. Dalam historiografi ini meliputi 

beberapa hal: 

1. Memuat detail, faktual dan aktual. 

2. Kelengkapan bukti yang cukup 

3. Penyajian yang terang dan halus (Louis Gottschalk, 1975 :131). 

Dalam penulisan skripsi ini yang digunakan pendekatan ilmu politik 

yaitu proses politik yang diperluas dan dianalisis atas berbagai unsur dan 

dimensinya akan tetapi bahwa proses politik sangat ditentukan oleh sikap 

dan kelakuan politik yang pada hakekatnya sangat multidimensional 

sifatnya. Untuk itu, dalam tahap interpretasi diperlukan bantuan konsep-

konsep ilmu sosial dan ilmu bantu lainya yang mempunyai daya penjelas. 

Adapun ilmu bantu yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Sejarah politik  

Sejarah politik akan memberi pengungkapan gambaran yan lebih bulat 

serta memberikan eksplanasi yang mendalam, dapat menggambarkan 
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bagimana konflik antar golongan itu muncul, bagaimana orientasi nilai 

golongan itu masing-masing, pengambilan keputusan konflik, orientasi 

pemimpin untuk memobilisasi pengikut dan lain sebagainya. 

b. Ilmu politik 

Kerangka konseptual ilmu politik digunakan sebagai alat analisis untuk 

menguraikan pelbagai unsur politik, aspek politik, kelakuan aktor, dan 

nilai yang melembaga sebagai sistem politik (Kartodirdjo, 1992:165-

169). 

    

1.8 Tinjauan Pustaka 

Pemerintah Orde Baru telah menampilkan militer sebagai pelaku 

utama dalam pentas perpolitikan di Indonesia. Dwi fungsi ABRI menurut 

Nasution, disamping menjalankan fungsi konvensionalnya (bertempur dan 

berusaha menang), militer juga mengemban fungsi pembinanan wilayah atau 

masyarakat baik dalam rangka ketahanan pertahanan nasional maupun dalam 

rangka pembangunan nasional. 

Menurut Nasution pemikiran tentang fungsi ganda ABRI bukanlah 

tidak ada landasan konstitusionalnya, sebab negara Indonesia menurut UUD 

1945 haruslah diartikan serbagai organisasi seluruh rakyat Indonesia dengan 

tujuan yang terdapat didalam sila kelima Pancasila yaitu mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Menurut UUD 1945 sistem kehidupan 

ketatanegaraan Indonesia adalah berdasarkan pembagian kekuasaan yang 

dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Sebagaimana dimaksudkan oleh falsafah 

Pancasila, dan dengan semangat kekeluargaan inilah dapat terbina kerjasama 
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untuk menyelenggarakan pemerintahan. Semua golongan dalam masyarakat 

berhak ikut serta melaksanakan asas kedaulatan rakyat, dan untuk itu ABRI 

pun dapat menjadi kekuatan sosial sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 

UUD 1945 sebagai “golongan” serta penjelasan TAP MPRS NO. XXII tahun 

1966 sebagai “penggolongan yang terdapat dalam masyarakat”. Penafsiran 

seperti itu terdapat dalam penjelasan UUD 1945 yang antara lain berbunyi: 

“Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan darimana didapatnya 

belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan 

perantaraan Dewan Perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, 

karena itu juga cara hidupnya”.   

Tampilnya ABRI dalam tugas pembinaan wilayah (masyarakat) 

dimaksudkan agar roda pemerintahan dan fungsi-fungsi masyarakat berjalan 

dengan wajar, bahkan diharapkan bertambah baik. Untuk itulah ABRI 

melakukan kegiatan-kegiatan non tempur yang disebut kekaryaan dalam arti 

luas yang kemudian diperinci sebagai penugasan dibidang sosial politik, sosial 

ekonomi dan sosial budaya. Bagi Nasution yang penting dalam konsep ini 

sebenarnya bukanlah fungsi non tempurnya, melainkan identitas TNI yang 

tidak saja mampu mengabdikan dirinya dibidang kemiliteran, tetapi bila 

sewaktu-waktu diperlukan berkesanggupan serta berkemampuan untuk 

menyumbangkan tenaganya dibidang-bidang kemasyarakatan lainnya agar 

kehidupan masyarakat tetap terbina dengan baik (Mahfud, 2000:65-67). 

ABRI memiliki peran penting dalam menentukan pandangan dan arah 

kehidupan sosial-politik di Indonesia. ABRI tidak pernah membatasi dirinya 

hanya sebagai kekuatan militer. Sejak masa revolusi tahun 1945 sampai tahun 
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1949, tentara terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, ketika tindakan politik 

dan militer saling menjalin tak terpisahkan (H. Crouch, 1989:5). 

Untuk menentukan dan memastikan kedudukan ABRI dalam 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara maka ABRI mempunyai peranan. 

Peranan yang dimiliki ABRI adalah sebagai kekuatan pertahanan dan 

keamanan maupun sebagai kekuatan sosial-politik dalam supra maupun dalam 

infrastruktur politik sekaligus (Soebijono, 1991:1). Munculnya dwi fungsi 

ABRI bukan adanya konsepsi dari para tokoh ilmuwan yang didasarkan pada 

suatu teori. Akan tetapi kelahiran dwi fungsi ABRI bersamaan dengan 

kelahiran ABRI yang lahir di zaman revolusi yang penerapan wujudnya  

sampai sekarang. Konsep dwi fungsi ABRI  lahir dan berawal dari tantangan-

tantangan serta persoalan-persoalan yang menuntut adanya pemecahan 

penyelesaian. Akan tetapi istilah dwi fungsi ABRI memang erat kaitannya dan 

bahkan tidak dapat dipisahkan dari orde baru (H. Crouch,1995:5) 

Panglima Besar Jenderal Soedirman Bapak TNI, menegaskan 

mengenai apa, siapa dan bagaimana TNI: 

- TNI  lahir karena proklamasi 17 Agustus 1945, hidup dengan proklamasi 
itu dan bersumpah mati-matian dengan hendak mempertahankan keutuhan 
proklamasi tersebut. 

- Satu-satunya hak milik masyarakat republik yang masih tetap utuh tidak 
berubah-ubah meskipun harus menghadapi segala soal dan perubahan 
adalah hanya TNI. Maka sebenarnya jadi kewajiban kita sekalian yang 
senantiasa hendak mempertahankan tegaknya proklamasi 17 Agustus 1945 
untuk tetap memelihara agar satu-satunya hak milik nasional yang masih 
utuh itu tidak berubah oleh keadaan bagaimanapun (A.H Nasution, 
1983:12). 

 
Menurut Jenderal A.H Nasution (1971:19), dalam pidato Dies Natalis 

Akademi Militer Nasional pada tahun 1958 menguraikan antara lain: 
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- Bahwa ABRI  perlu ikut dalam pembinaan negara karena kalau dibendung 
adalah laksana kawah gunung merapi, yang pasti dalam suatu waktu akan 
meledak  

- Posisi TNI  bukanlah sekedar alat sipil seperti dinegara-negara barat dan 
bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara. Ia 
adalah sebagai kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu membahu 
dengan kekuatan rakyat lainnya. Meskipun demikian, militer menuntut hak 
perwakilan tetap pada lembaga eksekutif dan legislatif. 

 
Pidato kebijaksanaan A.H. Nasution dimuka Dies Natalis Akademi 

Militer Nasional itu kemudian oleh Prof. Djokosutono seorang Guru Besar UI, 

disebutnya sebagai The Army’s Middle Way (Jalan Tengah TNI) (Pusjarah 

TNI, 2000:179). 

Kosepsi “jalan tengah TNI” semakin berkembang sejalan dengan 

perkembangan tokoh Presiden Soekarno yang kepemimpinannya didambakan 

oleh masyarakat yang sudah jenuh menghadapi krisis kabinet setiap tahun. 

Faktor yang memudahkan berkembangnya konsep ini adalah pecahnya 

pemberontakan PRRI/Permesta, sehingga timbul krisis politik dan keamanan 

yang menyebabkan dimaklumkannya Staat van Oorlog en van Beleg (SOB: 

negara dalam keadaan perang dan bahaya). SOB telah memberikan wewenang 

kekuasaan kepada TNI dari pusat sampai ke daerah-daerah yang mencakup 

berbagai bidang termasuk di bidang politik. 

Konsepsi “jalan tengah” itu telah pula digunakan untuk menembus 

jalan buntu politik yang disebabkan oleh gagalnya konstituante hasil 

pemilihan umum pertama tahun 1955 dalam menyusun konstituante baru. 

Untuk mencegah berlarut-larutnya keadaan, pada tahun 1958 KSAD Letnan 

Jenderal A.H. Nasution selaku anggota Dewan Nasional mengajukan usul 

supaya UUD 1945 diberlakukan kembali, yang kemudian dilaksanakan 

melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Pusjarah TNI, 2000:179).  
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Demikian pula yang dikatakan oleh Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani: 

“TNI mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu sebagai militer dan sebagai Golkar. Musuh 

kita adalah penderitaan dan kemelaratan. Kita turut bertanggung jawab, jika kita 

kalah dalam peperangan ini” (A.Yani, 1964:64).  

Pandangan dari para tokoh ABRI tersebut memunculkan konsep 

gagasan dan konsep rumusan Dwifungsi ABRI yang menjadikan ABRI 

mempunyai pandangan dan jati diri sebagai kekuatan rakyat dan negara, 

mampu menjadi penyelamat rakyat dan negara yang berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945.  

Dengan dimilikinya Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang menjadi 

pedoman hidup ABRI / TNI lahirlah suatu konsepsi mengenai fungsi sosial-

politik ABRI yang antara lain : 

1. ABRI sebagai pejuang sekaligus sebagai prajurit. 

2. ABRI sebagai faktor integrasi kemanunggalan ABRI dan rakyat. 

3. ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator (A.S.S. Tambunan, 1991:89) 

Peranan ABRI dalam pembangunan politik berkaitan erat dengan 

sistem politik yang berlaku dengan berdasarkan kepada Pancasila sebagai 

falsafah hidup dan Dasar Negara dan UUD 1945. Peran ABRI sebagai 

kekuatan sosial politik, titik beratnya adalah memantapkan stabilitas politik 

dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan nasional.  

Peran sosial politik ABRI dalam pembangunan sistem politik 

demokrasi Pancasila, tidak akan menjurus kepada lahir dan berkembangnya 

militerisme, otoriterisme atau totaliterisme, melainkan sebaliknya dapat 

memanfaatkan sebagai komunikasi politik dalam menyalurkan arus aspirasi 

masyarakat. Hal ini disebabkan karena ABRI memiliki sikap dasar, yakni 
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ABRI sebagai penunjang demokrasi, ABRI sebagai penegak Pancasila dan 

UUD 1945, dan ABRI akan tetap berlaku sebagai pelopor, dinamisator, 

stabilisator dan bukan determinator.  

Kriteria keberhasilan Dwifungsi ABRI dengan peran sosial politiknya, 

bukanlah pada semakin meluasnya kekuasaan yang diperoleh melainkan pada 

semakin berfungsinya semua unsur atau institusi tata kehidupan, aspek 

kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan 

keamanan (Jacobus Ranjabar, 1995:22-25). 

Sebenarnya secara riil, sebelum lahirnya konsep Dwifungsi, militer sudah 

terlibat dalam kegiatan politik sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Meskipun 

pada mulanya melalui cara-cara yang tidak resmi. Pada tingkat di jaman revolusi 

pembatasan bidang antara militer dan sipil memang tampak jelas. Tetapi 

musyawarah antara pemimpin pemerintahan dengan pemimpin militer sering kali 

dilakukan dan keputusan yang diambil sebagian besar terletak dalam bidang sosial 

politik, sesuatu yang berarti bahwa masuknya militer dalam lapangan politik sudah 

berlangsung sejak awal perjalanan negara Republik Indonesia ini (Mahfud, 2000:67). 

Tentang perkembangan sosial politik ABRI sudah dimulai dari perang 

kemerdekaan (1945-1949) yang memberikan watak dan sifat ABRI sebagai 

pejuang dan prajurit. Masa demokrasi Liberal (1949-1959) peran politik ABRI 

dari kelompok kepentingan menjadi Golkar. Masa Demokrasi Terpimpin 

(1959-1966) dan kemudian menjadi Orde Baru (1966-1997) yang menjadikan 

format dwi fungsi ABRI dengan peran sosial politik semakin kelihatan jelas 

dan nyata baik perannya dalam kehidupan masyarakat, pemerintahan dan 

kenegaraan.  
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Oleh karena itu, ABRI mempunyai peranan yang penting sebagai 

kekuatan sosial politik yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik 

nasional. Kehadiran dwi fungsi ABRI sering kali dikonstruksikan dalam satu 

rangkaian dengan kehadiran konstitusi negara UUD 1945 dan bahkan ideologi 

negara Pancasila (N. Najib Azca, 1998:2). Menurut Yahya A. Muhaimin, 

sejak saat itu ABRI secara nyata diakui sebagai kekuatan sosial politik 

tersendiri disamping partai-partai politik yang ada. Terlebih lagi dengan 

memiliki landasan hukum yang memantapkan peran sosial politik ABRI pada 

masa Orde Baru.  

Demikian beberapa buku yang mendukung dalam penyusunan 

penulisan skripsi. Sehingga nantinya dapat dijadikan suatu pandangan bagi 

penulis dalam acuan penulisan.      

 

1.9 Sistematika Skripsi 

Prosedur penelitian ini akan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

Sebagai tahap awal adalah pengumpulan sumber yang sesuai dengan 

permasalahan dalam penelitian ini, baik sumber primer maupun sumber 

sekunder. Sumber itu akan dicari dibuku-buku yang relevan dengan masalah 

yang diteliti dan buku-buku pendukung lainnya.  

Tahap selanjutnya, dilakukan kritik sumber yaitu menilai keadaan 

sumber dan keotentikan sumber yang ditemukan, baik secara eksternal ialah 

suatu pengkajian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah untuk 

mendapatkan keotentikannya. Adapun kritik secara internal pada intinya 

adalah menekankan pada aspek kedalamnya yaitu isi dari sumber dengan 

mengetahui kredibilitas dari sumber tersebut.  
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Setelah dilakukan kritik sumber, kemudian melangkah ketahap 

intepretasi atau penafsiran data yang sudah diseleksi sebelumnya tersebut. 

Tahap yang terakhir adalah penyusunan atau penulisan sejarah yaitu 

penyusunan fakta-fakta dalam suatu sintesis yang utuh sebagai suatu kesatuan.  

Bab I  Pendahuluan  

Berisi pengantar yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, 

penegasan istilah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, serta 

sistematika skripsi. 

Bab II  Sejarah ABRI di Indonesia   

Membicarakan tentang sejarah ABRI pada masa Kemerdekaan 1945-

1949, pada masa Demokrasi Liberal 1949-1959, pada masa 

Demokrasi Terpimpin !959-1965 dan pada masa Orde Baru 1966-

1997. 

Bab III  Dwifungsi ABRI 

Menjelaskan tentang Dwifungsi ABRI yaitu: konsep Dwifungsi 

ABRI, dasar hukum Dwifungsi ABRI dan perkembangan Dwifungsi 

ABRI. 

Bab IV  Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik pada Masa Orde Baru   

Menjelaskan tentang bagaimana peran ABRI sebagai kekuatan sosial 

politik yaitu peran ABRI dalam bidang ideologi, bidang politik, 

bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan dalam bidang pertahanan 

dan keamanan.  

Bab V  Penutup  

Kesimpulan dan saran dari uraian bab-bab sebelumnya yakni sebagai 

jawaban atas permasalahan yang diajukan. 
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BAB II 

SEJARAH ABRI DI INDONESIA 

 

Sejarah pembentukan ABRI di Indonesia, tidak bisa lepas dari sejarah 

yang cukup panjang, yaitu perjuangan rakyat Indonesia mengangkat senjata untuk 

mengusir penjajah dan memerdekakan bangsa Indonesia. Para pemuda dan rakyat 

Indonesia dengan sukarela berjuang membela negara Republik Indonesia, hal ini 

didorong adanya semangat nasionalisme yang tinggi (T.B. Simatupang, 

1998:170). 

 

1. Perang Kemerdekaan (1945-1949) 

Kekalahan Jepang dari tentara Sekutu dalam perang dunia kedua dengan 

dijatuhkannya bom atom dikota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 14 

Agustus 1945, mempunyai dampak yang besar terhadap kekuasan Jepang di 

Indonesia. Atas terjadinya peristiwa tersebut akhirnya pada tanggal 17 Agustus 

1945 bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya, yang 

merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia membebaskan diri dari 

penjajahan.  

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya 

tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan untuk membentuk tiga badan sebagai 

wadah menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan-badan itu adalah: 

Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) yang 

ternyata tidak jadi dibentuk, dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR 

merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) 

yang semula bernama Badan Pembantu Prajurit (BPP). BPP sudah ada pada 

jaman pemerintahan Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota-
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anggota Tentara PETA dan Heiho. Setelah PETA dan Heiho dibubarkan oleh 

Jepang, pada tanggal 18 Agustus 1945 tugas untuk menampung bekas anggota 

PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP (A.H. Nasution, 1963:106-110). 

Pembentukan BKR adalah hasil perubahan dari sidang PPKI tanggal 19 

Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk tentara kebangsaan. 

Perubahan tersebut merupakan keputusan sidang tanggal 22 Agustus 1945 

yaitu tidak membentuk tentara kebangsaan yang dilandasi oleh pertimbangan 

politik. Bagan 1.1 Struktur organisasi BKR tanggal 22 Agustus 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Disjarah TNI AD Jilid VII, 1979:8) 
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BKR bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban didaerah-

daerah. BKR tumbuh secara spontan dari bawah, didaerah-daerah, didorong 

oleh panggilan jiwa para pemuda, banyak diantaranya berasal dari PETA, 

Heiho, KNIL, Seinendan, Keibodan dan laskar-laskar perjuangan. Mereka 

masuk didorong untuk berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan negara yang 

kedaulatannya menghadapi ancaman pihak penjajah. BKR mempersenjatai, 

dilengkapi dan membekali diri sendiri, disusun secara kedaerahan (teritorial 

administratif) dan sedikit banyak dikendalikan oleh Komite Nasional Indonesia 

(KNI) didaerah (N. Notosusanto, 1984:37).  

Unsur BKR tidak terdiri dari darat saja akan tetapi terdapat pula unsur dari 

udara dan laut. Para bekas Kyugun Heiho serta pemuda yang bekerja pada 

obyek vital dipelabuhan-pelabuhan maupun jawatan-jawatan pelayaran 

membentuk BKR penjaga pantai. Sementara pemuda bekas anggota badan 

penerbangan Belanda (ML, MLD, VVC) dan pemuda bekas anggota kesatuan 

penerbangan jepang seperti Rikigun Koku Butai, Koigun Koku Butai, dan 

Nampo Koku Kabusyiki membentuk BKR udara (N. Notosusanto, 1984:38). 

Setelah pendaratan sekutu yang pertama di Jakarta tanggal 25 September 

1945 ternyata membawa unsur kekuasaan pemerintah Belanda. Perkembangan 

BKR selanjutnya mengalami kesulitan dalam upaya mengkoordinasikan 

perjuangan melawan sekutu. Hal tersebut disebabkan karena dalam 

menentukan arah perjuangan bangsa Indonesia memiliki dualisme kekuatan 

senjata, yakni BKR dan badan perjuangan yang tidak tergabung dalam BKR 

seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Buruh Indonesia (BBI), 

Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI), Pemuda Penyongsong Republik 

Indonesia (PPRI), Hisbullah dan Sabilillah (N. Notosusanto, 1983:39). Konflik 
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dan tidak adanya kesepakatan pendapat sering terjadi diantara kedua belah 

pihak. Melihat latar belakang kondisi keamanan dalam negara yang semakin 

gawat, dikarenakan datangnya tentara Inggris serta didorong kurangnya 

koordinasi antara BKR dan BN atau badan perjuangan yang lain tentang arah 

perjuangan, maka pemerintah membentuk sebuah tentara kebangsaan (A.H. 

Nasution jilid I, 1995:125-127). 

Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah 

No:2/X/1945 yang berisi, “Untuk memperkuat peranan keamanan umum, 

maka diadakan suatu Tentara Keamanan Rakyat (TKR)”. Bekas Mayor Urip 

Soemohardjo diserahi tugas untuk membentuk tentara, beliau diangkat sebagai 

Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal. Letnan Jenderal 

Urip Soemohardjo berhasil mendasarkan Markas Tertinggi TKR di 

Yogyakarta. Konferensi pertama antara para komandan divisi dan resimen 

TKR diadakan di Yogyakarta pada tanggal 12 November 1945 dan dipimpin 

oleh Letnan Jenderal Urip Soemohardjo. Dalam pertemuan ini antara lain 

diadakan pemilihan Panglima Besar dan Menteri Keamanan Rakyat. Terpilih 

sebagai Panglima Besar ialah Kolonel Sudirman yang pada waktu itu menjabat 

sebagai Panglima Divisi V/ Banyumas dan sebagai Menteri Pertahanan terpilih 

Sultan Hamengku Buwono IX. Pengesahan jabatan Panglima Besar Soedirman 

baru ditetapkan pada tanggal 18 Desember 1945, sedangkan usul Sultan 

Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Keamanan Rakyat tidak dapat 

diterima pemerintah (Subijono, 1995:11). 

Kekuatan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) semakin bertambah dengan 

dikeluarkannya surat pernyataan dari para bekas perwira KNIL pada tanggal 

14 Oktober 1945. Dalam pernyataan itu ditegaskan bahwa para mantan  
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perwira KNIL berdiri dibelakang Pemerintah Republik Indonesia dan siap 

menerima perintah-perintah dengan segala kekuatan lahir dan batin (Pusjarah 

& Tradisi TNI, 2000:18). 

Bagan 1.2 Struktur Organisasi TKR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Disjarah TNI AD Jilid VII, 1979:17) 
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hari angkatan perang yang jatuh pada tanggal 5 Oktober (Koesnodiprodjo, 

1951:157) 

Kemudian pada tanggal 25 Januari 1946 melalui Penetapan Pemerintah 

No: 4/S.D./1946 Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) diubah menjadi Tentara 

Republik Indonesia (TRI). Tujuan perubahan ini adalah pemerintah ingin 

membentuk suatu alat ketentaraan yang sempurna dengan mengambil teladan 

dari bangsa lain (A.H. Nasution, 1963:248).  

Bagan 1.3 Struktur Organisasi TRI mulai pertengahan tahun 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Disjarah TNI AD Jilid VII, 1979:32) 
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maupun alat pemerintah. Usaha ini direalisasikan melalui Penetapan Presiden 

RI tanggal 3 Juni 1947 dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 

1947 yang salah satu isinya mengesahkan berdirinya TNI dan membubarkan 

bentuk laskar serta angkatan perang lain yang bersenjata (Sendam 
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Untuk menyederhanakan operasional Angkatan Perang, dilaksanakan 

reorganisasi. Reorganisasi ini dimulai dari pucuk pimpinan TNI. Dasar dari 

reorganisasi ini adalah Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1948 tanggal 2 

Januari 1948 yang menetapkan perubahan pucuk pimpinan TNI dipecah 

menjadi Staf Umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran 

dipimpin oleh seorang Panglima Besar Angkatan Besar Mobil. 

Dilihat dari segi kepentingan nasional, rasionalisasi merupakan suatu 

keharusan. Rasionalisasi dalam Angkatan Perang bertujuan untuk 

menyehatkan kembali organisasi dan kekuatan Angkatan Perang dengan 

menyederhanakan organisasi agar lebih efisien sesuai dengan kepentingan 

Hankamnas pada waktu itu. Hanya pelaksanaannya rupa-rupanya tidak 

didasarkan pada konsensus yang luas (Saleh As’ad Djamhari, 1979:41).     

Bagan 1.4 Struktur organisasi TNI setelah  pelaksanaan RERA tahun 1948 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
(Pusjarah TNI AD Jilid I, 2000:68) 
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Selanjutnya dalam reorganisasi tubuh TNI diadakan peleburan berbagai 

instansi dan pembentukan instansi baru. Pada tanggal 8 Maret 1948 Panglima 

Besar Jenderal Soedirman sesudah mendapat restu dari Presiden membentuk 

panitia khusus untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan psikologis 

menyangkut personalia.  

Akhirnya beberapa kesulitan dapat diatasi pada tanggal 4 Mei 1948 

dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 14 Tahun 1948, yang isinya:  

a. Kesulitan mobil dan teritorial tersusun dalam Komando Jawa dan 

Komando Sumatera terdiri atas Divisi dan Teritorium. Semua staf dan 

kesatuan diluar itu dihapuskan. 

b. Kepala Staf di Kementrian Pertahanan dan para Panglima Kesatuan Mobil 

dan Teritorial segera menyelesaikan rekonstruksi dan rasionalisasi atas 

kesatuannya sesuai dengan formasi dan organisasi baru beserta susunan 

personalianya, paling lambat 1 Juni 1948. 

c. Dalam keadaan bahaya, Staf Umum Angkatan Darat masuk Staf Panglima 

Besar Angkatan Perang. 

Berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan tanggal 28 Oktober 1948 

sebagai pelaksanaan dari Penetapan Presiden No. 14 Tahun 1948, dibentuk dua 

Komando yaitu Komando Jawa dan Komando Sumatera. 

Dengan selesainya reorganisasi dan rekonstruksi, maka terdapatlah 

kesatuan Komando dalam Angkatan Perang. Kesatuan Komando itu dalam 

waktu dekat berguna sekali, yakni ketika Belanda melancarkan Agresi Militer 

yang kedua.          
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2. Masa Demokrasi Liberal (1949-1959) 

a. Usaha Pembangunan Pertama 

Sesudah pengakuan kedaulatan, masalah utama yang dihadapi 

Angkatan Perang adalah masalah pembangunan diri, pengalaman sebagai 

tentara rakyat dan tradisi sebagai pejuang perlu disesuikan dengan kondisi 

baru. Dalam rangka pembangunan Angkatan Perang sebagaimana yang 

menjadi program kabinet RIS (Saleh As’ad Jamhari, 1979:51).    

Pembentukan Angkatan Perang Indonesia Serikat (APRIS) sebagai 

salah satu hasil keputusan KMB dimana TNI sebagai intinya, 

menimbulkan masalah psikologis yang menegangkan. Disatu pihak TNI 

keberatan untuk bekerja sama dengan musuhnya. Sebaliknya dari pihak 

KNIL terdapat pula tuntutan untuk ditetapkan sebagai alat negara bagian 

dan menentang masuknya TNI ke dalam negara bagian tersebut. 

Bagan 1.5 Organisasi APRIS berdasarkan Penetapan Menhan  No. 

126MP/50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Disjarah TNI AD Jilid VII, 1979:104) 
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Angkatan Perang yang lahir dalam masa revolusi kemerdekaan sering 

menjadi sumber instabilitas dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan 

negara (T.B. Simatupang, 1980:82). Masalah inilah yang harus 

diperhatikan dalam membangun TNI dimasa damai setelah tercapai 

pengakuan kedaulatan. 

Dalam periode ini Angkatan Darat disatu pihak harus menghindari 

pertempuran, tetapi disatu pihak lain terpaksa menghadapi “bom waktu” 

yang ditinggalkan oleh Belanda. Dalam hal personil dijelaskan bahwa 

sasaran utama adalah penempatan, penukaran, penambahan tenaga, 

kebijaksanaan kepangkatan, pembinaan bibit baru dan lain sebagainya. 

Struktur organisasi Angkatan Laut didasarkan pada Surat Keputusan 

Menteri Pertahanan Tanggal 4 Pebruari 1950. Kepala Staf Angkatan Laut 

membawahi tiga orang Kepala Staf yaitu Kepala Staf Operasi, Kepala Staf 

Khusus, dan Kepala Staf Materiil, yang masing-masing dijabat oleh 

Kolonel Adam, Letkol R.B.N. Djajadiningrat, dan Letkol H.F.W. Romein. 

Pada masa awal itu masalah reorganisasi penempatan-penempatan 

personalia dan masalah-masalah psikologis merupakan masalah-masalah 

utama yang harus dihadapi. Markas Besar AL, selama Aksi Militir II 

Belanda terletak di Kutaraja Aceh. 

Sedangkan penyusunan organisasi AURI dimulai setelah 

berlangsungnya serah terima Hoofdkwartier Militaire Luchtvaart pada 

tanggal 27 Juni 1950. Pada saat itu dengan resmi berdiri Markas Besar AU 

yang merupakan pusat dari perencanaan, koordinasi, dan pengawasan 

instansi-instansi pelaksana atau komando. Untuk menertibkan pesawat-

pesawat udara dan fasilitas-fasilitas penerbangan yang diterima dari ML, 
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dibentuk dua skuadron yaitu Skuadron I berpusat di Cililitan dan 

Skuadron II di Andir.      

b. Mengamankan Integritas Nasional 

Peleburan anggota-anggota tentara eks KNIL dalam APRIS membawa 

masalah dan kesulitan psikologis. Gejala penolakan TNI kedalam negara 

bagian terlihat di Bandung, Kalimantan Barat, Makasar, dan Ambon. 

Bom waktu yang pertama meledak adalah di Bandung pada tanggal 23 

Januari 1950 dikenal dengan pemberontakan APRA dipimpin oleh Kapten 

Westerling. Kemudian disusul pada tanggal 5 April 1950 di Makasar 

dipimpin oleh Kapten Andi Azis. Bom waktu yang ketiga meledak di 

Maluku Selatan. Proklamasi berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) 

pada tanggal 25 April 1950 dibawah pimpinan Dr. Soumokil bekas  Jaksa 

Agung Negara Bagian Indonesia Timur. 

Selain mengatasi persoalan internal dengan adanya peleburan tentara 

tersebut, APRIS juga memikul tugas untuk menyelesaikan pemberontakan 

DI/TII yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 

7 Agustus 1949, dan pengaruhnya dibeberapa daerah lain.  

Pengaruh DI/TII merambah di Jawa Tengah dengan pimpinan Amir 

Fatah dan Subchi sehingga mereka mendirikan NII di Jawa Tengah. Pada 

tanggal 23 September 1953 Teungku Daud Beureuh di Aceh 

memproklamirkan berdirinya NII di Aceh. Pengaruh DI lainnya adalah 

dengan kemunculan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan pada tanggal 7 

Agustus 1953 dan memproklamirkan Sulawesi Selatan sebagai bagian dari 

NII (Saleh As’ad Jamhari, 1979:72). 
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Demokrasi Liberal di tahun 1950-an menimbulkan instabilitas. 

Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tahun 1955 tidak berhasil 

menghilangkan ketidakadilan politik. Hal ini memperkuat orang-orang 

yang berada di daerah untuk membentuk pemerintahan sendiri, seperti 

yang terjadi di Padang tanggal 15 Pebruari 1958 dengan 

diproklamasikannya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia 

(PRRI). Serta lahirnya Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) di 

Makassar pada tanggal 1 Maret 1958.       

c. Mempertahankan Kekompakan Intern 

Sepeninggalnya Panglima Besar Jenderal Soedirman pada bulan 

Januari 1950, terjadi perubahan yang cukup besar dalam tubuh TNI 

sehingga hampir menyebabkan TNI menjadi goyah (Bilveer Singh, 

1995:38). 

Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952 dan 27 Juli 

1955. Peristiwa 17 Oktober 1952 ini menyebabkan perpecahan dalam 

tubuh TNI AD yang meluas sampai kedivisi-divisi di beberapa daerah. 

Peristiwa ini merupakan pergulatan antara kekuatan yang menghadapi 

otonomi TNI AD yang kelak berkembang menjadi fungsi sosial politik 

ABRI melawan penganut paham supremasi sipil (N. Notosusanto, 

1984:72). Akhirnya masalah yang berkaitan dengan peristiwa 7 Oktober 

1952 dideponir oleh pemerintah. Namun demikian terhadap peristiwa 

tersebut tidak dapat diadakan penyelesaian intern secara tuntas dan bahkan 

terjadi pergolakan-pergolakan intern dalam tubuh TNI AD yang 

berkepanjangan. 
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Sedangkan peristiwa 27 Juli 1955 yang terjadi pergantian KSAD yang 

dilakukan oleh Menteri Pertahanan yaitu Iwa Kusuma Sumantri tanpa 

adanya persetujuan dari pihak TNI AD.  Akibat dari keputusan tersebut 

mendapat reaksi keras dari kalangan TNI AD karena merusak nama-nama 

yang berlaku di AD sehingga pelantikan Kolonel Bambang Oetojo sebagai 

KSAD pada tanggal 27 Juli 1955 diboikot oleh semua Panglima Tentara 

dan Teritorial sekalipun berada di Jakarta atas perintah WKSAD Kolonel 

Zulkifli Lubis. 

Atas kejadian terebut, Pemerintah menskor Kolonel Zulkifli Lubis dan 

memerintahkan Kolonel Mursito untuk menjabat WKSAD, tetapi ditolak 

(Saleh As’ad Jamhari, 1979:84). 

Masalah KSAD kemudian diteruskan penyelesaiannya oleh kabinet 

penggantinya yaitu kabinet Burhanudin Harahap. Menteri Pertahanan 

yang dirangkap oleh Perdana Menteri memutuskan mengangkat Kolonel 

A.H. Nasution sebagai KSAD diantara calon-calon yang diajukan. 

Pengangkatan secara resmi diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1955, 

dan tanggal 7 November 1955 secara resmi Kolonel A.H. Nasution 

diangkat sebagai KSAD dan dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor 

Jenderal (Saleh As’ad Jamahari, 1979:87). 

Sementara itu pada tahun 1956 di wilayah Timur Tengah terjadi agresi 

oleh negara Inggris, Perancis, Israel terhadap Mesir sebagai akibat 

dinasionalisasikannya terusan Suez oleh Presiden Gamal Abdu Nasser. 

Pergolakan ini mengundang campur tangan PBB. Sebagai anggota PBB, 

Indonesia pada tanggal 8 November 1956 menyatakan bersedia untuk ikut 

serta dalam tugas polisi PBB di daerah Terusan Suez. 
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  Misi ini melibatkan TNI Angkatan Darat dari TT IV/Diponegoro dan 

TT V/ Brawijaya yang selanjutnya diberi nama Pasukan Garuda dengan 

pimpinan Kolonel Hartoyo kemudian Letkol Suadi. Misi ini dapat 

dijalankan dengan baik sehingga menambah kepercayaan PBB untuk 

menugasi kembali pada Indonesia. 

Misi kedua adalah membantu PBB dalam memulihkan keamanan dan 

ketertiban di Negara Kongo, melalui Kontingen Pasukan Garuda II. Nama 

kontingen diubah menjadi Komando pada saat pengiriman misi III. Misi 

III ini untuk tugas di Kongo kembali.  

  

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)      

a. Modernisasi Angkatan Perang 

Salah satu unsur dari pembinaan Angkatan Bersenjata adalah 

penyediaan peralatan yang cukup. Selama perang Kemerdekaan, peralatan 

ABRI pada umumnya terdiri dari senjata-senjata yang diperoleh dari 

tentara pendudukan Jepang, baik melalui rampasan maupun melalui 

perundingan. Peralatan ini sebagian kemudian jatuh ketangan Belanda dan 

Sekutu. Karena itu selama perang kemerdekaan peralatan ABRI kurang 

dibandingkan dengan peralatan Belanda. 

Sesudah pengakuan kedaulatan, ABRI menerima warisan peralatan 

dari Belanda. Namun peraralatan itu sesungguhnya belum memadai bila 

dibandingkan dengan jumlah personil dan kebutuhan pada waktu itu. 

Selain itu peralatan tersebut pada umumnya sudah out of date (usang) 

karena merupakan peralatan yang berasal dari Perang Dunia II  ABRI 
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masih memakai peralatan yang dinegara lain sudah dikategorikan benda 

museum. 

Kemungkinan untuk memordenisasi peralatan terbuka oleh dua hal. 

Pertama oleh pemberontakan PRRI/Permesta, dan kedua oleh semakin 

meningkatnya perjuangan pembebasan Irian Barat. 

Salah satu cara yang palig mudah pada waktu itu ialah membeli 

peralatan dari luar negeri sebab industri dalam negeri belum 

memungkinkan. Untuk melaksanakan tugas pembelian itu, dalam bulan 

Desember 1960 pemerintah membentuk misi yang dipimpin oleh Menteri 

Keamanan Nasional/KSAD Jenderal A.H. Nasution. 

Berhubung dengan susahnya memperoleh bantuan senjata dari blok 

Barat, maka pembelian peralatan terutama senjata-senjata berat lebih 

banyak diperoleh dari blok Timur, terutama Uni Sovyet. Dengan 

penambahan senjata dan peralatan itu maka ABRI secara bertahap dapat 

mengejar ketinggalannya dibidang persenjataan. Dalam hal itu ternyata 

besar manfaatnya dalam perjuangan pembebasan Irian Barat. 

Aspek lain dalam masalah pembinaan sebuah Angkatan Bersenjata 

adalah pendidikan. Pendidikan akan melahirkan kemahiran, keterampilan, 

teknik dan kepemimpinan. Dalam hal pendidikan ini ABRI menempuh 

dua cara. Pertama mendidik anggota-anggota didalam negeri dan kedua 

mengirimkan anggota-anggota untuk dididik diluar negeri. 

Dalam periode Demokrasi Terpimpin, pendidikan dalam negeri 

memperlihatkan kemajuan yang pesat. ABRI telah menemukan konsepsi 

yang jelas mengenai aspek-aspek pendidikan tersebut. Pada mulanya 

terdapat dua pendapat mengenai pendidikan itu, yaitu: 
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1. Pendidikan yang mengutamakan rasio, teknik dan kemahiran diatas 

unsur moril dan semangat. 

2. Pendidikan yang mengutamakan penanaman semangat dan moril yang 

tinggi bagi tentara selaku alat revolusi yang berani berkorban karena 

keyakinan dan semangat bukan karena upah serta senjata modern atau 

kemahiran belaka. 

Untuk pendidikan yang ditempuh oleh anggota-anggota ABRI diluar 

negeri, maka unsur rasio-tekniklah yang dipentingkan. Pengiriman siswa 

ke luar negeri itu didasarkan kepada kenyataan bahwa pendidikan dalam 

negeri masih belum mencukupi. Pimpinan ABRI juga menyadari bahwa 

dengan hanya memuaskan diri dengan pendidikan dalam negeri, maka 

ABRI akan tertinggal dalam perkembangan teknologi modern. 

Pada tahun 1961 dengan dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 1961 pasal 

3 lembaran negara No. 245 tanggal 30 Juni 1961, dimana Kepolisian 

Negara adalah Angkatan Bersenjata dalam jajaran militer di Indonesia 

langsung dibawah Presiden.  

Penyatuan Angkatan-angkatan dan Polri dalam satu wadah yang 

dalam masa Orde Baru dikenal dengan nama ABRI terlaksana dalam 

tahun 1962 berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 225/Plt. Tahun 

1962. Penyatuan itu pada hakikatnya merupakan satu sikap penting 

didalam perjuangan untuk integrasi ABRI yang senantiasa dihambat dan 

dihalangi oleh kekuatan-kekuatan politik diluar ABRI (Saleh As’ad 

Jamhari, 1979:98). 
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b. Melaksanakan Trikora dan Dwikora 

Usaha-usaha secara diplomasi yang dimulai sejak kabinet Negara 

Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950 untuk menyelesaikan 

masalah Irian Barat selalu mengalami kegagalan. Kegagalan ini adalah 

akibat dari sikap pihak Belanda yang berusaha untuk terus menduduki 

Irian Barat.  

Pada tanggal 17 Agustus 1960 hubungan diplomatik dengan Belanda 

diputuskan. Untuk lebih meningkatkan perjuangan, maka Dewan 

Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang 

diucapkan oleh Presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961 di 

Yogyakarta. Isi dari Trikora yaitu: 

1. Gagalkan pembentukan negara Papua bikinan Belanda kolonial. 

2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. 

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum. 

Peranan ABRI dalam melaksanakan Trikora adalah dengan 

membentuk Komando Mandala. Pelaksanaan pembebasan Irian Barat 

dengan metode infiltrasi, yang berhasil menembus dinding radar 

pertahanan Belanda yang sangat diandalkan oleh mereka. 

Setelah Trikora, ABRI dihadapkan pada pelaksanaan Dwikora. Dwi 

Komado Rakyat (Dwikora) adalah penegasan dari politik konfrontasi yang 

dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1961-1966 

terhadap pembentukan negara Federasi Malaysia.       
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c. Menghadapi Rongrongan Orde Baru 

Usaha mengadu domba antara angkatan dengan angkatan tidak dapat 

dilepaskan dari usaha verpolitisering Angkatan Bersenjata yang dilakukan 

oleh golongan politik. 

Dalam tahun 1962 Presiden mengeluarkan keputusan bahwa Presiden 

adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Hal ini dimaksudkan 

sebagai imbangan kekuatan (balance of power) baik intern ABRI maupun 

ABRI dengan partai-partai politik. 

Hal ini kemudian akan terlihat dalam pemberontakan G.30S/PKI 

dimana Angkatan Darat terpaksa mencurigai AURI, sedangkan Kostrad 

harus berhadapan dengan kesatuan-kesatuan dari Brigif I Kodam V/Jaya 

dan Batalyon 530 dan 454. Bahkan dalam rangka penumpasan PKI di 

Jawa Tengah, PKI mempropagandakan bahwa RPKAD adalah tentara 

Nekolim.   

 

4. Masa Orde Baru (1966-1997) 

Peristiwa G.30 S/PKI 1965 berdampak pada berakhirnya kekuasaan Orde 

Lama dibawah pemerintahan Presiden Soekarno dan merupakan awal lahirnya 

kekuasaan Orde Baru dibawah pemerintahan Soeharto. Orde Baru merupakan 

tatanan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang meletakkan 

kembali pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru 

disatu pihak telah melakukan koreksi total atas penyelewengan- 

penyelewengan disegala bidang yang terjadi pada masa-masa sebelumnya, di 
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lain pihak menyusun kembali kekuatan bangsa dan menentukan cara-cara yang 

tepat untuk menumbuhkan stabilitas nasional jangka panjang, dalam rangka 

mempercepat proses pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. Kelahiran Orde Baru yang didukung oleh ABRI dan rakyat dipandang 

sebagai penataan kembali terhadap kehidupan sosial, politik, dan terutama 

ekonomi yang hancur akibat dari pemerintahan Orde Lama yang kurang 

memperhatikan keadaan rakyat Indonesia.  

Sebenarnya masalah integrasi ABRI bukanlah masalah yang baru, karena 

secara lahir ABRI terintegrasi pada dasar dan tujuan serta sasaran perjuangan 

yang satu yaitu menghadapi musuh yang hendak merongrong Kemerdekaan 

Negara. Hambatan utama integrasi ABRI dalam masa Orde Lama adalah 

divergensi dan rivalitas antar angkatan. Dengan melihat kenyataan tersebut 

para pimpinan ABRI berusaha menghilangkan divergensi melalui tiga macam 

pendekatan, yaitu pendekatan mental, pendekatan doktrin, dan pendekatan 

organisatoris (Saleh As’ad Jamhari, 1979:128). 

Khusus mengenai pendekatan yang pertama ditekankan pada bidang 

pendidikan sebagai salah satu sarana integrasi ABRI secara fisik, yang   

dimulai pada tingkat bentukan perwira. Salah satu sarana untuk  

merealisasikan integrasi di bidang pendidikan ini adalah dengan adanya 

kurikulum yang seragam.  

Dengan adanya doktrin yang dimiliki oleh masing-masing angkatan, maka 

diadakan pra-Seminar Hankam pada tanggal 21 September sampai 17 Oktober 

1966. Tujuan diadakannya pra-Seminar Hankam merumuskan persiapan 

menuju Seminar Hankam. Seminar Hankam I ini terlaksana pada tanggal 12 – 
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21 November 1966 yang menghasilkan doktrin Pertahanan Keamanan 

Nasional dan doktrin perjuangan ABRI yang bernama Catur Dharma Eka 

Karma (Cadek) yang berarti tugas pokok ABRI yang terdiri atas empat matra, 

yang merupakan satu perbuatan suci yang wajib diperjuangkan bersama untuk 

kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Hasil seminar ini disahkan dengan 

Surat Keputusan Menteri Utama Pertahanan Keamanan No. KEP/B/177/1966 

pada tanggal 21 November 1966 (Saleh As’ad Jamhari, 1979:131). 

Rumusan hasil Seminar Hankam I ini kemudian melalui Rapat Kerja 

Hankam pada bulan November 1967, karena dianggap masih 

mencampuradukkan masalah doktrin dan kebijaksanaan pelaksanaan. Usaha 

untuk menyempurnakan doktrin ini masih diteruskan dan telah pula dibentuk 

Panitia Kerja Doktrin Perata Nusantara yang terdiri atas wakil-wakil angkatan 

dan departemen Hankam. Dengan dilaksanakannnya pendekatan doktriner ini 

maka pengembangan doktrin-doktrin dasar angkatan dihentikan. Kini ABRI 

hanya memiliki satu Doktrin Dasar saja, yaitu inti dari Cadek, dan 

pengembangan doktrin operasional masih dapat diteruskan.      

Keberadaan ABRI setelah pemilu tahun 1971 dalam wacana kehidupan 

politik di Indonesia mendapatkan tempat dalam Legislatif, praktek ekonomi 

dan bisnis, serta memainkan peran sebagai pendukung salah satu Partai politik 

yaitu Golkar (M. Rusli Karim, 1981:58). Dalam jajaran pemerintahan 

ditempatkan beberapa personil penting ABRI dalam MPR, Menteri, Gubernur 

dan Walikota ditingkat Propinsi, Bupati, Camat, Lurah ditingkat Kabupaten 

dan Desa. Bahkan dalam praktek ekonomi ada beberapa penguasa yang ingin 

mendapatkan dukungan dari kalangan militer dengan alasan menjaga 

keamanan. Sehingga dari contoh diatas hampir semua pucuk pimpinan pusat, 
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lokal dan dukungan praktek ekonomi pada masa Orde Baru berasal dari 

kalangan ABRI.  

Bagan 1.6 Struktur Angkatan Bersenjata Indonesia (TNI) Tahun 1974 
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merupakan fraksi “pendukung pemerintah”. Dibidang eksekutif ABRI juga 

menyumbangkan prajurit-prajurit terbaiknya untuk melaksanakan tugas negara 

dan pemerintahan di banyak bidang mulai dari tingkat yang tertinggi sampai 

yang terendah, dipusat maupun didaerah. Di samping itu ABRI juga 

menyumbangkan gagasan dan fikirannya berupa konsep-konsep kepada 

pemerintah. Dengan usaha-usaha seperti diatas, maka ABRI sebagai kekuatan 

sosial politik selalu membantu pelaksanaan program-program repelita untuk 

mencapai cita-cita Orde Baru.  

Keberadaan ABRI sejalan dengan peran sosial politiknya di Indonesia 

setelah tahun 1980 sampai dengan tahun 1990-an telah mendapatkan sorotan 

dan kritikan dari berbagai lapisan masyarakat seperti para ilmuwan, pakar 

politik, cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat dan bahkan dari kalangan 

purnawirawan ABRI sendiri. Persepsi dan kritik itu timbul karena keberadaan 

ABRI dalam praktek kehidupan sosial politik terdapat beberapa 

penyimpangan, karena dalam konsep Dwi Fungsi ABRI memang mengarah 

pada kekuasaan militer, pemerintahan diktator dan pemerintahan militerisme. 

Sehingga reaksi masyarakat Indonesia terhadap peran sosial politik ABRI 

begitu gencar dan mendapatkan kritikan sehingga peranannya dalam 

kehidupan sosial politik di Indonesia harus ditinjau kembali agar tidak 

menyengsarakan rakyat dan kehancuran bangsa Indonesia.   
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BAB III 

DWI FUNGSI ABRI 

 

Sejarah perkembangan ABRI amat menentukan pembentukan 

pandangannya tentang peran dan tempatnya dalam masyarakat. ABRI merupakan 

angkatan bersenjata ciptaan ABRI sendiri dan sejauh itu, ABRI melihat dirinya 

berada diatas politik dan proses-proses politiknya (Bilveer Singh, 1995:44). 

Pengertian Dwifungsi ABRI adalah fungsi yang melekat dan dimiliki pada 

seluruh prajurit ABRI sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sosial politik dalam 

rangka perjuangan nasional untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945 (SK. Menhankam Pangab No. Skep 614/VI/1982). 

Menurut Bilveer Singh (1995:72) sebagai konsep politik, Dwifungsi ABRI 

merupakan hasil kristalisasi melalui proses deduksi atas pengalaman ABRI 

sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sosial politik sejak kelahirannya. 

Dwifungsi ABRI secara konseptual maupun praktis politis merupakan “kontra-

posisi” dari paham atau ideologi “supremasi sipil” (civilian supremacy). 

Sementara itu Dwifungsi ABRI sesungguhnya merupakan salah satu wacana 

politik terpenting selama Orde Baru. Kehadiran dan keberadaan Orde Baru berkait 

erat dengan doktrin Dwifungsi ABRI, yang selanjutnya menandai peran dominan 

ABRI dalam kehidupan sosial politik di Indonesia.  



 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Konsep Dwifungsi ABRI 

ABRI dengan Dwifungsinya yaitu baik sebagai kekuatan pertahanan 

keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik bergerak secara bersamaan 

dalam dua lingkungan kehidupan politik yaitu dalam kehidupan politik 

dilingkungan pemerintahan (suprastruktur politik) dan dalam kehidupan 

dilingkungan masyarakat (infrastruktur politik). Namun dalam perjaanannya 
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mucul pertanyaan bahwa masih dapatkah Dwifungsi ABRI bermanfaat untuk 

menghadapi tantangan-tantangan masa depan, dimana keaadaan yang dihadapi 

sekarang jauh sekali berbeda dengan masa lalu. Pertanyaan tersebut tidak 

dapat ditolak karena peranan ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan 

tetap diperlukan namun peranannya sebagai kekuatan sosial politik mulai 

diragukan. 

Berbagai pendapat yang berkembang di Indonesia menyatakan bahwa 

Dwifungsi ABRI hanyalah dalih untuk menempatkan anggota-anggota ABRI 

pada kedudukan yang penting dalam pemerintahan. Bahkan ada juga yang 

menyatakan bahwa Dwifungsi ABRI tidak mempunyai landasan 

konstitusional dan bertentangan dengan demokrasi. Sedangkan pendapat Z.H. 

Ahmad, Cruoch dan Jack Woddis menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada 

demokrasi dan bahwa yang berkuasa di Indonesia adalah rezim militer dengan 

realitas banyaknya anggota ABRI yang memegang pucuk pemerintahan baik 

dipusat maupun didaerah, sehingga Indonesia dikatakan sedang berada 

dibawah pemerintahan militer (Zakaria Haji Ahmad & H. Crouch dalam 

Tambunan, 1995:57). 

Dwifungsi ABRI adalah suatu konsepsi politik maka untuk memahami 

maknanya, harus dilihat dalam rangka kehidupan politik negara Republik 

Indonesia. 

a. Landasan pokok penentu kehidupan politik suatu negara 

Ada empat alasan pokok terpenting untuk mempelajari suatu sistem 

negara antara lain, yaitu: (1) ekologi negara yang bersangkutan, (2) sejarah 

bangsanya, (3) struktur sosialnya, (4) sistem nilai dan ideologi bangsanya 

(Tambunan, 1995:59) .    
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Suatu sistem politik yang efisien harus dapat memelihara 

kesinambungan yang serasi antara kontinuitas dan perubahan. Perubahan-

perubahan akan terjadi dan tidak dapat dihindari karena adanya tuntutan-

tuntutan sosial politik dan lain-lain yang terus menerus tumbuh serta 

berkembang dari landasan-landasan tersebut. Oleh sebab itu tuntutan-

tuntutan serta tanggapan terhadapnya harus berlangsung dalam suasana 

tertib dan aman, maksudnya berlangsung dalam konteks atau kerangka 

lembaga-lembaga politik yang stabil dan diterima oleh umum. 

Pelaku politik adalah pemeran utama dalam menggerakkan dan 

menentukan arah perjalanan bahtera negara, menurut teori Barat adalah 

partai politik melalui pemimpin-pemimpin pemerintahan yang ditunjuk 

mewakili partai politik. Di Eropa orang mengakui bahwa golongan 

fungsional terpenting peranannya dalam kehidupan kenegaraan, namun 

aspirasi politik mereka harus disalurkan melalui partai politik. 

Masuknya golongan fungsional kedalam roda demokrasi modern 

tersebut, timbul persoalan mengenai hubungan antara golongan fungsional 

dengan partai politik. Di Jerman Barat golongan fungsional secara 

langsung berhubungan dengan pemerintahan dengan melangkahi badan-

badan perwakilan dan partai-partai politik. Kemudian di Inggris dan 

Perancis memperlihatkan bahwa rakyat dan golongan fungsional harus 

menyalurkan aspirasi-aspirasi politik melalui partai politik (Tambunan, 

1995:62). 

Berdasarkan hal-hal tersebut dapatlah dimengerti bahwa kehidupan 

politik di berbagai negara berbeda satu dari yang lainnya. Oleh karenanya 

suatu konsep politik yang baik dan dapat diterapkan bagi suatu masyarakat 

tertentu, belum tentu baik dan dapat diterapkan bagi masyarakat yang lain.  
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b. Landasan-landasan pokok kehidupan politik di Indonesia 

Meninjau landasan pokok kehidupan politik di Indonesia ada 4 

landasan pokok yang mempengaruhi tatacara pengambilan putusan politik 

sebagaimana berikut, yaitu: landasan pertama adalah ekologi negara. 

Wilayah negara Indonesia yang berupa kepulauan merupakan sumber 

kesulitan yang besar karena mengandung potensi atau kekuatan-kekuatan 

yan bersifat sentrifugal. 

Landasan kedua adalah sejarah bangsa Indonesia yang tidak bisa 

dilepaskan dari pengalaman pertikaian antar sesama dan perpecahan. 

Sehingga kita harus selalu waspada terhadap bahaya laten perpecahan 

tersebut.  

Landasan pokok ketiga ialah struktur sosial. Struktur sosial bangsa 

Indonesia disamping merupakan sumber kekuatan juga merupakan sumber 

kesulitan yang tidak kecil. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia terdiri dari 

360 suku bangsa dengan bahasa, kebudayaan, adat istiadat, agama dan 

kepercayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya mengingat kemajemukan 

masyarakat dengan kesadaran politik yang masih relatif dangkal serta 

masih terbatas pada kepentingan kelompok sendiri, maka tidak dapat 

dielakkan terjadi penempatan kepentingan kelompok diatas kepentingan 

nasional. 

Jika ditambah lagi dengan fakta bahwa kurang lebih 20 juta rakyat 

Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan mutlak, dan lebih dari 65 

persen rakyat bermata pencaharian dibidang pertanian, maka dapat 

dipahami mengapa struktur sosial ini merupakan sumber kesulitan yang 

seolah-olah tiada habisnya. Oleh karena itu dapat dimengerti apa sebab 
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para pemimpin bangsa mengingatkan akan bahaya SARA (pertentangan 

antara Suku-Agama-Ras-Antar golongan). 

Landasan pokok keempat adalah sistem nilai dan ideologi. Ideologi 

bangsa adalah yang bersifat positif integratif karena didasarkan pada nilai-

nilai dasar yang telah dikenal dan berkembang sejak lama di seluruh 

masyarakat Indonesia. Pancasila bukan hanya ideologi nasional, tetapi 

juga kepribadian serta pandangan hidup bangsa, dan dasar negara 

Indonesia. Pancasila merupakan sumber tertib hukum bagi negara 

Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah mejemuk dan bersifat 

kompleks. Untuk membuat suatu konsensus atau sebuah kesepakatan 

dalam masyarakat yang demikian itu tidaklah mudah. Faktor-faktor yang 

menentukan dalam hal ini adalah antara lain kesadaran identitas nasional, 

nilai-nilai yang dapat dikompromikan dan tingkah laku yang dapat 

diramalkan, serta peranan dari para elit sangat menentukan. Itulah 

sebabnya maka penyebarluasan P-4 dilakukan secara intensif dan 

kontinyu. Berkenaan dengan itu masalah pokok yang dihadapi adalah 

perubahan sikap dan perilaku masyarakat akan selalu tertinggal apabila 

dibandingkan dengan perubahan-perubahan dibidang politik dan ekonomi 

yang sering menimbulkan persoalan struktural. Apabila yang demikian itu 

terjadi, maka perubahan-perubahan nilai dapat merupakan ancaman bagi 

Pancasila. Hal ini lebih menggarisbawahi bagi pentingnya usaha 

penyebarluasan P-4 dalam rangka pelestarian Pancasila. 

Penentuan baik atau tidaknya sistem politik ditentukan oleh 

kemampuannya dalam membangun serta mengembangkan suatu 

mekanisme yang dapat menyalurkan serta mengatur dinamika perubahan 
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yang berbeda-beda itu menuju keselarasan, keserasian, dan keseimbangan 

sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

c. Pemeran utama politik  

Pergolakan-pergolakan yang terjadi terutama dibidang politik dan 

ekonomi, telah memaksa ABRI dan kekuatan-kekuatan lain yaitu 

golongan fungsional dan golongan profesi  (yang kemudian sebagian besar 

bergabung dalam Golongan Karya) untuk maju kedepan. 
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Apa yang melatarbelakangi ABRI dapat berperan sebesar itu? Menurut 

Dr. T.B. Simatupang dalam Tambunan (1995:72) mengatakan bahwa 

menjelang dan pada saat proklamasi kemerdekaan kita telah mempunyai 

suatu proto army atau suatu tentara yang sedang dalam taraf pembentukan. 

Perlu diingat bahwa perang kemerdekaan bukan hanya merupakan 

perjuangan bersenjata saja, tetapi yang bersifat ideologis, politik, ekonomi, 

dan sosial budaya. 

Khusus mengenai peranan TNI/ABRI, Alfian dalam Tambunan 

(1995:74) mengatakan bahwa kiranya tidak ada yang menyangsikan 

bahwa peranan kepemimpinan TNI didalam masyarakat adalah sangat 

menonjol, dan sebagian disebabkan kegagalan pemimpin-pemimpin sipil 

dalam memakai kesempatan yang mereka pernah punyai untuk mengatur 

bangsa dan negara.  

Berdasarkan rumusan sumpah prajurit dan sapta marga itulah 

kemudian lahir konsepsi mengenai fungsi sosial politik, yaitu: ABRI 

sebagai pejuang dan sekaligus sebagai prajurit, ABRI sebagai faktor 

integrasi (kemanunggalan ABRI dengan rakyat), dan ABRI sebagai 

dinamisator dan stabilisator. 

Konsep Dwifungsi ABRI erat hubungannya dengan kelahiran dan peran 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama masa revolusi fisik dari bulan 

Agustus 1945 sampai dengan Desember 1945. perumusan konsep Dwifungsi 

Angkatan Bersenjata Indonesia dilatarbelakangi oleh pengalaman pada masa 

revolusi fisik yang menghasilkan perkembangan budaya politik, partisipatoris 

sejauh menyangkut keterlibatan militer dalam politik. 

Untuk memahami hakikat dan isi Dwifungsi Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia, kita mesti mulai dengan perkembangan selama revolusi 
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dari tahun 1945-1949 kemudian melihat revolusinya selama periode 

Demokrasi Liberal tahun 1950-1959, selama fase Demokrasi Terpimpin 1959 

sampai dengan tahun 1965, kemudian juga periode sekarang ini yang mulai 

dengan kegagalan kudeta PKI. 

Letnan Jenderal Hasnan Habib dalam Bilveer Singh (1995:67-71) 

mengutarakan identifikasi sejumlah prinsip Dwifungsi yang dibeda-bedakan 

sebagai berikut: 

1. ABRI mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan maupun fungsi sosial 

politik. Dalam fungsi pertahanan dan keamanan ABRI adalah alat negara 

yang diatur oleh pemerintah sekarang, sedangkan dalam fungsi sosial 

politik ABRI bukan alat negara atau pemerintah tetapi lebih merupakan 

salah satu kekuatan sosial politik yang ada dalam masyarakat. 

2. Dwifungsi bukanlah suatu doktrin atau teori mengenai hubungan sipil-

militer sebagaimana dijalankan di Barat. Dwifungsi tidak mengandalkan 

adanya bidang-bidang yang spesifik dan eksklusif bagi militer dan sipil. 

Dwifungsi tidak mengijinkan hubungan-hubungan sipil-militer dimana 

yang satu dominan terhadap yang lain. 

3. Dwifungsi berhubungan erat dengan konsep ketahanan nasional. Ini 

melibatkan partisipasi secara sukarela dari semua warga negara dalam 

pembangunan nasional. Jadi, ABRI harus menjamin bahwa para 

pemimpinnya, khususnya orang-orang yang menjalankan fungsi-fungsi 

non-militer diorientasikan pada pengembangan demokrasi dan terampil 

melakukan persuasif / pendekatan. 

4. Personil ABRI merupakan prajurit profesional maupun pejuang 

kemerdekaan. Jadi, selain merupakan anggota militer profesional, seorang 
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anggota ABRI harus menjadi warga negara sekaligus prajurit, pejuang 

kemerdekaan dan pejuang nasional. 

5. Dwifungsi hanya dapat dilaksanakan dengan sikap setia pada norma-

norma yang terdapat dalam Sapta Marga. Ini merupakan kode etik ABRI. 

Jadi dapat dilihat bahwa Dwifungsi ABRI mempunyai dua dimensi utama, 

yaitu: Politis, Dwifungsi adalah janji kesetiaan ABRI kepada bangsa untuk 

menjaga kesejahteraan seluruh bangsa dalam segala aspeknya. Dwifungsi juga 

menuntut agar ABRI dilibatkan dalam segala hal, baik dalam bidang militer 

maupun non-militer.  

Dimensi Strategis, Dwifungsi ABRI merupakan bagian dari konsep 

angkatan bersenjata tentang pelipatgandaan kekuatan. Dimensi ini 

menempatkan ABRI pada posisi dan tempat yang secara tradisional tidak akan 

mereka masuki, khususnya dalam arena sosial politik. Dimensi ini 

memungkinkan ABRI untuk memecahkan banyak masalah pada sumbernya 

tanpa harus menggunakan kekerasan, karena “dialog” jauh lebih baik daripada 

“bertempur” yang harus dilaksanakan oleh angkatan bersenjata jika kesulitan 

tiba-tiba. 

Jadi konsep Dwifungsi ABRI pada dasarnya dari  rumusan sumpah prajurit 

dan sapta marga mengenai fungsi sosial politik, yaitu: ABRI sebagai pejuang 

dan sekaligus sebagai prajurit, ABRI sebagai faktor integrasi (kemanunggalan 

ABRI dengan rakyat), dan ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator. 

 

2. Dasar Hukum Dwifungsi ABRI 

Yang dimaksud dengan dasar hukum Dwifungsi ABRI adalah dasar 

hukum ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Dasar hukum diartikan bukan 
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hanya landasan undang-undang saja tetapi lebih luas lagi. Jadi bukan 

menyangkut legalitas saja tetapi juga legitimasi dari dwifungsi ABRI. 

Pengaturan Dwifungsi ABRI dalam undang-undang baru dimulai pada 

zaman Orde Baru, walaupun sebelumnya beberapa peraturan perundangan 

telah menyinggung kedudukan ABRI seperti golongan fungsional, yaitu:  

a) UU No. 7 tahun 1957 tentang Dewan Nasional  

b) UU No. 80 tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional  

c) Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960.  

Dengan kedua Undang-undang itu maka untuk pertama kalinya ABRI 

secara formal diakui sebagai golongan fungsional dan wakil-wakil duduk 

sebagai anggota dalam Dewan Nasional dan Dewan Perancang Nasional. 

Tidak lama kemudian setelah pembentukan DPRGR dan MPRS pada tahun 

1960 maka ABRI mempunyai perwakilan didalamnya. Dasar hukumnya 

adalah Penetapan Presiden dan Keputusan Presiden. Peraturan Perundangan 

zaman Orde Baru yang menyangkut Dwifungsi ABRI dimulai dengan 

Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 yang kemudian disusul oleh UU No. 

15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 16 Tahun 1969 tentang 

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, isinya: “Mengingat 

Dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial harus kompak 

bersatudan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal Pancasila dan 

UUD 1945 yang kuat dan sentosa”. Kemudian Ketetapan MPR No. IV/ 

MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara mengukuhkan Dwifungsi 

ABRI sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional, yang isinya: 

“Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan 

keamanan dan kekuatan sosial yang tumbuh dari rakyat bersama rakyat 

menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara” (Tambunan, 1995:120). 
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Sebagai lanjutan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 pada tanggal 19 

September 1982 telah diundangkan Undang-undang No. 20 tahun 1982 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Kemudian 

yang terakhir Undang-undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI yang 

ditegaskan dalam pasal 6, yaitu: “Prajurit Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia mengemban Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 

yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial 

politik” (Tambunan, 1995:122). 

Dapat disimpulkan bahwa Dwifungsi ABRI mempunyai dasar hukum 

yang kuat sekali, baik dilihat dari segi teori hukum maupun dari segi hukum 

yang berlaku. Walaupun demikian perlu diperhatikan bahwa hukum tidak 

berdiri sendiri karena pada hakekatnya hukum adalah cermin dari kehidupan 

masyarakat dan cita-citanya. 

Dwifungsi ABRI juga akan tetap terjamin legitimasinya secara umum, 

sesuai dengan pendapat pakar sosiologi kemiliteran Prof. Jacqeus van Doorn 

dalam Tambunan (1995:122), bahwa (1) selama fungsinya sejalan dengan 

tujuan yang oleh bangsa yang bersangkutan dianggap legitimit, (2) selama 

subkultur angkatan bersenjata sejalan dengan budaya politik bangsanya, (3) 

selama susunan angkatan bersenjata cukup mencerminkan susunan atau 

komposisi masyarakat politiknya. 

Berdasarkan formula ini maka ABRI terutama para pemimpinnya harus 

selalu menjaga agar ketiga faktor penentu tadi tetap terpenuhi. Dengan begitu 

maka dasar hukum Dwifungsi ABRI akan tetap terjamin.             
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3. Sejarah Perkembangan Dwifungsi ABRI  

a. Dwifungsi ABRI (1945-1959) 

Menurut banyak pengamat, adanya peran sosial politik yang dilakukan 

oleh ABRI berjangkar pada proses awal perjalanan sejarahnya. Persepsi 

tentara mengenai dirinya sebagai kekuatan politik berasal dari perbedaan 

kabur tentang fungsi militer dan fungsi politik dalam masa perang 

kemerdekaan melawan Belanda. 

  Dijelaskan oleh Salim Said dalam Azca (1998:61), karakteristik unik 

dari angkatan bersenjata adalah ia membentuk dirinya sendiri. Artinya, ia 

bukan dibentuk oleh pemerintah atau partai politik. 

Ditambahkan pula oleh Jenkins, pada rentang periode revolusi fisik 

(1945-1949) inilah berkembang persepsi yang meluas dikalangan tentara 

bahwa TNI tidak dibentuk oleh pimpinan politik, sipil, melainkan oleh 

rakyat Indonesia. 

Pada saat yang sama, karakteristik militer Indonesia juga membentuk 

kecenderungan kelompok ini (tentara) untuk selalu melibatkan dalam 

politik. Karena militer Indonesia adalah organisasi yang tidak dibentuk 

oleh pihak manapun dan kemudian menjadi pemain utama, bahkan 

perantara dalam perpolitikan dinegara ini, sehingga menganggap dirinya 

mempunyai hak untuk menentukan arah perpolitikan negara ini. Tidak 

adanya arah dan pedoman yang jelas bagi pihak militer oleh politikus sipil, 

menjadikan militer harus memilih para pemimpinnya sendiri, termasuk 

panglimanya. 

Menurut Yahya Muhaimin dalam Azca (1998:76) setelah penyelesaian 

peristiwa 3 Juli 1946, yaitu peristiwa pemberontakan organisasi-organisasi 
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front bersatu pimpinan Tan Malaka terhadap pemerintahan Syahrir, 

dimana Jenderal Sudirman pada waktu itu sebagai Panglima Tertinggi 

Angkatan Bersenjata bersikap netral atas kejadian tersebut. Atas peristiwa 

tersebut menjadi jelaslah bahwa Jenderal Sudirman merupakan salah satu 

faktor politik penting sampai akhir hayatnya. 

Jadi, Jenderal Sudirman dan pihak militer menganggap diri mereka 

sebagai prajurit sekaligus lebih daripada sekedar prajurit, sebab sampai 

kadar tertentu mereka juga memiliki otonomi yang sering kali cenderung 

menerobos kedalam bidang yang dianggap sebagai hak istimewa para 

politikus sipil (major political factor) (Singh, 1995:76). 

Sementara itu, setelah penyerahan kedaulatan  Republik Indonesia oleh 

Belanda pada Desember 1949 dan pembentukan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia pada bulan Agustus 1950 peran militer dibatasi. 

Pembatasan ini oleh Salim Said ada alasannya, yaitu: pertama, UUDS 

tahun 1950 didasarkan pada tradisi demokrasi liberal yang dengan tegas 

menempatkan militer dibawah supremasi sipil. Kedua, angkatan darat 

berada ditangan kaum modernis. Ketiga, setelah Jenderal Sudirman 

meninggal pada bulan Januari 1950, pihak militer kehilangan sosok 

pemimpin kharismatis yang bisa menentang bila ia merasa militer 

diperlakukan secara tidak adil. 

Bagi pihak militer Indonesia, pengalaman perang gerilya menciptakan 

model perwujudan hubungan sipil-militer yang pada dasarnya memberi 

ciri pada kendali militer atas sistem politik diwilayah-wilayah yang tidak 

dikuasai Belanda. 
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Keputusan Sudirman untuk meneruskan perang gerilya melawan 

Belanda pada saat orang-orang sipil justru disiapkan untuk menyerah 

hanya dapat dipahami dengan mempertimbangkan lemahnya 

kepemimpinan sipil beserta lembaga-lembaganya. 

Bagan 1.7  Struktur pemerintahan militer di Jawa semasa perang gerilya. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

  

(Bilveer Singh, 1995:79) 

Keterlibatan tentara dalam bidang politik, kembali terlihat ketika pada 

masa demokrasi liberal diperlakukan supremasi sipil, angkatan bersenjata 

masih melakukan beberapa aksi yang bersifat politis. Peristiswa penting 

yang terjadi ketika itu adalah peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa 

Yogya 1955. kedua peristiwa ini menunjukkan mulai berkembangnya 

pemikiran-pemikiran mengenai keterlibatan tentara dibidang politik. 

Menurut Crouch dalam Azca (1998:66), peristiwa 17 Oktober 1952 

merupakan krisis politik besar pertama yang melibatkan tentara 

Markas Besar Komando Tentara di Jawa 

Komando Divisi / Gubernur Militer 

STM (Residen) 

KDM (Distrik) 

Lurah/kader (militer) 
Desa 

KODM (Subdistrik) 

STM (Residen) 

STM (Residen) 
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kedalamnya. Disini oleh Crouch dikatakan .....”Apa yang oleh pihak 

oposisi di Parlemen dianggap sebagai penggunaan yang sah dari penguasa 

sipil terhadap angkatan bersenjata, diterima oleh pimpinan militer sebagai 

‘campur tangan’ dalam soal-soal intern Angkatan Darat yang tidak dapat 

diterima dan tidak dapat dibiarkan”. 

Sebagai akibat dari gejolak peristiwa 17 Oktober, menurut Salim Said 

dalam Azca (1998:68) bahwa angkatan bersenjata tidak lagi mempunyai 

nilai tawar menawar dalam menghadapi pihak-pihak lain diarena politik 

karena posisinya yang lemah. Kelemahan posisi angkatan bersenjata ini 

menyebabkan timbulnya peristiwa Juni 1955. sebelum terjadi peristiwa 

Juni 1955 diadakan pertemuan yang menghasilkan piagam Yogya, berisi 

saran-saran antara lain: (a) Persatukan kembali Angkatan Darat dan 

profesionalisme, (b) Peristiwa 17 Oktober hendaknya dianggap selesai, 

dimana hal ini harus diputuskan oleh pemerintah, (c) Para perwira sesuai 

keputusan markas besar tidak boleh ikut-ikutan politik, namun perlu 

kejelasan batas pelibatan kaum politik terhadap Angkatan Darat, (d) 

Sekalipun diakui bahwa tentara dibawah kendali pemerintah, akan tetapi 

harus diadakan garis pemisahan antara kepentingan politik dan 

kepentingan militer (Soebijono dalam Azca, 1998:69). 

Peristiwa Juni 1955 terjadi ketika para perwira Angkatan Darat 

menentang keputusan pemerintah yang menunjuk Kolonel Bambang 

Utoyo sebagai KSAD. Keputusan itu dianggap menyimpang dari Piagam 

Jogjakarta yang sudah dikomunikasikan kepada pemerintah. Akibat 

penentangan dan aksi boikot dari tentara inilah terjadi “mosi tidak 
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percaya” kepada pemerintah Ali Sastroamidjojo, sehingga kabinet Ali 

jatuh pada 24 Juli 1955 (Muhaimin dalam Azca, 1998:70). 

Peran lebih besar bagi militer terjadi ketika terjadi keadaan darurat 

pada 14 Maret 1957, pada hari ketika Kabinet Ali Sastroamidjojo yang 

kedua jatuh. Menurut Muhaimin dalam Azca (1998:71), SOB yang berarti 

“Peraturan Negara dalam Keadaan Bahaya Dan Perang” memberi dasar 

hukum dan legitimasi kepada militer untuk melakukan tindakan-tindakan 

non-militer, terutama dalam hal ini adalah melakukan peranan politik. 

Peran politik tentara tersebut semakin membesar bahkan merambah 

wilayah kegiatan ekonomi, terutama setelah adanya kampanye “Sita 

Modal Asing” yang dimulai pada bulan Desember 1957. 

Sementara itu pada tanggal 12 Nopember 1958, Nasution 

menyampaikan sebuah pidato bersejarah dalam peringatan Ulang Tahun 

Akademi Militer Nasional di Magelang. Waktu itulah dirumuskan apa 

yang kemudian dikenal sebagai “the army’s midle way” , Jalan Tengah 

TNI. Menurut Crouch pidato Nasution ini merupakan upaya untuk 

memperoleh dasar pembenaran terhadap kelangsungan peranan tentara 

dalam fungsi-fungsi non-militer tersebut sesudah krisis keadaan darurat 

terlewati. 

Keadaan inilah yang menjadi transisi ke masa Demokrasi Terpimpim 

pada tahun 1959. Dimana, usulan dari Nasution agar UUD 1945 

diberlakukan kembali tidak ditanggapi positif oleh Presiden Sukarno pada 

bulan Agustus 1958. Akhirnya atas desakan dari TNI-AD, pada tanggal 5 

Juli 1959 Presiden Sukarno memberlakukan dekrit yang menyatakan salah 
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satunya adalah pemberlakuan kembali UUD 1945, dengan demikian 

dimulailah masa baru Demokrasi Terpimpin. 

Dari sini pula dapat dipahami bagaimana terjadi hubungan yang sangat 

penting antara ABRI dengan UUD 1945. UUD 1945 lebih disukai oleh 

pimpinan Angkatan Darat karena ia menyebutkan adanya semacam 

perwakilan kepentingan kelompok non-partai dan daerah didalam 

parlemen, dimana ini merupakan suatu kesempatan yang dapat dipakai 

oleh kelompok militer.                         

b. Dwifungsi ABRI 1959-1966 

Demokrasi Terpimpin terutama ditandai oleh suatu aliansi kompetitif 

antara Soekarno dan pimpinan Angkatan Darat, dan hubungan kekuasaan 

antara kedua aktor itulah yang menetukan nasib partai-partai (Mas’oed 

dalam Azca, 1998:74).  

Ditambahkan pula oleh Mas’oed, selama Demokrasi Terpimpin, politik 

Indonesia pada umumnya adalah cerminan dari dinamika hubungan 

kekuasaan yang saling bersaing diantara tiga kekuatan politik: Presiden, 

Angkatan Darat, dan PKI, dimana Soekarno bertindak sebagai 

pengimbang antara dua kekuatan lainnya. 

Adanya fungsi sosial politik yang sudah resmi diakui dan terlembaga 

dimanfaatkan oleh TNI-ABRI untuk memperluas jangkauan pengaruhnya. 

Misalnya pada bulan Maret 1962, SESKOAD menghasilkan doktrin 

militer yang disebut “Doktrin Perang Wilayah”, yang menurut Singh pada 

dasarnya menetapkan kembali konsep gerilya sebagaimana 

diimplementasikan semasa revolusi. Selain itu, Nasution juga bertekad 
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menciptakan kembali aparat militer teritorial yang sejajar dengan aparat 

pemerintahan sebagaimana pernah berlaku semasa perang gerilya dari 

tahun 1948-1949. Jadi, mengikuti pidato “Jalan Tengah” dan, yang lebih 

penting lagi, mengikuti pelaksanaan doktrin “perang wilayah” yang 

dirancang oleh SESKOAD, Nasution memerintahkan pembentukan 

komando-komando militer di beberapa propinsi dan seterusnya sampai ke 

tingkat kelurahan. 

Disisi lain, PKI juga terus mengembangkan sayap dan memperkuat 

barisannya. Untuk mengimbangi kekuatan PKI yang semakin membesar, 

angkataan bersenjata melakukan berbagai usaha untuk membatasi dan 

meredam pengaruh PKI. Oleh Mas’oed hubungan kekuasaan yang sangat 

kompetitif ini menimbulkan akibat-akibat buruk terhadap keefektifan dan 

efisiensi pemerintahaan. Isu kebijaksanaan yaang seharusnyaa bermanfaat 

dalam “kepentingan nasional”, seperti pembangunan ekonomi, sering 

dikesampingkan demi hal lain yang menjanjikan keuntungan jangka 

pendek bagi satu atau semua kelompok yang memperebutkan kekuasaan.  

Akibatnya terjadilah berbagai kemelut hebat dalam perekonomian 

Indonesia yang mengakibatkan nyaris runtuhnya sendi perekonomian 

Indonesia. Kemelut ekonomi yang dibarengi kemelut politik yang sengit 

antara PKI dan Angkatan Darat tersebut akhirnya berujung pada adanya 

kudeta yang gagal oleh “Gerakan 30 September” yang dilakukan PKI.  

Krisis kemudian menghebat dengan akhir dibubarkannya PKI serta 

jatuhnya Soekarno dari kekuasaannya. Maka dimulailah suatu fase baru 

dalam perjalanan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, dengan kekuatan 
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militer berperan sebagai kekuatan dominan. Maka dimulailah fase 

dominasi Dwifungsi ABRI dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. 

Fase baru yang dimulai sejak tahun 1966 ini kemudian secara ideologis 

dinamai “Orde Baru”, untuk menegaskan kontradiksinya dengan periode 

sebelumnya yang disebut “Orde Lama”.   

c. Dwifungsi ABRI 1966-1990-an. 

Konsep pokok dalam implementasi Dwifungsi ABRI pada era Orde 

Baru adalah gagasan mengenai Kekaryaan dan Karyawan ABRI. Menurut 

Langenberg dalam Azca (1998:92) gagasan ini secara spesifik 

mengintegrasikan militer kedalam aparatus birokrasi sistem negara. 

Sejak tahun 1966, fungsi sosial politik ABRI dilaksanakan melalui 

karyawan atau fungsionaris yang merupakan anggota Angkatan Bersenjata 

tetapi bertugas diluar kedinasan ABRI, baik dibidang Legeslatif maupun 

Eksekutif. Hal ini melatarbelakangi munculnya pandangan umum bahwa 

Dwifungsi pada masa Orde Baru mengacu pada penggabungan fungsi 

umum ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan fungsi kekaryaan ABRI. 

Pandangan ini segera menjadi dominan pada masa setelah peristiwa 

Gestapu karena dirasakan perlunya mengisi kekosongan yang terjadi 

akibat aksi pembersihan terhadap PKI atau antek-anteknya diberbagai 

bidang kemasyarakatan, juga untuk memulihkan keterlibatan setelah 

berbagai peristiwa yang mengguncang negara ini.   

Posisi dan peran doninan ABRI dalam kehidupan sosial politik di 

Indonesia era Orde Baru bisa dijelaskan dalam dua pendekatan: kuantitatif 

dan kualitatif. Secara kuantitatif, cukup banyak posisi-posisi sosial politik 

strategis yang diduduki oleh warga ABRI. Secara kualitatif, dominasi 

ABRI terlihat dari banyak digunakannya pola dan cara kerja militeristik 
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dalam pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Selain itu, ABRI merupakan satu-satunya kekuatan sosial politik yang 

bersenjata. 

Selanjutnya, adanya peran ganda ABRI sebagai kekuatan Hankam dan 

kekuatan sosial politik, mendapat pengesahan secara resmi dari MPR pada 

tahun 1966. Sebagaimana Resolusi XXIV MPR dinyatakan bahwa, 

“Fungsi non militer anggota ABRI, sebagai warga negara dan revolusioner 

Pancasilais…harus diakui dan dijamin kesinambungannya” (Azca, 

1998:84).  

Peraturan zaman Orde Baru yang menyangkut Dwifungsi ABRI 

dimulai dengan Ketetapan MPRS no. XXIV/MPRS/1966 yang kemudian 

disusul oleh UU no. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan UU no. 

16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 

Melekatnya Dwifungsi ABRI dengan Pancasila dan UUD 1945 

menjadikannya suatu unsur “sakral” dalam kehidupan bernegara masa 

Orde Baru. 

Secara umum, sejak tahun 1966 tidak ada perubahan penting dalam 

konsep Dwifungsi sebagaimana diprakarsai oleh kaum elit Orde Baru. Itu 

antara lain disebabkan oleh kenyataan bahwa dominasi ABRI di Indonesia 

tidak mengalami tantangan. Semesntara itu tidak terlihat adanya alternatif 

lain bagi doktrin ABRI sejauh menyangkut implementasinya, karena 

sejumlah penyesuaian telah dilakukan.     

Dari paparan diatas, peran ABRI dalam kehidupan sosial politik di 

Indonesia tidak hanya dapat dikonstruksikan dalam perspektif dominasi, 
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melainkan secara analitis juga bisa dilihat telah mengalami pergeseran 

kedalam suatu bentuk baru dominasi yang lebih sophisticated yaitu: 

hegemoni (Azca, 1998:95).         

  

 

 

 



 57

BAB IV 

PERAN ABRI SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK  

PADA MASA ORDE BARU 

 

 Peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik dapat dilaksanakan melalui 

berbagai cara dan bentuk, diantaranya adalah dengan mengemukakan konsepsi, 

tanggapan, pandangan, usul, di segala bidang kehidupan, di bidang politik, 

ekonomi, sosial budaya dan Hankam yang menyangkut kepentingan masyarakat 

banyak, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi baik didalam jajaran maupun 

diluar jajaran ABRI (Soebijono,1995:124)..  

 

1. Peran ABRI Dalam Bidang Ideologi 

Kemunculan kebutuhan ideologi dipaparkan oleh Clifford Gertz dalam 

Najib Azca (1998:12) dengan dua teori, yaitu: teori kepentingan tentang 

ideologi (the interest theory) dan teori ketegangan tentang ideologi (the strain 

theory).  

Dwifungsi ABRI sebagai ideologi bisa dijelaskan dengan kedua teori 

tersebut. Disatu sisi mengikuti teori kepentingan, kemunculan Dwifungsi 

ABRI bisa dilihat sebagai pantulan dari adanya kepentingan ABRI sebuah 

kelompok sosial. Dari sisi yang lain, mengikuti teori ketegangan, Dwifungsi 

ABRI bisa dilihat muncul untuk memainkan peranan pembela (advocatory 

role). 

Jika melihat definisi ideologi yang dirumuskan oleh Najib Azca (1998:15), 

yaitu: 
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Ideologi adalah seperangkat gagasan dan pengetahuan yang 
membentuk definisi tertentu mengenai kenyataan, yang tidak hanya isi 
kognitif tapi juga sudah mengandung muatan normatif, yang tidak lagi 
bersifat netral, tetapi sudah berpihak kepada nilai dan kepentingan 
tertentu yang berkait dengan kepentingan kekuasaan untuk memelihara 
relasi-relasi penguasaan atau dominasi.     

 
Dwifungsi ABRI bisa dikatakan memenuhi kriteria sebuah ideologi, yaitu 

memuat definisi tertentu mengenai kenyataan, bahwa ABRI memiliki fungsi 

sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan serta sebagai kekuatan sosial 

politik. Dengan demikian fungsi ABRI sebagai kekuatan hankam dan sebagai 

kekuatan sospol merupakan “pengetahuan” sekaligus pula “gagasan”. Doktrin 

Dwifungsi ABRI tidak hanya memuat pengetahuan dan gagasan yang bersifat 

kognitif, tapi juga normatif, peran sosial politik ABRI tidak hanya fungsi tapi 

juga tugas ABRI. 

Doktrin Dwifungsi ABRI juga bukan merupakan seperangkat gagasan dan 

pengetahuan yang bersifat netral. Dwifungsi ABRI terkait dengan kepentingan 

kekuasaan (korporat) ABRI. Keberadaan doktrin Dwifungsi ABRI berkait 

dengan peran dominan korporat ABRI sebagai kekuatan sosial politik di 

Indonesia. Dengan demikian, Dwifungsi ABRI berkait dengan upaya-upaya 

pemeliharaan relasi-relasi penguasaan atau dominan. 

Pada tataran ideologi ini, pelaksanaanya dapat dilihat pada: 

a) Membantu dan melaksanakan penataran dan sosialisasi P-4 secara 

berlanjut baik dalam satuan ABRI maupun keluar yang menjangkau semua 

lapisan masyarakat. 

b) Memberi keteladanan sikap dan perilaku-perilaku yang positif sebagai 

pencerminan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-

hari. 
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c) Mendeteksi dini adanya sikap atau pandangan masyarakat yang masih 

meragukan atau tidak setuju terhadap Pancaasila dan UUD 1945 serta 

mencegah masuk dan berkembangnya ideologi lain (Ranjabar dalam 

Yudhagama, 1995:25). 

 

2. Peran ABRI Dalam Bidang Politik 

Peranan ABRI dalam pembangunan politik berkaitan erat dengan sistem 

politik yang berlaku dengan berlandaskan pada Pancasila sebagai falsafah 

hidup dan dasar negara serta UUD 1945. 

Peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik, menitikberatkan pada 

pemeliharaan dan pemantapan stabilitas politik dalam rangka menjamin 

kesinambungan pembangunan nasional. Peran ABRI dalam rangka 

mewujudkan stabilitas politik dilakukan melalui upaya: 

a) Melakukan pendekatan kepada tokoh kekuatan sosial politik, organisasi 

kemasyarakatan dan tokoh masyakarat secara persuasif edukatif untuk 

meyakinkan arti pentingnya stabilitas politik agar pembangunan disegala 

aspek dapat berjalan dengan lancar.  

b) Menetralisir isu yang mempunyai latar belakang kepentingan politik, 

golongan dan mendiskreditkan pemerintah Orde Baru.  

Selain itu peran ABRI dalam rangka pembangunan kultur politik, antara 

lain:  

a) Mempelopori upaya penyebarluasan P-4 di kalangan masyarakat, karena 

P-4 adalah salah satu upaya pendidikan politik yang telah dijalankan di 

Indonesia. Melalui P-4 diharapkan kesadaran rakyat berpolitik akan 

meningkat. 
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b) Melakukan pendekatan secara intensif dengan tokoh organisasi kekuatan 

sosial politik di lembaga perwakilan rakyat, untuk meyakinkan tentang 

mutlak diperlukannya kesatuan persepsi dibidang ideologi Pancasila. 

c) Melakukan upaya pendekatan sekaligus tokoh-tokoh organisasi kekuatan 

sosial politik dan organisasi kemasyarakatan untuk menyesuaikan 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan Undang-undang yang 

berlaku.  

Menurut Ulf Sunhaussen (1986:124-125), peran Dwifungsi sudah terlihat 

nyata pada tahun 1946 akibat kegagalan peran politik sipil dalam membangun 

demokrasi dan modernisasi. Sehingga pada masa Orde Baru keterlibatan 

ABRI dalam kancah politik di Indonesia mulai dikembangkan baik dalam 

pemerintahan maupun kenegaraan. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa 

peran dalam kancah politik di Indonesia seperti: 

1) Peran ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator. 

Peranan sebagai dinamisator dapat diartikan sebagai unsur penggerak, 

pelopor, pengambil inisiatif untuk berbuat sesuatu yang positif, dan 

pendobrak kemacetan. ABRI sebagai dinamisator harus aktif mempercepat 

proses transformasi (dari nilai-nilai tradisional ke modern) agar senantiasa 

terdapat keselarasan antara tingkat kemajuan pembangunan dan kondisi 

masyarakat pada saat itu. Ketimpangan akan menimbulkan kecemburuan 

sosial yang dapat menjelma menjadi gejolak sosial. ABRI harus memberi  

ruang gerak terhadap transformasi dan sekaligus memacu pelaksanaannya. 

Menurut Nugroho Notosusanto (1991:175) peran ABRI sebagai 

Dinamisator dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a. Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk 

merasakan dinamika masyarakat dan untuk memahami serta 

merasakan aspirasi serta kebutuhan-kebutuhan rakyat, memungkinkan 

ABRI secara nyata membimbing, menggugah dan mendorong 

masyarakat untuk lebih giat melakukan partisipasi dalam 

pembangunan.   

b. Kemampuan tersebut dapat mengarah pada dua jurusan. Disatu pihak 

hal tersebut merupakan potensi nyata ABRI untuk membentuk 

masyarakat menegakkan asas-asas serta tata cara kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara termasuk juga proyek-proyek 

pembangunan. Bahkan dilain pihak ABRI dapat berfungsi sebagai 

penyalur aspirasi dan pendapat rakyat. 

c. Untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran nasional dan 

mensukseskan pembangunan diperlukan suatu disiplin sosial dan 

disiplin nasional yang mantap. Disiplin ABRI bersumber pada Sapta 

Marga dan Sumpah Prajurit serta secara tidak langsung bersumber 

pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

d. Sifat ABRI yang modern serta penguasaan ilmu dan teknologi serta 

peralatan canggih yang maju, memberikan kemampuan kepada ABRI 

untuk mempelopori usaha-usaha modernisasi.   

Stabilisator mengandung pengertian sebagai penegak dalam 

memelihara keseimbangan dan persatuan seluruh kekuatan sosial 

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, memelihara kesadaran dan 

ketahanan mental ideologis, berpendirian teguh terhadap asas-asas prinsip 
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dan tujuan perjuangan; cepat dapat menangkap gejala-gejala yang muncul 

atau timbul sebagai cetusan aspirasi yang hidup dalam masyarakat dan 

memberikan penampungan dan atau penyalurannya dengan tekad yang 

teguh dalam mengamankan cita-cita. 

Menurut Nugroho Notosusanto (1991:176), peranan ABRI sebagai 

stabilisator yaitu: 

a. Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk 

merasakan dinamika masyarakat dan untuk memahami aspirasi-

aspirasi yang hidup dalam masyarakat, membuat ABRI menjadi salah 

satu jalur penting dalam rangka pengawasan sosial.  

b. Kesadaran nasional yang tinggi yang dimiliki oleh setiap prajurit ABRI 

merupakan suatu penangkal yang efektif terhadap pengaruh sosial 

yang bersifat negatif dari budaya serta nilai-nilai asing yang kini 

membajiri masyarakat. 

c. Sifat ABRI yang realistis dan pragmatis dapat mendorong masyarakat 

agar dapat menanggulangi masalah-masalah berlandaskan tata pikir 

yang nyata dan berpijak pada kenyataan situasi serta kondisi yang 

dihadapi, dengan mengutamakan nilai-nilai kemanfaatan bagi 

kepentingan nasional. 

d. ABRI dapat menetralisir atau mengurangi ketegangan-ketegangan, 

gejolak-gejolak dan keresahan-keresahan yang pasti akan melanda 

masyarakat yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dan 

karenanya mengalami perubahan sosial yang sangat cepat. 
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Pelaksanaan peran ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator tidak 

dapat dipisahkan karena setiap tindakan atau kegiatan harus mencerminkan 

perannya sebagai dinamisator dan stabilisator.    

2) Peran ABRI sebagai Golongan Karya (Golkar) dan Sekaligus Wakil 

Rakyat. 

Penegasan ABRI sebagai salah satu golongan fungsional telah 

dilegalisasikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1958 tentang Dewan 

Perancang Nasional, adalah sudah sepantasnya wakil-wakil ABRI masuk 

dalam lembaga perwakilan. Proses masuknya adalah melalui pengangkatan, 

dimana melalui pemilu tidak dimungkinkan, dikarenakan pertimbangan 

disiplin dan hierarki dalam ABRI demi persatuan dan kesatuan dan 

kekompakan ABRI adalah sebagai alat negara yang memiliki tugas pokok 

membela kedaulatan bangsa dan negara. 

Sebagai wakil rakyat, fraksi ABRI serta fraksi-fraksi lainnya adalah 

melindungi kepentingan rakyat dan menyalurkan aspirasi serta tuntutannya. 

Untuk dapat melaksanakan perannanya, setiap anggota fraksi ABRI perlu 

mengenal benar keadaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dan 

sedang mengalami masa transisi. 

Sebagai usaha untuk mengenal keadaan masyarakat, setiap anggota 

fraksi ABRI diberi penugasan wilayah, melalui fraksi ABRI di DPRD-I dan 

DPRD-II serta para karyawan ABRI baik dipusat maupun didaerah sampai 

kedesa-desa (Soebijono, 1995:151).  

3)  Peran ABRI dalam Pemilihan Umum 

Pemilihan umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk 

membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan 
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permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-undang Dasar 

Negara. 

Tugas pokok ABRI dalam rangka penyelenggaraan pemilu ialah: 

a. Sebagai kekuatan Hankam, ABRI melaksanakan pengamanan fisik 

sebagai cara langsung disekitar TPS dan secara tidak langsung menjamin 

Kamtibmas sepanjang penyelenggaraan Pemilu terutama masa 

kampanye. 

b. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI ikut serta mensukseskan Pemilu 

dalam arti mengusahakan agar sebanyak mungkin pemilih datang dan 

menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. 

Peran dan sikap ABRI terhadap organisasi peserta Pemilu adalah sama 

pada waktu Pemilu tahun 1971 dan tahun 1977. Setelah Pemilu tahun 1977, 

dikeluarkan kebijaksanaan Menhankam/Pangab bahwa prajurit ABRI tidak 

boleh merangkap jabatan pimpinan Golkar baik pusat maupun daerah. Juga 

ditentukan pula bahwa prajurit ABRI yang ikut berkampanye atau menjadi 

calon Golkar harus dibebaskan dari status ABRI-nya atau dipensiunkan. 

Maka berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan peran ABRI dibidang politik, 

adalah: 

1. Membantu serta melaksanakan penataran dan sosialisasi segala peraturan 

perundang-undangan bidang politik, yang pada dasarnya merupakan 

pelaksanaan dari sistem politik Demokrasi Pancasila. 

2. Mendorong dilanjutkannya dan ditingkatkannya pelaksanaan pendidikan 

politik yag menjangkau seluruh masyarakat guna memantapkan 

pemahaman serta penggunaan hak dan kewajiban setiap warga negara 
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secara serasi, selaras dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

3. Memantau secara berlanjut suasana kehidupan politik dilingkungan 

suprastruktur guna membantu serta mendorong terwujudnya aparat 

pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta terlaksananya mekanisme 

Demokrasi Pancasila. 

4. Memantau secara berlanjut suasana kehidupan politik dilingkungan 

infrstruktur guna mendorong berfungsinya organisasi kemasyarakatan 

sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. 

5. Memantau dan mengeliminasi kemungkinan adanya sumber ancaman 

terhadap integritas bangsa baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri. 

6. menampung aspirasi masyarakat yang berkembang, kemudian menyeleksi 

serta menyalurkannya kepada pemerintah atau yang berwenang 

menanganinya. 

7. menyampaikan saran-saran kepada pemerintah baik langsung ataupun 

melalui para karyawan ABRI, dalam rangka memutuskan kebijaksanaan 

dan perencanaan pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat 

daerah (Ranjabar dalam Yudhagama, 1995:25-26) 

     

3. Peran ABRI dibidang Ekonomi 

Peran ABRI semakin luas setelah dilegitimasinya Doktrin Dwifungsi 

ABRI pada masa Orde Baru. Sejak saat itu ABRI menguasai posisi strategis 

dalam bidang ekonomi, baik di perusahaan swasta maupun pemerintah yaitu 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keterlibatan ABRI dalam ekonomi 
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dalam menjalankan perannya, mengambil keuntungan dari posisi dominan 

misalnya dalam mengambil kebijaksanaan pembangunan, dalam birokrasi, 

sampai dalam hal pembuatan keputusan-keputusan pemerintah sebagai 

legalisasi keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi (Iswandi, 1998:1)   

Pada bulan April 1965, Angkatan Darat melaksanakan seminar I yang 

menghasilkan doktrin Tri Ubaya Cakti. Seminar II dibuka oleh Jenderal TNI 

Suharto pada tanggal 25 Agustus 1966. Dalam amanatnya, Men/Pangab 

mengharap agar Seminar II ini meninjau kembali doktrin Tri Ubaya Cakti 

untuk disesuaikan dengan situasi zaman. Dalam menciptakan stabilitas 

ekonomi, menurut Men/Pangab masalah yang perlu mendapat sorotan adalah: 

1. Masalah pengendalian, penguasaan dan penekanan inflasi, serta cara 

meningkatkan daya beli rakyat. 

2. Pengembangan produktivitas dan efisiensi kerja dari semua kekuatan-

kekuatan ekonomi yang ada. 

3. Peranan angkatan bersenjata umumnya, TNI AD khususnya dalam sektor-

sektor ekonomi serta penggunaan jajaran ABRI atau TNI AD dalam 

sektor-sektor produksi dan distribusi. 

Pada seminar II TNI AD ini, sindikat ekonomi yang dipimpin Mayor 

Jenderal TNI Hartono Wirjodiprodjo dengan wakilnya Prof. Wijoyo 

Nitisastro, menghasilkan sumbangan pikiran TNI AD kepada Kabinet Ampera 

berupa Garis-garis Besar kebijaksanaan dan rencana pelaksanaan stabilitas 

ekonomi, yang terdiri atas lima asas, yaitu: 

a. Asas sistem ekonomi Indonesia yang terdiri dari Demokrasi Ekonomi, 

kekeluargaan, dan kegotongroyongan, ekonomi terpimpin, dan 

kepercayaan kepada kekuatan diri sendiri. 
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b. Asas demokrasi ekonomi harus ada permufakatan dan pengawasan oleh 

rakyat terhadap sumber kekayaan dan keuangan negara, ada kebebasan 

bagi warga negara untuk memilih pekerjaan, pengakuan terhadap hak 

milik perorangan. 

c. Asas kekeluargaan dan kegotongroyongan, tidak mengenal struktur 

pertentangan kelas, hak milik perorangan dimanfaatkan guna 

kesejahteraan masyarakat dan tidak boleh dijadikan alat untuk 

mengeksploitasi sesama manusia.  

d. Asas ekonomi terpimpin dalam arti cabang-cabang produksi yang penting 

bagi negara dan mengenai hajat hidup rakyat banyak dalam hal ini 

pemerintah harus memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap sektor 

non pemerintah. 

e. Percaya pada kekuatan diri sendiri dalam pembangunan Indonesia lebih 

lanjut didasarkan pada kemampuan rakyat Indonesia tanpa tergantung 

bantuan dari Luar Negeri (Pusjarah & Tradisi TNI jilid IV, 2000:4). 

Sindikat ekonomi yang dipimpin Mayor Jenderal TNI Hartono 

Wirjodiprodjo dengan wakilnya Prof. Wijoyo Nitisastro juga menguraikan 

secara rinci memburuknya kondisi ekonomi kita pada sektor-sektor tertentu 

dan disertai dengan saran dan cara-cara penanggulangannya. Secara khusus 

partisipasi ABRI/TNI AD diharapkan dapat mendobrak kemacetan bidang 

fisik dan birokrasi untuk menciptakan iklim yang menguntungkan program 

stabilitas ekonomi.       

Maka dari berbagai uraian diatas dapat dipaparkan pelaksanaan peran 

ABRI dibidang ekonomi antara lain: 
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1) Ikut mengawasi tata kehidupan dan perkembangan ekonomi nasional 

sesuai ketentuan yang berlaku yang didukung oleh berperannya ketiga 

pelaku ekonomi nasional (BUMN, Koperasi, Swasta) secara serasi, selaras 

dan seimbang. 

2) Memantau, mengeliminasi timbulnya gejala ekonomi yang konsumtif serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif. 

3) Mendorong pertumbuhan koperasi/KUD sebagai satu badan Usaha 

masyarakat yang bersifat kolektif/keluarg, serta mencegah timbulnya 

pemikiran yang mengara kepada dominasi kelompok tertentu (monopoli) 

yang merugikan rakyat. 

4) Mendorong penciptaan lapangan kerja baru sebagai upaya memeratakan 

pembangunan beserta hasil-hasilnya. 

5) Membantu mengawasi segala bentuk usaha dan kegiatan yang dapat 

menghambat perkembangan golongan ekonomi lemah, serta 

mengeliminasi persaingan usaha yang tidak sehat. 

6) Ikut mengamankan penyaluran berbagai bentuk kredit serta kemudahan-

kemudahan dari pemerintah guna membantu para pengusaha golongan 

ekonomi lemah. 

7) Membantu dan mengamankan penyaluran bahan pokok strategis 

kebutuhan masyarakat secara merata dalam jumlah yang mencukupi dan 

dengan harga yang terjangkau oleh rakyat (Ranjabar dalam Yudhagama, 

1995:26) 

 



 69

4. Peran ABRI dalam Bidang Sosial Budaya 

Pada masa Orde Baru  peran ABRI dalam bidang sosial budaya disebutkan 

sebagai berikut: 

a) Mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam usaha melestarikan 

budaya daerah sebagai unsur kebudayaan dan budaya nasional. 

b) Mencegah dan menetralisasi masuknya pengaruh budaya asing yang tidask 

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya masyarakat setempat. 

c) Membantu menyadarkan masyarakat terhadap  arti pentingnya pendidikan 

dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa agar setara dengan bangsa-

bangsa lain yang sudah lebih dulu maju. 

d) Membantu mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan obat-obat 

terlarang (narkotik dan sejenisnya) yang dapat merusak moral dan mental 

masyarakat. 

e) Membantu menggalakan dan mensukseskan program kependudukan 

sebagai upaya meningkatakan kesejahtera keluarga/masyarakat. 

f) Membantu mengadakan penyuluhan mengenai arti pentingnya kesehatan 

masyarakat sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sehat. 

g) Mendorong terwujudnya kerukunan hidup antar berbagai suku, agama, dan 

antar golongan (SARA) melalui kegiatan-kegiatan terpadu, positif dan 

terwujudnya integrasi nasional di kalangan masyarakat. 

h) Membantu memelihara kelestarian lingkungan hidup sebagai sumber daya 

yang dapat diperbaharui. 
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i) Mendorong tegaknya disiplin nasional serta mengembangkan kesadaran 

dan kesetiakawanan sosial nasional di kalangan masyarakat. 

j) Mendorong pembinaan generasi muda/mahasiswa agar berkembang 

menjadi kader-kader penerus perjuangan bangsa yang handal, berwawasan 

kebangsaan secara luas dan utuh serta berkepribadian Pancasila (Ranjabar 

dalam Yudhagama, 1995:27) 

 

5. Peran ABRI Dalam Bidang Hankam 

Pada seminar Hankam yang dibuka pada tanggal 12 Nopember 1966 oleh 

Mayor Jenderal M.M.R. Kartakusuma, menjelaskan melalui pidato 

pembukaannya bahwa tujuan Seminar Hankam adalah membulatkan, 

mempersatukan, dan mengkompakkan seluruh ABRI secara mental, spiritual, 

dan materiil dengan jalan menyempurnakan dasar-dasar Hankamnas bagi 

penyelesaian perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka melaksanakan Tap-

Tap MPRS hasil sidang umum IV MPRS tahun 1966.  

Berdasarkan ideologi politik yang diperjuangkan ABRI sebagaimana 

tercantum dalam Saptamarga, ABRI tidak akan membiarkan berdirinya 

pemerintahan diktator atau diktator militer di Indonesia. Walaupun ABRI 

sudah berusaha sebaik-baiknya dalam menyikapi doktrin-doktrin pada tiap-

tiap angkatan, namun diakui bahwa perbedaan-perbedaan yang diakibatkan 

oleh doktrin-doktrin angkatan belum dapat sepenuhnya dihilangkan. 

Perbedaan itu menimbulkan aspek-aspek psikologis yang dapat 

mengganggu pembinaan kerjasama yang berakibat ABRI belum mencapai 

integrasi tugas dan fungsi sebagai alat Hankam. 
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Rumusan hasil Seminar terakhir mengenai Hankamnas adalah sebagai 

berikut: 

a) Strategi nasional meliputi: Paham Bangsa Indonesia tentang damai dan 

perang, Faktor Geopolitik dan Geostrategi Indonesia, Wawasan Hankam, 

sistem pertahanan dan keamanan nasional. 

b) Doktrin Hankamnas, meliputi: Tujuan Hankamnas, Tugas Pokok 

Hankamnas, Fungsi Hankamnas, Kondisi Nasional dan Internasional, 

Hakekat Ancaman, Persengketaan, Dasar Politik dan Strategi Hankam, 

Dasar-dasar Pelaksanaan Hankam, Pembentukan Kekuatan, dan Tugas 

Pokok Angkatan. 

Dengan berhasilnya Seminar Hankam, perbedaan pemahaman antar 

doktrin Angkatan berhasil dihilangkan. Seminar Hankam juga menghasilkan 

suatu landasan wawasan dengan sebutan “Wawasan Nusantara” (Pusjarah TNI 

jilid IV, 2000:14). 

Masa Orde Baru, peranan ABRI dalam bidang Hankam menjadi penting 

sebagai alat negara yang mendapat legitimasi untuk menjaga pertahanan dan 

keamanan nasional baik intern maupun ekstern. Upaya nyata itu dituangkan 

dalam aktualisasinya yang berupa: 

1) Menuntaskan penyusunan perangkat perlengkapan UU No. 10 Tahun 1982 

agar pembangunan dibidang Hankam secara terpadu atas dasar 

Hankamrata dapat diwujudkan dalam program yang operasional. 

2) Menciptakan dan mendorong tumbuhnya semangat juang, rela berkorban 

dan semangat berlatih yang tinggi sebagai langkah awal pembentukan 

sumber daya komponen Hankamneg. 
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3) Mendorong terciptanya semangat dan tekad pada setiap lapisan 

masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya disiplin nasional sebagai 

prasyarat kemandirian menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa lain 

(Ranjabar dalam Yudhagama, 1995:28).             
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BAB V 

PENUTUP 

 
Berdasarkan dari paparan pada bab-bab dimuka dapat diambil simpulan 

dan saran sebagai berikut: 

1. Simpulan  

a. Terbentuknya militer di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah 

perjuangan nasional rakyat dalam mengusir penjajahan asing yang akan 

menancapkan pengaruhnya pada bangsa Indonesia. Militer Indonesia 

terbentuk berawal dari lahirnya sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR) 

pada tanggal 22 Agustus 1945. Kemudian ditingkatkan menjadi Tentara 

Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945. Melalui sebuah 

PP No. 2/S.D Tahun 1946 TKR yang semula bernama Tentara Keamanan 

Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tidak lama 

kemudian pada tanggal 26 Januari 1946 melalui PP No. 4/S.D Tahun 1946 

TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Hingga sampai 

pada tanggal 7 Juni 1947 diganti lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia 

(TNI). Istilah ABRI sendiri lahir ketika penyatuan Angkatan-angkatan dan 

Kepolisian kedalam satu wadah melalui sebuah Surat Keputusan Presiden 

No. 225/Plt Tahun 1962.  

b. Selama kurun waktu 1945 sampai dengan 1997, ABRI/TNI tidak bisa 

dilepaskan dari fungsi Hankam dan sosial politik. Pada masa perang fisik, 

tentara (TKR) berusaha menegakkan wibawa pemerintah dengan mengisi 

jabatan yang lowong pada pemerintahan. Keterlibatan ABRI/TNI pada 
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kancah politik tampak ketika Panglima Besar Jenderal Soedirman menolak 

perintah dari pemerintah sehingga memutuskan tetap melaksanakan perang 

gerilya. Pada masa Liberal, tanggal 17 Oktober 1952 terjadi peristiwa 

penolakan terhadap pimpinan TNI AD yang ditunjuk oleh pemerintah 

bukan oleh kalangan militer sendiri. Hal ini dilatarbelakangi oleh ikut 

sertanya pemerintah sipil dalam menangani masalah yang terjadi ditubuh 

ABRI, serta tidak lepas dari adanya self interest yang dikedepankan tanpa 

memikirkan nasib rakyat. ABRI semakin menemukan jati dirinya dengan 

dikukuhkannya sebagai golongan fungsional (Golongan Karya) pada masa 

Demokrasi Terpimpim. Fungsi sosial politik ABRI/TNI menjadi lebih 

jelas dengan dikemukakannya kosep “jalan tengah” oleh Nasution pada 

tanggal 12 November 1958, serta dikuatkan dalam peraturan pemerintah 

dan keputusan-keputusan MPRS.  

c. Peran ABRI dalam bidang sosial politik pada masa Orde Baru ditujukan 

pada fungsi Kekaryaan dan Karyawan ABRI. Sasaran ABRI sebagai 

kekuatan sosial merupakan sasaran kekaryaan ABRI, yaitu: bidang 

ideologi salah satunya melalui terwujudnya Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila secara mantap dikalangan masyarakat. Bidang politik melalui 

ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator diharapkan mampu 

menciptakan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis guna menunjang 

suksesnya pembangunan nasional dan terpeliharanya ketahanan nasional. 

Dibidang ekonomi, salah satu sasarannya adalah dinikmatinya hasil-hasil 

pembangunan yang merata oleh masyarakat banyak. Dibidang sosial 

budaya salah satunya adalah dengan terciptanya kerukunan hidup umat 
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beragama dan hilangnya pertentangan-pertentangan antar suku, agama, 

ras, dan golongan. Dibidang Hankam salah satunya adalah menciptakan 

dan mendorong tumbuhnya semangat juang, rela berkorban, dan semangat 

berlatih yang tinggi sebagai langkah awal pembentukan sumber daya 

komponen Hankamneg. Sedangkan sasaran ABRI sebagai kekuatan politik 

yaitu pada fungsi Karyawan ABRI, dengan dilaksanakannya tugas sebagai 

golongan karya di Eksekutif, Legeslatif, dan Yudikatif           

  

2. Saran 

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini sebagi 

harapan bisa dijadikan pertimbangan dan sumbangan positif bagi pembaca 

adalah sebagai berikut, yaitu: 

a. Agar pembaca dapat menambah wawasan, informasi, dan pengetahuan 

kepustakaan setelah membaca hasil penelitian ini mengenai Peran 

ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik pada Masa Orde Baru (1966-

1997). 

b. Walaupun doktrin dan perkembangan Dwifungsi ABRI telah berakhir 

seiring datangnya era reformasi, namun diharapkan segenap pimpinan dan 

seluruh elemen TNI/ABRI sekarang tidak begitu saja melupakan sejarah 

panjang pekembangan Dwifungsi bersama dengan pelaksanaannya. 

c. Agar masyarakat tidak lagi menggugat kesalahan ABRI tempo dulu 

dengan konsep dan doktrin Dwifungsi ABRI-nya serta hendaknya 

mendukung upaya reformasi total dikalangan TNI. 
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