
M A S A  O R D E  B A R U
( 1 9 6 6 - 1 9 9 8 )



ORDE BARU 

ADALAH

Orde yang mempunyai 

sikap dan tekad untuk 

mengabdi pada 

kepentingan rakyat dan 

nasional dengan dilandasi 

oleh semangat dan jiwa 

Pancasila serta UUD 1945. 



LATAR BELAKANG LAHIRNYA ORDE BARU
1) Terjadinya peristiwa G30SPKI

2) Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau

3) Adanya konflik AD

4) Keadaan ekonomi semakin memburuk (inflasi sampai 600%)

5) Kesatuan aksi (KAMI, KAPI, KAPPI, KASI, dsb.) yang ada di masyarakat bersatu membentuk 
Front Pancasila untuk menghancurkan tokoh G30SPKI

6) 10 Jan 1966 : Front Pancasila mengajukan tuntutan TRITURA yang berisi

• Pembubaran PKI beserta organisasi massanya

• Pembersihan kabinet dwikora

• Penurunan harga - harga barang

7) 21 Feb 1966 : upaya reshuffle kabinet dwikora

8) Wibawa dan kekuasaan Soekarno menurun setelah upaya mengadili tokoh – tokoh G30SPKI 
tidak berhasil

9) Sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak 
tak juga berhasil

• Maka presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan 
bagi Letjen Soeharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan 
negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan



SUPER SEMAR

Surat Perintah Sebelas 

Maret 

Adalah 

TONGGAK

lahirnya orde 

baru



Setelah menerima 

SUPERSEMAR, Soeharto 

mengumumkan pembubaran 

PKI

Soeharto menerima 

penyerahan kekuasaan 

pemerintahan dari presiden 

Soekarno

12 Maret 

1966

22 

Februari 

1967

7 Maret 

1967

Melalui sidang istimewa MPRS, 

Soeharto ditunjuk sebagai 

pejabat presiden sampai 

terpilihnya presiden oleh MPR 

hasil pemilu

12 Maret 

1967

Jendral Soeharto dilantik 

menjadi presiden Indonesia 

kedua sekaligus menjadi masa 

awal mulainya orde baru



TUJUAN PEMERINTAHAN ORDE BARU
1) Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia

2) Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna 

mempercepat proses pembangunan bangsa

3) Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya

4) Perubahan dan pembaruan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara 

berdasarkan kemurnian Pancasila dan UUD 1945



CIRI POKOK ORDE BARU

o Pemerintahan yang ditaktor tetapi aman dan damai

o Tindakan korupsi merajalela

o Tidak ada kebebasan berpendapat

o Pancasila terkesan menjadi ideologi yang tertutup

o Pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat

o Ikut sertanya militer dalam pemerintahan

o Adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan 

orang miskin



KEBIJAKAN PEMERINTA ORDE BARU
STABILITAS POLITIK

Penataran P-4 

(indoktrinasi 

ideologi)

Tujuan : agar 

masyarakat selalu 

konsisten dan 

konsekuen 

mengamalkan 

pancasila

Dwifungsi ABRI

Kebijakan yang 

menempatkan 

ABRI dalam dua 

peran ganda, 

yaitu hankam & 

sospol 

Fungsi PARPOL

Parpol 

disederhanakan 

menjadi 3 parpol 

saja, yaitu : PPP, 

PDI, dan Golkar



KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU
STABILITAS EKONOMI

Revolusi hijau dan 

Industrialisasi PELITA 

(Pembangunan Lima 

Tahun)

Bertumpu pada trilogi pembangunan :

• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya 

yang menuju kepada terciptanya keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat

• Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi



DAMPAK MENGUATNYA PERAN NEGARA PADA MASA 
ORDE BARU

EKONOMI :

Kesenjangan 

ekonomi & 

sosial

POLITIK :

Pemerintaha

n yang 

otoriter

EKONOMI :

KKN & 

KONGLOMERA

SI

POLITIK :

Pemerintahan yang 

sentralistis

POLITIK :

Dominasi 

GOLKAR



AKHIR PEMERINTAHAN ORDE BARU

Pertengahan tahun 1997, terjadi krisis moneter yang melanda 

beberapa negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia.

Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pemerintah Orde 

Baru menjadi goncang setelah dilanda badai, yakni adanya krisis 

moneter terus berlanjut ke krisis ekonomi.

Sejak tahun 1997 pemerintah tidak dapat mengatasi krisis 

moneter, bahkan terus berlanjut ke krisis yang lain, seperti politik, 

ekonomi, sosial, dan moral. Adanya krisis multidimensi orde baru.



SOAL
A. Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling tepat!

1. Salah satu sebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru adalah;

a. Presiden Suharto terlalu memegang kekuasaan pemerintahan

b. Pemerintah Orde Baru tidak mampu mengatasi krisi multi dimensional.

c. Terjadinya demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa

d. Kegagalan Presiden Suharto membentuk Dewan Nasional

2. Salah satu sebab terjadinya krisi moneter adalah:

a. Pembangunan sektor pertanian kurang mendapat perhatian

b. Bunga bank sangat tinggi

c. Jumlah lembaga perbankan terlalu banyak

d. Industri dalam negeri tidak mampu bersaing dengan industri luar negeri

3. Jiwa kewirausahaan masyarakat Indonesia yang lemah menyebabkan terjadinya krisis di bidang:

a. Politik,

b. Sosial,

c. Ekonomi,

d. Hukum.



4. Pemerintah Orde Baru mengalami kegagalan dalam memberantas korupsi. Keadaan ini
merupakan bukti bahwa:

a. Kekuasaan pemerintahan sangat lemah

b. Kekuasaan lembaga legislatif (DPR) tidak berfungsi

c. Kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak kuat

d. Kekuasaan lembaga peradilan tidak mampu menjalankan tugasnya

5. Tujuan gerakan reformasi adalah:

a. Menata kembali pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

b. Mengadili Presiden Suharto

c. Mengadili para koruptor

d. Mencabut lima paket UU Politik

6. Pelopor gerakan reformasi adalah:

a. Cendekiawan muslim

b. Anggota ABRI

c. Mahasiswa

d. Tokoh-tokoh nasional



7. Beberapa tuntutan yang diajukan para mahasiswa melalui demonstrasi

adalah, kecuali:

a. Hapus dwi fungsi ABRI

b. Adili Suharto dan kroni-kroninya

c. Tegakkan supremasi hukum

d. Ciptakan lapangan kerja

8. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh nasional untuk dimintai pertimbangan dalam
membentuk:

a. Dewan Nasional

b. Dewan Pertimbangan

c. Dewan Reformasi

d. Dewan Penyelamat Negara

9. Presiden Suharto meletakan jabatannya secara resmi pada:

a. 20 Mei 1998

b. 21 Mei 1998

c. 22 Mei 1998

d. 23 Mei 1998

10. Pengganti Presiden Suharto adalah:

a. Baharuddin Jusuf Habibie

b. Abdurrahman Wahid

c. Megawati Soekarnoputri

d. Susilo Bambang Yudoyono



• Jawaban soal pilihan ganda

1) B. Pemerintah Orde Baru tidak mampu mengatasi krisi multi dimensional.

2) A.Pembangunan sektor pertanian kurang mendapat perhatian.

3) C.Ekonomi.

4) D.Kekuasaan lembaga peradilan tidak mampu menjaga tugasnya.

5) A.Menata kembali pemerintahan berdasarkan pancasila dan UUN 1945.

6) C.Mahasiswa.

7) C.Gerakan supermasi hukum.

8) C.Dewan reformasi.

9) B.21 mei 1998.

10) A.Bacharuddin Jusuf Habibie.



B. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat!

1. Apa isi Tritura (Tri tuntutan rakyat) yang diajukan oleh front pancasila?

Jawab : 

2.Sebutkan 3 ciri pokok pemerintahan orde baru !

Jawaban: 

3.Sebutkan 3 kebijakan pada masa orde baru !

Jawaban:

4.GBHN direncanakan dalam pembangunan lima tahun (Repelita),apa tujuannya?

Jawaban: 

5.Sebutkan 3 peristiwa politik penting pada masa pemerintahan orde baru!

Jawaban:



1. Isi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu:

-Pembubaran PKI beserta organisasi massanya

-Pembersihan Kabinet Dwikora

-Penurunan harga-harga barang.

2. -Pemerintahan yang diktator tetapi aman dan damai

-Tindak korupsi merajalela

-Tidak ada kebebasan berpendapat

3.   -Indonesia didaftarkan lagi menjadi anggota PBB pada bulan september 1966

-Dilaksanakannya kebijakan transmigrasi dan keluarga berencana

-Adanya gerakan memerangi buta huruf

4. Pelaksanaan Repelita yang bertujuan untuk Pembangunan yang berskala nasional 

atau 

diseluruh wilayah Republik indonesia yang dimulai sejak tahun 1969.

5. - Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia

- Kembalinya menjadi anggota PBB



THANK YOU


