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ABSTRAK
T. Sigit Wijanarko
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
Penelitian yang berjudul “Tindakan Pembredelan Pemerintah Orde Baru
Terhadap Surat Kabar Indonesia Raya 1968-1974”, ini beranjak keprihatinan
terhadap kasus korupsi, penyelewengan kekuasaan, konflik internal antar elit
pemerintahan Orde Baru yang semakin merajalela selama kekuasaan
pemerintahan Orde Baru, sikap kritis yang ditunjukan surat kabar Indonesia Raya
menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat yang dirugikan
dan para penguasa yang menjadi fokus kritikan.
Secara khusus, penelitian ini menggunakan metode historiografi dan
metode wawancara. Metode historiografi mencakup sumber tertulis seperti; buku,
laporan penelitian dan majalah, sedangkan metode wawancara menggunakan nara
sumber. Untuk mengetahui kekuasaan hegemoni negara penelitian ini
menggunakan teori Antonio Gramsci yang menjelaskan tentang tiga batasan
konseptualisasi dalam membicarakan hegemoni: yakni ekonomi, negara (political
society) dan masyarakat sipil (civil society). Sedangkan, untuk menjelaskan
pertentangan elit kekuasaan dengan pers menggunakan teori kebebasan yang di
kemukakan oleh Siebert dengan melihat kebebasan berdasarkan atas
keharmonisan pemerintah dan kalangan pers, kestabilan pemerintah dan
kestabilan masyarakat serta hubungan informasi pers dan masyarakat.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Orde Baru mempunyai
kekuatan dalam mengatur kebijakan dan strategi ekonomi dan politik negara
termasuk semakin besarnya pengawasan pemerintah terhadap pers, dalam hal ini
Indonesia Raya sebagai media informasi rakyat yang mendapat peraturan dari
berbagai oknum pemerintah terkait dengan adanya pemberitaan.

Kata kunci : Pembredelan dan surat kabar Indonesia Raya
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ABSTRACT
T. Sigit Wijanarko
SANATA DHARMA UNIVERSITY
YOGYAKARTA
The research entitled The “Banning of Indonesia Raya Newspaper 19681974 By The New Order Government”, started from the concerns towards cases
of corruption, Power abuse, internal conflicts between the New Order government
elites which had been widespread from time to time during the official time of the
New Order government. Critical views of the Indonesia Raya newspaper had
been an invaluable lesson for the community who had been in the lost , as well as
for the ruling elites who had always been the target of the critics.
The research used the historiography and interview methods. The
historiography included written sources such as books, research reports, and
magazines, while interviews were done to some interviewees as the data sources.
In order to know the hegemonic power of the state, the research used the theory of
Antonio Gramsci that described three limitation of conceptualism concerning the
idea of hegemony: economy, the state (political society), and the civil community
(civil society). Meanwhile, to describe the frictions between the power of
government elites on one side and the press on the other side, the freedom theory
which was introduced by Siebert to see that freedom existed based on the
harmony between the government and the press, the governmental stability, and
the stability of the community as well as the relationship between the press and
the people.
The result showed that the New Order Government had the power to
control the economic and political strategies of the state, including the state’s
growing control over the press as the information media for the people ( in this
case: Indonesia Raya newspaper) which was proven from the various regulations
launched by various institutions of the state concerning its publicity.

Key Words: The Banning and Indonesia Raya Newspaper
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Keberadaan Pers di Indonesia tidak dapat dilepaskan begitu saja dengan
perjalanan bangsa ini. Peran pers dalam membawa dan mengawal kemerdekaan
ditunjukkan oleh Tribuana Said dengan mengutip konsideran Keppres No.5/1985
bahwa
”pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan yang
penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengalaman pancasila.
Pernyataan ini menggarisbawahi fakta-fakta sejarah pers nasional sebagai
pelaku komunikasi perjuangan mulai dari masa kebangkitan dan
pergerakan nasional dan sebagai pelaku komunikasi pembangunan pada
masa sekarang serta yang akan datang.”1
Pada masa sebelum kemerdekaan, pers menjadi alat propaganda para
pejuang kemerdekaan untuk mengumpulkan dan menginformasikan perjuangan
mereka. Kebebasan pers untuk menginformasikan berbagai hal terkait dengan
perjuangan kemerdekaan dan lain sebagainya setelah keluarnya keputusan
panguasa kolonial untuk menghapus prasensor mulai tahun 1906.2 Keputusan
tersebut disambut baik oleh kalangan bumiputera untuk menerbitkan pers sendiri.
Sementara dalam bidang perekonomian, pers Indonesia telah berperan
penting dalam mendorong perekonomian negara. Pada masa Orde Lama pers lebih
banyak menyuarakan dan pemihakan terhadap sistem perekonomian pemerintah

1

Tribuna Said, 1988. Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers
Pancasila, ed. 2, cet.1. Jakarta: Haji Masagung., hlm. 8.
2

Ibid., hlm. 24.

1

2

orde lama, begitu juga ketika orde baru berkuasa, pers dimobilisir untuk
menyuarakan kepentingan rezim ekonomi penguasa yang condong ke ekonomi
kapital.
Keberadaan pers di Indonesia, termasuk surat kabar Indonesia Raya
membawa dampak pada perubahan di bidang politik, ekonomi, dan sosial
Indonesia. Hal ini dapat terlihat dengan adanya hubungan erat dengan Partai
Sosialis Indonesia (PSI) dan Angkatan Darat (AD) sehingga dalam suasana politik
terjalin hubungan yang dinamis, akan tetapi surat kabar Indonesia Raya bukan
surat kabar partai sosialis. Surat kabar Indonesia Raya menempatkan posisi
dirinya sebagai pembela kepentingan rakyat pada bidang ekonomi di tengah
pertarungan politik ideologi pemerintahan Orde Baru. Investigative Report tentang
korupsi di Pertamina dan peristiwa Malari 1974 membuktikan bahwa surat kabar
ini sebagai antikorupsi, antipenyelewengan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Penelitian ini ingin memfokuskan kehidupan surat kabar Indonesia Raya yang
dipimpin oleh Mochtar Lubis dari latar belakang kehidupan pers yang dibayangi
pertarungan politik Ideologi menuju transisi kehidupan pers yang lebih mengabdi
kepada kepentingan ekonomi3.
Surat kabar Indonesia Raya terbagi menjadi 2 periode: Periode pertama;
terbit pada tanggal 29 Desember 1949 yang merupakan surat kabar pertama di
Jakarta, yang dipimpin oleh Hiswara Darmaputera bersama dengan Mochtar
Lubis. Periode Kedua; terbit pada tanggal 30 Oktober 1968, penerbitan kembali
Surat Kabar Harian Indonesia Raya ini ditandai dengan pengeluaran Mochtar

3

Ignatius Haryanto, Indonesia Raya dibredel; (Yogyakarta, 2006)., hlm. 4.

3

Lubis dari tahanan serta penyelesaian damai antara Mochtar Lubis dan Hasjim
Mahdan, akan tetapi akhirnya di ambil alih oleh Mochtar Lubis sebagai pemimpin
utamanya.4
Pemerintahan Orde Baru melihat kondisi pers saat itu sebagai akar
permasalahan konflik idiologis antara partai politik dan surat kabar, dimana sarana
satu-satunya untuk menyuarakan kepentingan politik partai, disamping programprogram partai itu sendiri5 Mochtar Lubis sebagai pemimpin redaksi surat kabar
Indonesia Raya mempunyai pengaruh yang amat besar, karena itu muncul sebutan
Personal Journalism, yang menunjukkan pada kepemimpinan Mochtar Lubis
serta sikap pribadinya, surat kabar Indonesia Raya merupakan surat kabar harian
yang kontroversial yang dapat menghasut rakyat yang menyebabkan gangguan
ketertiban dan keamanan. Kritiknya yang tajam, terbuka, dan langsung, serta
bahasa yang di pergunakan adalah bahasa yang populer tanpa mempergunakan
bahasa yang eufemisme6.
Surat kabar Indonesia Raya untuk pertama kalinya terbit pada tanggal 29
Desember 1949 atau dua hari setelah peristiwa penandatangan kedaulatan
Republik Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember 19497. Surat kabar
4

Ibid., hlm. 51 & 63.

5

Ibid., hlm. 11.

6

Abdurrachman Surjomihardjo (Ed), 1988. Beberapa Segi Perkembangan
Sejarah Pers Di Indonesia: Jakarta: LEKNAS LIPI., hlm. 181. “Eufemisme”
adalah gaya bahasa menyatakan perasaan dan pikiran dengan cara yang halus
(Lembut), bahasa yang tidak digunakan oleh surat kabar Indonesia Raya pada
waktu itu merupakan salah satu faktor pemerintah membenci surat kabar ini di
tengah situasi peristiwa Malari 1974. (Abdurrachman Surjomihardjo, LEKNAS
LIPI. 1988).
7

Ibid., hlm. 183.

4

Indonesia Raya waktu itu mencapai oplah dua puluh ribu eksemplar perhari dan
meningkat dari tahun ketahun. Pada saat itu surat kabar Indonesia Raya tengah
gencar melancarkan kritik terhadap masalah korupsi di perusahaan minyak negara
Pertamina yang telah membangun berbagai cabang perusahaan di luar kegiatan
perminyakan8.
Pada tahun 1974 surat kabar ini mencetak sebanyak empat puluh satu ribu
yang sampai pada akhirnya surat kabar ini harus ditutup karena pemberitaannya
yang penuh dengan kontroversial, serta dianggap salah satu penyebab kerusuhan
Malari 1974 di Jakarta. Untuk mempertahankan diri surat kabar Indonesia Raya
menikmati kebebasannya sebelum ditutup oleh pemerintah, dengan merumuskan
posisinya dan juga sokongannya terhadap pemerintah, sambil menyegarkan
konsep tugasnya dengan memberikan dukungan terhadap pemerintah Soeharto
dan akan memberikan sumbangan sebesar mungkin dalam menciptakan iklim
yang sehat dan konstruktif di negeri ini. Pemberitaan surat kabar Indonesia Raya,
yang menyampaikan kritikan-kritikan terhadap Pemerintah, yaitu antara lain:
Pertama, pemberitaan tentang proyek Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
tahun 1972. Pemberitaan ini merupakan dukungan terhadap sikap mahasiswa yang
menentang proyek ini karena keberadayaan proyek ini tidak mensejahterakan
rakyat banyak dan pemakaian dana tidak tepat sasaran bagi pembangunan
ekonomi masa depan.

8

Ibid., hlm. 65.

5

Kedua, pemberitaan tentang korupsi dan manipulasi. Dalam hal ini yang
menjadi sasaran adalah Badan Urusan Logistik (BULOG) yang dipimpin Mayjen
Ahmad Tirtosudiro yang menyorot korupsi dana Bulog yang memanipulasi
penyimpanan dan produksi beras. Terlihat juga bahwa keterlibatan hasil korupsi
kelompok tentara dan pengusaha.
Ketiga, pemberitaan tentang ketidakstabilan politik nasional saat itu.
Kritikan-kritikan ketidakwajaran kemenangan partai Golkar dalam pemilu kedua
tahun 1971, serta Asisten Presiden (Aspri) yang mementingkan kepentingan
pribadi dan melakukan tindakan yang melewati wewenang sendiri.
Keempat, pemberitaan tentang kesenjangan sosial dan konsep strategi
pembangunan ekonomi nasional. Surat kabar Indonesia Raya juga mengkritik
pemerintah yang menggunakan sistem teknologi Capital Incentive Amerika
Serikat yang tidak menghidupkan tenaga buruh yang seharusnya membangun
kemitraan sejati sesuai dengan pandangan dasar sehingga tercipta saling
mempunyai loyalitas, integritas, dan profesional di segala bidang yang
mengakibatkan pengangguran.9
Sementara itu, surat kabar Indonesia Raya menawarkan konsep ekonomi
Labour Intensive karena meringankan beban penderitaan rakyat akibat
pengangguran yang luas.10
Sikap pemerintah terhadap surat kabar Indonesia Raya di tunjukkan
dengan pengeluaran SK. No. Kep-007/K/I/1974 oleh Pelaksana Khusus Panglima
9

Eggi Sudjana, 2005. Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia. Jakarta:
Penerbit Renaisan., hlm. 45.
10

Indonesia Raya, 27 September 1972, “Strategi Pembangunan”, hlm. 1.

6

Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Jakarta, yaitu
tentang Pencabutan Ijin Cetak surat kabar Indonesia Raya, No. Kep.063.
PK/IC/VIII/1973 tanggal 1 Agustus 1973, atas pertimbangan sebagai berikut:11
”surat kabar Indonesia Raya memuat tulisan yang dapat merusak
kewibawaan dan kepercayaan kepemimpinan Nasional, surat kabar
Indonesia Raya yang memuat tulisan-tulisan yang dapat menghasut rakyat
yang berakibat pada konflik sosial serta mengadu domba pemimpin yang
satu dengan yang lain”.
Melalui pencabutan Surat Ijin Terbit (SIT) oleh Menteri Penerangan R.I.
No.

20/SK/Dirjen-PG/K/1974.

Tentang

Surat

Ijin

Terbit

Nomor:

632/SK/DirPP/SIT/1971, tertanggal 18 Juni 1971, mempertimbangkan bahwa:
surat kabar Indonesia Raya telah memuat tulisan yang menjurus pada usaha-usaha
untuk melemahkan sendi-sendi kehidupan nasional dengan mengobarkan
pemberitaan yang tidak benar mengenai modal asing, korupsi, dwifungsi,
pertentangan elit politik, asisten pribadi (aspri) dan Kopkamtib, keburukan
kebijakan pemerintah, merusak kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan
nasional, serta menciptakan peluang yang menjurus kearah tindakan Makar.

B. Batasan Masalah
Pemberitaan tentang proyek Miniatur Indonesia, tentang korupsi dan
manipulasi, pemuda dan mahasiswa, keadaan politik nasional, kesenjangan sosial,
strategi pembangunan ekonomi, liputan atas peristiwa 5 Agustus 1973 di
Bandung, dan pemberitaan tentang modal asing, khususnya Jepang di Indonesia
yang menyebabkan pecahnya peristiwa Malari 1974 di Jakarta, sehingga
11
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memuncak pada tahun 1974 yang dianggap oleh pemerintah Orde Baru sebagai
dalang pemicu kerusuhan karena pemberitaannya yang memprovokasi elit-elit
politik merupakan faktor yang menyebabkan surat kabar ini harus ditutup oleh
pemerintahan Soeharto.
Pembredelan surat kabar Indonesia Raya ini tidak hanya disebabkan
faktor-faktor di atas, faktor lain yang mendorong pembredelan yaitu surat kabar
Indonesia Raya telah mencampuri urusan pemerintah di bidang politik dan
ekonomi, serta surat kabar Indonesia Raya telah menyebabkan ketegangan dalam
masyarakat.

Pada

akhirnya,

pemberitaan

surat

kabar

Indonesia

Raya

menyebabkan ketidakharmonisan hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang,
karena

ketidakstabilan

politik

dan

ekonomi

Indonesia

menyebabkan

ketidakpercayaan Jepang, dengan adanya kerusuhan dalam pemberitaan Indonesia
Raya Faktor-faktor tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut:
Surat kabar Indonesia Raya memberikan kritik terhadap pemerintah yang
menyangkut situasi politik yang tidak kondusif di negeri ini, membuktikan bahwa
ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi bidang ekonomi dan politik. Surat
kabar Indonesia Raya memberikan kritikan terhadap pemerintah di bidang
ekonomi, membuktikan bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam mengawasi
perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia.
Surat kabar Indonesia Raya merupakan lembaga pers yang memberikan
kritikan terhadap Pemerintah sehubungan dengan kedatangan Perdana Menteri
Jepang Kakuei Tanaka.
Korupsi dan praktek manipulasi keuangan Pertamina dan Bulog
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membuktikan ketidakmampuan pemerintah dalam pengawasan masalah tersebut.
Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka penulisan ini dilakukan
untuk menjelaskan peristiwa yang memicu terjadinya ketidakharmonisan
hubungan antara Pemerintah Indonesia dan Pers Indonesia. dengan membatasi
permasalahan sebagai berikut :
1. Masuknya Modal Asing, khususnya Jepang di Indonesia
Pada pokok bahasan ini, akan dibahas mengenai modal asing, khususnya
Jepang yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Indonesia, yang berujung
pada

ketergantungan

ekonomi

Indonesia

terhadap

Jepang,

Khususnya

pertambangan dan Industri.
2. Pertentangan Mahasiswa dan Pemerintah.
Pada pokok pembahasan ini, pertentangan antara Mahasiswa baik di
Bandung maupun di Jakarta dengan pemerintah Orde Baru menjadi kajian dalam
penelitian. Selanjutnya penelitian ini juga akan mendiskripsikan dan menganalisis
Gerakan Mahasiswa dan pengaruh gerakan tersebut terhadap surat kabar
Indonesia Raya.
3. Pertentangan antara surat kabar Indonesia Raya dengan Pemerintah.
Untuk mengkaji pembredelan surat kabar Indonesia Raya, penulis
membahas puncak hubungan yang tidak harmonis antara surat kabar Indonesia
Raya dengan pemerintah, campur tangan Surat Kabar Harian Indonesia Raya
terhadap urusan Ekonomi-Politik Pemerintah, serta dampaknya terhadap stbilitas
keamanan negara.
Untuk menggambarkan secara keseluruhan peristiwa penutupan surat
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kabar

Indonesia Raya tersebut,

maka judul Skripsi ini adalah: “Tindakan

Pembredelan Pemerintah Orde Baru Terhadap Surat Kabar Indonesia Raya 19681974”.

C. Rumusan Masalah
Sesuai dengan topik yang ditulis dan untuk mengetahui secara lebih
mendalam tentang alasan penutupan surat kabar Indonesia Raya oleh Pemerintah,
pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa saja kritik-kritik surat kabar Indonesia Raya terhadap pemerintah?
2. Mengapa pemerintah melakukan penutupan terhadap surat kabar Indonesia
Raya, melalui pencabutan Surat Ijin Terbit (SIT) dan Surat Ijin Cetak (SIC)?
3. Bagaimana reaksi surat kabar Indonesia Raya selanjutnya setelah penutupan
tersebut?
4. Apa arti penutupan surat kabar Indonesia Raya bagi masyarakat Indonesia
pada umumnya?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan
sebagai berikut:
1. Akademis
Secara akademis penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teori-teori
yang berkaitan dengan studi pers, khususnya teori tentang hegemoni negara dan
kebebasan pers.
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2. Praktis
Sedangkan secara praktis, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk:
a. Mendiskripsikan dan menganalisis kritikan-kritikan surat kabar Indonesia
Raya.
b. Mendiskripsikan dan menganalisis sebab pemerintah menutup surat kabar
Indonesia Raya melalui pencabutan Surat Ijin Cetak (SIC) dan Surat Ijin
Terbit (SIT).
c. Mendiskripsikan dan menganalis reaksi surat kabar Indonesia Raya
terhadap pemerintah.
d. Mendiskripsikan dan menganalisis arti penutupan surat kabar Indonesia
Raya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

khazanah

pengembangan ilmu

pengetahuan

pada umumnya,

khususnya

pengetahuan yang berhubungan dengan teori-teori kekuasaan dan teori-teori pers,
terutama kaitan antara kekuasaan penguasa dengan kehidupan pers.
2.

Teoritis
Secara Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori-

teori yang berkaitan dengan ilmu sejarah secara umum, dan kaitannya dengan
studi pers secara khusus. Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan
para pekerja pers dalam menjalin hubungan dengan penguasa serta dalam
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melakukan reportase-reportase di lapangan yang berkaitan dengan reportase yang
berhubungan dengan pemerintah dan kekuasaan.

F. Tinjauan Pustaka
Kajian tentang kekuasaan suatu pemerintahan dan segala hal yang
melingkupi merupakan kajian yang diminati sepanjang masa. Oleh karena itu,
banyak peminat mencurahkan perhatiannya dalam melakukan kajian terhadap
kekuasaan suatu pemerintahan. Namun demikian, kajian terhadap kekuasaan itu
adakalanya hanya menyangkut hal-hal konstitusional suatu pemerintahan sampai
pada hal-hal yang inkonstitusional.
Penelusuran terhadap literatur yang mengkaji tentang kekuasaan suatu
pemerintahan diantaranya dilakukan oleh Edward Cecil Smith dengan judul
Pembreidelan Pers di Indonesia. Dalam buku ini, Edward menguraikan tentang
tekanan pemerintah terhadap pers Indonesia dalam situasi politik yang berbedabeda dalam berbagai kurun waktu, yaitu masa Kolonial, masa pendudukan Jepang,
Revolusi menentang Belanda, dan masa pemerintahan Soekarno. Buku ini juga
berisi tentang ketahanan pers Indonesia dalam situasi politik yang berubah-ubah.
Pembahasan buku ini menekankan pada pada usaha-usaha pers dalam
membebaskan diri dari tekanan-tekanan pemerintah.
Kemudian buku dengan judul Perspektif Pers Indonesia yang ditulis
oleh Jacob Oetama, di terbitkan oleh LP3ES, pada tahun 1987. Penulis buku ini
banyak menguraikan tentang pers sebagai Institusi Sosial pada masa rezim Orde
Baru serta sebagai kontrol sosial di masyarakat. Penulis mengupas tentang
kebebasan pers ke arah kebebasan fungsional. Lebih lanjut dalam buku ini,
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penulis menjelaskan hubungan antara Pers dan pemerintah dalam mencari dan
membuat berita. Menurutnya, hubungan pers dengan pemerintah bukanlah
hubungan yang searah melainkan ada hubungan timbal balik antara kedua belah
pihak. Proses interaksi antara pemerintah dan pers disebabkan oleh adanya
kepentingan bersama untuk menyampaikan dan menerima kontrol sebagai usaha
untuk meningkatkan pelayanan kepada kepentingan rakyat, berdasarkan atas
semangat kerjasama dan semangat kekeluargaan.
Sementara dalam buku Analisa isi Surat Kabar-Surat Kabar Indonesia,
yang ditulis oleh Don Michael Flournoy (Editor) menjelaskan tentang tentang
analisis Pers Indonesia Nasional dan Daerah dalam rangka pengkajian beritaberita. Dalam buku ini diceritakan kronologis liputan-liputan berita tentang
pembangunan. Dalam kesimpulannya Don Michael Floumoy mengatakan bahwa
pers Indonesia pada umumnya membantu memperkuat kesatuan nasional,
meningkatkan

kehidupan

intelektual

rakyat

serta

mendorong

kesertaan

masyarakat dalam usaha pembangunan nasional.
Kemudian buku yang ditulis Tribuana Said dengan judul Sejarah Pers
Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila. Dalam buku tersebut Said banyak
mengupas tentang peranan pers sebelum kemerdekaan. Kemudian pada bagian
akhir, ia memberikan memberikan analisis tentang masa depan pers Indonesia
secara panjang lebar.
Terakhir

buku

Bunga

Rampai:

Catatan

Pertumbuhan

dan

Perkembangan Sistem Pers Indonesia yang ditulis T. Atmadi (editor). Atmadi
menjelaskan tentang usaha pembinaan pers menuju arah pembangunan yang
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sesuai prinsip kebebasan dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat
dan sistem pers. Dalam buku tersebut juga dibahas mengenai hubungan pers
dengan pemerintah Soeharto dalam usaha membangun negara. Menurutnya,
fungsi pers waktu itu sebagai saluran komunikasi pemerintah dan saluran
komunikasi masyarakat, serta berperan dalam peningkatan kesadaran politik
rakyat dan penegakan disiplin nasional.
Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian dalam skripsi ini adalah
terletak pada beberapa hal; pertama, objek yang akan diteliti. Penelitian ini
mengambil objek surat kabar Indonesia Raya yang pernah dibredel pemerintah
dengan dicabutnya Surat Izin Cetak (SIC) dan Surat Izin Terbit (SIT). Kedua,
perbedaan pertama tersebut kemudian berimplikasi pada perbedaan kedua yaitu
tidak membahas tentang materi surat kabar Indonesia Raya yang berakibat pada
pembredelan, tidak mendiskripsikan dan menganalis reaksi surat kabar Indonesia
Raya terhadap pemerintah dan terakhir penelitian terdahulu tidak mendiskripsikan
dan menganalis arti penutupan surat kabar Indonesia Raya bagi masyarakat
Indonesia pada umumnya.

G. Landasan Teori
Negara merupakan institusi yang memiliki kekuasaan hegemonik untuk
memaksa orang-orang atau institusi yang ada di dalamnya untuk tunduk terhadap
setiap peraturan yang dibuatnya. Kekuasaan yang demikian membuat negara
menjadi teratur dan tidak terganggu stabilitasnya. Dalam kaitan itu juga, maka
berbagai peraturan yang dibuat oleh lembaga negara ada kalanya bertentangan,
dalam arti kata peraturan yang dibuat negara tidak sejalan dengan kebebasan pers,
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maka penelitian ini ditulis berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pemerintah yang
berupa penutupan surat kabar melalui pencabutan Surat Ijin Cetak (SIC) dan Surat
Ijin Terbit (SIT) oleh pemerintah.
Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, akan digunakan beberapa
teori yang relevan, yaitu teori hegemoni negara menurut Gramsci dan beberapa
teori-teori komunikasi menurut Siebert.
1. Teori Hegemoni Negara
Teori hegemoni negara yang digunakan untuk menjawab permasalahan di
atas diantaranya adalah teori hegemoni negara Gramsci. Dalam menjelaskan
tentang hegemoni negara, Gramsci memulai dengan tiga batas konseptualisasi
dalam membicarakan hegemoni. Ketiga batasan tersebut adalah ekonomi, negara
(political society) dan masyarakat sipil.12
Ekonomi sebagai batas konseptualisasi yang pertama, merupakan sebuah
batasan yang digunakan untuk mengartikan mode of production yang paling
dominan dalam sebuah masyarakat. Cara produksi tersebut terdiri dari teknik
produksi dan hubungan sosial produksi yang ditumbuhkan atas munculnya
perbedaan kelas-kelas sosial dalam arti kepemilikan produksi.
Kedua yaitu batasan negara, merupakan batas yang berarti tempat
munculnya praktek-praktek kekerasan (polisi dan aparat kekerasan lainnya) dan
tempat terjadinya pendirian birokrasi negara. Oleh gramsci, birokrasi negara
dalam konteks ini diidentifikasi sebagai pelayanan sipil, kesejahteraan dan
institusi pendidikan.
12

Nezar Patria dan Andi Arief, 1999. “Antoni Gramsci, Negara dan
Hegemoni”, cet. 1.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 136-137.
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Batasan ketiga yaitu masyarakat sipil (civil society). Menurut Gramsci,
berarti batasan yang menunjuk pada organisasi lain di luar negara dalam sebuah
formasi sosial di luar bagian sistem produksi material dan ekonomi, yang
didukung dan dilaksanakan oleh orang atau komponen di luar batasan di atas.
Sebagai komponen utama masyarakat sipil dapat diidentifikasi sebagai sebuah
institusi religius.13
Menurut Anderseon yang dikutip Nezar Patria, model pertama hegemoni
Gramsci adalah menyangkut kebudayaan dan kepemimpinan moral yang
dilaksanakan dalam masyarakat sipil. Dalam model ini negara merupakan
kekuasaan koersi dalam bentuk polisi dan angkatan bersenjata, Secara ekonomi
negara juga mengatur disiplin-disiplin kerja serta pengawasan keuangan (control
moneter). Contoh dari kasus ini adalah demokrasi borjuis barat dan bentuk
demokrasi parlementernya, hegemoni dalam kasus ini berperan dalam membujuk
kelas pekerja untuk memilih dalam parlemen secara sukarela, namun demikian
Gramcsi mengatakan bahwa keseluruhan sistem yang terhegemoni itu, salah satu
kelompok dari kaum cendikiawan masih dapat mengambil jarak hegemoni itu
sehingga dapat menyampaikan pemikiran-pemikiran kritis terhadap pemerintah.
Dalam model kedua, Anderson melihat hegemoni digerakkan dalam
negara sebagaimana halnya yang digerakkan dalam masyarakat sipil. Pada titik ini
ia melihat pentingnya peran pendidikan dan lembaga-lembaga hukum dalam
menjalankan hegemoni. Sedangkan pada model ketiga, menurut Anderson
perbedaan antara negara dan masyarakat sipil dihilangkan secara bersamaan.

13

Ibid.
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seperti yang dikatakan Gramsci menurut Anderson mendefinisikan negara sebagai
political society ditambah civil society.
2. Teori Kebebasan
Untuk menjelaskan tentang pertentangan elit kekuasaan dengan pers, akan
digunakan teori kebebasan yang di kemukakan oleh Siebert yang mencakup
bahwa kebebasan berdasarkan atas:
a. Keharmonisan pemerintah dan kalangan pers.
b. Kestabilan pemerintah dan kestabilan masyarakat.
c. Hubungan informasi pers dan masyarakat14.
Keharmonisan yang dimaksud yaitu kedua belah pihak, dalam hal ini surat
kabar Indonesia Raya dan pemerintah, bebas dari segala bentuk tekanan,
ancaman, konflik dan memiliki rasa tanggungjawab bersama terhadap berbagai
peristiwa sehingga dapat diatasi secara bersama-sama pula.
Semakin besarnya pengawasan pemerintah terhadap pers bergantung pada
sifat hubungan pemerintah terhadap mereka yang tunduk terhadap peraturan
pemerintah, kestabilan pemerintah dan masyarakat dapat terwujud apabila
terciptanya kebebasan dan berkurangnya kekangan terhadap pers sebagai media
informasi rakyat.
Informasi yang diberitakan pers kepada masyarakat menyangkut bidangbidang kehidupan masyarakat dimana pers melihat proses peristiwa-peristiwa
yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri, selama hal tersebut tidak merugikan
masyarakat, dan apabila informasi dari pers tentang tindakan, peraturan dan
14

Smith C Edward, 1986. Pembredelan Pers Indonesia. Jakarta: Grafiti
Pers., hlm. 4.
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kebijakan pemerintah merupakan wujud kepedulian pers terhadap nasib rakyat
yang membutuhkan perlindungan dan informasi.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian yang akan di gunakan adalah studi kepustakaan dan
lapangan. Melalui studi pustaka diharapkan dapat di pelajari secara teoritis dan
fakta-fakta yang empiris yang telah diteliti oleh para ahli sebelumnya mengenai
peristiwa penutupan surat kabar Indonesia Raya, dengan metode ini diharapkan
mampu menelusuri dokumen-dokumen tertulis yang signifikan sesuai dengan
obyek dan subyek yang diteliti.
Dengan penulisan skripsi ini, metode penelitian merupakan cara kerja
untuk melakukan analisa terhadap topik yang dikaji agar dapat memperoleh
kebenaran15. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian meliputi 1)
Pengumpulan sumber, sumber-sumber dikumpulkan dari buku-buku, majalah dan
koran-koran, serta akan dilakukan wawancara berkaitan dengan materi yang
diteliti. 2) Kritik terhadap Sumber, setelah sumber dideskripsikan sedemikian
rupa, kemudian diadakan kritik, 3) Interpretasi, setelah kritik dilakukan terhadap
sumber-sumber penelitian di maksud, maka dilakukan interpretasi untuk
memudahkan dalam penyusunan skripsi ini. Selanjutnya 4) Historiografi Sejarah,
pada langkah ini, akan dilakukan penyusunan sitematika dan urutan-urutan
perjalanan Surat Kabar Harian Indonesia Raya Meliputi :

15

Louis Gottchalk, 1969. Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Pers, hlm. 30.
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1. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data penelitian menggunakan dua cara yaitu melalui pustaka
dan wawancara.
a. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui peninggalan
tertulis, seperti Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati, berbagai arsip maupun
dokumen dari pihak terkait, buku-buku ilmiah, jurnal atau dokumen lain yang
diperoleh yang berhubungan dengan yang akan diamati.
b. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengambilan data dengan cara mengadakan
tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas.
Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dalam memperoleh data.
2. Kritik Terhadap Sumber
Setelah sumber-sumber penelitian tersebut dideskripsikan sedemikian
rupa serta, kemudian diadakan kritik sumber. Kritik terhadap sumber dilakukan
untuk meneliti keaslian sumber serta untuk memverifikasi sumber-sumber yang
didapatkan baik yang berasal dari kepustakaan-kepustakaan maupun dari hasil
wawancara dengan berbagai sumber yang dianggap relevan.
3. Interpretasi
Interpretasi adalah upaya menafsirkan data-data yang diperoleh untuk
memudahkan dalam pengklasifikasian. Interpretasi dilakukan setelah dilakukan
kritik terhadap sumber-sumber penelitian yang meliputi kritik keaslian sumber
serta verifikasi data. Tujuannya adalah untuk memudahkan penulis dalam menulis
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skripsi ini.
4. Historiografi
Historiografi adalah upaya untuk menyusun dan mensistematisasi sebuah
peristiwa yang terjadi di masa lampau. Tujuannya adalah untuk menyusun
peristiwa berdasarkan kronologi kejadian peristiwa tersebut. Dalam hal ini,
penting untuk mensistematisasi perjalanan surat kabar Indonesia Raya.
Langkah-langkah penelitian ini akan dijadikan acuan dengan harapan
penelitian tentang Sejarah Penutupan Pers, tidak menghilangkan identitas
Subyektivitas penulis dalam menginterpretasikan kembali fakta-fakta di lapangan
maupun kajian pustaka.

I. Sistematika Penulisan
Secara keseluruhan mengenai skripsi ini, penulis membagi tulisan ini
menjadi lima bab yang masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab, sebagai
berikut:
BAB I Mencakup Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan
Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
BAB II. Menguraikan tentang surat kabar Indonesia Raya yang mencakup
sub bab Kepemimpinan Jullie Effendie dan Hiswara Dharmaputra 1949-1968
yang terbagi menjadi sub-sub bab, yakni; Hubungan surat kabar Indonesia Raya
dengan Militer, Hasyim Mahdan, Hubungan Sipil dan Militer, serta Pertikaian
Internal Mochtar Lubis dan Hasyim Mahdan. Selanjutnya sub bab menguraikan
tentang Kepemimpinan Mochtar Lubis 1968-1974.
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BAB III. Menguraikan tentang kritikan surat kabar Indonesia Raya
terhadap pemerintahan Orde Baru 1968-1974, yang mencakup sub bab kekuatan
kekuasaan Soeharto, yang terdiri dari sub-sub bab, yakni militer, Ali Moertopo
dan Abdul Haris Nasution. Selanjutnya sub bab program pemerintah Orde Baru,
terbagi menjadi sub-sub bab, yakni pembangunan ekonomi, pemerataan
pembangunan serta menuju arah kestabilan politik. Sub bab berikutnya
Rancangan Kebijakan Ekonomi, terbagi dalam sub-sub bab, yaitu Teknokrat dan
Bappenas serta modal asing.
BAB IV. Membahas tentang Pembredelan surat kabar Indonesia Raya
terkait dengan berbagai peristiwa yang mencakup sub bab pertama; Peristiwa 5
Agustus 1973 di Bandung, terdiri dari sub-sub bab, yakni aksi mahasiswa
Bandung dan aksi massa. Kedua; Peristiwa 15 Januari 1974 di Jakarta, terdiri dari
sub-sub bab konflik faksi, demontrasi mahasiswa dan pelajar, dampak peristiwa
15 Januari 1974 akan membahas tentang politik, ekonomi dan keamanan. Sub bab
selanjutnya membahas tentang kunjungan perdana menteri Jepang ke Indonesia.
Ketiga; pemberitaan surat kabar Indonesia Raya terbagi sub-sub bab yakni,
proyek miniatur Indonesia, politik nasional, korupsi dan manipulasi serta modal
Jepang di Indonesia. Keempat; pembredelan Indonesia Raya oleh Pemerintah
Orde Baru, akan membahas sub-sub bab tentang pencabutan Surat Izin Terbit dan
pencabutan Surat Izin Cetak.
BAB V. Penutup

BAB II
SEJARAH SURAT KABAR INDONESIA RAYA

Pengakuan kedaulatan oleh pihak Belanda membuktikan bahwa bangsa
Indonesia sudah terlepas dari penjajahan, maka dengan demikian bangsa
Indonesia telah bebas dalam menentukan nasibnya sendiri, demikian halnya
dengan kebebasan berpendapat di masyarakat dimana komunikasi antar
masyarakat dengan pemerintah sangat diperlukan dalam menata pejalananan
bangsa ini khususnya di bidang pembangunan.
Pentingnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah itu terwujud
dengan lahirnya berbagai media komunikasi di tengah-tengah masyarakat yang
ingin secara bebas mengeluarkan berbagai argumentasinya, di antaranya adalah
surat kabar yang dianggap sebagai pelopor media komunikasi dalam sejarah pers
Indonesia.
Lahirnya surat kabar Indonesia Raya pada masa pemerintahan Soekarno
telah membuktikan kemampuan insan pers pada waktu itu dalam membangun
wadah atau lembaga komunikasi pers dalam bentuk Perusahaan Penerbitan
Nasional, Mochtar Lubis mampu bekerjasama dengan pihak majalah Mutiara
dengan kerjasama dalam usaha penerbitan, pada tahap pertamanya Indonesia
Raya merupakan ide sekelompok orang-orang yang bergerak dibidang pers yang
sebelumnya telah mendirikan majalah umum dan sastra yaitu Mutiara. Surat kabar
Indonesia Raya pada masa Orde Lama juga bekerja sama dengan pihak militer
dengan mendapat bantuan sarana-sarana penerbitan berupa alat-alat cetak untuk
produksi.
21

22

Pada awal perkembangannya surat kabar Indonesia Raya menyorot
tentang kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan
Soekarno ketika masih melaksanakan demokrasi perlementer, para menterimenteri dan perwakilan diplomatik Indonesia diluar negeri bahkan Soekarno juga
tidak terlepas dari pemberitaan surat kabar Indonesia Raya, dengan berbagai
pemberitaan yang sangat berani dengan menggunakan bahasa yang halus surat
kabar ini disebut sebagai pelopor jurnalisme dibidang penyelidikan data dan fakta
secara akurat pertama di Indonesia.
Ketika surat kabar Indonesia Raya mendapatkan kontrol ketat dari
pemerintahan Soekarno dalam pemberitaannya, tidak mempengaruhi surat kabar
Indonesia Raya untuk terus memberitakan korupsi dan paham ideologi negara
berhaluan komunis bahkan Indonesia Raya dimasa Orde Lama menentang
pemerintah yang lebih kearah ideologi komunis sebagai penggerak pembangunan,
atas berbagai pemberitaan yang kontroversial, surat kabar Indonesia Raya
dibawah Mochtar Lubis, Jullie Effendie dan Hiswara Dharmaputra berusaha
memperjuangkan pers yang bebas, artinya ingin melepaskan diri dari kekuatan
penguasa, maka dengan demikian pengungkapan fakta sesuai dengan data yang
diperoleh dapat diketahui oleh masyarakat apa yang sebenarnya terjadi dalam
pemerintahan, misalnya liputan Mochtar Lubis dalam perang Korea.
Indonesia Raya secara terus-menerus memberitakan berbagai kasus,
pertama, korupsi dana pemilihan umum tahun 1955 yang dilakukan oleh Roeslan
Abdulgani yang menjabat sebagai menteri Luar negeri sebelum konferensi keluar
negeri, kedua, memuat surat pembelaan Zulkifli Lubis yang ingin melakukan
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percobaan kudeta di harian Indonesia Raya dan ketiga, memuat tulisan yang
mendukung gerakan di Sumatera Tengah pimpinan Zulkifli Lubis, dengan
peristiwa itu surat kabar Indonesia Raya dibredel oleh pemerintahan Soekarno
selama sepuluh tahun sejak diterbitkan pertama kalinya tahun 1949, kemudian
tahun 1968 diijinkan terbit kembali yang ditandai dengan bebasnya Mochtar Lubis
dari tahanan Orde Lama.

A. Kepemimpinan Jullie Effendie dan Hiswara Dharmaputra 1949-1968
Sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan negara pers dipandang
sebagai badan atau organisasi yang mempunyai peranan penting dalam menilai
tata kehidupan negara, maka pers perlu disikapi, diapresiasi, dicermati dan
dikontrol.16
Surat kabar Indonesia Raya dipimpin oleh Jullie Effendie dan Hiswara
Darmaputra sebagai pimpinan redaksi, pada saat yang sama Mochtar Lubis masih
bekerja di kantor berita Antara sebagai redaktur Hubungan Internasional (HI)
sampai delapan bulan kemudian Indonesia Raya terbit.
Kemerdekaan Indonesia akhirnya diakui oleh Belanda yang ditandai
dengan penandatanganan pengakuan pada tanggal 17 Desember 1949, dengan
peristiwa itu pihak pers secara bebas ingin menempatkan diri sebagai bagian dari
pemerintahan, melalui usaha perizinan Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Izin
Cetak (SIC) surat kabar Indonesia Raya berusaha membantu pemerintah dalam
memulai usaha perjuangan kemerdekaan melalui informasi yang ditujukan kepada
16

Rahabeat Rudolf, 2004. Politik Persaudaraan: Membedah Peran Pers.,
Yogyakarta: Penerbit Buku Baik., hlm. 9.
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masyarakat17.
Kehadiran surat kabar Indonesia Raya di tahun 1949 menunjukkan bahwa
surat kabar ini memperjuangkan semangat kebebasan pers dengan maksimal tanpa
dibelenggu oleh berbagai kepentingan penguasa, meskipun pada akhirnya harus
mengalami pembredelan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat dari
pemberitaan yang kritis dan lugas.18
Surat kabar Indonesia Raya memiliki tekad untuk memperjuangkan tujuan
jurnalistik yaitu mempertahankan kemerdekaan pers nasional yang kuat dan bebas
dan mempertinggi mutu jurnalistik Indonesia sejalan dengan kemajuan yang juga
diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia pada waktu itu.
Surat kabar Indonesia Raya sebagai surat kabar yang bebas dari aliranaliran politik dan partai-partai, artinya politik yang muncul dan berkembang saat
itu lebih tertuju kepada arah yang bersifat pembangunan dan ekonomi dimasa
awal kemerdekaan, di dalam urusan intern negara surat kabar Indonesia Raya
tidak ikut serta dalam bidang pemerintahan. Surat kabar ini menyatakan diri
sebagai surat kabar yang menjunjung tinggi kebenaran dan objektivitas dalam
setiap kegiatan jurnalistiknya, dengan memperhatikan kode etik dalam peraturan
pers dan media informasi yang berguna bagi seluruh rakyat.
Surat kabar Indonesia Raya dibredel pada masa pemerintahan Presiden
Soekarno tahun 1958 dan pemerintahan Presiden Soeharto dengan meletusnya

17

Semna Mansyur, 2008. Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis
atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik., Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia., hlm. 17-20.
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Smith C Edward., op.cit., hlm. 15-17.
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Malapetaka 15 Januari 1974. Mochtar Lubis ditahan pada masa Orde Lama dan
juga pada masa Orde Baru tanpa diadili.19
Mochtar Lubis adalah budayawan dan wartawan. Ia adalah sastrawan,
pengarang cerita anak-anak, kolumnis, pelukis, pematung, pembuat keramik,
pencinta alam, dan aktivis lingkungan hidup untuk hanya menyebutkan beberapa
di antara kegiatannya. Ia juga peminat, pengamat, dan penulis sejarah. David T.
Hill menyebutnya pula sebagai aktor politik.
David T. Hill mengemukakan bahwa,20 kelahiran surat kabar Indonesia
Raya tidak terlepas dari peran militer saat itu, terutama tentara dari Divisi
Siliwangi yang berupaya menghadapi kekuatan-kekuatan Belanda yang
kehadirannya masih kuat di Indonesia. Lebih lanjut Hill berpendapat bahwa, ide
pendirian surat kabar Indonesia Raya muncul beberapa saat yakni tiga bulan
sebelum pengakuan kedaulatan (Negara Kesatuan Republik Indonesia) NKRI oleh
Belanda.
Awal berdirinya surat kabar Indonesia Raya mendapat dukungan dari
berbagai kalangan, seperti yang dikatakan oleh Atmakusumah yang memberikan
dukungan secara langsung terhadap penerbitan surat kabar Indonesia Raya yaitu
Mayor Brentel Susilo dari Angkatan Darat (AD), Gubernur Militer Daan Jahja
dari Pejabat Panglima Divisi IV Siliwangi, Basharuddin Nasution sebagai
19

Ibnu Hamad, 2004. Kontruksi Realitas Politik Dalam Media Massa., Cet.
I. Jakarta: Granit., hlm. 45-47. Mochtar Lubis di penjara terkait dengan
pemberitaan surat kabar Indonesia Raya tentang kunjungan Presiden Soekarno
keluar negeri yang dituding sebagai upaya Presiden Soekarno bekerjasama dengan
tokoh para komunis di Rusia. Semenjak itu Indonesia Raya di ganti oleh Jullie
Effendi dan Hiswara Dharmaputra.
20

Smith C Edward., loc.cit., hlm. 17.
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Direktur Sekolah Hukum Angkatan Darat, Kolonel Bonar Simatupang sebagai
pejabat KSAP.21
1. Hubungan surat kabar Indonesia Raya dengan Militer
Hubungan Mochtar Lubis dengan tentara untuk membicarakan pendirian
surat kabar Indonesia Raya terjadi dua minggu sebelum pengakuan kedaulatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hubungan erat dengan militer
khususnya tentara membuat julukan surat kabar Indonesia Raya sebagai surat
kabar yang berkoalisi dengan tentara. Selain dukungan moril, tentara juga
memberikan sumbangan keuangan untuk operasional membeli kertas, biaya
percetakan dan gaji wartawan.
Sekalipun surat kabar ini mendapat julukan surat kabar tentara, akan tetapi
tidak mengubah tujuannya sebagai surat kabar perjuangan. Selain itu, tentara juga
berlangganan surat kabar ini sebagai bahan bacaan bagi prajurit, karena surat
kabar Indonesia Raya merupakan surat kabar yang bersifat nasionalis.22
Nama surat kabar Indonesia Raya diusulkan Teuku Sjahril ketika Mochtar
Lubis mempunyai gagasan untuk menerbitkan surat kabar ini. Nama tersebut
diusulkan karena sangat sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa
Indonesia dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.23

21

Atmakusumah (Ed), 1992. Mochtar Lubis: Wartawan Jihad. Jakarta:
Kompas, hlm. 186.
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Ibid., hlm. 186.
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Meningkatnya

situasi

politik

juga

mempengaruhi

kehidupan

di

pemerintahan dan masyarakat, yang ditujukan pada kabinet baru Syahrir,
menariknya situasi politik itu juga membawa pihak pers untuk menciptakan
situasi baru yang lebih berpihak kepada pemerintahan, dalam hal ini pemberitaan
surat kabar Indonesia Raya lebih fokus bidang politik. Perkembangan selanjutnya,
tahun 1950an berita-berita budaya diarahkan kepada kehidupan politik, ekonomi
dan sosial.24
2. Kepemimpinan Hasyim Mahdan (1951-1958)
Surat kabar Indonesia Raya baru melengkapi penerbitannya dengan
sebuah mingguan berisi pemberitaan ditahun 1955 dengan nama yang berlainan:
Masa dan Dunia. Berita mingguan ini diasuh oleh pemimpin umum dan
pemimpin redaksi Hasyim Mahdan dan Mochtar Lubis. Sedangkan pelaksanaan
teknis dilaksanakan oleh Sam Soeharto sebagai redaktur pelaksana. Mingguan ini
terdiri dari delapan halaman dengan format lebih kecil daripada harian yang
mempunyai empat halaman, peredaran Masa dan Dunia hanya enam setengah
bulan dan berakhir pada nomor 28, tertanggal 29 April 1956.25
Bulan berikutnya selama tiga bulan, tepatnya pada tanggal 29 Juli 1956
muncul pengganti Masa dan Dunia, yaitu mingguan Indonesia Raya tanpa
melepaskan identitas lama dengan tetap mencantumkan logo Masa dan Dunia.
Cara penerbitan baru ini dijadikan satu dengan hariannya, mingguan Indonesia
Raya bukan semata-mata media hiburan karena di halaman pertamanya dimuat
24

Ignatius Haryanto.,op.cit., hlm. 56.
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Ibid., hlm. 56-57.
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berita-berita yang lebih aktual.
3. Hubungan Sipil dan Militer
David Hill mengatakan, pada periode pertama surat kabar Indonesia Raya
ada lima berita pokok yang mendapat sorotan dalam editorialnya. Tiga berita itu
berkaitan dengan masalah hubungan sipil dan militer pada waktu itu, yaitu
peristiwa 17 Oktober 1952, penahanan Roeslan Abdulgani, dan peristiwa
pergerakan/pergolakan di daerah luar Jawa, yaitu PRRI Permesta.
Pemberitaan surat kabar Indonesia Raya tentang pernikahan Presiden
Soekarno dengan Hartini, menunjukkan bahwa surat kabar ini mempunyai
perhatian khusus terhadap kehidupan pribadi presiden Soekarno, selanjutnya
pemberitaan tentang penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika berupa penyediaan
Komite Ramah Tamah (KRT), dalam tajuk Indonesia Raya menyebutkan sebagai
prostitusi tersembunyi.26
Atmakusumah mengatakan, surat kabar Indonesia Raya dibesarkan ketika
pelaksanaan demokrasi parlementer boleh dikatakan cukup efektif dan stabil.
Kabinet biasanya diminta tanggungjawabnya oleh parlemen, walaupun Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) itu bukan hasil pemilihan umum. Pers sangat bebas dan
badan-badan peradilan menjalankan tugasnya secara independen tanpa campur
tangan dari pemerintah.27
Ada tiga peristiwa yang terjadi pada surat kabar Indonesia Raya di tahun
1956 sebelum surat kabar ini masuk dalam rentetan pembredelan dan penahanan
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Ramadhan K.H., 1995. Mochtar Lubis Bicara Lurus: Menjawab
Pertanyaan Wartawan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia., hlm. 5.
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Atmakusumah (Ed), 1992., op.cit., hlm. 5-6.
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para redakturnya oleh pemerintah Orde Lama. Berdasarkan situasi yang terjadi,
surat kabar ini berusaha untuk bebas dan bertanggung jawab terhadap
pemberitaannya terlebih bahwa adanya tekanan dari pihak oposisi dan kontrol dari
pemerintah.28
Peristiwa pertama, yaitu berkenaan dengan Menteri Luar Negeri Roeslan
Abdulgani yang pada waktu itu menjabat sebagai komando militer Angkatan
Udara, sehubungan dengan peristiwa penggelapan uang yang dilakukan oleh Lie
Hok Thay, wakil redaktur percetakan negara Kementerian Penerangan.
Peristiwa penggelapan uang itu terjadi pada 13 Agustus 1956, dan surat
kabar Indonesia Raya menerbitkan bulletin kilat yang memuat berita utama bahwa
menteri luar negeri Roeslan Abdulgani terlibat korupsi bersama Lie Hok Thay.
Pada tanggal 14 Agustus 1956, surat kabar Indonesia Raya memuat pernyataan
wakil Kepala Staff Angkatan Darat, Letkol Zulkifli Lubis yang menuduh perdana
menteri dan KSAD telah membela kebatilan dengan membebaskan Roeslan
Abdulgani dari rencana penahanan.
Pada bulan Agustus 1956, jaksa agung berbalik menuduh koran Indonesia
Raya melanggar pasal 154 KUHP, yaitu menyatakan kebencian dan permusuhan
terhadap pemerintah atau karena menghina pemerintah karena menerbitkan berita
tentang tuduhan korupsi tersebut dan memuat tajuk rencana yang menuduh
kabinet melakukan komplotan politik.
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Peristiwa kedua, adalah pemuatan surat-surat pembredelan dari Letkol
Zulkifli Lubis dalam koran ini, yang isinya menolak tuduhan pemerintah yang
diumumkan pada 28 Agustus 1956 bahwa ia telah mempersiapkan dan melakukan
percobaan kudeta.
Peristiwa ketiga, adalah ketika Letkol Ahmad Husein, komandan
resimen Angkatan Darat Sumatera Tengah dan Ketua Dewan Banteng,
mengambil alih pemerintahan sipil dari Gubernur Roeslan Muljohardjo yang
diangkat oleh pemerintah Pusat. Husein menuntut pembentukan kabinet baru
untuk mengubah keadaan negara yang tidak menggembirakan. Peristiwa 20
Desember 1956 itu disiarkan sebagai berita besar dalam surat kabar Indonesia
Raya dan dua surat kabar lainnya di ibukota edisi pagi berikutnya.
Korps Polisi Militer menahan Mochtar Lubis sebagai pemimpin redaksi
Indonesia Raya. Ia dituduh terlibat dalam Zulkifli Lubis dalam usaha percobaan
kudeta. Ia juga dituduh memuat tulisan-tulisan yang menyokong dan
membenarkan gerakan Dewan Banteng di Sumatera Tengah serta mengecam
pemerintah dalam persoalan ini.
Mochtar Lubis menyatakan bahwa pengambilalihan kekuasaan gubernur
sipil oleh tentara di Sumatera Tengah akan berdampak pada daerah lain. Kabinet
Ali Roem Idham Chalid, Presiden Soekarno dan KSAD Nasution tidak mampu
mengatasi hal ini, membuktikan lemahnya unsur pemerintahan.
4. Pertikaian Internal Mochtar Lubis dan Hasyim Mahdan
Situasi yang sulit ketika surat kabar Indonesia Raya tengah berhadapan
dengan situasi politik dan kehidupan sosial yang dialami oleh negara melalui
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berbagai pemberitaan yang pada akhirnya mendapat tekanan dari pemerintah yang
justru berakhir pada pembredelan, faktor tekanan itu juga berdampak pada konflik
tahun 1957 dan 1958 antara Mochtar Lubis dan Hasyim Mahdan.
Wujud dari pertikaian internal itu surat kabar Indonesia Raya terbit dalam
dua versi, yakni kelompok Hasjim Mahdan menerbitkan korannya di pagi hari,
dan kelompok Mochtar Lubis menerbitkan di sore hari. Keduanya tetap
menggunakan nama Indonesia Raya. Hal ini merupakan kepentingan setiap
individu masing-masing yang saling bertikai.
Semenjak diberikan izin, koran Indonesia Raya dua versi terbit, Hasyim
Mahdan diberi izin terbit 16 Oktober 1958 oleh pemerintah, disisi lain oplah
mengalami kemerosotan yang berdampak pada kehilangan kepercayaan dari para
pelanggan, namun yang dialami oleh Mochtar Lubis justru sebaliknya.
Penarikan diri merupakan bentuk kesetiaan yang ditunjukkan para agen
dan para pelanggannya kepada Mochtar Lubis. ada pernyataan menolak untuk
menjadi agen dari surat kabar apabila surat kabar Indonesia Raya tidak lagi
dikelola oleh Mochtar Lubis. Sejak Mochtar Lubis ditahan, surat kabar Indonesia
Raya mengalami kefakuman selama sepuluh tahun.

B.

Kepemimpinan Mochtar Lubis 1968-1974
Pers tetap diakui sebagai unsur penting masyarakat demokrasi, namun

kebebasan pers harus dilaksanakan secara bertanggung jawab mengingat
kesadaran politik masyarakat masih rendah.29 Kepemimpinan Mochtar Lubis yang
29

Kusnanto Anggoro, 2002. “Militer dan Transisi Menuju Demokrasi”
dalam Maruto dan Anwari (ed)., Reformasi Politik dan kekuatan Masyarakat.,
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kritis dan sosok kepribadian yang kuat dapat dilihat ketika surat kabar Indonesia
Raya mencapai masa perkembangannya dimana fenomena-fenomena pemerintah
dan rakyat diberitakan yang merupakan perwujudan atas idenya, Mochtar Lubis
dalam kepemimpinannya sering mengemukakan berbagai gagasannya yang sering
bersifat kontroversial30.
Ketika Mochtar Lubis ditahan surat kabar Indonesia Raya secara intern
Jurnalism kurang mendapat kepercayaan dari rakyat dan pemerintah, pertikaian
antara Mochtar Lubis dan Hasyim Mahdan yang pada akhirnya pun dapat
diselesaikan secara damai pada tanggal 30 Oktober 1968, kebudayaan masyarakat
juga mempengaruhi pers Indonesia yang bebas, lebih lanjut Mohctar Lubis
mengatakan bahwa:
Kebebasan yang kreatif, menurut pengalaman saya, masih ada di
Indonesia....kita hanya dapat berharap bahwa penguasa di negeri ini dapat
segera paham bahwa kemajuan bangsa hanya dapat didorong dalam iklim
kebebasan kebudayaan yang baik.31
Sedangkan surat perjanjian perdamaian mereka ditandatangani pada
tanggal 15 Oktober 1970, sehingga surat kabar Indonesia Raya dapat terbit
kembali. Sehubungan dengan itu, Mochtar Lubis mengatakan bahwa:

Jakarta: LP3ES, hlm. 77.
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David Hill menyebutkan bahwa beberapa kekurangan Mochtar Lubis
dibandingkan dengan kekuatan atau kelebihan sejumlah wartawan, pemikir,
seniman, tahanan politik sezamannya, seperti Rosihan Anwar, Jakob Oetama,
Adnan Buyung Nasution, Sutan Takdir Alisjahbana, Pramoedya Ananta Toer dan
Rendra. Walaupun demikian, ia berkesimpulan: ”Sebagai wartawan jihad Mochtar
Lubis menunjukkan keberanian yang gigih, semangat moral yang berapi-api, dan
tekad yang teguh.” Untuk lebih jelasnya, lihat Mansyur Semna, 2008. Negara dan
korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku
Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia., hlm. 125-127.
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“Ketika saya masih menjadi Wartawan Indonesia Raya, setiap
perundingan antara pemerintah Indonesia dan Belanda wartawan
dibebaskan menulis untuk mengeluarkan pendapat maupun pikirannya.
Tapi kenyataan sekarang menunjukkan adanya perbedaan kebebasan
dalam mengeluarkan pendapat dan pikiran itu, yang seringkali diancam
dengan pencabutan SIUPP, padahal bebas dan bertanggung Jawab bukan
begitu maksud dan tujuannya. Melainkan, seharusnya pers itu
bertanggunggung jawab kepada hukum dan Undang-Undang Negara,
bukan kepada pemerintah”.32
Periode kedua, surat kabar Indonesia Raya mendapat bantuan material
berupa alat-alat percetakan dari berbagai kalangan swasta dari luar negeri. Seperti
surat kabar Manila Times, Filipina menghadiahkan sebuah mesin cetak. Surat
kabar Straits Times di Kuala Lumpur, Malaysia dan perusahaan pers Mirror
Group dari Australia memberikan mesin-mesin set untuk menyusun huruf-huruf
cetak dari bahan timah.
Menteri utama bidang politik dari kabinet Ampera, Adam Malik kemudian
memberikan izin untuk menerima pemberian yang tidak mengikat dari luar
maupun dalam negeri, hal ini untuk menghindari hutang.
Untuk meneruskan penerbitan periode kedua ini, Mochtar Lubis mengajak
kembali sejumlah staf yang membantunya pada periode sebelum surat kabar ini
dibredel, yaitu Kontiniyati Mochtar, D.H. Assegaf, Enggak Baharuddin,
Mohamanoer, K. Sidharta, dan Sam Soeharto.Bentuk penyajian penerbitan
periode kedua ini tidak jauh berbeda dengan yang pertama yaitu dibagi per kolom.
Seperti untuk halaman pertama; dipakai untuk menempatkan berita-berita utama,
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada halaman kedua; untuk
berita-berita ekonomi, perdagangan, dan berita tentang ibukota dan daerah.
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Halaman ketiga; digunakan untuk tulisan-tulisan opini masyarakat serta pojoknya
ada kolom Mas Kluyur dan surat pembaca, sementara halaman empat; khusus
untuk iklan.
Oplah surat kabar Indonesia Raya tahun 1969 mencapai dua puluh ribu
eksemplar per hari, meningkat dua ribu eksemplar pada periode kedua. Kenaikan
oplah yang mencolok terjadi pada saat surat kabar Indonesia Raya tengah gencar
melancarkan kritik terhadap Pertamina yang telah membangun berbagai anak
perusahaan di luar kegiatan perminyakan.
Dengan data oplah tersebut, maka untuk tahun 1970, surat kabar Indonesia
Raya menduduki urutan keenam dalam hal produksi dari sejumlah koran yang
beredar di ibukota Jakarta. Data oplah surat kabar Indonesia Raya pada tahuntahun berikutnya adalah 26.000 untuk tahun 1971, kemudian turun menjadi
23.000 pada tahun 1972, dan 20.000 pada bulan Januari sampai Mei 1973. Angka
ini Atmakusumah, berdasarkan angka penjualan surat kabar bukan berdasarkan
jumlah yang tercetak, karena jumlah yang tercetak pasti lebih besar daripada
jumlah hasil penjualan.33
Ketika penemuan mutakhir dalam grafika pers di Jakarta, surat kabar
Indonesia Raya juga mengalami peningkatan jumlah edar sejalan dengan
penggunaan teknologi percetakan baru itu. Dengan kenaikan jumlah oplah sejak
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pindah percetakan hingga menjelang surat kabar ini ditutup pada bulan Januari
1974 mencapai empat puluh satu ribu eksemplar.
Pergantian teknik cetak menjadi offset hanyalah salah satu dari sekian
langkah perbaikan manajemen dalam tubuh surat kabar ini. Selain itu juga
membenahi bagian tata usaha, pemasaran, distirubusi dan iklan. Dari sini juga
kemudian rekrutmen tenaga-tenaga muda serta kerja sama dengan kelompok yang
ahli dalam hal promosi surat kabar. Termasuk dengan cara canvassing, door to
door, dan pelayanan kepada langganan lebih ditingkatkan.
Pada edisi pertama periode kedua masa hidupnya, surat kabar Indonesia
Raya seakan mendapatkan kebebasan yang lama didambakan, yang berakibat
pada ditutupnya koran ini. Oleh sebab itu, ketika menikmati kembali kebebasan
yang telah lama dinanti, surat kabar Indonesia Raya menyegarkan posisi dan juga
sokongannya, sambil menyegarkan konsep tugasnya dalam periode kehidupannya
yang kedua.
Pada awal-awal tahun 1970-an, surat kabar Indonesia Raya ini terus
memperlihatkan sifat kritisnya terhadap pemerintah. Hal tersebut diperlihatkan
dengan memberikan dukungan kepada mahasiswa yang mempertanyakan soal
proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). pemberitaan itu
diangkat dalam tajuk rencana Indonesia Raya.34
Proyek pendirian Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tersebut merupakan
suatu tempat yang menampilkan maket atau tiruan bangunan yang dibuat dalam
34
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skala kecil, Indonesia memiliki berbagai budaya daerah, maka dari itu yang
tergabung secara keseluruhan di dalam Taman Mini Indonesia Indah sebagai
tempat untuk memperkenalkan kekayaan kebudayaan nasional.
Keberadaan Taman Mini Indonesia Indah ini juga erat kaitannya sebagai
objek wisata, dimana aspek-aspek kebudayaan daerah dipertemukan dalam
lingkup nasional, dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada
pengunjungnyaa betapa besar dan kaya negeri Indonesia ini.
Pendirian proyek Miniatur Mini ini ditangani oleh Yayasan Harapan Kita
yang diketahuai oleh Ibu Siti Hartinah, isteri Presiden Soeharto. Dalam acara rapat
pengurus yayasan tersebut tanggal 13 Maret 1970 telah dikemukakan gagasan
untuk mendirikan suatu tempat rekreasi yang mampu menggambarkan kebesaran
dan keindahan tanah air Indonesia dalam bentuk mini di atas sebidang tanah yang
cukup luas, yang akan tecakup di dalamnya pembangunan kolam dengan pulaupulau berwujud wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari
Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari lautan dan kepulauan-kepulauan yang
ada di Indonesia, segenap flora dan faunanya, segenap penduduk dengan berbagai
suku bangsa, adat istiadat, agama, dan kebudayaan daerahnya.35
Para mahasiswa mengkritik proyek tersebut yang dianggap proyek
mercusuar, karena menurut keterangan Ibu Tien Soeharto memakan biaya sebesar
1,5 miliar. Sementara itu, Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta saat itu, bersikukuh
untuk tetap meneruskan proyek miniatur itu walaupun ia harus menerima protes
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dari mahasiswa.
Persetujuan dari Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini tertuang
dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota tertanggal 5
September 1970 yang memberikan izin kepada Yayasan Harapan Kita untuk
membangun Proyek Miniatur Indonesia di daerah Cikampek putih, Jakarta Pusat.
Namun setelah meninjau lokasi seluas 14 hektar, tempat tersebut dinilai kurang
luas sehingga Gubernur mengusulkan untuk memindahkan rencana tersebut ke
daerah Pondok Gede, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang luasnya kurang lebih 100
hektar. Untuk itu gubernur mengeluarkan keputusan baru mengenai penggantian
lokasi rencana tersebut dengan Surat Keputusan Gubernur DKI pada tanggal 7
Maret 1972.
Protes mahasiswa terhadap proyek tersebut terus berlangsung, sejak tahun
1971, dan ketika memasuki tahun 1972 protes terus berlanjut yang mengakibatkan
banyak pejabat negara merasa perlu mengambil tindakan tertentu sehubungan
dengan protes yang bemunculan.
Surat kabar Indonesia Indonesia Raya melaporkan bahwa Soemitro,
Pangkopkamtib menyebutkan bahwa perasaan tidak puas di kalangan masyarakat
umum dan pemuda pada khususnya dapat disalurkan melalui forum universitas
dan surat kabar. Bahkan Soemitro mengaluarkan ancaman jika terjadi usaha
pemanasan situasi sehingga timbul kondisi revolusioner, maka semua akan
dibasmi.
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Menanggapi pernyataan Jenderal Soemitro, surat kabar Indonesia Raya
mengeluarkan tajuk rencananya yang mengkritik pernyataan Soemitro yang pada
waktu menjabat sebagai Komandan Strategi Pertahanan dan Keamanan
(KasHanKam) dan kepala staff harian, Komando Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban (Kopkamtib) menyusun berbagai struktural intern militer36.
Surat kabar Indonesia Raya mengambil sikap bijak dengan tidak
menyalahkan rencana proyek tersebut, namun di sisi lain juga tetap memberikan
dukungan terhadap protes yang dikemukakan oleh mahasiswa.
Ketika salah satu tokoh gerakan mahasiswa ditahan, Arif Budiman
berkaitan dengan proyek tersebut, surat kabar Indonesia Raya memuat tulisan
yang membela Arif, salah satunya Goenawan Muhamad, Arif dan Princen. Selain
pemberitaan-pemberitaan diatas, surat kabar Indonesia Raya juga memberitakan
hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah.
Salah satunya adalah soal korupsi dan manipulasi proyek pembangunan.
Salah satu kasus yang disoroti adalah kasus korupsi pertamina yang disinyalir
mengalami ketidakberesan dalam hal pengelolaanya. Sebuah kampanye besar
dilakukan oleh surat kabar Indonesia Raya dalam laporan utamanya dengan
sejumlah karikatur yang menyindir ketidakberesan dalam perusahaan minyak
negara.
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Selain masalah Pertamina, surat kabar Indonesia Raya juga mengangkat
kasus pada instansi Bulog tentang pengadaan beras. Surat kabar ini juga
mengkritik tajam Bulog berkaitan dengan kepemimpinan Jenderal Tirtosudiro
yang dianggap gagal yang akhirnya digantikan oleh Bustanul Arifin.37
Surat kabar ini juga gencar mempertanyakan larinya dana Bulog.
Sepanjang tahun 1972 banyak dilaporkan suasana krisis pangan di berbagai
daerah di pulau Jawa dan Sumatera Barat. Demontrasi mahasiswa mendesak
pemerintah untuk penanganan masalah beras, tingginya harga pangan dan para
cukong yang mempermainkan harga beras yang terjadi dimasyarakat juga menjadi
sorotan surat kabar Indonesia Raya, kemudian menyebabkan krisis pangan.
Banyaknya kelompok demonstran yang mempermasalahkan krisis pangan yang
dikehendaki untuk berdialog justru menghindari kelompok-kelompok mahasiswa.
Kemelut pangan ini akhirnya langsung ditangani oleh presiden, kabinet
dan juga tim Stabilisasi Ekonomi Indonesia. Akhirnya pada pertengahan 1973
secara diam-diam terjadi pergantian kepengurusan Bulog, Ahmad Tirtosudiro
diganti oleh Bustamil Arifin.
Surat kabar Indonesia Raya menjadikan peristiwa tersebut sebagai
headline berita dan mengulasnya dalam tajuk rencana beberapa hari kemudian.
Berbagai permasalahan yang diberitakan surat kabar Indonesia Raya di dua
periode diatas membuktikan bahwa surat kabar Indonesia Raya merupakan surat
kabar yang peduli terhadap berbagai masalah negara walaupun menentang
pemerintah yang berakibat dibredelnya surat kabar ini, tetapi surat kabar ini dapat
bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya, sebaliknya masyarakat menilai
37

Mochtar Lubis., op.cit., hlm. 78.

40

bahwa surat kabar Indonesia Raya telah membela kepentingan mereka dengan
pemberitaan berbagai kasus penyelewengan yang merugikan negara. Salah satu
diantaranya tentang kasus penyelundupan mobil mewah yang dilakukan oleh
oknum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang ditemukan oleh
BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen).

BAB III
KRITIKAN SURAT KABAR INDONESIA RAYA
TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN ORDE BARU 1968-1974

Sebagai media yang berfungsi sebagai penyalur informasi kepada
masyarakat surat kabar Indonesia Raya terus mengkritik pemerintahan Orde Baru
secara kritis melalui berbagai pemberitaannya tentang korupsi, konflik internal
militer, modal asing dan kekuatan rezim dalam mengitervesi partai-partai sebagai
bukti intensitas masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Demikian juga hal
nya dengan rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto
tidak berjalan secara efektif sesuai apa yang diharapkan oleh rakyat, bahkan
kekuatan internal Orde Baru seperti kalangan militer, Aspri, teknokrat dan Opsus
sebagai alat represi rakyat.

A. Kekuatan Kekuasaan Soeharto
1. Militer
Orde Baru merupakan rezim yang otoriter karena pengendaliannya yang
ketat terhadap media pers, kurang menjamin kebebasan berpendapat dan
menggunakan militer untuk menangani pelawanan terhadap pemerintahan Orde
baru yang ingin mengancam keamanan nasional.38
Semenjak Soeharto mengambil alih kekuasaan Orde Baru, pers secara
umum menyambut dengan positif terhadap gerakan-gerakan politik militer Orde
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Baru khususnya dengan Angkatan Darat (AD) dan sebaliknya rezim memberikan
respon yang baik terhadap perkembangan pers pada saat itu. Hubungan yang baik
diawal pemerintahan Orde Baru ditandai dengan adanya kerjasama antara pers
anti komunis dan pemerintah, surat kabar Indonesia Raya menjalin hubungan
kemitraan dengan pemerintah untuk menentang komunis masih tersisa.39
Soeharto melakukan aturan-aturan yang lebih disiplin artinya lembaga
militer berperan besar dalam menjalankan segala rencana sesuai dengan apa yang
ia inginkan secara terbuka, menyeluruh dan bertanggung jawab untuk kepentingan
politik, paham-paham yang menentangnya terutama setelah Soekarno dan para
pengikutnya dilenyapkan, akan tetapi militer pada masa Orde Baru berperan besar
untuk mengatur kebebasan pers hampir tidak menemui setitik celah pun untuk
menghirup kebebasan. Sebaliknya, pemerintah selalu mencari cara untuk
mengontrol pers.40
Praktek kekuasaan otoriter pun dijalankan guna mendukung legitimasi
kekuasaan penuh sebagai langkah antisipasi terhadap kekuatan-kekuatan yang
ingin menentangnya, rezim Orba sudah berkuasa berbagai peristiwa pun muncul
yang dilatarbelakangi oleh kelompok-kelompok yang menentang rezim Orba,
diantaranya adalah surat kabar Indonesia Raya yang independen berdasarkan pada
konsep intelektual dengan kebebasan untuk mengkritik sistem dan kekuasaan
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pemerintah Orde Baru.41
Pada masa awal Orde Baru tahun 1970 militer terutama Angkatan Darat
(AD), pada masa Orde Baru menjadi suatu kekuatan rezim Soeharto sebagai
upaya dalam mempertahankan kekuatan, kekuasaan dan otoriter. Militer dalam
Orde Baru memegang jabatan birokrasi yang penting dalam pemerintahan Orde
Baru, mereka menduduki sebagai anggota partai Golkar yang menjadi alat politik
pemerintahan, sebagai anggota kabinet dan Gubernur.42
Ketika Soeharto berkuasa, intelijen berperan penting dalam menciptakan
berbagai desas-desus, isu, dan propaganda hitam yang bertujuan untuk
meningkatkan daya tawar penguasa dan militer serta untuk menjatuhkan rasa
ketakutan rakyat. Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan
dua badan intelijen Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtip)
dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin).
Perlahan-lahan Soeharto mulai mengkonsolidasikan Angkatan Darat (AD)
menjadi kekuatan utama di tubuh militer yang loyal kepada dirinya, dengan
mengangkat 100 anggota perwira militer duduk di parlemen.43 Ia mulai
menempatkan Angkatan Darat (AD) sebagai kekuatan utama ditubuh militer,
dengan kata lain Angkatan Darat mendapat tempat yang lebih istimewa. Dengan
strategi ini pada saat Soeharto naik menjadi presiden ia mendapatkan loyalitas
yang melebihi porsinya dari Angkatan Darat. Angkatan Darat menjadi pendukung
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utama saat Soeharto menjadi presiden melalui kelompok Aspri, Opsus dan
Kopkamtib.
Kekuatan kekuasaan Soeharto selama berkuasa ditopang oleh dua hal yang
mendasar, yaitu pertama dasar bersifat riil, berupa kekuatan nyata yang tidak
sekedar melegitimasi kekuasaan tersebut tetapi membelanya jika ada ancaman
dari luar. Kedua adalah pilar yang bersifat simbolik. Pilar ini tidak terlihat atau
kasat mata tetapi memiliki efek yang luar biasa untuk mengendalikan rakyat dan
menjadi semacam tangan gaib (Invisible Hand) penguasa, untuk menuntun rakyat
menuju pada satu kesetiaan tunggal. Pilar yang bersifat riil sebagai penopang
kekuasaan Soeharto yang paling utama adalah militer. Militer khususnya
Angkatan Darat (AD) sebagai pendukung utama kekuasaan Soeharto baik bidang
hankam, politik dan ekonomi, naiknya Soeharto menjadi presiden juga didukung
oleh Angkatan Darat yang memanfaatkan kekisruhan politik tahun 1965 dan
tahun-tahun sebelumnya.
Dalam suatu negara yang demokratis kritikan surat kabar yang
keras sebenarnya hal yang wajar, dan justru bisa menjadi pilar keempat
dalam Trias Politika, mengenai pers yang bertanggung jawab artinya
pemerintah dan pers dipertemukan terlebih dahulu sebelum mencapai
adanya kesepakatan bersama, di negara yang totaliter surat kabar tidak
dapat mengkritik pemerintah secara keras yang nantinya berakibat pada
penutupan atau digolekkan.44
2. Ali Moertopo
Asisten presiden berfungsi untuk menciptakan stabilitas politik, selain itu
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juga memulihkan kondisi ekonomi negara, untuk terciptanya stabilitas politik dan
ekonomi diperlukan kekuatan dari militer dan para elit yang ahli di bidangnya,
sebagai seorang elit militer Ali Moertopo dan kelompoknya berusaha untuk
melibatkan militer khususnya Angkatan Darat, dalam pelaksanaannya Aspri
mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pusat kegiatan ekonomi
militer, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pemasukan kas Angkatan Darat.
Kedudukan Ali Moertopo sebagai Aspri yakni membantu presiden karena
memiliki pemikiran dan strategi diberbagai bidang pemerintahan Orde Baru dan
Opsus (badan intelijen dalam negeri yang didominasi oleh Letnan Jenderal Ali
Moertopo di awal periode Orde Baru sangat membantu dalam pemerintahan
Soeharto, terbukti dalam memulihkan struktur birokrasi dan membawa partai
Golkar dalam memenangkan pemilu 1971.
Ali Moertopo sebagai aparat Operasi Khusus (Opsus) pada waktu itu ikut
campur dalam pemilihan ketua PWI. Opsus mengorganisasi anggota PWI agar
memilih kembali B.M. Diah sebagai ketua, namun ketua PWI cabang Jakarta
Harmoko tidak menyetujui B.M. Diah sebagai ketua dan lebih memilih Rosihan
Anwar sebagai kandidat. Pada kongkres PWI ke-14 Rosihin Anwar terpilih
menjadi ketua dengan mengalahkan B.M. Diah, akibatnya kepengurusan
organisasi wartawan Indonesia terbelah menjadi dua kelompok PWI Diah dan
PWI Rosihan, tetapi pada akhirnya kedua kelompok ini bersatu, sejak itulah
pemerintah mulai campurtangan terhadap PWI yang berujung pada terpilihnya
Harmoko melalui kongres ke-15 PWI sebagai ketua.45 Ali Moertopo mempunyai
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tugas membantu presiden Soeharto, dalam pelaksanaannya menjadi penghubung
pribadi presiden dengan para pejabat pemerintahan mengenai kebijaksanaan
pemerintahan dalam hal ini menyangkut pengambilan keputusan yang diberikan
kepada lembaga-lembaga pemerintah.46
Kepercayaan Soeharto terhadap Aspri ditunjukan dengan sikap pemberian
tanggung jawab masalah-masalah sosial-politik terhadap Ali Moertopo ditengah
konflik antara kelompok Aspri, Teknokrat dan Soemitro, untuk mendamaikan
masalah ini Soeharto mengadakan pertemuan dengan para menteri, para penasihat
dan para jenderal pada tanggal 31 Desember 1974.47
Asisten Pribadi mempunyai beberapa anggota, yakni: Ali Moertopo
mengurusi bidang politik, Soedjono Hoemardhani mengurusi bidang ekonomi dan
perdagangan,

Suryowiryohadiputra

menangani

masalah

keuangan

dan

Tjokropranolo berfungsi sebagai penjaga keamanan presiden.
Strategi yang diterapkan oleh Aspri dalam bidang politik adalah strategi
konsolidasi militer dan partai, sehingga dalam menjalankan strategi ekonomi,
militer mendapat dukungan dari partai Golongan Karya khususnya jaminan
kedudukan di tubuh partai Golkar.
Terbentuknya Asisten Pribadi Presiden di tahun 1970, sebagai wacana
perpolitikan dan ekonomi negara yang seolah-olah perannya menggantikan kerja
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para menteri-menteri dan sebagai alat negara tugasnya sama besarnya seperti
tugas dan peran para eksekutif. sebelum dibentuknya aspri presiden di masa Orde
Baru telah tersedia jabatan dan posisi khusus kepengurusan yang diemban Aspri
yang artinya tugas dan fungsinya sama seperti asisten pribadi itu.
Pihak pers khususnya Indonesia Raya, mengeluarkan pendapatnya tentang
Asisten Pribadi yang muncul sebagai suatu organisasi pribadi milik Soeharto
untuk menjalankan kekuasaan Orde Baru yang lebih otoriter, melalui pimpinan
surat kabar Indonesia Raya Mochtar Lubis berpendapat bahwa Asisten Pribadi
(Aspri) itu ibarat sebagai menteri bayangan Orde Baru yang selalu benar dan tahu
segalanya tentang sistem pemerintahan, aspri selalu berada disamping presiden
dalam melaksanakan tugas negara sementara, jabatan menteri-menteri disisi yang
lain, menjadi sangat rancu atau menjadi tidak berfungsi.48
Lebih lanjut, Mochtar Lubis melalui Indonesia Raya mengatakan bahwa
bahwa tugas Aspri yang sebenarnya adalah mengumpulkan berbagai keterangan,
pikiran-pikiran,

analisis

tentang

berbagai

macam

perkembangan

dan

permasalahan yang mereka sampaikan kepada presiden supaya presiden dapat
diperlengkapi dengan informasi yang cukup untuk dapat mengambil putusan yang
setepat mungkin. Akan tetapi hal sebaliknya Aspri telah melebihi tugas para
menteri anggota kabinet yang menjadi pembantu presiden, untuk pelaksanaan
tugas-tugas di tingkat eksekutif, presiden memiliki pembantu-pembantu langsung
yaitu menteri-menteri kabinet.49
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Meninjau kinerja aspri yang mempunyai tugas dan fungsinya seperti
halnya para menteri kabinet bahkan bisa dikatakan melebihi kabinet, membuat
pimpinan surat kabar Indonesia Raya, Mochtar Lubis pada waktu itu memberikan
pendapat, menurutnya bahwa aspri akan semakin membuat kekacauan di struktur
birokrasi pemerintahan, melihat yang terjadi seperti ini Mochtar Lubis
berkomentar:
Sekarang kita lihat bahwa masih banyak terjadi campur aduk antara
pekerjaan dan tugas Aisten Presiden dengan menteri, dan semua ini hanya
akan menyukarkan pekerjaan pemerintah sendiri saja (Asisten Pribadi agar
tetap Aspri, 13 Juli 1970).50
Asisten Pribadi seharusnya berfungsi sebagai pemberi inspirasi dan
membantu serta bersedia menyampaikan berbagai informasi tentang situasi-situasi
yang sedang berlangsung yang kiranya penting untuk disampaikan kepada
presiden, dengan melihat kondisi ini Mochtar Lubis memberikan komentarnya di
surat kabar harian Indonesia Raya:
Perkembangan dunia diberbagai bidang, demikian pula berbagai
perkembangan dalam negeri, terjadi amat cepat. Bagi seorang presiden
yang sudah harus menghadapi tugas-tugas eksekutif setiap hari sukar
mendapat kesempatan untuk mengikuti semua ini sendiri. Dia memerlukan
tim pemikir yang membantunya mendapat gambaran yang tepat dari apa
yang terjadi (diperlukan satu “ Brain Trust” untuk presiden, 14 november
1970).51
3. Abdul Haris Nasution (Golkar).
Terbentuknya partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
tidak terlepas dari peran A.H. Nasution sebagai inspirator dalam peristiwaperistiwa politik Indonesia dimasa revolusi dan pasca kemerdekaan, selain sebagai
orang militer ia juga ahli dalam bidang politik ia menangani berbagai
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permasalahan politik di Indonesia ketika partai dikuasai oleh Soekarno termasuk
dalam pembentukan partai yang berkuasa di era Orde Baru.52
Golongan Karya (Golkar) adalah sebuah organisasi yang menjadi sarana
dalam Pemilihan Umum.53 Menjelang pemilu pertama diawal pemerintahan Orde
Baru tahun 1971 ketika kekuatan militer dan Golkar mulai bersatu, dukungan
rakyat kepada partai Golkar semakin nyata yang dipandang sebagai kekuatan dari
rakyat bersatu untuk membantu pemerintah dalam pogram kerja, dimana rakyat
kelas bawah dan menengah, para tokoh agama, militer dan pers menyatakan diri
untuk ikut bergabung, sehingga masa itu disebut sebagai kekuatan baru
masyarakat atas pemerintahan dalam pandangan masyarakat luas.
Dukungan juga disampaikan surat kabar Indonesia Raya melalui
pernyataan Mochtar Lubis yang pada waktu itu menjabat sebagai pimpinan.54
Lebih lanjut Indonesia Raya menyesalkan adanya golput pada pemilu 1971 yang
berakibat pada determinasi kaum intelektual.
52
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melatarbelakangi berdirinya partai Golkar yang berawal dari terbentuknya Sekber
Golkar. Tetapi pada akhirnya IPKI dibubarkan oleh Soekarno karena desakan dari
PKI yang ingin membawa Soekarno ke ideologi komunis dan koflik PKI-TNI AD.
Untuk lebih jelasnya lihat juga buku Hatta Talliwang, 2003. Jenderal Besar Abdul
Haris Nasution dan perjuangan Mahasiswa. Jakarta: LKIP., hlm. 168.
53
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McGregor Katharine., op.cit., hlm. 316.

Kedekatan Mochtar Lubis dengan tokoh-tokoh Partai Sosialis salah
satunya adalah Sumitro Joyohadikusumo yang merupakan orang sosialis sekaligus
sahabatnya yang melakukan kritik kepada rezim soekarno dan komunis
membuktikan bahwa Mochtar Lubis adalah bagian dari penentang kekuasaan
Soekarno. Dukungan Mochtar Lubis terhadap Golkar dapat dilihat juga dalam
pemberitaan Indonesia Raya, 8 Juli 1971, “Ujian Berat Bagi Pemerintah dan
Golkar”, hlm. 2.
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Keberadaan partai Golongan Karya nyaris hanya sebagai simbol dan
stempel demokrasi karena dalam kacamata barat negara yang berdemokrasi adalah
negara yang mengakomodir kekuatan partai politik. Bahkan keberadaan partai
Golongan Karya tidak pernah berfungsi secara riil sebagai penopang kekuasaan
Soeharto.55 Tanpa Golongan Karya dan partai politik lainnya Soeharto tetap bisa
berkuasa sepanjang ia didukung oleh militer. Bahkan Golkar dan partai-partai
politik lainnya sangat tergantung pada Soeharto, terutama dalam menentukkan
ketua-ketuanya. Partai Golkar merupakan alat politik Soeharto dalam legitimasi
kekuasaannya, maka ia berperan dalam mengontrol partai.
Selanjutnya ditahun-tahun berikut ia terpilih sebagai penasehat Golkar
yang merupakan atas dasar keinginannya sendiri, kemenangan Golkar pada
pemilu 1971 merupakan awal Golkar mulai melaksanakan berbagai pogram
diantaranya adalah berperan dalam memberantas korupsi yang ada di kalangan elit
pemerintahan Orde Baru. Terkait hal ini surat kabar Indonesia Raya
menyampaikan selamat atas kemenangan mutlak yang berarti bahwa saat itu juga
ujian berat bagi partai Golkar untuk melaksanakan tugas bersama dengan
pemerintah.56
Berbagai perubahan-perubahan di awal Orde Baru merupakan perubahan
yang sangat besar dibanding masa sebelumnya, juga memerlukan upaya khusus
untuk mewujudkannya, sementara masyarakat belum tentu seluruhnya bisa
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Miftah Thoha., 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Raja
Grafindo., hlm. 57.
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Indonesia Raya, 8 Juli 1971. “Kemenangan Mutlak Golkar dalam
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memahami. Pemerintah Orde Baru mengendalikan keterlibatan rakyat dalam
politik artinya Pemilihan Umum (Pemilu) bukan hasil dari pilihan rakyat.57
Adanya resistensi di masyarakat, bisa dianggap wajar, baik dari aspek idiil
maupun kepentingan politik, operasi khusus, kemudian muncul dalam berbagai
bentuk, misalnya pegawai negeri sipil harus menentukan loyalitasnya terhadap
Golkar, dengan kata lain dapat diartikan sebagai upaya penguatan Golongan
Karya.

B. Program Pemerintah Orde Baru
1. Pembangunan Ekonomi
Pemerintah Orde Baru memperbaharui kehidupan politik dan ekonomi di
masa Orde Lama, kestabilan politik dan ekonomi menjadi sasaran utama
pembangunan di era Orde Baru sekaligus memperkuat kekuasaan, eksistensi Orde
Baru tampak jelas ketika ekonomi berperan sangat besar dalam pembangunan
nasional.58
Pemerintah Orde Baru berusaha mencapai program stabilisasi dan
pembangunan ekonomi dalam mewujudkan pogram Repelita I dengan
membangun kembali perekonomian diatas prinsip-prinsip mekanisme pasar,
perdagangan luar negeri secara terbuka, iklim moneter yang stabil, pembatasan
campur tangan pemerintah dalam perekonomian, serta menarik bantuan dan
investasi luar negeri, sistem ekonomi baru ini lebih merupakan sistem insentif dari
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Mada University Press., hlm. 438.
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pada sistem alokasi dan distribusi.59
Pada pertengahan 1960-an, ekonomi Indonesia tidak stabil, Soeharto pun
kemudian meminta nasihat dari tim ekonom atau kelompok Teknokrat hasil
didikan barat yang banyak dikenal sebagai Mafia Berkeley, mereka terdiri dari
Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, M. Sadli, Subroto dan Barli
Halim60. Dengan adanya dukungan penuh dari para ahli ekonomi maka
pemerintahan Soeharto dapat mengatur strategi yang akan diterapkan setelah
Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Republik Indonesia kedua, 12 Maret
1967. Kemudian, ia membentuk Tim Ahli Ekonomi Kepresidenan yang terdiri
dari Prof Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof Dr. Moh. Sadli,
Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr. Subroto, Dr. Emil Salim, Drs. Frans
Seda, dan Drs Radius Prawiro, seluruhnya pro Kapitalisme.61 Tujuan jangka
pendek pemerintahan baru ini adalah mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai
rupiah, memperoleh hutang luar negeri, serta mendorong masuknya investasi
asing. Hal ini terbukti dengan kesuksesan mereka dalam pemulihan kondisi
ekonomi diantaranya adalah peran Sudjono Hoemardani sebagai asisten finansial
yang telah berhasil dalam bidangnya yaitu ekonomi.
Perekonomian Indonesia merupakan perekonomian di sektor pertanian
dalam arti pentingnya peranan sektor ini dibandingkan dengan sektor-sektor yang
59
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lain. Ciri ini terlihat pula dalam sumbangannya pada pendapatan nasional serta
jumlah penduduk yang hidup dari sektor pertanian maupun tenaga kerja yang
bekerja pada bidang ini.
Perekonomian Indonesia merupakan suatu perekonomian yang bersifat
terbuka yaitu masuknya Investor asing dan perdagangan luar negeri dalam
keseluruhan struktur ekonomi nasional yang dikelola oleh RAPBN.62 Hal ini
tampak jelas ditinjau dari segi sumbangannya dalam pendapatan nasional, dari
sumbangannya terhadap penerimaan negara dalam anggaran maupun secara nyata
bahwa sektor ini merupakan saluran penghasil devisa yang sangat dibutuhkan
untuk pembiayaan pembangunan.
Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor krusial bagi
legitimasi politik pemerintahan Orde Baru yang baru dibangun terlebih situasi
politik dan keamanan yang tidak mendukung. Hasil dari stabilitas dan
pertumbuhan ekonomi merupakan sumber daya ekonomi yang sangat penting
untuk membiayai kinerja politik yang diciptakan pemerintahan Orde Baru.63
Untuk menciptakan stabilitas pembangunan ekonomi diperlukan iklim yang sesuai
dengan bisnis negara dalam rangka untuk membangun, untuk menambah sektor
modal, pemerintah mencari sumber modal asing, terutama negara-negara barat
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dan Jepang untuk permodalan pemerintah maupun swasta dalam rangka
pengembangan pogram-pogram ekonomi pemerintah, kebijakan stabilisasi bidang
ekonomi diharapkan mampu memperkuat stabilitas dibidang politik.64
2. Pemerataan Pembangunan
Setelah Soeharto ditetapkan menjadi presiden sesuai dengan hasil Sidang
Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968, ia
membentuk kabinet yang kemudian diumumkan pada 10 Juni 1968 dan diberi
nama dengan Kabinet Pembangunan, kemudian 15 Juni 1968 presiden Soeharto
membentuk tim ahli ekonomi Presiden yang terdiri atas Prof. Dr. Widjojo
Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof .Dr. Moh. Sadli, Prof. Dr. Soemitro
Djojohadikusumo, Prof. Dr. Subroto, Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Drs.
Radius Prawiro, yang nanti akan melaksanakan tugas dalam pembangunan yang
didukung atas dasar pembangunan ekonomi terlebih dahulu.65
Kombinasi antara lingkungan universitas dan ABRI yang mengawali era
Orde Baru di Kabinet Pembangunan I, tugas pokok kabinet dengan sebutan
”Pancakrida Kabinet Pembangunan” yaitu stabilitas politik termasuk pelaksanaan
politik luarnegeri, Pemilihan Umum, pengembalian ketertiban dan keamanan,
penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara dan stabilitas ekonomi serta
pembangunan lima tahun yang pertama. Dengan pegangan itu, bangsa Indonesia
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akan menuju cita-cita yang sudah ditetapkan bersama.66
Kekuasaan tampak seolah dilahirkan dari dalam dan bukan dari luar aparat
negara, negara memperoleh otonomi yang sangat luas yang batasnya terletak pada
kemampuan pemimpin-pemimpin politik dan kaum elit dalam membangun
organisasi-organisasi politik yang efektif.67
Pemerintahan Orde Baru mencanangkan tekad untuk menjalankan
Pancasila dengan murni dan konsekuen dengan konsep strategi pembangunan
yang dikenal sebagai trilogi, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan pembangunan bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Memasuki era Repelita I, pelaksanaannya dimulai pada 1 April 1969.68 Penguasa
ingin bertekad untuk melaksanakan pembangunan lima tahun yang merupakan
bagian dari strategi legitimasi Orde Baru sebagai upaya langkah menuju
ketertinggalan pembangunan dari negara-negara lain sekaligus sebagai tantangan
pendukung Orde Lama yang masih tersisa pengaruhnya.
Sehubungan dengan konsep rencana pembangunan berlangsung antara
tahun 1967/1971-1974. Surat kabar Indonesia Raya dalam pemberitaannya
mengkritik pembangunan Repelita I, yaitu:
Konsep pembangunan era Orde Baru yang tidak merata di setiap
daerah dikarenakan persaingan situasi politik ditingkat pemerintahan pusat
tidak stabil akan berpengaruh buruk terhadap kinerja pembangunan yang
menjadi program pemerintah itu sendiri, pemerintah tidak menjamin
kesejahteraan rakyat hal ini terlihat adanya korupsi, penyimpangan dana
66
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67

Robinson Richard, 1984. Sejarah Politik Orde Baru. Jakarta: Lembaga
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Bulog dan persaingan antara Aspri dan Teknokrat.69
Pemerintah Orde Baru berencana untuk mengatur perekonomian negara
dengan meningkatkan kesejahteran ekonomi rakyat dengan menetapkan dana
pembelanjaan negara guna pembangunan, terkait hal itu maka pemerintah ingin
mengumumkan isi RAPBN, sebelum pengumuman resmi dari pemerintah
Kopkamtib Jenderal Somitro menindak dengan tegas dengan mencabut Surat Ijin
Terbit harian Sinar Harapan, karena telah membocorkan rahasia negara dengan
menyiarkan isi RAPBN 1973-1974.70 Zaman Orde Baru lembaga pemerintah yang
berwenang atau yang berhak menutup surat kabar yaitu Departemen Penerangan
dan Departemen Perdagangan, tanpa melalui proses pengadilan atau denda.71
Kemudian harian Pos Kota, Merdeka dan Kami mendapat peringatan dari
PangKopkamtib agar tidak memberitakan isu tentang persekongkolan kelompok
politik.72
3. Menuju Arah Kestabilan Politik
Berbagai kegiatan politik diarahkan kepada partai yang berada dalam
perlindungan penguasa yang mencakup visi dan misi yang menjadi basis kekuatan
partai itu, dimana setiap politikus partai di tuntut untuk mengetahui etika dan
norma yang berlaku di tubuh partai selain itu juga pengetahuan, minat, persepsi
dan keefektifan politik dapat menjamin kegiatan politik partai yang terarah untuk
69
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kepentingan negara, hal ini juga harus didasari apabila seluruh lapisan masyarakat
ikut berperan serta dalam pembangunan politik agar sikap kontrol pemerintah
terhadap masyarakat dapat dikurangi, maka masyarakat dapat dengan bebas
menyalurkan aspirasi yang menjadi keinginannya tanpa ada tekanan dari pihak
penguasa.73
Situasi politik Orde Lama ditandai dengan adanya konflik antara partaipartai politik dengan ideologinya masing-masing dibiarkan bertarung.74 Kondisi
ekonomi yang buruk diantaranya ditandai dengan Inflasi sebesar 600% yang
mencapai puncaknya dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Dalam rangka konsolidasi politik, diperlukan dukungan kekuatan politik
yang selama Orde Lama terpinggirkan, antara lain eks Partai Masyumi yang
merupakan keluarga besar Bulan Bintang, yang dibubarkan pada tahun 1959.
Tokoh Masyumi yang dipenjara di era Orde Lama dibebaskan di era Orde Baru.
Perubahan kebijakan ini, meninspirasi gagasan untuk rehabilitasi Masyumi
dengan menghidupkan kembali partai Masyumi.
Namun, gagasan untuk rehabilitasi Masyumi tidak dapat disetujui oleh
pemerintah, setalah Undang-Undang Pemilu (UUP) disyahkan DPR-GR pada
tahun 1969.75 Pada tanggal 6 Januari 1967 Pemerintah mengirimkan surat kepada
ketua umum Masyumi, Prawoto Mangkusasmila, bahwa pemerintah tidak dapat
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menerima

rehabilitasi

Masyumi

dengan

alasan

pertimbangan

yuridis,

ketatanegaraan dan psikologis, pemerintah dan ABRI. Parmusi (Partai Muslimin
Indonesia) yang merupakan wadah keluarga besar Bulan Bintang, yang didukung
oleh organsiasi-organisasi Islam dan anggota Masyumi.
Dalam rangka konsolidasi ideologi, diperlukan seleksi pelaku politik, yang
menjamin

pelaksanaan

Pancasila.

Pemerintah

memberlakukan

lembaga

clearence/pembersihan untuk meloloskan kehadiran tokoh politik, yang diberikan
oleh Komando Operasi Pemulihan Kemananan dan Ketertiban (Kopkamtib).
Untuk mendukung strategi stabilitas politik, keberadaan partai politik
harus diperbarui, sebagai usaha untuk keberhasilan program berupa gabungan
partai politik, dari aspek jumlah, ideologi dan pogramnya. Jumlah partai, secara
bertahap dikurangi, sehingga menjadi tiga partai dengan menerapkan asas tunggal
Pancasila, ketiga partai itu yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia
dan Partai Persatuan Pembangunan.
Bidang politik, Soeharto menyerahkannya kepada Ali Murtopo sebagai
asisten untuk menangani permasalahan politik. Menghilangkan oposisi dengan
melemahkan kekuatan partai politik dilakukan melalui fusi/campuran dalam
sistem kepartaian.76
Kondisi politik diawal Orde Baru, memberikan gambaran langkah
berikutnya untuk melakukan rencana perjalan politik mencapai suatu tujuan yang
diinginkan oleh pemerintahan Soeharto, pada masa Orde Baru antara tahun 19651970. Tujuan selanjutnya yang ingin dilakukan oleh pemerintahan Soeharto yaitu
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tentang pemerintah daerah yang diatur secara desentralistis dan dengan asas
dekonsentrasi di terapkan di daerah otonom sesuai dengan Lembaran Negara RI.
thn 1974 No. 38 dan No. 30, 37.77
Karena itu Orde Baru mencanangkan tekad untuk menjalankan Pancasila
dengan murni dan konsekuen dan memperkenalkan strategi pembangunan yang
dikenal sebagai Trilogi Pembangunan, yaitu stabilitas politik dibawah kendali
Soeharto. Dalam rangka konsolidasi politik, diperlukan dukungan kekuatan politik
yang selama Orde Lama terpinggirkan, antara lain Partai Masyumi yang
merupakan keluarga besar Bulan Bintang, yang pada akhirnya dibubarkan pada
tahun 1959.
Pemerintah tidak dapat menerima rehabilitasi Masyumi dengan alasan
pertimbangan yuridis, ketatanegaraan dan psikologis, pemerintah pada umumnya
dan ABRI pada khususnya. Demikian Juga gagasan Mohammad Hatta untuk
mendirikan Partai Demokrasi Islam juga tidak diizinkan. Berdirilah Parmusi
(Partai Muslimin Indonesia) yang merupakan wadah keluarga besar Bulan
Bintang, yang didukung oleh organsiasi-organisasi Islam anggota istimewa
Masyumi dan perorangan lainnya.
Bahwa dalam rangka konsolidasi ideologi, diperlukan seleksi pelaku
politik, yang menjamin pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Pemerintah memberlakukan lembaga clearence/pembersihan untuk meloloskan
kehadiran tokoh politik, yang diberikan oleh Komando Operasi Pemulihan
Kemananan dan ketertiban (Kopkamtib).
77

Wantjik Saleh, K., 1978. Kitab Himpunan Peraturan Perundangundangan Republik Indonesia., Jakarta: Gramedia, hlm. 5-6.
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Untuk mendukung strategi stabilitas politik, keberadaan partai politik
diperbarui, yang diperkenalkan sebagai program pembaharuan sistem politik,
berupa penyederhaan partai politik, dari aspek jumlah, ideologi dan programnya.
Orientasi politik diarahkan untuk mendukung prinsip orientasi program
pemerintah. Jumlah partai, secara bertahap dikurangi, sehingga menjadi tiga yakni
Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tetap menerapkan asas tunggal Pancasila.
Kebijakan luar negeri dan ekonomi baru yang lebih terbuka, khususnya
dengan

dunia

barat,

menjalin

hubungan

kerjasama

diberbagai

bidang

menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sistem politik-ekonomi terbuka.
Demikian juga kebijakan konfrontasi dengan Malaysia, yang mempengaruhi
kejasama di bidang ekonomi dan politik dapat dihentikan.78
Berbagai perubahan di awal Orde Baru, merupakan sebuah perubahan
yang sangat besar dibanding masa Orde Lama, juga memerlukan upaya khusus
untuk mewujudkannya, sementara masyarakat belum tentu seluruhnya bisa
memahami. Adanya resistensi di masyarakat, bisa dianggap wajar, baik dari aspek
idiil maupun kepentingan rekayasa politik, operasi khusus, kemudian muncul
dalam berbagai bentuk, yaitu perlunya ketaatan pegawai negeri, yang dapat
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diartikan sebagai upaya penguatan Golongan Karya.

C. Rancangan Kebijakan Ekonomi
1. Teknokrat dan Bappenas
Presiden Soeharto ingin menunjukkan bahwa berbagai kebijakan ekonomi
yang disusun oleh para teknokrat dapat berperan serta dan terlibat di seluruh
bidang kehidupan, termasuk juga halnya dibidang ekonomi, perlindungan politik
yang diperoleh oleh Widjojo Nitisastro dan kelompoknya pada masa awal Orde
Baru membuat mereka menemukan keberhasilan yang signifikan dalam
menjalankan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru.79
Pendekatan yang berorientasi pada pasar seperti yang dibangun oleh
Widjojo dan Sarbini Soemawinata berakibat pada kritik dan pandangan yang
berbeda dari kalangan ahli ekonomi lainnya, bahkan presiden Soeharto menentang
pandangan

mereka

tentang

ekonomi

dan

politik

yang

berakhir

pada

pemberhentian masa jabatan.
Keberadaan para kelompok disekeliling Soeharto bukan justru menambah
kestabilan dibidang ekonomi, akan tetapi melahirkan beberapa persaingan yang
menjadi faktor gagalnya keinginan Soeharto dalam mencapai keinginannya
dengan mensejahterakan ekonomi negara, hadirnya kelompok Widjojo dan
Habibie yang mempunyai latar belakang yang berbeda, yakni Widjojo dari
Tenokrat ekonomi berasal dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah
79
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Mada (UGM), dilain pihak Habibie dari Insinyur Institut Teknologi Bandung
(ITB). Perbedaan juga berbeda dari tingkat pendidikan dan strategi ekonomi,
dengan saling berlomba untuk mendapatkan kekuatan kedudukan dari Soeharto.
Teknokrat dalam sistem ekonomi liberal mampu menunda pembayaran
utang luar negeri untuk beberapa tahun yang akan datang sebagai faktor tahap
pemulihan kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil, teknokrat juga
mampu menarik para investor asing ke Indonesia untuk menanamkan modal.80
Untuk membuktikan kemampuannya dalam mengurusi ekonomi negara teknokrat
juga membuat Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA), No. 1 tahun
1967 sebagai salah satu kekuatan atau legitimasi teknokrat.81
2. Modal Asing
Masuknya perusahaan asing ke Indonesia tidak terlepas dari kerjasama
antara investor asing dengan para ahli-ahli ekonomi khususnya, para teknokrat
dan Bappenas, yang merupakan orang-orang Mafia Berkeley, orang-orang elit
Indonesia yang mengenyam pendidikan di Amerika Serikat dengan menganut
sistem ekonomi liberal yang kemudian diterapkan di jaman Orde Baru, dengan
proses perubahan dan pertumbuhan secara perlahan-lahan bentuk kapitalisme
dengan menekankan pada pembangunan sektor ekonomi kapital Indonesia
dibawah intervensi asing, bukti nyata masuknya modal asing ke Indonesia
80
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ditandai dengan adanya perusahaan yang dikendalikan oleh negara melalui Badan
Usaha Milik Negara (BUMN).
Sistem Liberal-Kapital mengendalikan pihak pengusaha dan bisnis swasta
sebagai wujud terciptanya pembangunan ekonomi yang dikendalikan oleh kaum
teknokrat. Kaum teknokrat dengan mudah mengendalikan ekonomi atas dasar
dukungan modal asing dan dukungan dari pemerintah, sehingga dalam
menerapkan kebijakan ekonomi dapat berperan sebagai pelindung atau protektor.
Pertumbuhan ekonomi, ketertiban dan stabilitas politik terlihat di zaman
Orde Baru, maka Orde Baru bertekad untuk menciptakan masyarakat yang adil
dan makmur, hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk
menciptakan keadilan sosial yang disertai pemerataan pembangunan. Stabilitas
dan pembangunan ekonomi tersebut memberikan peranan aktif kepada para
pengusaha swasta, khususnya dari penduduk pribumi untuk mengembangkan
ekonomi serta dapat memberikan dukungan Internasional, khususnya menarik
investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan menciptakan
ekonomi pasar yang menjanjikan.82
Pemerintah cenderung berorientasi pada ekonomi liberal dari luar, yakni
bertujuan membangun ekonomi secara cepat dengan menggunakan modal asing
secara besar-besaran, maka konsekuensi didalam negeri yakni menciptakan
stabilitas dan pembangunan ekonomi.
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Indonesia terbuka terhadap masuknya investasi modal asing, sejak
diciptakan UU No.1/1967 yaitu tentang penanaman modal asing agar dapat
mengundang invertor asing masuk ke Indonesia. Melalui sumber-sumber budget
dan nonbudget dalam bentuk bantuan luar negri diharapkan mampu untuk
menarik modal besar-besaran untuk investasi dalam negeri dan penanaman modal
asing. Peningkatan bantuan modal asing secara meyakinkan tampak pada
Pembangunan Lima Tahun I dengan standard perkembangan ekonomi mencapai
tujuh persen setiap tahunnya. Dalam bentuk masuknya modal asing ke Indonesia
rata-rata setiap tahun 800 juta US$, dengan perincian US$ 600 juta melalui IGGI
dan US$ 200 PMA.83
Investasi modal asing terwujud dalam bentuk penanaman modal dalam
negeri yang secara langsung diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi didalam
negeri yang berorientasi pada syarat padat karya, sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang No. 6 tahun 1968, Pasal 3 ayat 1, tentang penanaman modal
dalam negeri yang mengizinkan investor asing untuk mengelola cabang-cabang
produksi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak.
Dengan masuknya modal asing ke Indonesia maka, sangat berpengaruh
terhadap Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) hal ini dapat terlihat dari
periode 1968-1973, diawal periode pertama, dimana APBN masih mengandalkan
penuh modal dari luar negeri, baru pada tahun 1970 permodalan dalam negeri
mengeluarkan anggaran hanya sebesar 29,27% sisanya dari bantuan dari pihak
asing yakni sebesar 71,73%. Kemudian tahun berikutnya 1971 mendapat bantuan
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dari modal asing sebesar 58,32% sedangkan sisanya dari APBN, begitu juga tahun
berikutnya 1972 pemerintah hanya mencukupi 46, 57% sisa nya dari bantuan
pihak luar negeri, baru setelah tahun 1973 APBN mengalami peningkatan yakni
sekitar 58,89%, dengan peningkatan itu Indonesia sudah mampu menangani krisis
dan Gross National Product juga meningkat.84
Pada awal Pembangunan Lima Tahun I, pertumbuhan ekonomi mengalami
perkembangan yang positif, hal ini terlihat dengan meningkatnya pendapatan
perkapita penduduk, namun akibat dari korupsi yang merajalela, ketidakadilan
dalam mengatur strategi ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minim
serta ketergantungan mental dan finasial menyebabkan bertambahnya hutang luar
negeri.
Dengan meningkatnya Gross National Product (GNP) mencapai 42%
dengan rata-rata 7,5% pertahun tidak mempengaruhi meningkatnya kemakmuran
rakyat tetapi, justru permasalahan yang tampak adalah bertambah banyaknya
pengangguran dan golongan ekonomi lemah. pembagian hasil pembangunan tidak
dirasakan oleh rakyat.85
Gross National Product (GNP) mempunyai orientasi kearah strategi
industrialisasi yang menyebabkan ketergantungan kepada modal asing dengan
meningkatkan ekonomi penghasilan secara makro, akan tetapi hal ini tidak
memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat. Pada dasarnya strategi industrialisasi
hanya
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memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemerataan pembangunan,
sehingga tingkat kemiskinan rakyat makin bertambah sementara negara
dikendalikan oleh kekuatan ekonomi asing.
Kebijakan ekonomi ini menyebabkan Indonesia tidak memiliki kekuatan
dan sikap yang mandiri, hal ini tertlihat dalam perumusan strategi kebijakan
ekonomi ada kemungkinan dalam hal perumusan undang-undang pihak asing
yang berkepentingan dengan mudah ambil bagian dalam perumusan itu, kebijakan
ekonomi disesuaikan dengan kepentingan para sponsor global, karena Indonesia
sangat tergantung pada hutang. Keterkaitan terhadap hutang memudahkan pihak
asing untuk menguasai infrastruktur ekonomi dan sebagian Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang pada akhirnya terpaksa harus dijual kepada pihak swasta
asing.
Bantuan dari luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing diharapkan
mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, akan tetapi justru
mengalami hambatan karena rendahnya produktifitas dalam negeri dengan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai serta bertambahnya jumlah
penduduk Indonesia. Dari sudut lain yang menyebabkan hambatan dalam
pembangunan adalah merajalelanya kasus korupsi dikalangan elit pembuat
kebijakan yaitu Bappenas yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah
justru menambah permasalahan berat yang merugikan rakyat.
Masuknya perusahaan asing, khususnya Jepang merupakan suatu upaya
kalangan elit ekonomi untuk mengatur sistem ekonomi kesejahteraan rakyat yang
dikelola oleh elit-elit seperti Aspri, Teknokrat dan Bappenas yang dimanfaatkan
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sebagai kekuatan kekuasaan dan korupsi, dalam melaksanakan ekonomi terbuka
Indonesia dan sekaligus salah satu upaya untuk menghapus hutang luar negeri,
sementara perusahaan asing tetap mengeksploitasi alam Indonesia. Masuknya
modal asing dan korupsi juga mendapat protes dari kalangan kaum muda
khususnya para mahasiswa yang berujung pada peristiwa Malari, surat kabar
Indonesia Raya mendukung kaum muda atas pemberantasan korupsi melalui
demontrasi yang positif.86
Kegagalan pembangunan Indonesia salah satunya disebabkan oleh budaya
korupsi ditengah situasi negara yang sedang mengalami krisis dan suasana
ekonomi yang tidak pasti.87 Tantangan yang lain yang datang dari luar sebagai
faktor penghambat adalah orientasi latar belakang masuknya modal asing untuk
mencari pangsa pasar sebagai pusat dan tempat hasil-hasil industri dengan
mengutamakan pencarian sumber bahan mentah serta meminimalkan biaya-biaya
produksi dengan mencari tenaga kerja upah yang relatif rendah.
Modal asing baru semakin deras disalurkan ke arah sektor produksi ketika
industri, bukan hanya sekedar pabrik barang pengganti impor maupun usaha
perakitan, tetapi juga cabang-cabang industri pendorong ekspor seperti industri
tekstil, pengolahan logam, plastik, aki, elektronika yang sesuai dengan harga
tenaga kerja yang murah di Indonesia.88
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BAB IV
PEMBREDELAN SURAT KABAR INDONESIA RAYA TERKAIT
DENGAN BERBAGAI PERISTIWA

Pemerintah menganggap pers yang bebas akan mengganggu stabilitas
negara, keamanan dan kepentingan umum, sehingga kebebasan pers harus di
kontrol dengan ketat, maka lahirlah perlakuan represif negara terhadap pers
sepanjang sejarah Orde Baru. Pers tidak mungkin bisa mengatakan sesuatu sesuai
dengan kenyataan yang terjadi, pers harus mengutip keterangan resmi pemerintah
dalam mengangkat sesuatu peliputan yang sangat politis, sebagai bukti dengan
tahap ilustrasi yang relevan ketika surat kabar Indonesia Raya yang sangat kritis
akhirnya ditutup terkait dengan peristiwa malapetaka Malari.
Kritik dan protes mahasiswa melalui demontrasi terhadap pemerintahan
Orde Baru atas ketidakadilan dalam menjalankan pogram pelaksanaan
pembangunan ekonomi yang menyebabkan kerusuhan yang berawal dari
kesenjangan sosial di masyarakat membuktikan bahwa kekuasaan dibangun atas
dasar pergulatan politik yang tidak memperhatikan nasib rakyat, terlebih segala
bentuk aspirasi, tanggapan dari mahasiswa, masyarakat dan pers tidak
mendapatkan tanggapan dari pihak pemerintah.
Terkait dengan berbagai pemberitaan mengenai kerusuhan di Bandung dan
Jakarta, peran pers dalam hal ini surat kabar Indonesia Raya sangat berperan
ditengah-tengah masyarakat, kondisi ekonomi dan politik organisasi-organisasi
rakyat yang selalu ditekan oleh para penguasa dengan dalil anti komunisme, hal
ini terbukti dengan melengserkan Soekarno dan para pengikutnya.
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Peran pers dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa dan rakyat untuk
memprotes pemerintah yang tidak memperhatikan nasib rakyatnya sendiri guna
mementingkan kedudukan dan kekuasaan diatas kepentingan bersama, artinya
pemerintah tidak peduli dengan kemiskinan, kesengsaraan, kesenjangan sosial
yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Surat kabar Indonesia Raya sebagai media informasi memperjuangkan
nasib rakyat melalui berbagai pemberitaan dengan berbagai bentuk protes,
kritikan tentang korupsi, kebijakan-kebijakan pemerintah, peyalahgunaan
kedudukan pejabat dan konflik elit yang berdampak pada ketidakstabilan kondisi
ekonomi dan politik. Untuk itu permasalahan diatas maka akan dijelaskan
berbagai pemberitaan-pemberitaan surat kabar Indonesia Raya terhadap berbagai
situasi yang terjadi di masyarakat yang berdampak pada surat kabar ini harus
ditutup oleh pemerintah yang berkuasa.

A. Peristiwa 5 Agustus 1973 di Bandung
1. Aksi Mahasiswa Bandung
Lapisan masyarakat kecil tidak mendapatkan kehidupan sosial dan
ekonomi yang layak seperti yang mereka harapkan, dilain pihak masyarakat dari
golongan Tionghoa menikmati segala bentuk hasil-hasil pembangunan yang lebih
special dari kaum penguasa yang memberi kemudahan bagi mereka untuk
mengembangkan ekonominya melalui berbagai bentuk diantaranya adalah
administrasi kepengurusan ijin usaha. Penguasa tidak memihak rakyat kecil
golongan ekonomi lemah sehingga akhirnya terjadi peristiwa 5 Agustus 1973
yaitu peristiwa kerusuhan sosial menentang segala bentuk dominasi negara dan
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etnis Tionghoa.
Menurut para mahasiswa di Bandung peristiwa 5 Agustus 1973
merupakan akibat dari kepincangan-kepincangan sosial yang tercipta ditengah
masyarakat. Pernyataan mahasiswa Bandung itu pada hakikatnya menunjukan
betapa tujuan pembangunan bagi rakyat banyak.89
Peristiwa kerusuhan Bandung itu merupakan konflik sosial yang lebih
kepada anti Tionghoa, yakni mayoritas perkonomian sektor swasta dikuasai oleh
orang-orang Tionghoa, maka dengan demikian keberadaan orang-orang Tionghoa
ini dianggap sebagai usaha pemerintah untuk melemahkan ekonomi penduduk
pribumi khususnya di Jawa Barat. Pemerintah Orde Baru menganggap peristiwa
ini sebagai awal dari proses terjadinya peristiwa Malari yang terjadi di Jakarta
tahun 1974, karena Jederal A.H. Nasution ada dibalik semua itu. Selanjutnya,
mahasiswa Bandung datang ke Jakarta dengan menempelkan poster-poster anti
korupsi di kantor Pertamina dan Kejaksaan Agung.90
Pemerintah Soeharto mengambil kebijakan ekonomi nasional dengan
mengutamakan modal asing dan bantuan dari luar negeri yang berakibat
ketidakstabilan kondisi ekonomi dan politik Indonesia, dengan diterapkannya
kebijakan ekonomi ini para pengusaha pribumi menjadi sangat tidak berdaya dan
tertekan, disisi lain pinjaman dan bantuan diberikan justru kepada para pengusaha
Tionghoa.
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Keberpihakan pemerintahan Soeharto terhadap pengusaha-pengusaha
Tionghoa, berakibat meletusnya peristiwa 5 Agustus 1973 di Bandung. Kondisi
sosial di masyarakat yang berakibat pada tindakan yang anarkis disebabkan oleh
kebijakan

pembangunan

yang

dilakukan

oleh

pemerintah

yang

tidak

memperhatikan taraf kehidupan kesejahteraan rakyat kecil. Berbagai kalangan
juga mengkritik kebijakan pemerintah yang cenderung tidak memperhatikan nasib
para pengusaha pribumi, dari kalangan pers khususnya surat kabar Indonesia Raya
di Jakarta, mengeluarkan head linenya:
Pengusaha-pengusaha Tionghoa mendapat pinjaman dari
pemerintah ratusan milyar, pengusaha pribumi tidak diberi kesempatan
untuk mengembangkan usaha industrinya, rasa kekecewaan para
pengusaha pribumi memicu kerusuhan yang besar di Bandung. Pemerintah
tidak menepati janji-janji yang memihak para pengusaha pribumi91.
Mahasiswa menerapkan satu strategi baru yang lebih nasionalis dan
mengecam peranan modal asing dibawah kendali dua tokoh militer, yaitu Jenderal
Soemitro sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban
(Pangkopkamtip), Letjen Ali Moertopo sebagai Aspri dan kepala Operasi Khusus
(Opsus). Mahasiswa Bandung dan Jakarta melakukan kritik dengan aksi
demontrasi kepada pemerintah terhadap cara pembangunan yang didasarkan atas
bantuan-bantuan dari pihak asing yang berakibat pada ketidakadilan sosial
terhadap rakyat yang terbukti dengan adanya pengusaha Tionghoa melakukan
kerjasama dengan para tokoh nasional di pemerintahan Orde Baru.92
Surat kabar Indonesia Raya melihat bahwa pemerintah dengan sengaja
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menutupi masalah agar seluruh kebijakan yang diginkan sesuai dengan rencana,
dan masyarakat seolah-olah tidak mengetahui tentang hal ini, dengan apa yang
sebenarnya terjadi di pemerintahan Orde Baru. Terkait hal ini kritikan harian
Indonesia Raya terhadap permasalahan terlihat dengan pemberitaannya, yaitu:
Pemerintah menutup-nutupi saluran informasi kejadian di Bandung,
dengan demikian kami menganjurkan untuk membentuk komisi yang
diberi tugas menyelidiki secara mendalam sebab dari peristiwa ini93.
Pemerintah menilai bahwa surat kabar Indonesia Raya adalah salah satu
bentuk pers yang tidak bertanggung jawab yang telah memicu terjadinya
kerusuhan di Bandung dengan penyebaran berita yang mendesak pemerintah agar
segera membentuk sebuah komisi penyelidikan kerusuhan yang dilakukan
mahasiswa dan rakyat. Pemerintah menganggap bahwa surat kabar Indonesia
Raya telah mencampuri urusan pemerintah dan melanggar ketentuan pokok pers.
Menurut ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, tentang Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) dan Undang-Undang No. 11 tahun 1966, tentang ketentuan
pokok pers dengan menyebutkan bahwa seluruh sarana pers harus menjadi alat
pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta sebagai saluran
pendapat rakyat yang membangun.94
Terhadap Ketentuan Pokok Pers di atas surat kabar Indonesia Raya disisi
lain
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Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan
keadilan, dan bukan kebebasan dalam pengertian liberalisme.95 Berdasarkan
ketentuan tentang kebebasan pers maka sensor pers dan pembredelan terhadap
penerbitan pers tidak boleh diadakan. Untuk itu pemerintah bersama-sama dengan
Dewan Pers harus bekerjasama dalam membina pers.
2. Aksi Massa
Surat kabar Indonesia Raya memberitakan bahwa rakyat telah menjadi
korban dari ketidakadilan pemerintah yang berkuasa yang telah memihak para
golongan Tionghoa dengan memberikan berbagai investasi modal yang turut
berperan dalam kelangsungan perekonomian dari komunitas warga Tionghoa di
Bandung, sehingga menyulut terjadinya kerusuhan dengan berbagai aksi massa
sehingga kondisi sulit untuk dikendalikan.
Dalam pemberitaannya surat kabar Indonesia Raya menyorot tentang
investasi modal asing yang memainkan peranannya dalam membantu para etnis
Tionghoa dalam bidang ekonomi sehingga pemerintah dapat bekerjasama dengan
warga Tionghoa dalam membangun ekonomi yang berbasis pada pembangunan.

B. Peristiwa 15 Januari 1974 di Jakarta
1. Konflik Faksi
Dalam mengatur strategi kebijakan ekonomi dan politik pemerintahan
Orde Baru mendapat dukungan dari berbagai kelompok yang saling bertikai guna
tetap mempertahankan kekuasaannya secara utuh, kelompok pertama, terdiri dari
95
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para teknokrat dan Bappenas di pemerintahan yang merupakan para tokoh-tokoh
sipil yakni Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, bekas pemimpin PSI dan para
Mafia Berkeley dari Amerika Serikat. Kelompok ini menganut sistem keterbukaan
terhadap dunia barat dengan bekerjasama dengan bank dunia dan Inter
Government Group on Indonesia (IGGI) dengan konsep pembangunan Amerika
Serikat dan paham liberal. Kelompok ini dibawah perlindungan Pangkopkamtib
Jenderal Soemitro dan Kepala Bakin Jenderal TNI Sutopo Yuwono, Selain itu
berdirinya Orde Baru tidak terlepas dari peranan Jenderal Nasution yang juga
dekat dengan Amerika Serikat, tetapi pada akhirnya Jenderal Nasution
disingkirkan karena dianggap sebagai pesaing utama Soeharto dalam menyusun
strategi ekonomi dan politik dengan AS yang pada waktu menjabat sebagai ketua
Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPRS).
Kelompok kedua, terdiri dari aspri Ali Moertopo dan Sudjono
Hoemardhani dengan mengutamakan sektor swasta yang mengambil dari konsep
perekonomian Jepang dan kapitalisme yang bersifat birokratis model Pertamina,
kelompok ini menentang konsep Amerika dengan berbagai teori ekonomi yang
tidak cocok diterapkan di Indonesia, disisi lain persaingan politik dengan
kelompok Soemitro menjadi faktor pertentangan antara kedua kelompok ini yang
seharusnya menjadi basis kekuatan utama dalam menerapkan strategi ekonomi
dan politik Orde Baru.
Strategi pembangunan pemerintah merupakan hasil dari berbagai gagasan
Opsus dan Aspri dibawah kontrol Ali Moertopo, akar dari konflik itu sebenarnya
untuk bersaing dengan kelompok Teknokrat Universitas Indonesia dengan
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maksud sikap persaingan guna memulihkan perekonomian Indonesia pasca Orde
Lama. Persaingan terbuka berawal dari kekuasaan elit militer sedang berada
dalam puncak kekuasaannya, dimana unsur militer terdapat dua kelompok yakni
Ali Moertopo dan Soemitro.
Dalam rangka menduduki posisi yang kuat dalam suatu kekuasaan
ditengah kekuasaan soeharto yang tetap memrpertahankan puncak kekuasaannya
masing-masing kelompok mempunyai strategi

yang didukung oleh kekuatan

masing-masing misalnya Ali Moertopo mempunyai kekuatan untuk bidang sosial
dan politik. Persaingan diantara para elit militer itu dijadikan awal dari gerakan
mahasiswa yang memprotes tentang strategi politik dan ekonomi ditengah
kekuatan kekuasaan Soeharto.
2. Demontrasi mahasiswa dan pelajar
Mahasiswa yang terlibat kebanyakan berasal dari Universitas Indonesia
(UI) dan Universitas Trisakti dituduh ditunggangi organisasi massa dan
kepemudaan tertentu misalnya; PSII, HMI dan bekas Masyumi, karena aksi
mereka berujung pada tindakan anarkis, 11 orang meninggal, 300 orang luka-luka
, 775 orang ditahan, 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak dan dibakar, 144
bangunan rusak, dan 160 kilogram emas hilang dari sejumlah toko perhiasan di
Jakarta.96
Pers pada umumnya, dan surat kabar Indonesia Raya khususnya sebagai
salah satu penyebab terjadinya demontrasi mahasiswa di Jakarta, yakni
pemerintah telah menuduh surat kabar Indonesia Raya dibalik peristiwa ini
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sebagai propokator dengan menyulut aksi gerakan mahasiswa dan rakyat untuk
menentang kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta 15
Januari 1974, melalui berita yang di keluarkan surat kabar harian Indonesia Raya
14 Januari 1974 dengan menyambut kedatangan Kakuei Tanaka para pengusaha
pribumi tidak menerima apapun bentuk permodalan asing, khususnya Jepang yang
dianggap sebagai usaha untuk melemahkan ekonomi Indonesia, yang berakibat
pada kesengsaraan rakyat dan menurunnya kesejahteraan rakyat.97
Produk Jepang di Indonesia merupakan bentuk keperkasaan imperialisme
ekonomi global yang ditinjau dari sudut pandang ekonomis merupakan usaha
Jepang untuk menguasai Indonesia dengan politik Dumping, yaitu penjualan
produk tanpa batas dengan lebih mengutamakan Quality Of Low Price, yakni
mengutamakan harga murah dengan jaminan kualitas yang lebih tinggi.
Peran Indonesia Raya ditengah situasi stabilitas politik dan ekonomi yang
tidak kondusif dengan berbagai peristiwa menggambarkan bahwa pers pada
umumnya membela kepentingan rakyat kecil terlebih pada era Orde Baru surat
kabar Indonesia Raya mengalami banyak pemberitaan berbagai kasus korupsi
pada era pemerintahan Soeharto yaitu terkait proyek Taman Mini Indonesia Indah
(TMII) khsusnya penyelewengan dana oleh para pejabat yang bersangkutan, maka
dengan demikian Indonesia Raya sebagai media informasi untuk rakyat dan
pemerintah melalui para wartawannya wajib mengumpulkan, mengolah dan
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Indonesia Raya., 16 Januari 1974, “Kunjungan Perdana Menteri Jepang
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menyiarkan tentang fakta, pendapat, ulasan dan gambar-gambar secara benar.98
Terkait dengan demontrasi mahasiswa yang dikenal dengan peristiwa
Malari, dengan aksi pembakaran mobil buatan Jepang dan pembentangan spanduk
anti Jepang dan modal asing, surat kabar harian Indonesia Raya memberitakan
tentang modal asing khususnya Jepang hanya untuk menciptakan kesenjangan
sosial dan ekonomi yang berujung pada pemisah jarak sikaya dan simiskin, yakni
perbedaan antara konglomerat dan rakyat yang miskin, terkait dengan Malari
massa merusak dan menjarah barang-barang dari sejumlah toko-toko yang telah
hancur setelah ditinggalkan oleh pemiliknya.99
3. Dampak Peristiwa 15 Januari 1974
a.

Politik

Peristiwa Malari berdampak pada kondisi politik Indonesia dimana
kelompok Aspri dan Teknokrat saling bersaing untuk mendapatkan pengaruhnya
di bidang politik di masa pemerintahan Soeharto yakni menyangkut ideologi
sebagai kekuatan kebijakannya yang mempengaruhi situasi politik misalnya
tenokrat merangkul Kopkamtip Soemitro sebagai upaya untuk menerapkan
kebijakan politik ekonomi sebagai landasan utamanya adalah kalangan militer.
Persaingan politik di tubuh partai dan orang-orang dekat Soeharto seperti
Aspri, Teknokrat dan kalangan militer menjadi sorotan berbagai insan pers,
termasuk surat kabar Indonesia Raya memandang konflik ini sebagai akibat dari
98

Undang-Undang Pers Pasal 1 ayat 3. untuk lebih jelasnya dapat dilihat
Simorangkir., Undang-Undang Pers: Undang-Undang No. 11 tahun 1966, tentang
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kebijakan politik dalam negeri yang dengan mudah menerima masuknya modal
asing, khususnya Jepang ke Indonesia.
Peristiwa Malari merupakan sebuah aksi protes dari kalangan mahasiswa
dan masyarakat untuk menentang modal asing sehubungan dengan kedatangan
Perdana Menteri Jepang ke Indonesia. Aksi yang dilakukan mahasiswa pada
peristiwa Malari merupakan sebuah sikap perlawanan mahasiswa terhadap
berbagai kebijakan pemerintah yang cenderung mementingkan legitimasi
kekuasaan, disisi lain dampak malapetaka Malari mengakibatkan terbatasnya
ruang gerak politik mahasiswa, selanjutnya surat keputusan yang dibuat oleh
pemerintah tentang larangan mahasiswa untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan
politik dikampus.
Aksi demontrasi mahasiwa dengan melakukan pembakaran mobil-mobil
Jepang dan menjarah took-toko sebagai bukti bahwa mahasiswa dan pelajar SMA
menentang segala bentuk “penjahat negara” harus dilenyapkan, hal ini tampak
dalam tiga tuntutan yakni, bubarkan Aspri, Turunkan harga dan ganyang korupsi.
Sebelum menuju kearah kedutaan Jepang, Jenderal Soemitro menenangkan para
demonstran mahasiswa dan pelajar dengan berjanji memenuhi tuntutan
mahasiswa, namun persaingan politik dengan Ali Moertopo membuat Soemitro
dengan mudah ingin membubarkan Aspri yang menjadi tujuan utama dalam
memperkuat posisi kedudukannya di pemerintahan Soeharto.
b. Ekonomi
Ketika pembangunan ekonomi ditopang oleh modal asing, para
konglomerat dalam negeri berusaha menjadikan peristiwa malapetaka Malari
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sebagai motif hancurnya ekonomi yang didominasi oleh kaum teknokrat sebagai
pengatur kebijakan ekonomi yang kuat.
Terbentuknya para ahli ekonomi dalam pemerintahan Orde Baru menjadi
bukti bahwa situasi ekonomi Indonesia saat itu mempengaruhi semua tatanan di
berbagai bidang, khususnya yang menyangkut tentang kebijakan-kebijakan yang
tidak terarah untuk kepentingan rakyat. Besarnya peranan modal asing
menjadikan perkonomian Indonesia dipegang oleh para pemilik modal dari asing
khususnya Jepang dan Amerika Serikat.
Kehidupan perekonomian Indonesia saat itu di pegang oleh para ahli
ekonomi hasil didikan dari universitas Berkeley, Amerika Serikat. Konflik antara
kelompok Soemitro dan Ali Moertopo di manfaat oleh sekelompok orang dengan
memanfaatkan demontrasi mahasiswa dengan harapan dapat menggulingkan
kekuasaan Soeharto.100
Perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran orang-orang Tionghoa di
Jakarta, mereka mendapat jaminan kehidupan ekonomi dari pemerintah Orde Baru
untuk mengembangkan diri, skandal ekonomi yang dilakukan oleh warga
Tionghoa adalah faktor yang melatarbelakangi kerusuhan massa di Bandung dan
Jakarta, hal ini tampak pada keterlibatan orang-orang Tionghoa dalam menguasai
sektor ekonomi rakyat.101
Dalam perkembangannya sistem perekonomian Indonesia di kendalikan
oleh para Mafia Berkeley, akan tetapi tidak menunjukkan keberpihakannya
100
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terhadap rakyat, kasus korupsi tidak dapat di toleransi keberadaannya terlebih
berdampak pada ketidakadilan sosial yang merata untuk rakyat, mahasiswa
menuntut pada perbaikan ekonomi dengan memihak kepentingan bersama sebagai
struktur fungsional keseimbangan antara kebijakan dan pelaksanaan untuk
mencapai perkembangan ekonomi dan keadilan sosial. Pemerintah harus tau apa
yang menjadi keinginan rakyat modal asing itu ibarat penghancur ekonomi
bangsa.102
c. Keamanan
Peristiwa kerusuhan yang terjadi berdampak pada keamanan, dimana
demontrasi dan penjarahan yang dilakukan oleh mahasiswa yang dilatarbelakangi
kritik terhadap strategi kebijakan pembangunan dan ekonomi serta modal asing
yang berujung pada kesenjangan sosial dimasyarakat berakibat pada terjadinya
kerusuhan. Penjarahan dan pengrusakan yang dilakukan oleh mahasiswa dan
massa merupakan salah satu bentuk anarkis yang memicu terjadinya konflik sosial
antara masyarakat dan penguasa, sehingga pengendalian terhadap keamanan
dilakukan oleh Pangkopkamtip Soemitro dan Ali Moertopo serta Soedjono
Hoemardhani, bahwa hari itu juga dilakukan penangkapan terhadap para
propokator kerusuhan itu tanpa pandang bulu.103
Jenderal Soemitro menyampaikan keterangan terkait dengan Malapetaka
15 Januari 1974 itu kepada pers dengan mengatakan bahwa keadaan telah
memaksa kami sabar sampai batasnya, terpaksa bertindak tegas dan disana sini
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Indonesia Raya, 22 Pebruari 1973, “Perkembangan Ekonomi dan
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dengan mempergunakan kekerasan, peristiwa itu juga merupakan bentuk aksi liar
yang patut disesali karena penuh dengan sikap emosional.104
4. Kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia
Kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka di Jakarta disambut
dengan demontrasi dan kerusuhan yang dilakukan oleh para mahasiswa dibawah
koodinasi Hariman Siregar sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Universitas
Indonesia (KDM-UI), masyarakat dan siswa-siswa sekolah. Kedatangan kakuei
Tanaka sebagai upaya memperkuat ekonomi Jepang di Asia Tenggara, khususnya
di Indonesia.
Pada tanggal 14 Januari 1974 para perwakilan mahasiswa bertemu dengan
presiden Soeharto yang bertujuan untuk menyampaikan deklarasi mahasiswa
Indonesia dan tuntutan mahasiswa, yaitu bubarkan Aspri, turunkan harga,
menentang masuknya modal asing ke Indonesia, berantas korupsi dan anti produk
Jepang.105
Mahasiswa

menyimpulkan

bahwa

pemerintah

memang

makin

menomorduakan perhatian terhadap usaha-usaha kemakmuran dan keadilan bagi
rakyat.106
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Indonesia Raya., 12 Januari 1974. “Dialog Tertutup Antara Presiden
dan Para Mahasiswa”, hlm. 2. Mahasiswa menginginkan adanya perbaikan di
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C. Pemberitaan Surat Kabar Indonesia Raya
1. Proyek Miniatur Indonesia
Pengurus Yayasan Harapan Kita pada 13 Maret 1970, mempunyai gagasan
untuk mendirikan suatu proyek taman mini yang berfungsi sebagai gambaran
tentang kebesaran dan keindahan Indonesia serta sebagai tempat rekreasi.
Berbagai perencanaan pembangunan dibidang ini juga mendapat kritikan dari
surat kabar Indonesia Raya dengan melihat kondisi sebagai alat pemborosan
negara terhadap uang rakyat dan memicu bertambahnya praktek korupsi di proyek
ini sehingga dapat merugikan negara. Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
merupakan wujud dari kepulauan-kepulauan wilayah Indonesia mini dari sabang
sampai Marauke.
Proyek miniatur ini menggunakan dana sebesar Rp. 10,5 milyar.107
Sementara itu Ali Sadikin Gubernur DKI saat itu, bersikukuh untuk tetap
meneruskan proyek miniatur ini walaupun ia harus menerima protes dari
mahasiswa, Ali sadikin mengatakan bahwa: Proyek Taman Mini Indonesia Indah
adalah Amanat dari DPRD Jakarta.108 Pembangunan TMII, pintu terbuka menuju
proses pembangunan dalam jangka panjang dengan munculnya model-model
pengerahan dana nonbudgeter, kerjasama antara penguasa dan pengusaha dalam
107

Presiden Soeharto pada waktu itu baru saja giat meminta agar
mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mencurahkan segenap usaha pada
pembangunan. Untuk jelasnya lihat Hatta Taliwang., op.cit., hlm. 106.
108

Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin menurut Jenderal Soemitro agak
keberatan terhadap proyek Taman Mini Indonesia Indah (TMII) karena Ali
Sadikin ingin menjadi ketua proyek ini. Kemudian Ali Sadikin menegaskan
pembangunan proyek mini dibebankan kepada tiga pihak yakni, Yayasan Harapan
Kita, Investor dan para Gubernur, untuk lebih jelasnya lihat., Rum Ali., Ibid, hlm.
166.

84

rangka mobilisasi dana dengan segala aksesnya sebagai bentuk menyuburkan dan
memperluas pola percukongan dan kolusi.109
Mahasiswa dan pemuda melakukan gerakan menentang pendirian proyek
ini, berbagai gerakan juga lahir dari mahasiswa dan pemuda yang mendapat
dukungan dari pihak pers, misalnya surat kabar Indonesia Raya juga melakukan
protes dan dukungannya terhadap berbagai gerakan pemuda, harian Indonesia
Raya menuliskan bahwa:
Pemerintah patut merasa gembira dan bahagia dengan bangkitnya
generasi muda kita memprotes proyek Mini Indonesia Indah. Menteri
penerangan Boediardjo patut diberi bintang mahaputera kelas satu karena
penerangan-penerangan pemerintah untuk menggairahkan rakyat supaya
mendukung pogram-pogram pembangunan pemerintah ternyata telah
berakar dalam jiwa generasi muda kita…bukan kah pemerintah patut
merangsang mereka (pemuda) berdiskusi lebih banyak, dengan lebih
terbuka lagi, hingga meluaslah pengertian diseluruh lapisan masyarakat
kita mengenai pokok-pokok pikiran tentang pembangunan ekonomi,
akselerasi modernisasi, pendidikan, daftar prioritas-prioritas.110
Untuk

kepentingan

pembangunan,

pemerintah

berusaha

untuk

mengurangi pengeluaran untuk pendirian Taman Mini Indonesia Indah (TMII),
untuk kepentingan TMII itu Ibu Tien Soeharto mendapatkan berbagai kritikan
termasuk mahasiswa Indonesia karena dianggap pemborosan uang negara yang
tidak sesuai dengan kondisi keuangan saat itu.111 Gerakan mahasiswa di Bandung
dan Jakarta disebut sebagai gerakan dengan nama Penyelamat Uang Rakyat,

109
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Gerakan Akal Sehat dan Gerakan Penghemat.
Perkara Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mempunyai aspek penting.
Pertama, perkara ini telah mengundang sikap kritis, populis serta keberanian pers
yang luar biasa dalam mengemukakan suara rakyat. Kedua, lahirnya kembali aksi
protes mahasiswa, setelah terhenti pada perkara korupsi tahun 1970. aksi-aksi
protes TMII mulai mengarah

ke gerakan radikalisme mahasiswa.112 Ketiga,

perkara Taman Mini Indonesia Indah (TMII) juga memancing konflik terbuka
antara negara dan masyarakat, yang berujung pada aksi kitikan dan demontrasi
sehingga terjadi aksi anarkis selanjutnya reaksi penguasa dengan menggunakan
militer sebagai penengah dengan aksi yang keras dan semakin represif.113

2. Politik Nasional
Kritikan harian Indonesia Raya ditujukan kearah kehidupan politik
nasional, pada pemilihan umum tahun 1971 dengan kepentingan politis Golongan
Karya memenangkan pemilihan umum, pemilihan umum pertama di era Orde
Baru menunjukkan bagaimana pergeseran sikap yang terjadi dalam koran
Indonesia Raya, awalnya surat kabar Indonesia Raya melalui Mochtar Lubis
mengecam golongan putih, yang pada waktu itu masih memberi dukungan penuh
terhadap Golkar, tetapi pada akhirnya terjadi praktik manipulasi kemenangan
Golkar yang diketahui oleh Indonesia Raya yang ditandai dengan berakhirnya
masa bulan madu antara pers dan pemerintah.
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Besarnya pengaruh militer dalam perpolitikan nasional saat itu menjadikan
persaingan sesama elit militer sangat ketat, dimana pemerintahan Soeharto waktu
itu menjadikan militer sebagai basis utama dalam menerapkan kekuatan
kekuasaan, kebijakan ekonomi dan pembangunan, selanjutnya menjelang
Pemilihan Umum pertama di awal masa Orde Baru tahun 1971 kekuasaan elit
militer untuk berada di puncak kekuasaan semakin terasa, hal ini terbukti dengan
adanya kedudukan Ali Moertopo sebagai Aspri dan Letjen Soemitro sebagai
Pangkopkamtip.
Masing-masing kelompok mempunyai strategi sendiri, kelompok Ali
Moertopo memiliki kekuatan kualitatif dengan mengendalikan kekuatan-kekuatan
sosial dan politik, baik partai maupun presiden, sedangkan Soemitro memiliki
kekuatan sebagai komando keamanan dan ketertiban yakni berbagai keputusannya
didukung oleh para Mafia Berkeley.

3. Korupsi dan Manipulasi
Mahasiswa Indonesia secara prinsipil mengutuk keras adanya korupsi
dengan alasan-alasan moral dan demi efisiensi. Di Indonesia ada sebuah definisi
hokum tentang korupsi seperti dibeberkan oleh mahasiswa Indonesia:
Pasal 1 dari peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 24 tahun
1960 mengandung arti bahwa korupsi adalah “perbuatan seseorang memperkaya
dirinya atau orang lain atau badan dengan menyalahgunakan wewenangnya
(jabatan/kedudukan) sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara.114
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Masalah korupsi menjadi sorotan surat kabar Indonesia Raya yang paling
utama, dimana para pejabat dalam instansi Pertamina dan Bulog melakukan
penyelewengan dana tanpa diketahui secara pasti yang menjadi motif latar
belakangnya. Indonesia Raya dibawah Mochtar Lubis secara gencar melakukan
kritik terhadap kasus korupsi.
Latar belakang korupsi adalah sistem birokrasi dimana munculnya praktek
yang menjurus kearah penyelewengan yang justru berada didalam sistem itu.
Menurut Mochtar Lubis bahwa merajalelanya korupsi terjadi di negara yang
sedang mengalami krisis dan situasi politik yang tidak pasti, korupsi berkembang
ditengah situasi sistem birokrasi yang kaku artinya struktur politik, sosial dan
ekonomi berada didalam masyarakat yang belum terkendali kesadaran akan hak
dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.115
Kasus korupsi yang terjadi di Pertamina mendapat kritik surat kabar
Indonesia Raya:
Tindakan pemimpin Pertamina terakhir menutup kontrak kredit
diluar negeri untuk beberapa pembelian yang sampai berjumalah ratusan
juta dollar, hingga menimbulkan reaksi dikalangan negara-negara kreditor
Indonesia, nyata merupakan puncak dari sikap pimpinan Pertamina yang
mau jalan sendiri tanpa mengindahkan politik pemerintah…Menteri
Keuangan tidak mengetahui rencana pengeluaran-pengeluaran biaya
Pertamina…maka seluruh kebijaksanaan pimpinan Pertamina berada
diluar rangka Pembangunan Lima Tahun yang disusun oleh Bappenas,
padahal minyak harus sepenuhnya dikuasai dan diatur perancangperancang pembangunan ekonomi di Indonesia, kemana devisa dan danadana rupiah yang dihasilkan Pertamina hendak ditanamkan kembali,
115

Korupsi menurut Mochtar Lubis bukan merupakan unsur-unsur budaya,
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seharusnya hanya dapat diputuskan oleh Bappenas dan tidak oleh Ibnu
Sutowo sendiri.116
Surat kabar Indonesia Raya sebagai media Jurnalisme investigasi dengan
berbagai pemberitaan investigasi yang menyoroti masalah-masalah kasus-kasus
korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif peristiwa di masyarakat
membuktikan bahwa surat kabar ini amat kritis dan menentang segala bentuk
korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan dan ketidakbenaran, serta
feodalisme dalam sikap.117
Bahaya korupsi di Indonesia masih tetap ada dan merupakan permasalahan
yang harus dilenyapkan oleh pihak aparat hukum dan para hakim maupun Jaksa,
Dalam tajuknya surat kabar Indonesia Raya mengeluarkan headlinenya tentang
korupsi, yaitu:
Kami merasa berterima kasih pada Jaksa Agung Ali Said yang
secara terus terang mengatakan bahwa korupsi masih ada. Kami sudah
merasa kwalahan menghadapi praktek-praktek korupsi didalam dan diluar
pemerintahan, seperti persoalan korupsi yang ada di Pertamina. Kami
persilakan Jaksa Agung Ali Said membalik-balikan laporan Komisi Empat
tentang Pertamina yang telah disiarkan oleh harian ini beberapa tahun
yang lampau. Mungkin Jaksa Agung akan mendapat inspirasi untuk
berbuat sesuatu. Pada akhirnya Pemberantasan Korupsi tentulah tidak
merupakan tanggung jawab Jaksa Agung sendiri. Diperlukan kemauan
politik dari pemerintah untuk menghapus korupsi di Indonesia. Jika
kemauan politik ini tidak ada, maka korupsi akan terus saja berperan
dalam penghidupan bangsa kita. Dapat dikerahkan penyidik-penyidik
Kejaksaan Agung utnuk memeriksa praktik-praktik pembelian oleh
Pertamina dan berbagai Departemen lewat perusahaan-perusahaan yang
116
117

Indonesia Raya, 25 November 1969, “Masalah Pertamina”, hlm. 3.

Santana K. Septiawan, 2009. Jurnalisme Investigasi. Cet. 3. Jakarta:
YOI., hlm. 315-317. Berita investigasi Indonesia Raya tentang korupsi di
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regular/biasa adalah pelanggaran dan kejahatan hukum kedalam bentuk format
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dimiliki oleh istri-istri atau kerabat pembesar-pembesar di dalam
Pertamina dan departemen-departemen itu.118

Surat kabar Indonesia Raya menjelang berakhirnya tahun 1969 telah
mengekspos dengan sangat terbuka dan blak-blakan sejumlah penyelewengan
yang dilakukan Ipnu Sutowo, Direktur Utama PT. Pertamina.119 Kasus korupsi
yang dilakukan oleh Ipnu Sutowo telah berdampak pada ketidakpercayaan
masyarakat pada perusahaan negara tersebut, sekaligus menghilangkan lembaga
hukum sebagai lembaga yang tidak adil dengan memandang profesi kedudukan
para koruptor.
Surat kabar Indonesia Raya telah memberitakan korupsi yang dilakukan
oleh Ibnu Sutowo, namun sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Sutowo
sendiri dengan pembelaan dalam pidatonya telah memancing reaksi rakyat atas
keterangan pidatonya itu, atas korupsi yang dilakukan oleh Ibnu Sutowo di
Pertamina surat kabar Indonesia Raya memberitakan, bahwa:
…Ibnu Sutowo diberi kesempatan untuk membela diri dengan
berpidato menyangkut permasalahan yang dihadapi oleh Pertamina,
ucapan dan uraiannya tetap tidak dapat membantah fakta-fakta yang telah
diuraikan dalam laporan komisi empat dan juga tidak membantah fakta
penyelewengan-penyelewengan yang telah diumumkan oleh harian ini,
seperti penjualan-penjualan besi tua, penurunan harga minyak diluar
negeri dan kontrak-kontrak carter kapal.120

hlm. 7.
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Indonesia Raya, 19 Desember 1973, “Korupsi Masih Ada”, hlm. 2.
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Prisma., ke 23 tahun 1994. “Komisi Empat Tak Berdaya”, hlm. 29.
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Indonesia Raya, 19 Oktober 1970, “Ibnu Sutowo Hukum Ibnu Sutowo”,

90

4. Modal Jepang di Indonesia
Lemahnya sistem kebijakan ekonomi Indonesia yang dilakukan oleh para
Teknokrat dan Bappenas, membuat Indonesia cenderung menerima modal Asing
yang dengan mudah masuk ke Indonesia, padahal maksud dari penanaman modal
asing, khususnya Jepang membawa dampak yang besar bagi perekonomian
Indonesia, hal ini terlihat dengan adanya Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia
yang melimpah tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang
memadai, maka dalam hal ini surat kabar Indonesia Raya memberitakan, bahwa:
Jepang memperlakukan Indonesia sebagai sumber bahan mentah
bagi industrinya dan jadi pasaran bagi hasil-hasil industrinya, hal ini
terbukti dengan adanya tuntutan Jepang dalam perundingan agar bantuan
keuangannya kepada Indonesia dipergunakan untuk membantu investasi
modal Jepang di Indonesia. Dengan demikian Jepang ingin mengambil
kembali bantuan yang diberikannya dan memberikannya pada modal
Jepang sendiri yang datang hendak menggali bahan mentah yang
diperlukan Jepang sendiri.121
Jepang dapat dijadikan contoh bagi negara-negara yang sedang
berkembang sebagai negara yang sukses dalam memperkuat ekonomi, dengan
keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan kepadatan penduduknya. Ditinjau
dari syarat-syarat bagi pembinaan kemajuan ekonomi, Jepang termasuk negeri
yang tidak memenuhi syarat, rakyatnya melimpah-limpah, sumber-sumber
alamnya miskin, Jepang melangkah kedalam alam ekonomi yang bersifat modern
tanpa banyak bantuan asing atau penanaman modal asing, kecuali setelah perang
dunia kedua Amerika Serikat (AS) memberikan bantuannya, Jepang merupakan
negara yang mempunyai kekuatan ekonomi, ketika mereka menerapkan ekonomi
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Indonesia Raya, 12 Agustus 1969, “Baik Juga Jepang Diperingatkan”,
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modern, kekuatan perekonomian Jepang berawal dari sumber modal dalam negeri
Jepang sendiri, yakni tenaga, pikiran dan badan manusia.122
Surat kabar Indonesia Raya melalui berbagai pemberitaannya secara
terbuka dan bebas menentang modal asing di Indonesia, khususnya Jepang. Lebih
lanjut surat kabar Indonesia Raya berpendapat bahwa modal dari Jepang tidak
akan memperkuat ekonomi Indonesia.
Hasutan yang digambarkan, Jepang mensponsori serikat buruh
Jepang akhir april dan yang lebih penting lagi reaksi publik terhadap
kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan hasutan itu sendiri, merupakan bukti
bahwa Jepang bukan suatu kekuatan ekonomi yang sanggup mengatasi
semua masalah yang digambarkan selam ini.123
Indonesia secara mutlak harus bekerjasama dengan Jepang, karena peran
Jepang dalam membangun ekonomi Indonesia sangat berpengaruh, hal ini
ditandai dengan meningkatnya pasaran bahan-bahan mentah Indonesia dan ekspor
minyak ke Jepang, sekitar 80 % ekspor minyak mentah Indonesia adalah ke
Jepang.124 Modal jepang menjadikan Indonesia sebagai sumber bahan mentah
untuk industrinya dan hasil industrinya, kekuatan ekonomi Jepang yang
beroperasi di Indonesia justru membawa para pengusaha pribumi menjadi tidak
berdaya, namun disisi lain para kelompok pengusaha menjadi partner pihak
Jepang dalam bentuk Joint Venture dengan penyedian modal dari pengusaha122

Indonesia Raya, 19 Pebruari 1969, “Kemahiran dan Modal”, hlm. 2.
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Indonesia Raya, 5 Juni 1973, Sol Sander “Ketimpangan sosial, dibalik
Kepesatan Ekonomi Jepang”, hlm. 3.
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Menurut pendapat Sadli sebagai penasehat ekonomi presiden
mengatakan memupuk kerjasama dibidang ekonomi dengan Jepang dengan
melihat angka-angka perdagangan Indonesia yang mengalami peningkatan. Untuk
lebih jelasnya lihat Indonesia Raya, 2 Februari 1972, “Mutlak Kerja Sama Dengan
Jepang”, hlm. 3. Selanjutnya lihat juga Atmakusumah (Peny.), 1997. Tajuk-Tajuk
Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya. Seri 2. Jakarta: YOI, hlm. 201.
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pengusaha nonpribumi. Dampak masuknya modal Jepang berakibat pada
penutupan perusahaan limun dan sirop dalam negeri, yakni Jepang membawa coca
cola ke Indonesia.125
Ketergantungan Indonesia terhadap modal Jepang, khususnya dibidang
ekonomi, berdampak pada ketergantungan Indonesia di bidang politik pula, hal ini
menjadi kritikan surat kabar Indonesia Raya terhadap para penyusun kebijakan
ekonomi Indonesia, misalnya, para Teknokrat dan Bappenas.126

D. Pembredelan Indonesia Raya oleh Pemerintah Orde Baru
Pemerintah Orde Baru tahun 1973 mengeluarkan peraturan yang memaksa
penggabungan partai-partai politik menjadi tiga partai, yaitu Golkar, PDI, dan
PPP. Peraturan tersebut menghentikan hubungan partai-partai politik dan
organisasi massa terhadap pers sehingga pers tidak lagi mendapat dana dari partai
politik. Peraturan pemerintah yang menegaskan larangan kepada pihak pers
tentang mencetak, menerbitkan, menyebarkan dan memiliki tulisan-tulisan
gambar-gambar yang mengandung unsur sangkaan, hinaan dan kecaman terhadap
pemerintah, khususnya presiden dan para pejabat pemerintah.
Pemerintah juga melarang pers untuk memuat tulisan-tulisan pemberitaan
tentang pernyataan yang mengandung penghinaan, kebencian dan permusuhan
125

Indonesia Raya, 27 November 1973, ”Modal Jepang Harus Koreksi
Diri”, hlm. 2. Untuk lebih jelasnya lihat Atmakusumah (peny.)., Ibid., hlm. 308.
126

Indonesia perlu untuk memperkuat ekonomi sendiri, tanpa bergantung
pada Jepang yang ingin menguasai yang pada akhirnya akan menghancurkan
sistem perekonomian Indonesia, untuk mencegah hal yang akan terjadi suatu hari
nanti perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap susunan pemimpin dan
para pegawai perusahaan Jepang. Indonesia Raya, 2 Pebruari 1972, “Mutlak
Kerjasama Dengan Jepang?”, hlm. 7.
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terhadap pemerintah, kelompok masyarakat, sehingga peredarannya di masyarakat
dapat menciptakan kerusuhan, keonaran, pertikaian dan kekacauan di lingkungan
masyarakat.
1. Pencabutan Surat Ijin Terbit127
Berakhirnya Persbreidel Ordonnantie tahun 1931 membuktikan bahwa
kebebasan pers dijamin oleh pemerintah, namun seiring dengan perubahan
peraturan pemerintah dan situasi politik penghapusan itu tidak mempengaruhi
pihak pers dan lembaga-lembaga pers untuk bebas dalam kebebasan dalam
meyuarakan aspirasi rakyat namun tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan
pemerintah sangat mendominasi perkembangan pers dengan berbagai factor yaitu
demi terciptanya keamanan dan ketertiban umum.
Menurut keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 20
/SK/Dirjen-PG/K/1974, tentang pencabutan Surat Izin terbit (SIT) surat kabar
Indonesia Raya telah memberitakan kebohongan tentang bantuan yang diberikan
modal asing, tuduhan atas korupsi di Pertamina dan Bulog serta memprovokasi
rakyat yang menimbulkan kerusuhan di Bandung dan peristiwa 5 Januari 1974,
maka atas dasar kejadian tersebut diatas pemerintah melakukan pembredelan
terhadap surat kabar harian Indonesia Raya.
Pemerintah telah melakukan pembinaan terhadap kelangsungan kehidupan
pers, sehingga pers yang bertanggung jawab dapat menjadi bebas, namun
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Bredel adalah pengertian penutupan secara umum sesuai dengan
peraturan-peraturan sebagaimana yang tercantum dalam pencabutan Surat Izin
Terbit. Sedangkan pencabutan SIT yaitu penutupan yang dilakukan sesuai dengan
surat keputusan yang telah disepakati bersama secara tertulis oleh lembaga terkait
yang selanjutnya diumumkan secara luas sehingga surat kabar itu harus di bredel.
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pemerintah tetap mengontrol kehidupan pers, dalam ketetapan MPR No.
IV/MPR/1973 tentang GBHN arah kebijakan pembinaan pers ditempatkan dalam
bidang politik.128
2. Pencabutan Surat Ijin Cetak
Pencabutan surat ijin cetak dapat dilakukan pemerintah terhadap pers
khususnya surat kabar harian Indonesia Raya yang telah melanggar semangat dan
kejiwaan dari ketentuan-ketentuan pers sebagaimana yang tertuang dalam TAP.
MPR. No. IV./MPR/1973 dan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 tahun 1966.
surat kabar Indonesia Raya menurut pemerintah telah memuat tulisan-tulisan,
gambar-gambar yang dapat menghasut rakyat, mengadu domba antara pemimpin
satu dengan pemimpin yang lainnya, merusak kewibawaan dan kepercayan
kepemimpinan nasional, situasi ini dapat merubah kondisi keamanan dan
ketertiban menjadi kerusuhan-kerusuhan seperti terjadinya peristiwa 5 Januari
1973 di Bandung dan Malapetaka Malari 1974 di Jakarta.
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Hisyam. M. (pey.), 2003. Krisis Masa Kini dan Orde Baru. Edisi 1.
Jakarta: YOI, hlm. 399.

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Tindakan Pembredelan Pemerintah
Orde Baru Terhadap Surat Kabar Indonesia Raya 1968-1974“, maka secara
keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pertama, surat kabar Indonesia Raya mengkritik berbagai kasus korupsi
yang dilakukan oleh Ibnu Sutuwo di Pertamina, kasus korupsi di Bulog tentang
pengadaan beras yang tidak adil, sesuai dengan harapan rakyat, penyelewengan
dana proyek miniatur Indonesia Indah yang dianggap merugikan negara dengan
dalih memperkuat persatuan dan kesatuan berbagai ras dan suku di Indonesia,
demi memantapkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya
surat kabar harian Indonesia Raya mengkritik Aspri dan para Teknokrat sebagai
sarana kekuatan Orde Baru, baik politik, ekonomi dan sosial, ditengah
pemerintahan Soeharto sedang berkuasa penuh, maka lahir konsep Ekonomi
Berkeley yang berawal dari konsep ekonomi Amerika yang akan diterapkan di
Indonesia, dimana para intelektual dari universitas di Amerika berperan besar
dalam perencanaan pembangunan ekonomi dengan bersandar pada bantuan dan
dukungan ekonomi kapitalisme berupa investasi modal asing seperti negaranegara barat terutama lembaga IGGI dan IMF. Ketidakstabilan kondisi politik dan
ekonomi turut serta mempengaruhi kinerja pembangunan yang menjadi pogram
pemerintah Orde Baru.
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Kedua, Menteri Keuangan di era pemerintahan Orde Baru mencabut Surat
Ijin Terbit (SIT) dan Surat Ijin Cetak (SIC) surat kabar Indonesia Raya
dikarenakan pemberitaannya yang telah menghasut rakyat akan keburukankeburukan aparat pemerintah Orde Baru yang korupsi, kasus Ali Moertopo dan
Soemitro, partai-partai, ekonomi kapitalisme/modal asing, kemudian pemberitaan
surat kabar Indonesia Raya merupakan bentuk propokasi kepada rakyat untuk
melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak bertanggung jawab sehingga
terjadi gangguan ketertiban dan keamanan negara, merusak kepercayaan
masyarakat pada kepemimpinan nasional, menciptakan situasi yang berujung pada
peristiwa Bandung dan Malapetaka Malari di Jakarta.
Ketiga, surat kabar Indonesia Raya setelah di tutup oleh pemerintah yang
ditandai dengan dicabutnya SIT dan SIC tetap menjadi media informasi bagi
masyarakat dalam menentang berbagai kasus korupsi, pertikaian antar elit politik,
legitimasi kekuasaan pemerintahan yang otoriter, dan tindakan sewenang-wenang
pemerintah terhadap hak-hak rakyat sebagai negara demokratis. Surat kabar
Indonesia Raya sebagai alat informasi rakyat yang penuh tanggung jawab telah
menjadi patner pemerintah dalam usaha

membantu pemerintah dalam

pembangunan di berbagai bidang.
Surat kabar Indonesia Raya ditutup pada tanggal 22 Januari 1974 setelah
pencabutan Surat Ijin Terbit (SIT) oleh Departemen Penerangan melalui Surat
Keputusan Nomor KEP-007-PK/1974. Surat kabar Indonesia Raya berusaha
untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, membela kepentingan rakyat sehingga
tidak berpihak pada kepentingan-kepentingan partai politik, bentuk perlawanan
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terhadap para penguasa yang mementingkan kekuasaan sehingga segala
kepentingan masyarakat bawah tidak di perhatikan. Surat kabar Indonesia Raya di
bawah asuhan Mochtar Lubis berusaha untuk melihat konflik di masyarakat yang
terjadi yang justru ingin menyelesaikan konflik itu.
Setelah dilakukan pembredelan, surat kabar Indonesia Raya berusaha
menerbitkan surat kabar ekonomi, tabloid olahraga, dan majalah kesehatan, yang
kepemimpinannya secara total diganti tanpa melibatkan kepengurusan yang
terdahulu. Tidak di tanggapi secara positif oleh pemerintah melalui Direktur
Jenderal Pers dan Grafika membuat surat kabar ini harus bersabar.
Segala informasi yang kritis, antikorupsi, anti penyelewangan, dan
memperjuangkan masyarakat bawah, menjadi sebuah kenangan yang selama
kehidupannya secara terus-menerus di tekan oleh pemerintah dan sebagai korban
kekuasaan yang selayaknya harus tetap hidup sebagai media komunikasi dan
perjuangan kepentingan rakyat, sehingga terwujud apa yang igin dicapai
masyarakat agar segala bentuk penindasan dan kekerasan tidak akan terjadi di
kemudian hari, dengan demikian terciptalah keamanan dan ketertiban serta proses
pembangunan dapat berjalan lancar.
Keempat, Masyarakat Indonesia pada umumnya melihat tindakan
penutupan Indonesia Raya sebagai suatu peristiwa khusus yang tidak berpihak
kepada masyarakat bawah sehubungan dengan penutupan surat kabar Indonesia
Raya ini, hal ini menyadarkan masyarakat Indonesia, lemahnya sistem hukum di
Indonesia, dan membuktikan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi
politik dan ekonomi Indonesia, penelitian ini membuktikan rivalitas Ali Moertopo
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dan Soemitro bardampak pada buruknya sistem politik dan secara tidak langsung
mengahancurkan perekonomian Orde Baru, kini rakyat yang harus merasakan
akibatnya, terjadi kerusuhan yang merugikan harta benda serta pertumpahan darah
yang tidak sedikit.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat tergantung pada modal
asing, akan tetapi modal asing hanya sebagai pelengkap saja, artinya modal asing
sebagai suatu bantuan yang seharusnya tidak ikut mencampuri urusan dalam
negeri Indonesia. Pengusaha pribumi harus di beri kesempatan untuk berkembang,
serta kesempatan kerja dan perbaikan pendidikan rakyat pribumi Indonesia.
Dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan tercapai.
Lembaga-lembaga pers sebagai sarana penyalur pendapat masyarakat
harus berfungsi dengan memberikan kesempatan dan tempat yang seluas-luasnya,
karena rakyat yang akan menentukan masa depan bangsa.
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C. Sumber Wawancara

No Nama Lengkap Umur
Pekerjaan
1. Suhadi Sukarno 52
Redaktur Senior Surat
Tahun Kabar Harian
Kedaulatan Rakyat

Alamat
Kantor Kedaulatan
Rakyat Jln. P.
Mangkubumi 40-43,
Yogyakarta.
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Hasil Wawancara
Nama
Jabatan

: Suhardi Sukarno
: Redaktur Senior Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat,
Yogyakarta
Tempat Wawancara : Kantor Kedaulatan Rakyat Jln. P. Mangkubumi 40-43,
Yogyakarta.
Waktu Wawancara : 9 Juni 2010
T:

Apa yang melatarbelakangi surat kabar dapat dibredel/ditutup oleh
pemerintah, beberapa faktor secara umum!

J:

Ya, pertama yang bisa di Bredel itu surat kabar di negara totaliter, kalau di
negara demokrasi tidak bisa, di negara demokrasi itu lewat pengadilan
kalo mau ditutup dinegara demokarsi yang nuntut tentara kalo memang
surat kabar itu kalah dikenakan denda sekian, karena bangkrut tidak bisa
terbit lagi, kalo Indonesia Raya ditutup karena pertama bertentangan
dengan aturan pemerintah, yang kedua karena mengkritik pemerintah yang
terlalu tajam sehingga dapat dinilai mengganggu ketentraman umum atau
membahayakan kehidupan bernegara, ya kira-kira itu sudah sangat luas.

T:

Mengapa surat kabar dapat ditutup oleh pemerintah, sementara SIC (Surat
Izin Cetak) dan SIT (Surat Izin Terbit) dari pemerintah sudah dikeluarkan
kepada surat kabar yang bersangkutan?

J:

Dalam aturan ijin terbit dan ijin cetak itu ada peraturan yang mengatakan
bahwa kalo surat kabar melanggar ini…ini… maka SIC dan SITnya bisa
dicabut ada aturannya begitu, dijaman Orde Baru, kalo jaman sekarang ga
dibatasi, mo ngomong apa aja terserah, kalo jaman Bung Karno (Orde
Lama) dulu dicabut tapi bukan aturannya, karena pemeritah kan sedang
bertempur ya dengan Belanda jadi kalo kira-kira bersengketa dengan
pemerintah kan masak sedang bertempur dengan Belanda semua orang
nyalahkan korannya kan! Jaman Bung Karno belum ada aturan ya tapi
otomatis semua orang setuju bersatu dengan pemerintah artinya pembaca
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itu akan menyalahkan koran kalo dia malah memusuhi pemeritahan Orde
Lama sendiri wong pada waktu itu masih perang dengan Belanda.
T:

Bagaimana perjalanan selanjutnya surat kabar yang pernah di bredel oleh
penguasa Orde Baru, karena pada umumnya beberapa surat kabar di
Indonesia lebih pro pemerintah yang berkuasa?

J:

Ada dua macam bredel, bredel yang selamanya dan ada bredel yang boleh
terbit lagi, seperti Kompas dan lain sebagainya waktu Malari itu ada 11
Koran itu di bredel selama dua minggu karena pertimbangan koran-koran
yang baik, cuma waktu itu “keseleo” kemudian di perbolehkan untuk terbit
lagi, tetapi Indonesia Raya, Abadi dan sebagainya itu, selamanya tidak
bisa terbit, jadi pemerintah juga tau pertimbangannya karena kalo memang
kesalahannya tidak terlalu berat boleh terbit lagi. Yang pernah dibredel
sebagian mati dan sebagian di hidupkan lagi, yang pro kepada pemerintah
tidak ada, yang ada hanya mengikuti, yang pro kepada pemerintah hanya
terpaksa saja.

T:

Pada masa rizim Orde Baru ada banyak surat kabar di Indonesia di tutup,
apa kepentingan media massa melalui lembaga pers kepada pemerintahan
Orde Baru?

J:

Lembaga-lembaga yang ada didalam rakyat bukan lembaga pers, akan
tetapi lembaga itu adalah PWI dan SPSS supaya tetap hidup yang duduk
disana supaya pro pemerintah itu yang tidak ada masalah jadi kepentingan
nya supaya koran tetap hidup, untuk itu orang yang disana yang di setujui
oleh pemerintah, pro pemerintah, tetapi yang disetujui pemerintah

T:

Kapan layaknya surat kabar dapat berfungsi sebagai patner pemerintah
yang

setia,

sehingga

menciptakan

suasana

keharmonisan

antara

pemerintah-pers-masyarakat?
J:

Ya, dalam Negara yang demokratis tidak harus harmonis tetap ngritik
keras juga tidak apa-apa, tetapi kalo ,mau begini dinegara Totaliter malah
digolekkan ya. Jadi ini tidak harus harmonis gitu lho malah jadi pilar
keempat sebagai pelengkap Trias politika mestinya. Jadi Pers yang
bertanggung jawab secara bebas itu seperti apa pak? Itu kan istilah-istilah
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pemerintah dengan pers yang dipertemukan, jadi pers juga setuju begitu,
pemerintah begitu secara rundingan yang namanya bertanggung jawab itu
seperti itulah yang disetujui sama pemerintah, tetapi di sepakati dulu yang
ini jangan, yang ini iya baru bisa harmonis tetapi sesuai rel itu sesuai
dengan jalur itu, itukan sudah di tentukan dulu, jadi ya tidak bebas.
T:

Dalam hal pembredelan, siapa yang berwenang atau berhak menutup surat
kabar itu dalam lembaga pemerintahan?

J:

Dulu ada Departemen Penerangan dan Departemen Perdagangan dijaman
Orde Baru, sekarang’kan bebas punya duit sekarang terbit boleh, kalo
mencermarkan nama baik dituntut lewat pengadilan kalo kalah ya suruh
bayar berapa mampus dia sekarang gitu, matinya karena kalah dalam
pengadilan, kalo dulu distop tanpa pengadilan, jadi ada aturannya yang
berwenang pada waktu itu Departemen Penerangan dan Departemen
Perdagangan, Departemen penerangan melayani surat izin terbitnya dan
Dewan Pers, Dewan Pers menjadi alatnya pemerintah pada waktu itu, kalo
sekarang bebas. Jadi atas rekomendasi

Dewan Pers, Departemen

Penerangan mencabut SIT, jadi ketua Dewan Pers merangkap menjadi
menteri penerangan pada waktu itu, sehingga urusan yang menyangkut
masalah pers waktu itu sangat mudah.
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