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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN 

PARADIGMA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Krisis Legitimasi 

 
Arti krisis di dalam  Ensiklopedia Indonesia adalah kurangnya sesuatu terhadap suatu 

keadaan. Krisis terjadi di  karenakan suatu hal yang memaksa keadaan itu menjadi 

berkurang atau tidak dapat kembali ke bentuk atau keadaan semula. 

 
Menurut Sudarsono legitimasi adalah keterangan yang mengesahkan dan yang 

membenarkan bahwa pemegang kekuasaan adalah benar-benar orang yang dimaksud 

atau pernyataan yang sah menurut undang-undang atau sesuai dengan undang-undang 

pengesahan (Sudarsono 1992 : 76). 

Menurut Akbar Kaelola, Legitimasi adalah 1 pemerintahan dan pengakuan 
masyarakat terhadap pemimpin untuk memerintah, membuat dan 
melaksanakan keputusan politik dan diartikan sebagai pengakuan politik. 2 
keutamaan yang dibenarkan atau yang secara sukarela diterima oleh para 
bawahan termasuk pelaksanaan kekuasaan politik didalam wewenang yang 
sah ( Akbar Kaelola, 2009 : 170). 
 
 

Menurut Zainul Bahry legitimasi yaitu  pengesahan atau bukti diri atau bukti menurut 

data-data luar yang ditunjukan tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya atau 

keabsahan yang bersesuaian dengan undang-undang  (Zainul Bahry  1996 : 48). 

Jadi yang di maksud dengan krisis legitimasi adalah kurangnya atau hilangnya 

kepercayaan masyarakat pada seseorang yang memegang kekuasaan dan 
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berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan  kekuasaan yang dipegang 

oleh seorang pemegang kekuasaan. 

 
Menurut Ramlan Subakti berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat 

terhadap pemerintah maka legitimasi dikelompokan menjadi lima tipe, yaitu 

legitimasi tradisional, legitimasi ideologi, legitimasi kualitas pribadi, legitimasi 

prosedural, dan legitimasi instrumental.(Ramlan Subakti, 1992 : 97). 

 
Menurut Lucyen Pye dalam Ramlan Subakti menyebutkan bahwa, terdapat empat 

sebab terjadinya krisis legitimasi, antara lain : 

Pertama, prinsip kewenangan beralih pada prinsip kewenangan yang lain. 
Kedua, persaingan yang sangat tajam dan tidak sehat, akan tetapi juga tak 
disalurkan melalui prosedur yang seharusnya diantara para pemimpin 
pemerintahan sehingga terjadi perpecahan dalam tubuh pemerintahan. Ketiga, 
pemerintah tak mampu memenuhi janjinya sehingga menimbulkan 
kekecewaan dan keresahan dalam masyarakat. Keempat, sosialisasi tentang 
kewenangan mengalami perubahan. (Luvyaen Pye dalam Ramlan Subakti, 
1992 : 100) 
 

 
2.1.2. Pengertian Pemerintahan Orde Baru 
 
Pengertian pemerintahan Orde Baru menurut Joeniarto adalah proses peralihan dari 

Orde Lama kesuatu susunan yang baru dengan tujuan mengoreksi dan memperbaiki 

tatanan yang berlangsung oleh orde sebelumnya (Joeniarto, 2001 : 149). 

 
Orde Baru adalah orde yang menggantikan suatu orde yang sebelumnya dipimpin oleh 

Presiden Soekarno yang bertujuan untuk melakukan koreksi total atas penyimpangan 

yang dilakukan Soekarno dan memperbaiki tatanan pemerintahan yang dianggap tidak 

balance antara pemerintah dan masyarakat.  
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Menurut Budi Winarno, pemerintahan Orde Baru adalah tatanan kehidupan negara 

dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 ( Budi Winarno, 2007 : 25 ) 

 
Sedangkan pengertian pemerintahan Orde Baru menurut Asvi Warman adalah suatu 

Orde yang mengubah struktur politik dan berbagai bidang dengan tujuan menjadikan 

Orde Baru sebagai perbaikan dari Orde Lama. (Asvi Warman Adam, http://www.Sisi 

Gelap Orde Baru.com) 

 
Dengan demikian yang dimaksud dengan Pemerintahan Orde Baru adalah suatu 

perubahan tatanan pemerintahan yang bertujuan untuk mengoreksi dan memperbaiki 

tatanan kehidupan pada Orde sebelumnya dalam segala bidang.  

Dalam pemerintahan Orde Baru terdapat beberapa Kekurangan antara lain 

semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme yang terjadi pada masa pemerintahan Orde 

Baru, hal ini terlihat pada kekuasaan Presiden yang semakin langgeng dengan 

terpilihnya Presiden sampai tujuh kali masa jabatan, kekuasaan yang absolute yang 

membuat elit politik tunduk pada kekuasaan Presiden, dengan demikian 

penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden pun diikuti oleh kroni-kroninya. Bentuk 

korupsi terlihat dari kekayaan Soeharto yang semakin meningkat dan mensejahterakan 

keluarga cendana. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya 

kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena 

kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Hal ini dikarenakan peraturan 

pemerintahan daerah masih diatur oleh pemerintahan pusat tanpa diberi ruang 

tersendiri untuk menjalankan kerjanya. Sehingga terkesan terlalu tunduk pada 

pemerintahan pusat.  
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Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh 

tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Serta 

bertambahnya kesenjangan sosial yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru 

(perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin). 

Selama pemerintahan Orde Baru kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Serta 

kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang 

dibreidel karena penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru tidak 

menyebar luas kepermukaan rakyat sehingga nama baik Soeharto tetap terjaga pada 

masa itu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

2.2 Kerangka Pikir  

 
Pada masa pemerintahan Orde Baru banyak sekali perubahan yang terjadi di 

Indonesia dalam berbagai bidang yang begitu pesat, khususnya pada pemulihan 

keadaan yang sebelumnya mengalami kemerosotan yang mengancam negara. Akan 

tetapi dengan berjalannya waktu, pemerintahan Orde Baru mulai melakukan 

penyimpangan-penyimpangan  yang berdampak bagi kehidupan rakyatnya. Sehingga 

terjadilah krisis legitimasi pada akhir pemerintahan Orde Baru, di mana penyebab 

terjadinya krisis legitimasi adalah kewenangan yang mulai beralih pada prinsip 

kewenangan yang lain, dilanjutkan dengan adanya persaingan elit politik yang 

memperebutkan kekuasaan sehingga terjadinya perpecahan  dalam tubuh 

pemerintahan, munculnya keraguan dan keresahan masyarakat akibat tidak 

terpenuhinya janji-jan ji pemerintah terhadap masyarakat, serta proses sosialisasi yang 

mulai mengalami perubahan.  

 
Krisis legitimasi pada akhir pemerintahan Orde Baru tentunya mengalami proses yang 

bertahap, di mana diawali dengan adanya pertanyaan masyarakat terhadap 

kewenangan yang diambil oleh pemerintah, dan apabila terdapat kewenangan yang 

tidak sesuai dengan aspirasi hidup masyrakat, maka hal tersebut akan dipertanyakan. 

Prose selanjutnya adalah apabila pemerintah tidak menanggapi sikap atau perubahan 

akibat ketidaksesuaian kewenangan masyarakat, maka akan berdampak pada keraguan 

yang terjadi dalam diri masyarakat terhadap kewenangan pemerintah. Selanjutnya 

pengakuan dan dukungan yang mulai memudar tersebut yang mengakibatkan 

terjadinya krisis legitimasi pada akhir pemerintahan Orde Baru yang berujung pada 

gerakan mahasiswa yang menuntut perubahan kebiajakan dan mundurnya Soeharto.  
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3 Paradigma 

 

    

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

     : Garis Akibat 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

              Indikasi Krisis Legitimasi   
 

1. Peralihan Kewenangan 

2. Persaingan Elit politik  

3. Tidak Terpenuhinya Janji 

Pemerintah 

4. Perubahan Sosialisasi 

Proses Krisis Legitimasi 
1. Munculnya Pertanyaan 

Masyarakat 

2. Munculnya Keraguan 

Masyarakat 

3. Munculnya Krisis 

Legitimasi 
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