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DEMOKRASI REFORMASI (1998-kini)

Pada 21 Mei 1998, Orde Baru berakhir dengan 
penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada 

Wapres B.J. Habibie. Kelahiran Orde Reformasi ini 
berusaha membangun kembali Demokrasi



REFORMASI INDONESIA

 Tap MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok2 Reformasi;
 Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan 

negara yang bebas dari KKN;
 Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa 

Jabatan Presiden & Wakil Presiden RI;
 Amandemen UUD’45 sudah sampai amandemen I-IV;
 Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan 5X pemilu: 

1999, 2004, 2009, 2014 & 2019.



MASA B.J. HABIBIE 1998-1999

 menerima penyerahan kuasa
presiden dari Soeharto, 
mewarisi KKN Orde Baru;

 mengeluarkan UU anti 
monopoli, Otda, Kebebasan
Pers, Reformasi TNI, UU 
Parpol & Pemilu, etc;

 menjadikan Eropa & Timteng
sebagai kiblat kemajuan & 
pemulihan ekonomi;

 memberikan hak referendum 
kepada Timtim merdeka.



MASA GUS DUR 1999-2001

 Presiden transisi demi 
meredakan gejolak;

 membubarkan deppen;

 reformasi TNI; panglima;

 membentuk departemen
eksplorasi laut;

 menjebatani aspirasi
minoritas: imlek legal; 

 amandemen pasal 29?

 delegasi wewenang
eksekutif, kerap tak
sejalan dengan legislatif.



MASA MEGAWATI 2001-2004

 Presiden
perempuan
pertama di RI;

 dianggap
membawa trah BK;

 membentuk MK, 
KPK & perundang-
undangannya;

 mengeluarkan UU 
Terorisme & KDRT;

 pemimpin paling 
irit bicara.



MASA SBY 
2004-2014

 Presiden RI pertama yang 
dipilih secara langsung;

 2X menjabat presiden
sejak 2004 s.d 2014;

 anggaran pendidikan 20%;

 membentuk UNHAN;

 perdamaian di Aceh;

 menerbitkan program JKN;

 menandatangani kemitraan
strategis dengan AS.



INDONESIA DEMOKRATIS?

Indonesia menerima The Democracy Award. Award itu
diterima langsung oleh Presiden SBY dari Ben Goddard, 

President of International Association of Political Consultants 
(IAPC), di Nusa Dua, Bali, 12 November 2012



MASA JOKOWI 2014-?

 KING OF LIP SERVICE

 ah, sudahlah…, coba nilai sendiri deh, ya?



HASIL INDONESIA BERDEMOKRASI



APA YANG DIDAPAT?

salah urus dengan Demokrasi



HASIL INDONESIA BERDEMOKRASI

 rakyat tetap miskin, utang negara semakin besar;
 pada Maret 2021, penduduk miskin 27,54 juta orang

dengan garis kemiskinan Rp.472.525/bulan;
 pada Juli 2021 utang RI adalah Rp.6.554,56 triliun;
 Jika dibagi dengan jumlah penduduk 271,35 juta
pada awal 2021 maka setiap penduduk RI terbebani 

utang sebesar Rp.23,75 juta/orang.



MASIH MAU DEMOKRASI?

 jujurlah pada nalar & nurani kita sebagai manusia, khususnya 
sebagai rakyat Indonesia, apakah Demokrasi yang dijalankan 
negeri ini sejak awal kemerdekaan, telah memberikan 
kemaslahatan bagi bangsa Muslim terbesar di dunia ini? 

 apakah sudah sesuai dengan amanah konstitusi yang 
dicetuskan founding fathers tentang tujuan negara ini berdiri?

 apakah kita masih mau berdemokrasi yang sudah lebih 75 
tahun mengatur negara ini tidak mampu memenuhi amanah 
konstitusinya sendiri, apalagi amaran Sang Pencipta?! 

 ataukah kita masih percaya dengan ide kedaulatan rakyat ini 
& masih berkenan untuk berujicoba Demokrasi dengan model 
atau varian Demokrasi lainnya bagi bangsa Muslim ini? Ironis!



wassalam
semoga berkenan

nantikan agenda TASQIF Pesantren Digital 
berikutnya pada Oktober 2021


