
MAJELIS DIKDASMEN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KAB. MALANG 

   SMK MUHAMMADIYAH 7 GONDANGLEGI 
TERAKREDITASI "A" 

KOMP. KEAHLIAN :  1. TEK. INSTALASI  TENAGA LISTRIK  2. TEK. KENDARAAN RINGAN    
                          3.TEK. SEPEDA MOTOR   4. TEK. KOMPUTER DAN JARINGAN  5. PERBANKAN  6. FARMASI 

      7. KEPERAWATAN  8. TEK. OTOTRONIK  9. AKOMODASI PERHOTELAN  10. ADMINISTRASI PERKANTORAN 
11. MULTI MEDIA      12. TEKNIK ALAT BERAT       13. JASA BOGA     

JL.  KH. AHMAD DAHLAN 20 (0341) 879370 GONDANGLEGI – MALANG 
    Web. www smkmutumalang.sch.id  E-mail smkm7gdl@yahoo.com 
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Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia 

Kelas/ Semester         :  X / GENAP 

Dikumpulkan tanggal :   

 

Kompetensi Dasar       :Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa 

Indonesia pada masa Orde Baru sampai dengan awal Reformasi, serta 

peranan mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan 

ketatanegaraan Indonesia. 

 

Indikator                      : 1. Perubahan-Perubahan Penting  Yang Dilakukan Pemerintah Orde Baru 

Pada Awal Pemerintahannya. 

                                       2. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Runtuhnya Pemerintahan  Orde 

Baru. 

 

 

Materi  : 

 

A. Masa Transisi 1966-1967 

Lahirnya pemeritahan Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik di masa itu. 

Pasca penumpasan G 30 S PKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan 

penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini membuat situasi politik tidak 

stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Tanggal 25 

Oktober 1965 para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi yang dinamakan 

KAMI dengan anggota antara lain terdiri dari HMI, PMKRI, PMII, dan GMNI. Pimpinan KAMI 

berbentuk Presidium dengan ketua umum Zamroni (PMII). Pemuda dan mahasiswa 

memiliki peran penting dalam transisi pemerintahan yang terjadi pada masa ini. Tokoh-

tokoh seperti Abdul Ghafur, Cosmas Batubara, Subhan ZE, Hari Tjan Silalahi dan Sulastomo 

menjadi penggerak aksi-aksi yang menuntut Soekarno agar segera menyelesaikan kemelut 

politik yang terjadi. 

 

1. Aksi-Aksi Tritura 

Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari 

peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G 30 S PKI. Ini merupakan peristiwa yang 



menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan 

politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan 

kemarahan rakyat. Keadaan politik dan 

keamanan negara menjadi kacau, keadaan perekonomian makin memburuk dimana inflasi 

mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan 

menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang 

seadil-adilnya terhadap pelaku G30 S PKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori 

oleh kesatuan aksi pemuda-pemuda, mahasiswa dan pelajar (KAPPI, KAMI, KAPI), 

kemudian muncul pula KABI (buruh), KASI (sarjana), KAWI (wanita), KAGI (guru) dan lain-

lain. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang 

terlibat G-30S/PKI, dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan 

mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila.  

 

Setelah lahir barisan Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntut 

pembubaran PKI makin bertambah meluas. Situasi yang menjurus ke arah konflik politik 

makin bertambah panas oleh keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Perasaan tidak 

puas terhadap keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri 

Tuntunan Hati Nurani Rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan Tritura (Tri Tuntutan 

Rakyat).Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi 

yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR mengajukan tiga buah 

tuntutan yaitu: (1) Pembubaran PKI, (2) Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, 

dan (3) Penurunan harga/perbaikan ekonomi. Tuntutan rakyat banyak agar Presiden 

Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi Presiden. Untuk menenangkan rakyat 

Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri, 

yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol 

tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI. 

 

Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tgl 24 Pebruari 1966, para 

mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu 

dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan 

Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa 

Universitas Indonesia bernama Arief Rachman Hakim. Sebagai akibat dari aksi itu keesokan 

harinya yaitu pada tanggal 25 Februari 1966 berdasarkan keputusan Panglima Komando 

Ganyang Malaysia (Kogam) yaitu Presiden Soekarno sendiri, KAMI dibubarkan. 

 



2. Surat Perintah Sebelas Maret 

Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, pada tanggal 11 Maret 

1966Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para 

demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI, dengan 

melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke Istana. Belum 

lama Presiden berpidato dalam sidang, ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, Komandan 

Cakrabirawa bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan 

seragamnya. Meskipun ada jaminan dari Pangdam V/Jaya Amir Machmud, yang hadir 

waktu itu, bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan 

segera meninggalkan sidang. Tindakan itu diikuti oleh Waperdam I Dr.Subandrio dan 

Waperdam III Dr.Chaerul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor 

dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam II Dr.J. Leimena, yang 

kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. 

 

Sementara itu, tiga orang perwira tinggi TNI-AD, yaitu Mayjen Basuki Rahmat, 

Brigjen M Jusuf, dan Brigjen Amir Machmud, yang juga mengikuti siding paripurna kabinet, 

sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelum berangkat, ketiga perwira 

tinggi itu minta ijin kepada atasannya yakni Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal 

Soeharto yang juga merangkap 

selaku panglima Kopkamtib. Pada waktu itu Jenderal Soeharto sedang sakit, dan 

diharuskan beristirahat di rumah. Niat ketiga perwira itu disetujuinya. Mayjen Basuki 

Rachmat menanyakan apakah ada pesan khusus dari Jenderal Soeharto untuk Presiden 

Soekarno, Letjen Soeharto menjawab: “sampaikan saja bahwa saya tetap pada 

kesanggupan saya. Beliau akan mengerti” Latar belakang dari ucapan itu ialah bahwa sejak 

pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965 setelah meletusnya 

pemberontakan G-30-S/PKI. Antara Presiden Soekarno dengan Letjen Soeharto terjadi 

perbedaan pendapat mengenai kunci bagi usaha meredakan pergolakan politik saat itu. 

Menurut Letjen Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat 

dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan jalan membubarkan PKI yang telah 

melakukan pemberontakan. Sebaliknya Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia tidak 

mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasakom yang 

telah dicanangkan 

ke seluruh dunia. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya perbedaan paham itu tetap 

muncul. Pada suatu ketika Soeharto menyediakan diri untuk membubarkan PKI asal 

mendapat kebebasan bertindak dari Presiden. Pesan Soeharto yang disampaikan kepada 



ketiga orang perwira tinggi yang akan berangkat ke Bogor mengacu kepada kesanggupan 

tersebut. Di Istana Bogor ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan denganPresiden 

yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J Leimena dan Dr. Chaerul Saleh. Sesuai dengan 

kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira tinggi tersebutbersama dengan komandan 

Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur, kemudian diperintahkan membuat konsep surat 

perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. 

Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah 

yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret, atau SP 11 Maret, atau 

Supersemar. 

 

Supersemar berisi pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima 

Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan 

pemerintah. Dalam menjalankan tugas, penerima mandate diharuskan melaporkan segala 

sesuatu kepada presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 

(Supersemar). Keluarnya Supersemar 

dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Tindakan pertama yang dilakukan oleh 

Soeharto keesokan harinya setelah menerima Surat Perintah tersebut adalah 

membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang bernaung dan 

berlindung di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran itu 

mendapat dukungan dari 

 
3. Dualisme Kepemimpinan Nasional 

Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah 

pada dualisme kepemimpinan. Disatu pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, 

namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan 

masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya 

pidato pertanggungjawabannya hingga dua kali oleh MPRS. Sementara itu Soeharto 

setelah mendapat Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno dan sehari 

sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang 

masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi mandat 

oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera.  

 

Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi 

pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini 

berakibat pada munculnya “dualisme kepemimpinan nasional”, yaitu Soekarno sebagai 



pimpinan pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden 

Soekarno sudah tidak banyak melakukan 

tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya Letjen. Soeharto banyak 

menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya “Dualisme kepemimpinan 

nasional” ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu 

mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas 

membahayakan persatuan dan kesatuan 

bangsa.  

 

Dalam Sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966 

memutuskan menjadikan Supersemar sebagai Ketetapan (Tap) MPRS. Dengan dijadikannya 

Supersemar sebagai Tap MPRS secara hukum Supersemar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-

waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan sebaliknya secara hukum Soeharto mempunyai 

kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu Mandataris MPRS. Dalam Sidang MPRS itu 

juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku Presiden. Secara eksplisit 

dinyatakan bahwa gelar “Pemimpin Besar Revolusi” tidak lagi mengandung kekuatan 

hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato 

pertanggungjawabannya yang diberi judul “Nawaksara”. 

Pada tanggal 22 Juni 1966, presiden Soekarno menyampaikan pidato “Nawaksara” dalam 

persidangan MPRS. “Nawa” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sembilan, dan 

“Aksara” berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi sembilan pokok persoalan 

yang dianggap penting 

 

 

 

Tugas Individu 

BUAT CATATAN MATERI TENTANG “Perkembangan kehidupan politik dan ekonomi 

Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai dengan awal Reformasi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gondanglegi, 18 Maret 2020 

Guru Mata Pelajaran 
 

 

 

 

 

Bramasta Yudha, S.Pd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAJELIS DIKDASMEN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KAB. MALANG 

   SMK MUHAMMADIYAH 7 GONDANGLEGI 
TERAKREDITASI "A" 

KOMP. KEAHLIAN :  1. TEK. INSTALASI  TENAGA LISTRIK  2. TEK. KENDARAAN RINGAN    
                          3.TEK. SEPEDA MOTOR   4. TEK. KOMPUTER DAN JARINGAN  5. PERBANKAN  6. FARMASI 

      7. KEPERAWATAN  8. TEK. OTOTRONIK  9. AKOMODASI PERHOTELAN  10. ADMINISTRASI PERKANTORAN 
11. MULTI MEDIA      12. TEKNIK ALAT BERAT       13. JASA BOGA     

JL.  KH. AHMAD DAHLAN 20 (0341) 879370 GONDANGLEGI – MALANG 
    Web. www smkmutumalang.sch.id  E-mail smkm7gdl@yahoo.com 

 

TUGAS TERSTRUKTUR 

SMK MUHAMMADIYAH 7 GONDANGLEGI 

 

Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia 
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Kompetensi Dasar       :Mengevaluasi kehidupan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan (sejak Proklamasi sampai 

dengan Reformasi) 

 

Indikator                      : 1. Perkembangan pengetahuan dan teknologi pada  pada awal kemerdekaan. 

                                       2. Peranan lembaga-lembaga penelitian iptek sejak awal kemerdekaan 

sampai dengan zaman Reformasi. 

 

Materi : 

1. Krisis Moneter, Politik, Hukum dan Kepercayaan 

 

Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997, merupakan permulaan peristiwa 

yang mengguncang nilai tukar mata uang negaranegara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea 

dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar Rp.2.500/US$ terus mengalami 

kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International 

Monetary Fund (IMF). Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober 1997 dengan syarat 

pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan 

ekonomi. Diantara syarat-syarat tersebut adalah penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. 

Namun usaha ini tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Upaya pemerintah untuk menguatkan 

nilai tukar rupiah, melalui Bank Indonesia dengan melakukan intervensi pasar tidak mampu 

membendung nilai tukar rupiah yang terus merosot. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi 

Rp.4000/US$ pada Oktober terus melemah menjadi sekitar Rp.17.000/ US$ pada bulan Januari 

1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-

perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) 

secara besarbesaran. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi IMF 

pada tanggal 15 Januari 1998 dengan ditandatanganinya Letter of Intent (Nota Kesepakatan) antara 

Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF Michele Camdesius. Namun, kemudian Presiden 

Soeharto menyatakan bahwa paket IMF yang ditandatanganinya membawa Indonesia pada sistem 

ekonomi liberal. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan 

 

Situasi tarik menarik antara pemerintah dan IMF itu menyebabkan krisis ekonomi semakin 

memburuk. Pada saat krisis semakin dalam, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam 

masyarakat. Pada bulan-bulan awal 1998 di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti Cina. Kelompok 

ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di 

Indonesia. Krisis ini pun semakin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non ekonomi lainnya 

yang membawa pengaruh terhadap proses perubahan selanjutnya. Sementara itu, sesuai dengan 

hasil Pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, Golkar memperoleh suara 74,5 

persen, PPP 22,4 persen, dan PDI 3 persen. Setelah pelaksanaan pemilu tersebut perhatian tercurah 



pada Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998. Sidang umum MPR ini akan 

memilih presiden dan wakil presiden. Sidang umum tersebut kemudian menetapkan kembali 

Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan lima tahun yang ketujuh kalinya dengan B.J. Habibie 

sebagai wakil presiden. 

  

Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden RI, 

kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke permukaan. Meningkatnya 

kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat yang ditandai lahirnya gerakan mahasiswa 

sejak awal 1998. Gerakan mahasiswa yang mulai mengkristal di kampus-kampus, seperti ITB, 

UI dan lain-lain semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya Soeharto. Demonstrasi 

demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia melibatkan pula para staf akademis 

maupun pimpinan universitas. Garis besar tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus di 

berbagai kota, yaitu tuntutan penurunan harga sembako (sembilan bahan pokok), penghapusan 

monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta suksesi kepemimpinan nasional. 

2. Tuntutan dan Agenda Reformasi 

 

Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan, karena 

tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak 

efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. “Reformasi atau mati”. Demikian tuntutan yang 

torehkan oleh para aktivis mahasiswa pada spanduk-spanduk yang terpampang di kampus mereka, 

atau yang mereka teriakan saat melakukan aksi protes melalui kegiatan unjuk rasa pada akhir April 

1998. Tuntutan tersebut menggambarkan sebuah titik kulminasi dari gerakan aksi protes yang 

tumbuh di lingkungan kampus secara nasional sejak awal tahun 1998. Gerakan ini bertujuan untuk 

melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti, melalui 

pelaksanaan reformasi secara total. 

Kemunculan gerakan reformasi dilatarbelakangi terjadinya krisis multidimensi yang 

dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus 

besar. Namun mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan 

respon dari pemerintah. Gerakan Reformasi tahun 1998 mempunyai enam agenda yaitu: 

1. Suksesi kepemimpinan nasional 

2. Amendemen UUD 1945 

3. Pemberantasan KKN 

4. Penghapusan dwifungsi ABRI 

5. Penegakan supremasi hukum, 

6. Pelaksanaan otonomi daerah 



 

Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Berikut ini 

kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998. 

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 

20 Mei 1998 direncanakan oleh gerakan mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional. 

Namun ledakan kerusuhan terjadi lebih awal dan di luar dugaan. Pada tanggal 12 Mei 1998 empat 

mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi 

menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulya, Hery Hertanto, Hendriawan Lesmana, 

dan Hafidhin Royan. Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti dan lainnya baru 

memasuki kampusnya setelah melakukan demostrasi di gedung MPR.  

Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada 

tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi 

ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai 

tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai 

menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung 

DPR/MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung 

rakyat.  

Bahkan, mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan 

MPR/DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998 Ketua MPR/DPR 

Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. 

 

TUGAS INDIVIDU 

carilah informasi mengenai: 

1: “Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie” 

2: “Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan 

Presiden Abdurrahman Wahid” 

3: “Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan 

Presiden Megawati Soekarno Putri” 

4: “Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan 

5: “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” 

 

Selain di buku siswa kalian dapat mencari informasi mengenai hal tersebut dari berbagai 

sumber lain. Informasi yang didapat akan didiskusikan dalam pembelajaran berikutnya (pertemuan 

keduapuluh enam) dan akan dipresentasikan pada pembelajaran di minggu berikutnya lagi 

(pertemuan keduapuluh tujuh). Setelah dipresentasikan, buatlah paper dari hasil diskusi dan 



presentasi dalam bentuk paper. Setiap kelompok dapat menambahkan materi dengan mengacu pada 

sumber-sumber lain (tertulis dan lisan), melalui format penulisan paper : 

• BAB I Pendahuluan 

• BAB II Isi 

• BAB III Penutup 

• Kesimpulan 

• Saran 

Daftar Rujukan 

Paper diketik dengan menggunakan huruf Arial 12, spasi 1,5, printout kertas 

A4, maksimal 15 lembar 

 

Tugas individu dikumpulkan pada pertemuan di minggu berikutnya. 

Gondanglegi, 18 Maret 2020 

Guru Mata Pelajaran 
 

 

 

 

Bramasta Yudha, S.Pd 


