
45 

 

BAB III 

 

TERBENTUKNYA KABINET WILOPO 

 

A. Berakhirnya Kabinet Soekiman  

Setelah Kabinet Natsir dipercaya menjadi Perdana Menteri pertama 

periode pemerintahan parlementer di Indonesia kini giliran Kabinet Soekiman 

yang duduk dalam kursi parlemen. Kabinet Soekiman resmi diumumkan pada 26 

April 1951.1 Soekiman yang berasal dari partai Masyumi menjadi Perdana 

Menteri didampingi Suwirjo dari PNI. Sama seperti kabinet sebelumnya, kabinet 

ini merupakan kabinet koalisi antara partai Masyumi dan PNI serta beberapa 

partai kecil lainnya. Dibentuknya kabinet Soekiman dirasa masih sangat prematur 

dan kurang bersifat administrator jika dibandingkan dengan kabinet Natsir 

sebelumnya.2 Karena hal ini dalam perjalanannya kabinet Soekiman hanya dapat 

bertahan selama 10 bulan dalam parlemen.  

Program kerja kabinet Sukiman hampir sama dengan program kerja 

kabinet sebelumnya. Hanya ada beberapa program yang lebih diprioritaskan 

seperti masalah pemulihan keamanan, dan ketertiban juga pelaksanaan 

persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB).  Meski mendapat dukungan luas 

dari parlemen dan presiden, namun banyak hal yang mempersulit gerak Soekiman 

dalam menjalankan program kerja kabinetnya. Hal ini dikarenakan partainya 

                                                 
1 Wilopo 70 Tahun. Jakarta: Gunung Agung, 1979, hlm. 101. 
 
2 G. Moedjanto. Indonesia Abad ke-20 Jilid 2. Yogyakarta: Kanisius.1992, 

hlm. 84. 
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sendiri tidak memberikan dukungan penuh. Soekiman dianggap tidak 

mengindahkan keputusan musyawarah Dewan Partai Masyumi tentang 

pengembalian mandat pembentukan kabinet baru, apabila mandat tersebut tidak 

dapat terselesaikan dalam lima hari. Setelah lima hari berselang Soekiman terus 

maju bahkan ia tidak menghadiri rapat pimpinan partai untuk menetukan sikap 

Masyumi terhadap kabinet.3 Selain itu Soekiman adalah lawan politik Natsir 

dalam tubuh partai Masyumi, sehingga perbedaan pandangan dalam tubuh 

Masyumi  pun mulai menyeruak antara pendukung keduanya. Selain itu jatuhnya 

Kabinet Soekiman dikarenakan beberapa hal yakni berikut. 

1. Pemerintahan Soekiman yang Kurang Tegas 

Soekiman dinilai tidak bisa mengendalikan beberapa menteri dalam 

kabinetnya. Hal ini Nampak dari keputusan Menteri Dalam Negeri Iskaq, 

yang mengeluarkan intruksi untuk menonaktifkan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) yang terbentuk atas Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 

segera setelah kabinet mulai bekerja. Selain itu Iskaq juga mengangkat orang-

orang PNI sebagai Gubernur di Jawa Barat dan Sulawesi.4 Kebijakan tersebut 

mendapat tantangan keras dari pihak Masyumi. Akhirnya konflik intern 

tersebut dapat diselesaikan dengan cara kompromi. 

                                                 
3
 Rhoma Dwi Aria Yuliantri. “Catatan Singkat Soekiman: Sepuluh Bulan 

Menjadi Perdana Menteri”. Basis. No. 03-04. tahun ke-60, 2011, hlm. 55. 
 
4
 P. N. H. Simanjuntak. op. cit., hlm. 121. 



47 
 

 

 

Hal ini juga nampak pada kebijakan Menteri Kehakiman Yamin, ia 

membebaskan 950 tawanan politik yang tidak sejalan dengan sikap 

pemerintahan tanpa persetujuan Perdana Menteri dan anggota kabinet 

lainnya.5 Kebijakannya ini ditentang oleh Perdana Meneteri dan golongan 

militer.6 Karena kebijakannya tersebut Yamin mengundurkan diri dan hampir 

semua tahanan yang telah dibebaskannya ditahan kembali. Hal ini pula 

menyebabkan hubungan kabinet dengan militer menjadi kurang baik.  

 Soekiman sendiri yang terlalu idealis membuatnya tidak dapat bersikap 

netral. Seperti pada kasus pemogokan buruh yang meluas dan mengakibatkan 

ketidaktertiban di beberapa daerah di Indonesia. Ada tanda-tanda bahwa  

Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendalangi pemogokan tersebut. 

Soekiman yang memang sangat anti komunis menggunakan kesempatan 

tersebut untuk melakukan penangkapan besar-besaran atas orang-orang 

komunis pada bulan Agustus 1951. Dugaan bahwa penahanan tersebut 

dilakukan atas desakan Amerika pun muncul karena Amerika telah memiliki 

tempat di hati Soekiman.7 Namun karena tindakan Soekiman tersebut tidak 

memiliki dasar hukum yang kuat dan sukarnya pembuktian terhadap 

kesalahan orang-orang PKI ini, akhirnya sedikit demi sedikit para tawanan ini 

dibebaskan.  

                                                 
5 Ibid. 
 
6 Wilopo 70 Tahun. op. cit., hlm. 102. 
 
7
 G. Moedjanto. op. cit., hlm. 85. 
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2. Kegagalan Politik Bebas Aktif 

Masa pemerintahannya, Kabinet Soekimandianggap gagal dalam 

menjalankan politik bebas aktif. Meskipun Soekiman berpegang pada prinsip 

politik bebas aktif yang dianut Indonesia, namun dalam prakteknya Soekiman 

cenderung dekat dengan Amerika. Hal ini dimulai dengan penandatanganan 

perjanjian perdamaian dengan Jepang di San Fransisco yang naskahnya 

dirancang oleh Amerika.8 Berdasarkan rapat istimewa Kabinet Soekiman 

tanggal 28 Agustus 1951 , delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar 

Negeri (Menlu) Ahmad Subardjo beserta 13 orang anggota. Tanggal 7 

September 1951, kabinet menandatangani perjanjian San Fransisco dan 

persetujuan Mutual Security Act (MSA).9 Dalam persetujuan tersebut 

disepakati tentang bantuan ekonomi dan teknik seharga $50 juta oleh Amerika 

terhadap Indonesia.10  Kebijakan luar negeri kabinet Soekiman ini 

menimbulkan banyak reaksi dari berbagai partai politik terutama PKI. PKI 

merasa terancam dengan ditandatanganinya persetujuan tersebut, mengingat 

Amerika tengah membendung pengaruh komunisme.11 Penandatangan 

persetujuan ini bisa dikatakan bahwa Amerika tengah menggunakan Jepang 

                                                 
8 Ibid. 
 
9 Mutual Security Act merupakan undang-undang keamanan bersama yang 

dibuat antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam menjalin kerja sama. lihat Rhoma 

Dwi Aria Yuliantri. loc. cit. 
 
10

 G. Moedjanto. op. cit., hlm. 86. 
 
11

 Rhoma Dwi Aria Yuliantri. loc. cit. 
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sebagai garda depan untuk melindungi pengaruh Komunisme ke wilayah Asia 

termasuk Indonesia.  

Penandatangan persetujuan tersebut menimbulkan pro kontra dalam 

tubuh kabinet sendiri. Dalam sidang Dewan Partai sebelumnya, Soekiman 

juga telah menegaskan bahwa penandatanganan persetujuan tersebut 

merupakan salah satu strategi politik luar negeri guna membendung pengaruh 

komunisme. Penandatanganan persetujuan tersebut juga bukan sebuah bentuk 

pemihakan terhadap salah satu blok pada masa perang dingin tersebut. 

Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan menteri keuangan  Jusuf  Wibisono, 

menurutnya Indonesia harus ikut menandatangani perjanjian perdamaian 

dengan Jepang bukan semata-mata alasan ideologi tapi juga sebagai strategi 

ekonomi ke depan.12 Disisi lain Muhammad Roem berpendapat bahwa 

keikutsertaan Indonesia dalam penandatangan perjanjian ini akan membuat 

Indonesia memihak kedalam blok Amerika.13 

Walaupun terjadi banyak perbedaan pendapat dalam partai, akhirnya 

Soekiman mampu meyakinkan Dewan Partai Masyumi untuk mendukung 

penandatangan dengan Jepang. Meskipun demikian pertentangan masih 

terjadi dalam tubuh partai maupun dalam tubuh kabinet sendiri. menteri-

menteri dari Masyumi, Partai Indonesia Raya (PIR), Partai Khatolik, Fraksi 

Demokrat, Parindra dan non partai menyatakan pro sedangkan dari PNI dan 

                                                 
12 Ibid., hlm. 56. 

 
13

 Ibid. 
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Partai Buruh Indonesia kontra.14 Dalam perkembangan selanjutnya 

pemerintah tidak lagi mempersoalkan kelanjutan perjanjian tersebut, sehingga 

tidak ada kejelasan mengenai pelaksanaan perjanjian itu. Hal ini menunjukan 

kelemahan partai-partai pada saat itu yang tidak bisa mengambil keputusan 

dalam menghadapi masalah.  

Masalah lain yang membawa kejatuhan Kabinet Soekiman ini adalah 

mengenai bantuan Amerika Serikat melalui MSA (Mutual Security Agency).15 

Ditandatanganinya perjanjian ini pada 15 Januari 1952 semakin menunjukan 

kemesraan antara pemerintah RI yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri 

Soekiman dan Amerika Serikat. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa 

Indonesi akan menerima bantuan dari Amerika Serikat dalam bentuk bantuan 

ekonomi maupun militer. Namun dalam kenyataanya di dalam MSA tersebut 

terdapat ikatan atas kebebasan politik luar negeri RI, dimana RI diwajibkan 

                                                 
14 Wilopo 70 Tahun. op. cit., hlm. 104. 
 
15 Mutual Security Agency atau badan keamanan timbal balik yang 

sebelumnya bernama Mutual Security Act atau undang-undang keamanan bersama, 
merupakan perjanjian kerrjasama antara Amerika dan Indonesia dalam bidang 

ekonomi dan keamanan, dimana Amerika Serikat akan memberikan bantuan 
Ekonomi dan persenjataan kepada indonesia yang berdasarkan mutual security act 
yang ditandatangani tahun1951 (lihat hlm.51).  Persetujuan MSA yang kedua ini 

ditandatangani pada bulan januari 1952 antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo 
dan duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Merle Cochran. Lihat A.B. Lapian, 

dkk. Terminologi Sejarah 1945-1949 & 1950-1959. Jakarta: Proyek Inventaris dan 
Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai TRadisi Direktorat 
Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. hlm.206. 
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memperhatikan kepentingan Amerika Serikat.16 Hal ini jelas sangat 

bertentangan dengan politik bebas aktif yang dianut Indonesia.  

Menlu Ahmad Subardjo mengambil keputusan bersedia menerima 

bantuan dari Amerika berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam MSA 

yang dimuat dalam pasal yang dikenal dengan “section 51la”. Celakanya 

tindakan Menlu Ahmad Subardjo tersebut diambil tanpa sepengetahuan 

kabinet hanya Perdana Menteri saja yang diberitahu tentang langkah yang 

diambil Menlu Ahmad Subardo.17 Satu bulan setelah itu, tepatnya pada 4 

Februari barulah menteri-menteri PIR mendapat laporan dari Menteri 

Pertahanan Sewaka yang dihubungi oleh pejabat Amerika mengenai persoalan 

tersebut dan langsung meminta kabinet untuk bersidang.  

Pada 8 Februari 1952, diadakan sidang kabinet yang pertama kali untuk 

membahas permasalahan MSA tersebut.18 Dalam sidang tersebut menteri luar 

negeri diintruksikan untuk mendapatkan persetujuan dari Duta Besar Amerika 

agar menghapuskan syarat-syarat penerimaan bantuan yang dapat 

membahayakan politi luar negeri RI yang bebas aktif. Khususnya seperti yang 

tercntum dalam point 4 section 51la.   

Point 4 yang dimaksud disini memuat ketentuan bahwa negara yang 

menerima bantuan MSA harus memberikan bantuan penuh sesuai dengan 

                                                 
16 G. Moedjanto. loc. cit. 
 
17 Wilopo 70 Tahun. op. cit., hlm 108. 
 
18 P. N. H. Simanjuntak. op. cit., hlm. 123. 
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kapasitas politik dan ekonominya, penduduknya, kekayaan alam, fasilitas dan 

situasi ekonomi pada umumnya. Hal ini guna pembangunam dan kelestarian 

pertahanannya dan  bagi kekuatan pertahanan dunia bebas.19 Pada 19 

February barulah Duta Besar Cochran menjawab permintaan Menlu Ahmad 

Subardjo. Isi jawabannyapun tegas bahwa Kementrian Luar Negeri Amerika 

Serikat (State Departement) menolak penghapusan seluruh point 4 tersebut. 

Namun State Departemen melalui Duta Besarnya menyetujui interpretasi 

angka 4 tersebut sebagai berikut; 

“Make a full contribution, consistent with its political and economic 
capacity, as determined by the Indonesian government and with its 

population, natural resources, facilities and general economic situation, to 
the development and maintenance of its own defenses and to the defensive 

strength or the free and sovereign countries.”20 
 

Inti dari interpretasi point 4 yang baru ini tidak begitu jauh berbeda 

dengan isi point 4 sebelumya. Perbedaanya ada pada sumbangan yang 

diserahkan ditentukan oleh pemerintah Indonesia dan rakyatnya. Juga 

sumbangan ini diperuntukan bagi kekuatan pertahanan negara-negara bebas 

dan berdaulat. Sayangnya  surat balasan Duta Besar Cochran datang 

terlambat.  

Keberatan  akan ditandatanganinya persetujuan MSA membuat parta-

partai menarik para menterinya dari kabinet. Disusul pernyataan PNI agar 

                                                 
19 Wilopo 70 Tahun. op. cit., hlm 109. 
 
20  Herbert Feith. The Wilopo Cabinet 1952-1953 : A Turning Point in Post-

Revolutionary Indonesia. New York: Cornel University Press, 2009, hlm. 81. 
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mengembalikan mandatnya kepada Presiden.21 Bagi kabinet tidak ada jalan 

lain lagi selain mungundurkan diri, 23 februari 1952 kabinet Soekiman 

menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden. Presiden Soekarno pun 

menerima keputusan tersebut yang kemudian disahkan dengan keputusan 

presiden RI No. 58 Tahun 1952 tertanggal 25 Februari 1952. Sejak saat itu 

kabinet Soekiman dimisioner tapi tetap melaksanakan tugas-tugasnya sampai 

kabinet baru terbentuk.22 

 

Belajar dari kabinet Soekiman, terlalu dominannya peran partai dalam 

kabinet yang akhirnya justru membawa kericuhan politik. Nampak jelas bahwa 

tiap partai berusaha merealisir program politik meskipun telah ada program 

kabinet.23 Banyaknya partaiwan24 bukan negarawan yang duduk dalam kabinet 

mengakibatkan rapuhnya kabinet itu sendiri. Mengenai hal tersebut Hatta, wakil 

presiden berpendapat berikut;  

“Waktu kabinet Soekiman (1952-1953), satu kali Soekiman mengundang 
saya yang saat itu sedang beristirahat di Megamendung , untuk 

menghadiri siding kabinet di Istana Cipanas… setelah berbagai masalah 
diputuskan bersama, Meneteri Penerangan Mononutu yang telah pula 
menyetujuinya menyatakan agar pelaksanaannya ditangguhkan sampai 

                                                 
21

 Ibid., hlm. 80. 
 
22

 P. N. H. Simanjuntak. op. cit., hlm. 124. 
 
23 Wilopo S. H. Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-

Kelemahannya. Jakarta :Yayasan Idayu. 1976, hlm. 23. 
 
24 Partaiawan menurut hatta adalah orang yang berada dalam partai dalam 

artian politikus yang lebih mementingkan kepentingan partai, bukan negara. 
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selesai dewan Partai PNI. Juga ada menteri lain yang mnegatakan 
demikian. Saya langsung mengatakan „apakah saudara Menteri Negara 
atau Menteri Partai?”  25 

 
Meskipun dalam akhir perjalanannya Kabinet Soekiman banyak 

menghadapi krisis dan permasalahan yang menggoncangkan tidak hanya dalam 

parlemen namun juga Negara, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa kabinet ini telah 

memberikan kontribusi yang cukup besar guna memajukan Republik Indoensia 

yang merupakan negara baru pada saat itu. 

B. Proses Terbentuknya Kabinet Wilopo 

Setelah dimisionernya kabinet Soekiman dari jabatannya kembali 

Republik Indonesia dihadapkan pada permasalah yang sama, yakni kekosongan 

pemerintahan. Selama tiga puluh lima hari Indonesia mengalami krisis kabinet. 

Baru lima hari setelah pengunduran kabinet diterima Presiden memulai babak 

baru untuk melakukan hearing26 dengan para pimpinan partai-partai. Presiden 

hanya memanggil perwakilan dari pihak-pihak yang telah duduk di kursi kabinet 

Soekiman.27 Dalam proses hearing tersebut disampaikan keinginan para 

pemimpin partai untuk membentuk kabinet baru yang kuat. Terdapat beberapa 

peristiwa yang terjadi sebelum Wilopo terpilih sebagai Perdana Menteri dalam 

kabinetnya, diantaranya.  

                                                 
25

 Rhoma Dwi Aria Yuliantri. op. cit., hlm. 56. 
 
26 Hearing yaitu kegiatan diskusi yang dilakukan para pimpinan partai dengan 

presiden untuk menentukan atau mengambil kesepakatan dalam menghadapi 

masalah. 
 
27

 Herbert Feith. op. cit., hlm. 85. 
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1. Pembentukan Kabinet oleh Prawoto Mangkusasmito dan Sidik Djojosukarto 

Proses hearing yang dilakukan di istana merdeka yang telah dimulai 

sejak tanggal 28 Februari sampai 1 Maret 1952 telah membawa hasil. Pada 

tanggal 1 Maret pagi Preiden Soekarno Menunjuk Prawoto Mangkusasmito 

dari Masyumi dan Sidik Djojosukarto dari PNI sebagai formatur kabinet yang 

baru.28 Dari kedua partai ini menyatakan bahwa keduanya telah siap dalam 

menghadapi pembentukan kabinet yang baru. Hal ini dapat dilihat dari 

persiapan yang matang yang dilakukan kedua partai.  

Masyumi telah menyusun program pemerintahan yang prinsipnya telah 

dikemukakan Natsir kepada Presiden pada saat proses hearing. Sedangkan 

juru bicara PNI sehari sebelumnya telah menerangkan bahwa PNI sudah siap 

menghadapi pembentukan kabinet baik program, pencalonan menteri, maupun 

penunjukan formatur.29 Dalam menjalankan tugas untuk membentuk kabinet 

baru yang kuat, presiden tidak memberi batasan waktu kepada kedua 

formatur, akan tetapi diharapkan agar selekas mungkin mengajukan daftar 

menteri-menteri baru.30 Kedua formatur mulai melakukan perundingan-

perundingan guna mencapai kesepakatan dalam dua partai tersebut.  

Hari keempat pembentukan kabinet, telah tercapai kemajuan yang pesat. 

Antara kedua formatur telah selesai mengadakan formulering program 

                                                 
28

 P. N. H. Simanjuntak. op. cit., hlm. 125. 
 
29  Merdeka, Sabtu 1 Maret 1952. 
 
30 Merdeka., Senin 3 Maret 1952. 
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kabinet. Rencanya rabu malam, 5 maret 1952 formatur akan mengadakan 

pertemuan dengan wakil-wakil partai mulai dari PIR, Partai Katolik, Partai 

Buruh dan PSI. Dalam perundingan malam itu partai-partai menyetujui 

program kerja yang diajukan oleh kedua formatur, Parindra memberi saran 

agar program kabinet harus mengutamakan hal-hal sebagai berikut:31   

1. Menyelenggarakan keamanan dalam jangka pendek.  
2. Menyelenggarakan kemakmuran rakyat yang riel dan efektif dalam 

jangka pendek.  

3. Pemilu selekasnya  
4. Menyederhanakan pemerintahan pusat, menyelenggarakan 

pemerintah daerah dan mengisi otonomi.  
5. Menyelenggarakan perundang-undangan perburuhan yang baik.  
6. Memasukan Irian Barat.  

7. Mengganti Uni Statue dengan perjanjian biasa. 
8. Politik luar negeri yang bebas dan aktif.  

 
Setelah dilakukan perundingan-perundingan mengenai program kerja 

giliran dalam kini kedua formatur dihadapkan dalam permasalahan personalia. 

Dalam tubuh masyumi sendiri terdapat perbedaan pandangan tentang siapa 

yang akan dicalonkan sebagai perdana menteri. Nahdlatul Ulama (NU) yang 

juga bagian dari Masyumi, telah mengadakan kongres yang juga dihadiri 

enam organisasi islam di Surabaya guna menetukan siapa yang dicalonkan 

menjadi Perdana Menteri. Dalam kongres tersebut telah ditetapkan bahwa 

jabatan Perdana Menteri harus tetap dipegang oleh Soekiman Wirjosenjojo. 

Selain menuntut kursi Perdana Menteri NU juga menghendaki kursi Menteri 

urusan agama dipegang oleh orang-orang yang disetujuinya. Apabila tuntutan 

                                                 
31

 Merdeka., Senin 5-6 Maret 1952 
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tersebutkan tidak terpenuhi maka NU akan melepaskan diri dari Masyumi, 

atau setidaknya NU akan bersikap pasif dalam pembentukan kabinet baru.32  

Konflik dalam tubuh Masyumi ini membuat Partai koalisinya yakni PNI mulai 

enggan melanjutkan usahanya. PNI tidak menyetuju tuntutan tersebut. 

Apabila tuntutan Masyumi tidak dicabut sudah dipastikan bahwa usaha kedua 

formatur akan menemukan kegagalan. 

Permasalahan mengenai personalia dalam tubuh kedua partai ini 

nampaknya menemui jalan buntu. Akhirnya Selasa, 18 Maret 1952, pukul 

20.15 Prawoto dan Sidik terpaksa mengembalikan mandatnya kepada 

Presiden karena pembentukan kabinet baru mengalami banyak hambatan dan 

kesulitan. Kedua formatur sehari sebelumnya telah saling bertukar nota. 

Dalam nota Prawoto Mangkusasmito dijelaskan bahwa untuk kabinet 

selanjutnya kementrian luar negeri harusnya dipegang oleh PNI mengingat 

jatuhnya kabinet Soekiman dikarenakan persetujuan MSA dimana kementrian 

luar negeri dipegang oleh Masyumi. Dalam nota Prawoto maupun Sidik juga 

ditegaskan untuk membentuk kabinet baru yang kuat, mendapat dukungan 

yang besar dari parlemen dan rakyat. Menurut PNI kursi perdana menteri dan 

menteri luar negeri harusnya tidak ditangan satu partai. 33 

 Kegagalan kabinet yang dibentuk hampir tiga mingu ini terletak pada 

perbedaan interpretasi terhadap penempatan personalia atau formasi dalam 

                                                 
32 Merdeka., 10 Maret 1952.  
 
33 Merdeka., 19 Maret 1952. 
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tubuh kabinet. Selain itu menurut Sidik usaha-usaha membentuk kabinet ini 

terhalang oleh usul Prawoto yang menunjuk calon menteri Masyumi hanya 

dari kalangan Natsir. Sidik lebih suka bila semua kelompok dalam Masyumi 

mewakili.34 Prawoto berpendapat bahwa kegagalan formatur disebabkan oleh 

perbedaan antar keduanya mengenai personalia dan komposisi kabinet.35 

2. Pembentukan Kabinet oleh Wilopo 

Di hari yang sama, setelah membebaskan Prawoto dan Sidik dari 

tugasnya sebagai formatur 19 Maret pagi, Presiden Soekarno menunjuk 

Wilopo dari PNI sebagai formatur untuk membentuk kabinet yang baru. 36 

keputusan ini disahkan cera resmi sesuai keputusan presiden no. 71 tahun 

1952.37 Sebelum menunjuk Wilopo Presiden telah berunding dengan Mr. 

Tambunan, ketua parlemen38 dan parlemen menyatakan mendukung 

keputusan tersebut. Dalam kabinet Soekiman, Wilopo yang menduduki kursi 

menteri perekonomian telah berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi 

Indonesia pada saat itu, terutama ketika terjadi Krisis Beras, Wilopo 

mengeluarkan kebijakan yang bernama “Injeksi Beras”.  

                                                 
34 Merdeka., 20 Maret 1952. 
 
35 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965. Jakarta : PT. 

Pustaka Utama Grafity, hlm.223. 
  
36 Herbert Feith. op. cit., hlm. 86. 
 
37 ANRI. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 1952. 

Selengkapnya lihat dalam lampiran. 
 
38 Merdeka. Loc. cit. 
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Formatur Wilopo, dalam usahanya membentuk kabinet baru telah 

banyak dipermudah, karena sebelumnya antara PNI dan Masyumi telah 

tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok. Wilopo dianggap sebagai orang 

yang tepat dalam memimpin pemerintahan.39 Disamping itu mengenai 

program kerja, Wilopo sepakat dengan program kerja yang telah disusun 

Prawoto dan Sidik sehingga ia tinggal melanjutkannya. Dukungan terhadap 

Wilopo dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya datang dari PNI, partai 

asalnya.  

Masyumi menyatakan mendukung Wilopo sebagai formatur kabinet 

yang baru. Sedangkan Masyumi aliran Soekiman akan melihat perkembangan 

sebelum menyatakan dukungannya kepada Formatur. Meskipun demikian 

Masyumi aliran ini akan tetap memberikan orang-orangnya apabila diminta 

oleh formatur meskipun aliran ini masih menuntut beberapa posisi dalam 

kabinet walaupun tuntutan ini tidak bersifat mutlak. Dukungan besar yang 

datang dari Masyumi dilatar belakangi sikap netral Wilopo, meskipun ia 

berasal dari PNI namun Wilopo juga senantiasa merangkul dan menjaga 

kedekatan dengan pemimpin partai Masyumi.  

Berbeda dengan Partai Masyumi, Partai Buruh dan Parindra akan 

melihat perkembangan pekerjan Wilopo terlebih dahulu sebelum menyatakan 

dukungannya. Demikian Pula dengan PSI yang belum menentukan 

                                                 
39

 Wilopo 70 Tahun. op. cit., hlm 113. 
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sikapnya.40 Dengan banyaknya dukungan dari beberapa partai Wilopo dapat 

dengan mudah menentukan penempatan personalia dalam kabinet.  

Ketika sebelumnya PSI sempat meragukan tindakan Wilopo dalam 

menentukan Personalia terutama ketika memutuskan siapa saja orang 

masyumi yang akan duduk dalam kabinet. Mengingat keretakan yang terjadi 

dalam tubuh Masyumi akhirnya Wilopo menyerahkan wewenang pada 

Masyumi untuk menentukan calon-calonnya sendiri.41 Kebijakan yang 

diambil Wilopo ini membuat kalangan politisi menyatakan bahwa Wilopo 

dapat diterima oleh segenap partai.  

Sukses mengatasi permasalahan dari partai Masyumi, kini 

keikutsertaan PIR dan Demokrat membawa hambatan baru bagi formatur 

Wilopo. Hal ini dikarenakan kedua fraksi ini mengajukan tuntutan mutlak 

terhadap beberapa kursi penting dalam kabinet.42 Selain itu komposisi dan 

personalia menjadi tugas rumah yang harus diselesaikan oleh formatur, namun 

soal ini dapat dipecahkan dengan adanya bantuan dari partai yang 

bersangkutan.  

Pada 27 Maret 1952 gabungan fraksi PIR dan Demokrat telah 

menyampaikan notanya kepada formatur kabinet. Nota tersebut berisi tentang 

penjelasan bahwa partainya telah menyampaikan bahwa PIR – Demokrat 

                                                 
40

 Merdeka, 20 - 21 maret 1952. 
 
41 Merdeka., 22 Maret 1952. 
 
42 Merdeka., 22 Maret 1952. 
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tidak ikut bergabung dalam kabinet baru. Meskipun demikian bukan berarti 

PIR – Demokrat akan menempatkan dirinya pada golongan oposisi. 

Sebaliknya kedua fraksi ini siap membantu tiap-tiap tindakan pemerintah.43 

Meskipun demikian formatur Wilopo masih sangat berharap bahwa kedua 

fraksi tersebut mau bergabung dalam parlemen, maka ia terus berusaha 

menjelaskan pada kedua fraksi meskipun usahanya mengalami kegagalan.  

Ketidak ikutsertaan P.I.R dan Demokrat tidak menguarangi suara 

pendukung lahirnya kabinet Wilopo ini. Dukungan lebih luas didapat dari 

ikutnya PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan PSII (Partai Syarikat Islam 

Indonesia) dalam pemerintahan. 44 Selain itu kondisi politik semakin membaik 

dengan banyaknya dukungan partai-partai pada kabinet Wilopo hal ini 

ditunjukan dengan PKI yang sejak jatuhnya kabinet Amir Syarifudin terus 

menurus dalam oposisi, mendukung kabinet Wilopo maka Badan 

Permusyawaratan Partai-partai45 jadi kehilangan artinya dan sejak saat itu 

berhenti melakukan kegiatan-kegiatannya.46 Dengan adanya hubungan-

                                                 
43 Merdeka., 27 Maret 1952. 

44
 Wilopo S. H. op. cit., hlm. 28. 

 
45 Badan Permusyawaratan Partai-partai adalah suatu badan aksi  yang 

dibentuk untuk beroposisi terhadap Kabinet Soekiman. Badan ini terdiri dari banyak 
partai yaitu; PKI, PSII, PERTI, Partai Buruh, Partai Murba, PERMAI, Partai Tani 

Indonesia, PRN, Parindra, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Indo Nasional.  
 
46 Soebagijo I. N. “Wilopo Negarawan  yang Jatmika dan Bersahaja”. Prisma. 

No. 4 April 1982. Tahun XI, hlm. 79.  
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hubungan politik baru ini , otomatis berakhirlah aksi-aksi pemogokan yang 

terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Soekiman. 

Pada 30 Maret 1952 formatur Wilopo pada pukul 12.30 telah 

menyerahkan susunan kabinet kepada Presiden.47 Menanggapi hal tersebut 

Presiden menerangkan bahwa susunan tersebut akan dipertimbangkan terlebih 

dahulu sambil menunggu Wakil Presiden Moh. Hatta yang pada saat itu masih 

berada di luar kota. Hal ini menimbulkan Protes dari Wakil Ketua I DPR Mr. 

A. M. Tambunan, karena dianggap inkonstitutional dan belum pernah terjadi 

sebelumnya.48 Disis lain Jusuf Wibisono dan Sayuti Melik mendukung 

tindakan Presiden tersebut. Hal ini dikarenakan melihat NU yang posisinya 

menjadi ambigu pasca keluar dari Masyumi, selain itu adanya kebingungan 

PNI dalam menentukan posisi siapa yang akan duduk sebagai menteri luar 

negeri.49 Terlepas dari semua itu setelah semua masalah dirundingkan dan 

dibicarakan akhirnya kabinet baru resmi dibentuk.  

Kamis, 3 April 1952, Presiden melantik Kabinet Wilopo secara 

resmi.50 Dengan dilantiknya kabinet yang baru menandai berakhirnya masa 

kekosongan pemerintahan yang telah berlangsung selama 40 hari. Setelah 

proses pelantikan kabinet baru langsung dilakukan upacara timbang terima 

                                                 
47 Merdeka., 31 Maret 1952. 
 
48

 Wilopo 70 Tahun. loc. cit. 
 
49 Herbert Feith. op. cit., hlm. 93. 
50 Merdeka. 4 April 1952. 
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pemerintahan dari kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Soekiman kepada 

Kabinet Wilopo pada pukul 13.00 sampai pukul 13.15.51 Dalam upacara 

tersebut dihadiri seluruh menteri dari Kabinet Soekiman yang telah 

demisioner, seluruh menteri dari Kabinet Wilopo, Presiden dan Wakil 

presiden. Proses verbal dan Proses timbang terima antara masing-masing 

menteri antara menteri pada kabinet yang telah dimisioner dan menteri-

menteri baru berlangsung pada tangal 5 April 1952.52 Hal ini dilakukan untuk 

membulatkan program kerja dan menyelesaikan permasalahan-permasalah 

yang masih mengganjal dalam tubuh parlemen terutama mengenai personalia 

dalam tubuh kabinet.  

C. Susunan Kabinet Wilopo  

Wilopo sebagai formatur dalam melaksanakan tugasnya untuk membentuk 

kabinet baru yang kuat setelah jatuhnya Kabinet Soekiman telah melakukan usaha 

yang maksimal. Akhirnya pada tanggal 30 April 1952 pukul 12.30 WIB Wilopo 

mendatangi Presiden dan menyampaikan daftar susunan kabinet yang telah 

selesai disusunnya. Rencanya dalam kabinet baru ini akan ada enam belas 

kementerian, susunannya sebagai berikut:53 

Perdana Menteri    : Mr. Wilopo (PNI) 

                                                 
51 ANRI. Upacara Timbang Terima Pemerintahan dari Kabinet Sukiman 

kepada Kabinet Wilopo pada Tanggal 3 April 1952.  
 
52ANRI. Timbang Terima Perdana Menteri Dr. Sukiman Wirjosandjojo –

Perdana Menteri Mr. Wilopo. 
53

 Merdeka. 31 Maret 1952 
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Wakil Perdana Menteri   : Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) 

Menteri Luar Negeri   : Mukarto (PNI) 

Menteri Dalam Negeri   : Mr. Moh. Roem (Masyumi) 

Menteri Perekonomian  : Mr. Sumanang  (PNI) 

Menteri Pertahanan   : Sultan Hamengkubuwono (tak berpartai) 

Menteri Keuangan   : Dr. Sumitro (PSI) 

Menteri Kehakiman   : Mr. Lukman Wirjadinata (PSI) 

Menteri Pertanian    : Sardjan (Masyumi ) 

Menteri Kesehatan   : Dr. J. Leimena (Parkindo) 

Menteri Urusan Pegawai   : Raden Pandji Suroso (Parindra) 

Menteri Pekerjaan Umum  : Ir. Suwarto (Partai Khatolik) 

Menteri Perhubungan   : Ir. Djuanda (tak berpartai) 

Menteri Pendidikan,  

Pengajaran dan kebudayaan  : Dr. Bahder Djohan (tak berpartai) 

Menteri Penerangan   : Arnold Monomutu (PNI) 

Menteri Agama    : Fakih Usman (Masyumi) 

Menteri Perburuhan   : Iskandar Tedjakusuma (Partai Buruh) 

Menteri Sosial    : Anwar Tjokroaminoto (PSII) 

 Susunan yang diajukan formatir Wilopo ini tidak langsung diterima oleh 

Presiden. Pada 1 April 1952 pukul 19.30 Presiden Soekarno mengumumkan 

susunan Kabinet Wilopo, setelah dua hari lamanya mempertimbangkan daftar 
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susunan yang telah diadjukan oleh formatur.54 Dalam pertimbangan tersebut 

diputuskan untuk merubah sedikit susunan kabinet, yaitu Menteri Luar Negeri 

tidak dipegang oleh Mukarto Notowidigdo. Wilopo sendiri yang akan 

mendudukikursi sebagai menteri luar negeri ad interim, disamping ia duduk 

sebagai perdana menteri.55 Hal ini dianggap baik untuk kepentingan negara.  

Kebijakan ini masih terus menjalani proses perundingan antara Perdana 

Menteri Wilopo dan Presiden Soekarno. Mengingat apabila Wilopo yang duduk 

pula sebagai menteri Luar Negeri maka akan banyak persoalan pula yang muncul. 

Pada 3 April 1952, Mangunsarkoro juru bicara PNI menerangkan bahwa semalam 

sebelumnya telah terjadi perundingan antara Perdana Menteri dan Presiden. 

Akhirnya Presiden menyetujui diangkatnya Mukarto sebagai Menteri Luar 

Negeri.56 Duduknya Mukarto dalam kabinet merupakan elemen penting dalam 

susunan kabinet. Akhirnya susunan kabinet Wilopo kembali seperti draft susunan 

yang diajukan pada Presiden awalnya. Kabinet Wilopo resmi dilantik pada 3 

April 1952 dengan susunan PNI dan Masyumi masing-masing empat orang, PSI 

dua orang, PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh dan PSII, masing-masing satu 

orang dan tiga orang tak berpartai lainnya.57 Wilopo sendiri masih menjadi 

Perdana Menteri merangakap Menteri Luar Negeri ad Interin sejak 3 April 1952 

                                                 
54 Merdeka. 2 April 1952. 
 
55 Merdeka. 2 April 1952. 
 
56 Merdeka., 3 April 1952. 
57 Wilopo 70 Tahun. loc. cit. 
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sampai 29 April 1952. Hal ini tercantum dalam keputusan Presiden Republik 

Indonesia no. 99 Tahun 1952.58  

                                                 
58 ANRI.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahunn 1952.  


