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  BAB V 

BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN KABINET WILOPO  

 

Kabinet Wilopo selama periode pemerintahannya telah banyak melakukan 

kebijakan-kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang ada pada saat itu. Program 

kerja yang dilaksanakan pemerintahan Kabinet Wilopo secara tidak langsung juga 

membawa kemajuan yang pesat dalam beberapa bidang bagi Indonesia. Seperti 

halnya kabinet-kabinet sebelumnya, sepak terjang pemerintahan kabinet ini tidak 

berjalan semulus yang dibayangkan. Banyak peristiwa yang terjadi antara pada masa 

itu juga turut mendorong jatuhnya Kabinet Wilopo. Beberapa peristiwa yang 

memiliki peran besar dalam jatuhnya kabinet adalah sebagai berikut.  

A. Peristiwa 17 Oktober 1952 

Pada masa Kabinet Wilopo bertugas, pemerintah telah dihadapkan pada 

berbagai masalah negara. Baik itu masalah dalam negeri maupun luar negeri. 

Entah itu masalah ekonomi, sosial, politik, ataupun keamanan. Masalah atau 

kasus-kasus tersebut tentunya berdampak langsung bagi keadaan pemerintah 

maupun negara pada saat itu, seperti peristiwa 17 Oktober 1952 ini. Peristiwa ini 

mungkin menjadi salah satu kasus sulit yang dihadapi pemerintah Kabinet 

Wilopo.  

Peristiwa ini dilatar belakangi permasalahan angkatan perang di Indonesia 

yang masih sangat heterogen pada masa itu. Pemerintah ingin menciptakan 

angkatan perang yang tidak terpecah-pecah dan sejalan dengan tuntutan jaman. 
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Selain itu demobilisasi dan pengurangan anggaran Kementeriaan Pertahanan 

perlu dilaksanakan mengingat negara mengalami krisis keuangan pada saat itu.1 

Demi menyederhanakan angkatan perang tersebut Kepala Staff Angkatan Darat 

(KSAD) dibawah pimpinan Jendral A. H. Nasution hendak membangun TNI dan 

memasukan bekas tentara Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) 

kedalamnya. Selain itu juga munculnya rencana pemerintah untuk memutasi 

panglima-panglima melahirkan permasalahan dalam tubuh angkatan perang  itu 

sendiri.2  

Kebijakan KSAD ini memunculkan rasa tidak puas dari beberapa perwira 

TNI AD. Salah satunya adalah Kolonel Bambang Supeno dari Jawa Timur yang 

mengajak kalangan tentara untuk mengajukan tuntutan agar mengganti pimpinan 

Angkatn Darat (AD). Ajakan Kol. Bambang Supeno tersebut justru menimbulkan 

pro dan kontra dikalangan tentara.3 Beberapa golongan pro karena menganggap 

kebijakan KSAD dianggap tidak menghargai para pejuang dan telah menganak 

tirikan tentara pejuang gerilya. Hal ini dikarenakan banyak tentara bekas KNIL 

yang mendapatkan pangkat dan jabatan yang lebih baik dibanding tentara gerilya. 

Sedangkan golongan kontra tidak menyetujui cara Kolonel Bambang Supeno. 

                                                 
1
 Herbert Feith. The Wilopo Cabinet 1952-1953 : A Turning Point in Post-

Revolutionary Indonesia. New York: Cornel University Press. 2009, hlm. 123. 
 
2 Abdul Haris Nasution. Peristiwa 17 Oktober 1952 : Ketika “Moncong” 

Meriam Mengarah ke Istana Merdeka. Yogyakarta : Narasi. 2013, hlm. 17.  

 
3 Asvi Warman Adam. Menguak Misteri Sejarah. Jakarta: Kompas. 2010, 

hlm. 177. 
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Mereka menganggap cara tersebut dapat merusak solidaritas Angkatan Perang. 

Dalam pertemuan pimpinan AD pada 12 Juli 1952 mereka tidak menyetujui 

usulan Kolonel Bambang Supeno. 

Keesokan harinya Kolonel Bambang Supeno mengirimkan surat  kepada 

Perdana Menteri Wilopo, Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX, dan 

Parlemen. Dalam suratnya Kolonel Bambang Supeno menyampaikan ketidak 

puasannya terhadap pimpinannya, dan ia menuntut penggantian KSAD. Selain 

surat itu, muncul surat baru yang datang dari dua anggota parlemen dari Indonesia 

Timur yaitu Bebasa Daeng Lolo dan Rondonuwu. Dalam suratnya mereka 

mencela kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam melaksanakan pemulihan 

keamanan di Sulawesi Selatan.4 Kedua surat tersebut menimbulkan perdebatan 

hangat dalam parlemen.  

Antar anggota parlemen terjadi saling tuduh menuduh bahwa ada partai 

atau golongan tertentu yang ingin menguasai angkatan perang dan kementerian 

pertahanan. Perdebatan sengit tersebut memunculkan beberapa mosi mengenai 

hal tersebut. Pertama mosi Zainul Burhanuddin berasal dari non partai. Mosi 

tersebut bersifat tidak percaya terhadap pimpinan angkatan perang dan 

kementerian pertahanan. Disusul lagi dengan permintaan supaya diadakan 

reorganisasi dan meminta secepatnya dibentuk undang-undang pokok pertahanan 

                                                 
4
 Abdul Haris Nasution. op. cit. hlm. 73. 
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untuk mengatur lebih lanjut kedudukan hukum dari tiap anggota angkatan 

perang.5 Mosi tersebut ditolak dengan 39 suara setuju dan 80 suara menentang.  

Akhirnya dikeluarkan mosi tandingan, yaitu mosi Kasimo/Natsir. Dalam 

mosi ini mendesak pembentukan suatu panitia negara untuk pembinaan angkatan 

perang dan kementerian pertahanan.6 mosi ini ditarik kembali karena merasa 

usulan ini sependapat dengan pemerintah. Mosi yang ketiga adalah Mosi Manai 

Sophiaan yang dapat dikatakan mosi penyempurna mosi Kasimo Natsir. Hal ini 

dikarenakan isi mosi Sophiaan mirip dengan Mosi Kasimo/Natsir. Isinya yaitu 

mendesak pemerintah agar membentuk suatu panitia yang terdiri dari anggota-

anggota parlemen, dan para wakil pemerintah untuk menghadapi dan memberi 

penyelesaian terhadap masalah-masalah yang timbul akibat perselisihan 

pembahasan mengenai masalah angkatan perang tersebut.  

Setelah diadakan pemungutan suara mosi ini diterima dengan 65 Suara 

setuju dan 54 suara menolak.7 Dengan diterimanya mosi ini memicu sekelompok 

perwira AD untuk melakukan tindakan protes karena menganggap parlemen telah 

mencampuri urusan eksekutif angkatan perang. Fokus pembicaraan dalam 

parlemen meluas, oleh pihak-pihak yang kontra dibeberkan semua mengenai 

kelemahan angkatan darat, seperti keretakan dalam tubuh angkatan darat sendiri 

                                                 
5
 P. N. H Simanjuntak. Kabinet-Kabinet Republik Indonesia dari Awal 

Kemerdekaan sampai Reformasi. Jakarta : Djambata. 2003. Hlm.130. 
 
6
 Abdul Haris Nasution. op. cit. hlm. 66.  

 
7
 Ibid., hlm. 67. 
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sampai masalah korupsi.8 Berita tentang pro kontra dalam parlemen juga 

menyeruak keluar sampai akhirnya ketelinga masayarakat luas khususnya pers. 

Hal ini pula menyebabkan puncak kemarahan kaum militer yang tidak hanya 

ditujukan kepada parlemen namun juga partai-partai politik.  

Puncak dari permasalahan antara sipil militer ini terjadi pada Jumat pagi 

17 Oktober 1952, dimana masa bergerakan menuju gedung DPR dan kemudian 

menuju Istana Merdeka. Demontrasi ini menuntut dibubarkannya parlemen yang 

dianggap tidak representatif, secepatnya diadakan pemilihan umum dan segera 

mengadakan pembersihan-pembersihan dalam kementerian-kementerian. 

Menghadapi ribuan masa yang masuk ke halaman Istana Merdeka, presiden 

mengungkapkan bahwa ia tidak dapat memenuhi tuntutan masa karena ia 

bukanlah pemimpin yang otoriter.  

Demontrasi ini bukan kejadian yang berdiri sendiri, dapat dikatakan 

bahwa demonstrasi ini sudah direncanakan sebelumnya. Dalang dibalik 

demonstrasi ini adalah para perwira AD itu sendiri. Kolonel Dr. Mustopo 

bertanggung jawab sendiri dalam mengerahkan demonstrasi rakyat. Dalam 

beberapa surat kabar ia menyatakan bahwa Kolonel Mustopo melakukan tindakan  

                                                 
8
 Soebagijo I.N. “Wilopo Negarawan yang Jatmika dan Bersahaja”. Prisma 

No. 4 April 1982 tahun XI, hlm. 80. 
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tersebut atas surat tugas istimewa dari panglima tertinggi.9 Tentang isi surat 

tersebut sampai sekarang belum diketahui.  

Selain Kolonel Mustopo ternyata Kolonel Sutoko juga menyelipkan 

beberapa tenaga rakyat yang ia percaya untuk masuk kedalam demonstran yang 

digerakkan oleh Kolonel Mustopo.10 Perintah Kolonel Sutoko tersebut 

dikeluarkan untuk mengantisipasi kekacauan yang mungkin terjadi. Hal ini karena 

Kolonel Sutoko tidak mengetahui dengan  pasti rakyat seperti apa dan dari mana 

yng dikerahkan oleh Kolonel Mustopo. Disini dapat kita lihat bahwa dalam tubuh 

perwira AD sendiri terjadi saling ketidak percayaan.  

Pada saat dijalanan terjadi demosntrasi besar-besaran terhadap DPR dan 

Presiden, beberapa perwira tinggi AD menghadap Presiden untuk menyampaikan 

tuntutan mereka. Sebelum bertolak ke Istana Presiden, para perwira tersebut 

meminta ijin terlebih dahulu kepada Menteri Pertahanan.11 Pukul 10.30 

rombongan dibawah pimpinan KSAD yang terdiri dari Kolonel A. H Nasution, 

Kolonel Simbolon, Kolonel A.E. Kawilarang, Letnan Kolonel Sutoko , Letnan 

Kolonel Kosasih, Letnan Kolonel M. Bachrum, Letnan Kolonel Suwondo, Letnan 

Kolonel A. Gani,Letnan Kolonel Sukanda, Letnan Kolonel Suprapto, Letnan 

Kolonel S. Parman, Letnan Kolonel Surjosurarso, Letnan Kolonel Askari, Letnan 

                                                 
9 Jawaban Letnan Kolonel M. Bachrum kepada Jaksa Agung dalam siding 

pasca Peristiwa 17 Oktober 1952. 
   
10

 Ibid. 
 
11 Ibid.  
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Kolonel Azis Saleh, Letnan Kolonel Sumantri dan Mayor Mufraeni.12 Dalam Biro 

Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP) pasal 21 menyatakan bahwa pada 

pertemuan tersebut A. H Nasution telah menyodorkan konsep yang berisi tentang 

adanya keadaan bahaya di seluruh Indonesia dan rencana mengambil tindakan 

terhadap beberapa orang yang terdiri dari angota parlemen dan opsir TNI. Selain 

meminta Presiden untuk menandatangani konsepan tersebut, A. H. Nasution juga 

meminta Presiden untuk mengambil kekuasaan sebagai Panglima Tertinggi.13 

Berita BISAP tersebut yang kemudian mencuat ke masyarakat luas dan 

menimbulkan dugaan adanya “coup d’etat” atau kudeta militer terhadap Presiden.  

Dugaan adanya kudeta ini diperkuat dengan disiapkannya dua buah tank 

dan beberapa mobil berlapis baja serta tampak ada empat pucuk meriam yang 

mengarah ke Istana Presiden, dan beberapa mitraliur-mitraliur.14 Perintah untuk 

mengisolasi kota jakarta juga diturunkan  oleh KSAD. Pada tanggal 8 Oktober 

1952 dikeluarkan perintah untuk memutuskan hubungan telepon, telegram, dan 

laut baik kedalam maupun keluar kota Jakarta. Beberapa surat kabar seperti 

Mimbar Indonesia dan Merdeka di larang terbit.15 Pada tanggal 17 Oktober itu 

pula terjadi insiden penurunan bendera Belanda, dan perusakan kursi Parlemen. 

                                                 
12

 Ibid. 
 
13

 Abdul Haris Nasution. Op. cit., hlm. 27.  
 
14

 Wilopo 70 Tahun. Jakarta: Gunung Agung. 1979, hlm. 132. 
 
15

 Jawaban Letnan Kolonel M. Bachrum kepada Jaksa Agung dalam sidang 
pasca Peristiwa 17 Oktober 1952, hlm.13. 
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Setelah insiden tersebut diketahui terjadi penangkapan 6 anggota parlemen dan 

diberlakukan jam malam serta larangan bersidang atau rapat tertutup yang 

dihadiri lebih dari lima orang.  

Insiden-insiden tersebut semakin menguatkan adanya dugaan kudeta yang 

dilakukan pihak militer. Bahkan ada yang melihat bahwa insiden-insiden tersebut 

telah direncanakan sebagai usaha perebutan kekuasaan dan menjatuhkan kabinet 

pada masa itu. Berita BISAP yang sudah disebarluaskan di semua teritorium dan 

partai-partai ini dibantah oleh Jendral A.H Nasution. Meskipun BISAP 

merupakan instansi resmi negara A. H. Nasution mengatakan bahwa isi berita 

didalamnya sebagian besar adalah tidak benar. 

A. H. Nasution menjelaskan bahwa peristiwa menyodorkan konsep di 

istana untuk ditandatangi itu tidak pernah terjadi. Menurut Nasution, sebelum 

KSAD menyampaikan isi hatinya, mereka terlebih dahulu memohon ijin pada 

Presiden untuk bicara layaknya seorang anak yang bicara pada bapaknya. Inti dari 

yang disampaikan KSAD adalah bahwa pada masa parlementer setiap kabinet 

yang menjabat tidak ada yang berumur panjang. Menurut Nasution hal ini 

disebabkan oleh keadaan DPRS pada masa itu. DPRS dianggap dapat 

menggoyahkan stabilitas politik dalam negeri, hal ini juga disebabkan karena 

keadaan partai pada masa itu yang juga masih rawan terjadi gesekan.  

Atas dasar itu KSAD meminta agar presiden mengakhiri cara kerja 

parlemen dan membentuk lembaga pemerintahan yang baru dalam waktu yang 
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singkat serta memperhatikan keinginan rakyat. Mengenai Mosi Manai Sofyan 

yang melatarbelakangi tindakan tersebut, KSAD sangat menentang diterimanya 

mosi tersebut karena dianggap parlemen telah memasuki lapangan eksekutif 

militer dan membahayakan angkatan perang.  

Mengapa kebenaran yang diungkapkan Nasution ini tidak pernah mencuat 

ke masyarakat luas pada masa itu, ini dikarenakan menurutnya Presiden 

memerintahkan agar pernyataan pimpinan Angkatan Darat ini tidak 

diumumkan.16 Hal ini dikarenakan nantinya tentara dapat melanggar batas 

kekuasaan dengan ikut serta mencampuri urusan politik. Presiden juga tidak dapat 

mengabulkan pernyataan KSAD. Mengenai moncong meriam yang mengarah ke 

Istana Merdeka menurut Letkol Bachrum, meriam tersebut hanya untuk 

penjagaan kepada kaum demonstran kalau-kalau terjadi kericuhan atau adanya 

gerombolan pengacau. Jadi tidak ada maksud intimidasi sedikitpun.  

Mengenai kebenaran tentang kronologi peristiwa 17 Oktober 1952 

tersebut belum dapat diungkapkan dan masih menjadi peristiwa yang kontroversi 

sampai sekarang ini. Suatu yang jelas adalah bahwa kedatangan beberapa Perwira 

AD bertujuan untuk mendesak Presiden membubarkan parlemen. Mengapa ini 

disebut desakan karena dalam menyampaikan pernyataan dan keinginannya para 

perwira AD menggunakan cara-cara yang berbau intimidasi. Mulai dari ribuan 

masa”yang digerakan militer” bergerak dari gedung DPRS menuju Istana 

                                                 
16

 Abdul Haris Nasution. op. cit. hlm. 32. 
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Merdeka dan menuntut pembubaran parlemen. Dibarengi satu batalyon artileri 

dengan empat buah meriam yang ikut merangsek memasuki halaman istana. A. H. 

Nasution menjelaskan bahwa moncong meriam yang mengarah ke istana bukan 

ditujukan kepada Bung Karno pribadi, namun untuk menentang sistem 

pemerintahan pada masa itu. dan Bung Karno harus segera membubarkan 

Parlemen.17 Meskipun para perwira hanya ingin menyampaikan keinginannya dan 

bukan ingin mengintimidasi atau bahkan melakukan kudeta, namun cara yang 

ditempuh pihak militer ini sama sekali tidak dapat dibenarkan. 

 Ikut sertanya beberapa perwira dalam menggerakan demonstran juga 

bukanlah hal yang bijaksana. Tindakan yang dilakukan tentara telah jauh melebihi 

fungsi tentara untuk menjaga keamanan. Pemerintah juga tidak dapat 

membenarkan tuntutan pihak militer untuk membubarkan parlemen. Hal ini 

dengan jelas berarti tentara telah memasuki lapangan politik.18 Hal tersebut 

diungkapkan Perdana Menteri Wilopo pada 18 oktober 1952, ketika para perwira 

tersebut menemuinya. Meskipun demikian Wilopo berusaha akan segera 

menyelesaikan undang-undang pemilihan umum dan segera melaksankannya. 

Presiden tidak melarang pihak sipil menyampaikan keinginannya, namun 

presiden sangat tidak menyukai cara-cara yang ditempuh pihak militer. Presiden 

Soekarno tidak mau membubarkan parlemen karena ia tidak mau bersikap 

diktaktor.  

                                                 
17

 Abdul Haris Nasution. op. cit. hlm. 90. 
 
18

 Wilopo 70 Tahun. op. cit. Hlm. 133. 
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Kegagalan tuntutan militer ini menyebabkan terjadinya perpecahan dalam 

tubuh Angkatan Darat. Munculnya golongan perwira yang pro kontra 

memunculkan kerusuhan. Pasca peristiwa tersebut Menteri pertahanan, sekertaris 

Jendral Ali Budiarjo, dan sejumlah perwira yang merasa bertanggung jawab atas 

peristiwa tersebut mengundurkan diri dari jabatannya. Termasuk A. H. Nasution 

yang kemudian kedudukannya digantikan oleh Bambang Sugeng.19 

Mundurnya beberapa perwira angkatan darat tidak langsung 

menyelesaikan permasalahan pasca 17 Oktober 1952. Perdebatan tidak hanya 

terjadi dalam tubuh AD saja, namun juga dalam tubuh kabinet. PSI sebagai partai 

yang berada dipihak pro 17 oktober 1952 harus behadapan dengan Masyumi dan 

PNI yang bersebrangan. Setelah beberapa kali diadakan perundingan barulah PNI 

dan Masyumi dapat mendekati PSI. Dalam Kongresnya di Surabaya pada 

Desember 1952, PNI menyatakan bahwa peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan 

pemerkosaan demokrasi dan menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan 

permasalahan tersebut secepatnya.20 Pemerintah yang dimaksud disini adalah 

presiden sebagai panglima tertinggi bukan perdana menteri atau parlemen. 

                                                 
19  Moedjanto . Indonesia abad 20 jilid II. Yogyakarta: Kanisius. 1992, hlm. 

89.  

 
20

 Zulfikar Ghazali, dkk. Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan Prawoto 

Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo. Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, 1998. hlm.64. 
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Meskipun demikian dalam rapat tertutup parlemen Perdana Menteri 

Wilopo menjelaskan bahwa ia hanya dapat melakukan beberapa kebijakan dalam 

menyelesaikan permasalahan 17 Oktober 1952. Kebijakan tersebut diantaranya:21 

1. Penggantian Pimpinan Angkatan Darat secara formal dan obyektif dianggap 

mampu bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.  

2. Penggantian beberapa pejabat dalam kementerian pertahanan  

3. Reorganisasi melalui undang-undang pokok pertahanan yang segera akan 

dibuat 

4. Membuka parlemen kembali setelah direseskan beberapa waktu pasca 

peristiwa 17 oktober 1952.  

5. Penggaran-pelanggaran yang  bersifat criminal, seperti perusakan 

dalamgedung aprlemen akan diusut oleh jaksa agung. 

6. Pertikaian dalam angkatan perang tentunya hanya dapat diselesaikan oleh 

angkatan perang sendiri. maka dari itu para panglima dikumpulkan di jakarta 

untuk berunding. Hasil perundingan itu akan diindahkan oleh perdana 

menteri. Sayangnya pada saat itu perundingan yang terjadi belum ada 

hasilnya.  

Kebijakan yang diambil Perdana Menteri Wilopo memang tidak mampu 

memuaskan setiap pihak, namun tidak ada satupun partai dalam pemerintahan 

yang menghendaki jatuhnya Kabinet. Dalam hal ini, Masyumi merupakan 

                                                 
21

 Wilopo 70 Tahun. op. cit., hlm. 134.  
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pendukung kuat Kabinet.22 Dalam pernyataannya pada akhir Oktober 1952 

Masyumi menolak pembubaran Parlemen dengan jalan yang inkonstitutional 

tersebut dan menghendaki supaya parlemen segera bersidang.23 Namun dalam 

perkembangannya hubungan baik PNI Masyumi dalam menghadapi PSI 

melemahkan keadaan Kabinet. 

Konflik antar partai yang terjadi di dalam tubuh kabinet semakin nampak. 

Ditambah desakan dari berbagai partai dan golongan masyarakat yang tidak puas 

dengan cara penyelesaian Perdana Menteri untuk segera menindak oknum-oknum 

yang terlibat peristiwa 17 Oktober 1952 semakin menggoyahkan kedudukan 

kabinet. Dalam peristiwa 17 Oktober tersebut Perdana Menteri Wilopo juga 

mengungkapkan bahwa sebagai Perdana Menteri ia sama sekali tidak mendapat 

laporan dari jawatan masing-masing bagian.24 Mulai dari pemutusan telepon, 

telegram, serta pos, juga pelabuhan dan bandara yang ditutup pada hari itu.   

Pada tanggal 30 April 1953 pemerintah mengeluarkan pernyataan untuk 

meminta votum kepercayaan kepada DPR. Karena tidakmenghendaki bubarnya 

Kabinet, pimpinan PNI kemudian mengeluarkan pernyataan yang isinya 

menyilakan kabinet terus bekerja tanpa meminta votum kepercayaan pada 

                                                 
22

 Herbert Feith. op. cit., hlm. 164. 
 
23Wilopo 70 Tahun. op. cit., hlm. 135.  
  
24 Ibid., hlm.140. 
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parlemen.25 PSII menolak keputusan tersebut, kemudian menarik beberapa 

menteri-menterinya dari kabinet.  

Menteri sosial Anwar Tjokroaminoto ditarik dan digantikan oleh R. P. 

Suroso yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Urusan Pegawai. Sedangakan 

Menteri Urusan Pegawai dirangkap Perdana Mneteri Wilopo. Dengan pergantian 

susunan kabinet yang baru, kabinet Wilopo terus bekerja. Meskipun Kabinet 

Wilopo masih dapat melanjutkan perjuangannya namun kondisinya sudah tidak 

stabil lagi dikarenakan keretakan dalam tubuh kabinet itu sendiri.  

Disisi lain adanya peristiwa 17 Oktober 1952 ini mempercepat disusunnya 

Undang-Undang Pemilu sebagai tuntutan dari peristiwa tersebut. Peristiwa ini 

juga menggambarkan bahwa dominasi politik dan militer sangat membahayakan 

keutuhan negara dan masyarakat didalamnya.  Keadaan pemerintahan yang terjadi 

pada saat itu adalah saling silang kepentingan. Parlemen yang mencampuri urusan 

militer begitu juga sebaliknya, dapat melahirkan kekacauan pemerintah dan 

menciptakan pemerintahan yang justru akan merugikan rakyat luas.  

B. Peristiwa Tanjung Morawa 

Tanjung Morawa adalah sebuah tanah perkebunan yang cukup luas yang 

berada di Sumatra Timur. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda tanah tersebut 

disewakan kepada Deli Planters Vereniging (DPV). 26  Sejak masa pendudukan 

Jepang sampai masa Revolusi fisik tanah tersebut dibiarkan terbengkalai dan 

                                                 
25

 P. N. H Simanjuntak. op.cit., hlm.132. 
 
26

 Wilopo 70 Tahun. op. cit., hlm. 142.  
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tidak digarap. Kemudian tanah perkebunan tersebut akhirnya diambil alih dan 

dimanfaatkan oleh penduduk setempat.  

Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia yang ingin menjalin hubungan 

Internasional membuka kesempatan bagi modal asing untuk masuk ke Indonesia. 

Demi menciptakan iklim yang memadai bagi penanaman modal asing pemerintah 

ingin agar hak-hak swasta, termasuk perkebunan Tanjung Morawa dikembalikan 

kepada yang berhak.27 Guna mencapai tujuan tersebut pemerintah telah 

melakukan perundingan dengan pihak DPV. Perundingan tersebut telah terjadi 

pada masa pemerintahan Kabinet Soekiman. Pada tahun 1951, Menteri dalam 

Negeri Mr. Iskaq Tjokroadisuryo telah mencapai kesepakatan dengan pihak DPV. 

DPV bersedia mengembalikan 130.000 ha dari 255.000 ha tanah yang menjadi 

konsesinya di Tanjung Morawa tersebut. Dengan syarat pemerintah mau 

memberikan ijin menyewa tanah sisanya selama tiga puluh tahun. tentunya 

dengan catatan pemerintah juga harus mengosongkan sisa tanah milik DPV yang 

dihuni 62.000 penduduk yang sudah menggarap tanah tersebut sejak bertahun-

tahun.28 Persetujuan tersebut akhirnya disepakati kedua belah pihak. Sayangnya 

Pemerintah Soekiman tidak segela mengambil tindakan pasca persetujuan 

                                                 
27 A. B. Lapian, dkk. Terminologi Sejarah 1945 – 1950 & 1950-1959. Jakarta: 

Proyek Invrntarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai 

Tradisional Direktorat Jendral Kebudayaan Departement Pendidikan dan 
Kebudayaan. 1996, hlm. 247. 

 
28

 Soebagijo I.N. “Wilopo Negarawan yang Jatmika dan Bersahaja”. Prisma 
No. 4 April 1982 tahun XI, hlm. 83. 
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tersebut sampai Kabinet dimisioner permasalahan Tanjung Morawa belum juga 

terselesaikan.  

Pada masa Kabinet Wilopo, kesepakatan tersebut dilanjutkan. Bersama 

Menteri dalam Negeri Mohamad Roem, Perdana Menteri Wilopo mengambil 

tindakan demi tercapainya perjanjian dengan DPV. Pemerintah mengutus 

Gubernur Sumatra Timur untuk mengutus polisi dan mentraktor tanah garapan 

tersebut. Maret 1953, dimulailah pentraktoran oleh aparat setempat. 29 

pentraktoran yang dilakukan aparat dirasa sangat kejam bagi para petani Sumatra 

timur. Para petani yang terdiri dari orang-orang Cina dan orang-orang pribumi 

tersebut mengadakan perlawanan yang hebat. 30 mereka juga mengirimkan surat-

surat kawat pada pemerintahan di Jakarta untuk menghentikan Pentraktoran 

tersebut.  

Menghadapi perlawanan dari para petani yang begitu sengit, pemerintah 

terpaksa menggunakan alat kekuasaan negara untuk memindahkan penduduk dari 

daerah tersebut. Akhirnya terjadilah bentrokan senjata antara aparat dan petani. 

Dalam insiden ini jatuh lima orang korban jiwa, empat diantaranya adalah petani 

Cina.31 Setelah itu dilakukan penangkapan-penangkapan terhadap pihak-pihak 

yang bersangkutan. Peristiwa ini menjadi sorotan tajam baik dari Pers maupun 

parlemen. September 1953 pemerintah memutuskan untuk menghentikan 

                                                 
29 ANRI. Telegram Surat Perintah Pentraktoran Tanah di Sumatra Timur.  
 
30

 P. N. H Simanjuntak. op. cit., hlm.132. 
 
31

 A. B. Lapian, dkk. op. cit., hlm. 248. 
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pentraktoran tanah Sumatra Timur. Meskipun demikian masalah tahan Tanjung 

Morawa ini akhirnya diselesaikan secara mengambang. Hal ini dikarenakan 

insiden 16 Maret 1952 membawa permasalahan baru dalam tubuh kabinet.  

Kebijakan Menteri Dalam Negeri untuk mengembalikan Tanah Tanjung 

Morawa kepada DPV ini melatar belakangi dikeluarkannya Mosi Sidik Kertapati 

pada bulan Mei. Sidik Kertapati sendiri adalah perwakilan dari Sarekat Tani 

Indonesia (SAKTI).32 Sidik mengeluarkan Mosi tidak percaya  yang menurut 

Masyumi ditujukan kepada Menteri dalam Negeri Mr. Roem.  

Dalam Mosi Tersebut dinyatakan tuntutan kepada pemerintah untuk 

menghentikan total usaha pengosongan tanah di Tanjung Morawa dan semua 

tahanan yang tersangkut masalah Tanjung Morawa dibebaskan.33 Hal ini 

didukung penuh oleh PKI. 34 Menanggapi Mosi Sidik tersebut diadakan 

perundingan-perundingan dalam Kabinet. Pada tanggal 26 Mei diadakan 

pertemuan antara wakil-wakil PNI dan Masyumi. Dalam perundingan tersebut 

belum ada kejelasan mengenai posisi PNI dalam menghadapi Mosi Sidik 

Kertapati tersebut. Mengingat Masyumi dan PKI mendukung mosi tersebut, 

muncul isu-isu politik yang dapat menyebabkan keretakan antar kedua partai 

utama yang mendukung Kabinet.  

                                                 
32Wilopo 70 Tahun. op. cit., hlm. 143.  
  
33 Ibid., 
 
34

 Herbert Feith. op. cit., hlm. 212. 
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Pada perundingan pertama, belum mencapai kesepakatan apapun dan posisi 

PNI masih belum menentu.35 Dalam perundingan ke dua, 1 Juni 1952, kembali 

diadakan perundingan antara kedua partai, perundingan kali ini keadaan sudah 

berubah, PNI dengan setengah hati mendukung Mosi Sidik. Pada saat itu PNI dari 

Sumatra Utara mengancam akan keluar dari PNI kalau Fraksi PNI dalam DPR 

tidak mendukung Mosi Sidik.36 Namun muncul pertentangan dalam tubuh kabinet 

ketika sebagian besar DPP PNI mendukung keputusan Gubernur A. Hakim 

meletakkan jabatannya. Masyumi sangat menentang hal tersebut.  

Melihat semakin tegangnya dua partai dalam tubuh Kabinet Wilopo 

tersebut, dewan Partai PNI mendesak kedua partai agar kedua partai 

mengundurkan diri saja. Sebelum Parlemen mengadakan pemungutan suara 

terhadap Mosi Sidik Kertapati, Perdana Menteri Wilopo mengembalikan 

mandatnya kembali pada Presiden Soekarno pada 2 Juni 1953.37 Sejak tanggal 3 

Juni 1953 itu kabinet Wilopo dimisioner. Seperti kabinet sebelumnya, kabinet 

Wilopo tetap melaksanakan sisa-sisa tugasnya sampai kabinet baru terbentuk. 

Sampai kabinet Wilopo dimisioner permasalahan mengenai Tanjung Morawa 

sendiri belum diselesaikan secara mendalam. Pada 30 Juli 1953 Kabinet Wilopo 

                                                 
35

 Wilopo 70 Tahun. op. cit., hlm. 144.  
 
36

 Herbert Feith. op. cit., hlm. 213.  

 
37 ANRI. Salinan Surat Penyerahan Kembali Mandat Kabinet Wilopo. 

Selengkapnya Lihat Lampiran. 
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resmi dibubarkan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesaia 

No. 131 Tahun 1953.38 

 Permasalahan-permasalah yang muncul di akhir pemerintahan Wilopo 

memang terlalu rumit untuk diselesaikan dan akhirnya membuat kabinet tersebut 

jatuh. Insiden-insiden yang terjadi di menjelang jatuhnya kabinet menunjukan bahwa 

lemahnya tubuh kabinet itu sendiri. Hubungan antara PNI dan Masyumi yang makin 

rapuh juga mempercepat jatuhnya kabinet ini. Wilopo mengakui bahwa dalam 

kabinetnya sendiri terdapat kelompok-kelompok oposisi yang dalam 

perkembangannya semakin kuat.39 Meskipun awalnya kabinet Wilopo merupakan 

sebuah Zaken Kabinet dimana orang-orang yang bekerja dalam Kabinet tidak 

semuanya merupakan orang partai, namun dalam perkembangannya kabinet ini 

diperlemah karena adanya gesekan antar partai dalam tubuh kabinet itu sendiri. 

akhirnya kabinet ini hanya mampu bertahan selama empat belas bulan.  

 

 

 

                                                 
38 ANRI. Keputusan Presiden Republik Indonesaia No. 131 Tahun 1953. 
 
39

 Wilopo 70 Tahun. loc. cit 


