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I. PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang  
 

Perjuangan bangsa Indonesia  untuk menciptakan keadilan bagi masyarakatnya 

sejak jaman kemerdekaan berkali-kali menghadapi ujian. Pada tahun 1950-1959 

di Indonesia berlaku sistem Demokrasi Liberal, namun perkembangan politik 

Indonesia hingga tahun 1957 masih mengalami krisis instabilitas politik. 

persaingan yang berlebihan dikalangan politisi dan elite militer sering menjadi 

penghambat bagi pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan stabil. Salah satu 

kasus yang dapat dilihat dari suasana kehidupan politik yaitu adanya pertentangan 

partai-partai politik pasca Pemilihan Umum 1955. Partai-partai politik banyak 

bermunculan sejak dikeluarkankan Maklumat 3 November 1945 yang berisi agar 

rakyat membentuk partai-partai politik untuk dapat memilih wakil-wakilnya yang 

akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat. Semenjak dikeluarkannya 

Maklumat Wakil Presiden N0.X 3 November 1945, yang menganjurkan 

pembentukan partai-partai politik (Fatah, 1994: 14).  

 

Hasil Pemilihan Umum 1955 diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang 

sungguh-sungguh mencerminkan perwakilan rakyat. Pemilihan Umum  tahun 

1955 masih menunjukkan sistem banyak partai dan terdapat empat partai besar 

partai politik sebagai pemenang Pemilihan Umum yaitu: PNI, Masyumi, Partai 
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NU, dan PKI. Diharapkan sekali pada saat itu bahwa Pemilihan Umum 1955 akan 

dapat membentuk kembali demokrasi di Indonesia, tetapi kenyataannya setelah 

Pemilihan Umum pemerintahan tetap lemah dan tidak stabil seperti sebelumnya 

(Herbert Feith & Lance Castles, 1988: 42).  

 

Keadaan ini  mengakibatkan Perdebatan dalam tubuh konstituante tentang 

ideologi antar partai politik mengenai dasar negara Republik Indonesia yaitu 

antara partai politik yang beraliran nasionalis, agama dan komunis. Pertentangan 

partai politik di dalam tubuh konstituante menyebabkan terjadinya instabilitas 

politik. 

 

Sistem Demokrasi Parlementer yang mempengaruhi muncul dan berkembangnya 

partai-partai politik di Indonesia yang membawa corak masing-masing dengan 

tujuan yang berbeda. Keadaan yang demikian jelas berpengaruh terhadap tidak 

menentunya kondisi politik di Indonesia. Sehingga sistem Demokrasi Parlementer 

dirasakan tidak cocok dengan banyak partai terhadap keadaan rakyat Indonesia. 

Ketidakstabilan politik dapat dilihat hingga tahun 1957 telah mengalami 

pergantian kabinet sebanyak delapan belas kali. 

 

Ketidakstabilan yang terjadi terjadi adanya ketidakmampuan setiap kabinet dalam 

merealisasikan programnya dan mengatasi potensi perpecahan regional serta 

ditambah dengan putusnya kerjasama Soekarno Hatta sebagai Dwitunggal pada 

tanggal I Desember 1956. Ada perbedaan pandangan antara kedua tokoh tersebut 

Mohammad Hatta yang merasa tidak cocok lagi dengan politik yang diterapkan 
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oleh Presiden Soekarno. Putusnya Dwitunggal secara resmi terjadi pada tanggal 1 

Desember 1956 dengan pengunduran diri Bung Hatta sebagai wakil presiden 

(Moedjanto, 1988:102). 

 

Setelah Mohammad Hatta mengundurkan diri terjadilah pemberontakan di luar 

pulau Jawa. Pemberontakan tersebut merupakan pukulan bagi Demokrasi 

Parlementer di Indonesia serta telah membuat periode revolusi dan Demokrasi 

Parlementer ditandai oleh krisis integrasi dan instabilitas politik. Namun kondisi 

yang demikian, tidak ada suara yang menuntut Soekarno untuk mundur dari 

jabatannya sebagai presiden. Patut dicatat bahwa pada saat itu setidaknya sampai 

tahun 1957 tidak ada satu pun suara yang menuntut Bung Karno mundur sebagai 

presiden (Alam, 2003: 271).  

 

Keadaan tersebut telah memberikan peluang bagi Soekarno untuk membuka pintu 

baru perkembangan politik. 

Tatkala krisis didaerah telah begitu memuncak dan Kabinet Ali sudah 
hampir-hampir tidak berwibawa lagi sementara perasaan anti partai dan anti 
parlemen semakin besar dari kalangan TNI, dan presiden telah membentuk 
suatu kelompok baru yang terdiri dari pemimpin-pemimpin politik nasional 
radikal yang non-partai guna melancarkan cita-citanya, pada tanggal 21 
Februari 1957, presiden mengemukakan konsepsinya (Muhaimin, 1982: 93). 

 
 
Pada tanggal 21 Februari 1957 dihadapan pemimpin-pemimpin organisasi sipil 

dan militer di Istana Negara, Presiden Soekarno mengungkapkan konsepsinya. 

Menurut Presiden Soekarno sistem politik yang selama ini digunakan harus 

diganti dengan sistem baru yaitu sistem demokrasi musyawarah mufakat atau 

Demokrasi Terpimpin yang cocok dengan kepribadian Indonesia. Gagasan yang 
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dicita-citakan oleh Presiden Soekarno untuk  mewujudkan Demokrasi Terpimpin 

yaitu ingin membentuk kabinet baru dan Dewan Nasional. 

 

Untuk itu Presiden Soekarno mengusulkan agar pertama, dibentuk kabinet 
baru yang mencakup semua partai terbesar termasuk PKI dan kedua, 
dibentuk satu badan penasehat tertinggi yang para anggotanya terdiri dari 
seluruh wakil golonga fungsionil di dalam masyarakat. Dalam mewujudkan 
usulnya itu dengan kongkrit Soekarno kemudian meminta segera dibentuk 
Kabinet “Gotong Royong”, dan disampingnya berdiri Dewan Nasional 
(Muhaimin, 1982 :93). 

 

Pemikiran tentang Demokrasi Terpimpin sebelumnya telah dibicarakan  oleh 

Presiden Soekarno pada bulan Oktober 1956, Presiden Soekarno menawarkan satu 

alternatif lain untuk mengatasi krisis politik yang berkecamuk pada saat itu berupa 

sistem pemerintahan lain yang dinamainya “Demokrasi Terpimpin” dengan 

formula atau konsepsinya sendiri. 

“…dari pidato-pidato yang diucapkan oleh presiden pada tanggal 28 
Oktober 1956 di depan pertemuan wakil pemuda dari semua partai dan pada 
tanggal 30 Oktober 1956 didepan kongres persatuan guru. Di depan kedua 
pertemuan ini presiden untuk pertama kalinya menyatakan bahwa 
ketidakstabilan dan kemerosotan ahlak negara dapat teratasi dengan melalui 
jalan “Demokrasi Terpimpin” (Herbert Feith & Lance Castles, 1988: 62). 

 

Konsepsi Presiden Soekarno ternyata mendapat respon dari partai-partai politik. 

Konsepsi tersebut merupakan perubahan politik ketatanegaan yang seharusnya 

merupakan wewenang konstituante, sedangkan konsepsi tersebut dikemukakan 

oleh presiden. Partai-partai politik berpendapat bahwa merubah struktur 

ketatanegaraan bukanlah wewenang presiden melainkan wewenang Konstituante. 

Konsepsi ini ditentang oleh Masyumi, NU, PSII, Khatolik dan PRI karena 

perubahan politik ketatanegaraan secara radikal tersebut  adalah wewenang 



 5 

konstituante bukan wewenang presiden. (Notosusanto, 1991:76 dan Suprapto, 

1985: 187). 

 

Sehingga Konsepsi Presiden Soekarno menimbulkan pro dan kontra dalam 

pemerintahan Indonesia. Berdasarkan latarbelakang masalah diatas maka penulis 

ingin mengetahui lebih jauh lagi dampak yang ditimbulkan dari Konsepsi 

Presiden Soekarno dalam pemerintahan Indonesia tahun 1957-1959. 

 

B. Analisis Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Instabilitas politik Indonesia pada tahun 1957 yang belum dapat teratasi. 

2. Perdebatan dalam tubuh Konstituante tentang ideologi antar partai politik 

mengenai dasar negara Republik Indonesia. 

3. Pergantian kabinet dikarenakan tidak mampu dalam mengatasi masalah-

masalah yang ada. 

4. Putusnya Dwitunggal Soekarno-Hatta dikarenakan Mohammad Hatta 

merasa tidak cocok dengan politik yang diterapkan oleh Presiden 

Soekarno. 

5. Dampak Konsepsi Presiden Soekarno dalam pemerintahan Indonesia 

dibidang politik tahun 1957-1959. 
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2. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah pada dampak dari Konsepsi 

Presiden Soekarno dalam pemerintahan Indonesia dibidang politik tahun 1957-

1959. Dengan adanya pembatasan masalah tersebut diharapkan dalam penyusunan 

penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan peneliti. 

 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah 

yaitu bagaimanakah dampak Konsepsi Presiden Soekarno dalam pemerintahan 

Indonesia  dibidang politik tahun 1957-1959? 

 

C. Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimanakah dampak Konsepsi Presiden Soekarno 

dalam pemerintahan Indonesia dibidang politik tahun 1957-1959. 

b. Untuk mendeskripsikan kembali Konsepsi Presiden Soekarno dalam 

pemerintahan di Indonesia dibidang politik tahun 1957-1959. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti maupun 

pihak-pihak yang membutuhkan. 
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Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti, para pembaca maupun pihak lainnya, hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai bahan tambahan pengetahuan mengenai dampak 

dari konsepsi Presiden Soekarno dalam pemerintahan Indonesia dibidang 

politik tahun 1957-1959. 

2. Bagi Dinas Pendidikan, penelitian ini diharapkan berguna sebagai 

suplemen bahan ajar bagi guru mata pelajaran sejarah di SMA kelas XII 

semester satu pada sub pokok bahasan Kehidupan Masyarakat dan Negara 

pada masa Demokrasi Liberal. 

 

3. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada ruang lingkup yang menjadi objek penelitian adalah dampak dari Konsepsi 

Presiden Soekarno dalam pemerintahan Indonesia di bidang politik tahun 1957-

1959. Penelitian yang dilakukan adalah perpustakaan Universitas Lampung dan 

perpustakaan Daerah Lampung. Pendekatan ilmu yang  digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan sosial politik karena menyangkut masalah politik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian historis dan teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Waktu penelitian 

tahun 2009 dan bidang ilmu yang sesuai dengan penelitian ini adalah Sejarah 

Sosial Politik. 

 

 

 

 


