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11 Maret 1966
Ketika sidang  kabinet di Jakarta , Sukarno diberi laporan 
tentang adanya pasukan tanpa identitas di sekitar Monas.  
Kondisi tersebut menyebabkan Sukarno  mengambil 
keputusan untuk pergi ke Bogor  dan sidang kabinet 
diserahkan kepada Leimana.

Pasukan yang berada di sekitar Monas, belakang diketahui di 
bawah pimpinan Sarwo Edi, atas perintah Soeharto.

Tindakan Soeharto membubarkan PKI, berdasarkan SP 11 
Maret bukan sebagai Mandataris MPR (lih. Isi SP 11 Maret)



• Penolakan Pidato Nawaksara adalah Hak MPR 
(lih. UUD 1945, Hak dan Kewajiban MPR).

• Tap MPR-pengukuhan SP 11 Maret-melanggar 
UUD 45- Lihat Tugas dan Fungsi MPR sebelum 
dan sesudah amademen.

• AD terpisah menjadi dua kubu pendukung 
Sukarno dan Soeharto. Hal ini yang 
menyebabkan Soeharto tidak melakukan 
konfrontasi secara terbuka terhadap Sukarno 
(tetapi kudeta secara halus atau sering disebut 
sebagai kudeta merangkak), karena akan 
menyebabkan AD terpecah.



• Lihat Kop Surat SP 11 Maret, hal ini mengarah 
kepada dugaan tempat di mana SP 11 Maret 
dibuat. Isi SP 11 Maret yang ada sampai saat 
ini memiliki versi berbeda-beda (ada yang 1 
halaman, dan ada yang 2 halaman).

• Pada kondisi darurat atau terancam Presiden 
berhak menunjuk panglima untuk 
menstabilkan keadaan.



• Keaslian SP 11 Maret merupakan sebuah 
dugaan yang belum pasti keberadaannya.

• Yang terpenting surat yang tidak diketahui 
keberadaanya memberi dampak besar pada 
perubahan politik Indonesia, baik pol. Dalam 
negeri maupun pol. Luar negeri.



Lihat Secara Holistik
• Pasca pembunuhan jutaan orang Indonesia.
• Demo yang dilakukan terus menerus.
• Pergantian kabinet yang disebut “kabinet 100 

menteri” tidak menghentikan demo yang 
terjadi.

• Kondisi ekonomi yang tidak stabil.
• Politik dunia yang tidak memungkinkan bagi 

Indonesia, Amerika menolak bantuan beras 
terhadap Indonesia, China juga tidak bereaksi 
atas kondisi yang terjadi di Indonesia.



• TERIMAKASIH


