
PENGUMUMAN 
RESHUFFLE KABINET TERBATAS

(Transkripsi Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia Mengenai Pengumuman Reshuffle Kabinet 

Terbatas Istana Merdeka, 7 Mei 2007)

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat sore, 

Salam sejahtera bagi kita semua,

Saudara-saudara yang saya hormati,

Hari  ini,  saya  dengan  didampingi  oleh  Saudara  Wakil  Presiden  dan  para  Menteri 

Koordinator akan mengumumkan dan menyampaikan penjelasan sehubungan dengan 

penataan kembali atau reshuffle kabinet secara terbatas yang insya Allah akan segera 

kami laksanakan.

Saya  perlu  menyampaikan  penjelasan,  mengapa  sejak  saya  sampaikan  sekitar  dua 

minggu yang lalu,  baru hari  ini  pengumuman tentang  Reshuffle Kabinet  Terbatas ini 

saya sampaikan. Hal itu semata-mata, karena kegiatan saya kurang-lebih delapan hari 

di  luar  Jakarta,  mulai  dari  Yogyakarta,  Bali,  Palu  dan Poso,  sehingga  kami  lakukan 

secara  intensif,  finalisasi  dari  penataan  kembali  Kabinet  beberapa  hari  berselang.

Saudara-saudara,  

Perlu  saya  jelaskan  sekali  lagi,  bahwa  reshuffle terbatas  ini  memiliki  tujuan.  Tujuan 

pertama tiada lain,  sebagaimana saya sampaikan pada kesempatan yang lain,  yaitu 

untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja Kabinet yang saya harapkan akan bekerja 

lebih baik lagi, lebih efektif lagi dua setengah tahun mendatang sampai batas akhir dari 

masa  bakti  Kabinet  Indonesia  Bersatu.  Tujuan  lain  tentunya  juga  saya  kaitkan 

peningkatan teamwork atau kerjasama tim internal Kabinet, dan juga berkaitan dengan 

apa yang sering kita dengar, sering kita sebut the right man on the right place, sehingga 

lebih  efektif  lagi,  lebih  meningkat  lagi  kinerja  dari  Menteri  yang  bersangkutan.  

Dengan  tujuan  itu,  maka  wujud  penataan  atau  reshuffle kabinet  terbatas  adalah, 

pertama, kami lakukan pergantian sejumlah Menteri, diganti dari luar Kabinet, tiga orang 

profesional  yang akan saya angkat menjadi  Menteri  dan dua orang kader dari  partai 
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politik tertentu. Sementara itu, ada sejumlah Menteri, khususnya dua Menteri yang saya 

lakukan pemindahan posisi dengan harapan membawa kebaikan bagi kinerja Kabinet. 

Dan  di  luar  itu,  sebagaimana  Saudara  ketahui  pula  kami  melakukan  evaluasi  dan 

koreksi  atas  apa  yang  dilakukan  oleh  para  Menteri  selama  dua  tahun  setengah  ini 

dengan  tujuan  untuk  melakukan  perbaikan  kinerja  di  waktu  yang  akan  datang.

Saudara-saudara,

Proses yang saya tempuh sesungguhnya menggunakan sistem dan mekanisme yang 

akuntabel.  Secara  proposional,  Saudara  Wakil  Presiden  saya  mintai  pendapat  dan 

saran-saran beliau berkaitan dengan penataan kembali Kabinet ini atau reshuffle kabinet 

secara terbatas, yang kita lakukan sekarang ini.  Menyangkut kerjasama tim, saya juga 

meminta  pendapat  dari  para  Menteri  Koordinator.  Masukan  dan  saran  para  Menteri 

Koordinator  amat  berguna  bagi  saya  untuk  memastikan,  bahwa  koordinasi  dan 

kerjasama  antar  Menteri  di  jajaran  Kabinet  akan  berjalan  lebih  baik  lagi.

Khusus menteri  atau calon menteri  dari  partai-partai  politik  tertentu yang mengalami 

pergantian atau pemindahan posisi, saya juga mengkonsultasikannya dengan pimpinan 

partai-partai  politik  yang  bersangkutan.  Meskipun  tentu  keputusan  akhir  ada  pada 

tangan Presiden. Dalam atau dengan proses seperti itu Saudara-saudara, bagaimana 

pun keputusan akhir  tetap di  tangan saya sesuai  dengan kewenangan konstitusional 

yang  saya  miliki  atau  yang  sering  disebut  dengan  prerogatif.

Saudara-saudara,

Ini  kesempatan  yang  baik  untuk  saya  sampaikan  kepada  seluruh  rakyat  Indonesia, 

bahwa sekali lagi  reshuffle terbatas ini bukan semacam giliran atau gantian. Mengapa 

saya sampaikan demikian, karena masih mengalir permintaan dari banyak pihak, dari 

para kader partai politik untuk duduk dalam Kabinet yang ada sekarang ini. Yang saya 

tafsirkan,  beliau-beliau  memaknainya  sebagai  sebuah  giliran  ataupun  gantian  dalam 

pemerintahan.

Saya berpendapat, jika harus dilakukan giliran atau gantian atau bongkar habis secara 

menyeluruh tentu tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya  reshuffle ini yang saya 

sampaikan tadi. Dan tentunya juga akan menganggu kesinambungan atau kontinuitas 

pelaksanaan  program-program  pemerintah  yang  sedang  kita  jalankan.

Saya mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada beliau-beliau yang mengusulkan, 
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menyarankan calon-calon Menteri, saya sebut demikian, baik yang disampaikan secara 

tertulis  kepada saya maupun melalui  SMS,  baik  pula yang disampaikan sendiri  oleh 

tokoh-tokoh yang bersangkutan maupun melalui  pihak-pihak lain. Saya mengucapkan 

terima kasih, karena saya menilai bahwa niat dan tujuannya baik. Tokoh-tokoh itu ingin 

menyumbangkan pikiran dan tenaganya di jajaran Kabinet untuk tujuan yang baik pula.

Terus terang nama-nama yang diusulkan oleh banyak pihak itu untuk menjadi Menteri, 

baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, 

partai  politik  maupun  profesional  yang  jumlahnya  lebih  dari  25  orang  tokoh. 

Sesungguhnya  memiliki  kapasitas  yang  layak  untuk  menjadi  Menteri.  Namun  saya 

meminta  maaf,  karena  tidak  dapat  memenuhi  permintaan  itu  sesuai  dengan  tujuan 

reshuffle dan arti  dari  penataan kembali  kabinet yang kami laksanakan sekarang ini.

Saya  yakin  pada  kesempatan  mendatang  siapa  pun  yang  memimpin  pemerintahan 

nanti,  tokoh-tokoh baik  itu yang nama-namanya ada pada saya mempunyai  peluang 

yang besar untuk mengabdi di jajaran pemerintahan, di lingkungan kabinet, insya Allah.

Saudara-saudara,

Saya juga ingin memberikan klarifikasi  tentang isu yang masih beredar sekarang ini, 

seolah-oleh Presiden disandera atau ditekan oleh partai-partai politik  atau oleh pihak 

lain.  Saya  sampaikan,  isu  itu  tidak  benar.  Sekali  lagi,  tidak  benar.  Memang  ada 

komunikasi  dan konsultasi  saya  dengan pihak-pihak  tertentu,  tapi  tidak dalam artian 

penekanan kepada Presiden dalam proses reshuffle ini. Justu saya berterima kasih dan 

menyampaikan  rasa  hormat  serta  penghargaan  kepada  para  pimpinan  partai-partai 

politik  dan  pihak-pihak  lain  yang  sungguh  menghormati  kewenangan  saya  selaku 

Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri sesuai dengan Bab V Pasal 

17 Undang-Undang Dasar 1945.

Klarifikasi lain yang perlu saya sampaikan adalah sebagaimana yang diberitakan oleh 

media massa tentang sejumlah menteri yang dianggap sakit,  sehingga harus diganti.

Saudara-saudara,

Atas  instruksi  saya  pada  tanggal  4  Mei  2007  yang  lalu,  Tim  Dokter  Kepresidenan 

Republik  Indonesia  telah  melaporkan  secara  tertulis  hasil  pemeriksaan  kesehatan 

menteri pada tahun 2007. Menurut catatan dan laporan tertulis itu, secara umum para 

Menteri masih dapat menjalankan tugas dan pekerjaannya sebagai menteri, meskipun 
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beberapa menteri ada catatan-catatan khusus. Kecuali Menteri Dalam Negeri, Saudara 

Muhammad Ma’ruf, saya masih menunggu laporan akhir dari Tim Dokter Kepresidenan 

dengan bekerja sama dengan Tim Dokter yang merawat beliau di Singapura sekarang 

ini.  Setelah  saya  terima  laporan  yang  lengkap,  definitive,  baru  akan  saya  ambil 

keputusan menyangkut keberadaan Menteri Dalam Negeri, apakah Pak Ma’ruf masih 

bisa menjalankan tugas beliau nanti atau karena tidak bisa lagi menjalankan tugasnya 

harus  menjalani  perawatan  kesehatan?  Tentu  perlu  dilakukan  penggantian  jabatan 

Menteri Dalam Negeri.

Saudara-saudara,

Saya  akan  menyampaikan  sekarang  nama-nama  menteri  yang  diganti  atau  yang 

dipindahkan posisinya. 

Pertama, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Saudara Sugiharto diganti oleh 

Saudara Sofyan Djalil.

Yang kedua, posisi Menteri Komunikasi dan Informatika yang ditinggalkan oleh Saudara 

Sofyan Djalil diisi oleh Saudara Muhammad Nuh, seorang profesional, mantan Rektor 

ITS Surabaya, dan seorang pakar teknologi informasi.

Yang  ketiga,  Jaksa  Agung,  Saudara  Abdulrahman  Saleh  diganti  oleh  Saudara 

Hendarman Supandji, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus dan mantan 

Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yang keempat, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Yusril Ihza Mahendra diganti oleh 

Saudara Hatta Rajasa. 

Yang kelima, posisi Menteri Perhubungan yang ditinggalkan oleh Saudara Hatta Rajasa 

akan diisi  oleh Saudara Jusman Syafii  Djamal,  seorang profesional,  mantan Direktur 

Utama PT.  DI  periode  2000-2002  dan  anggota  Tim Nasional  Evaluasi  Keselamatan 

Transportasi yang bekerja beberapa saat yang lalu.

Yang keenam, Menteri Hukum dan HAM, Saudara Hamid Awaludin diganti oleh Saudara 

Andi Mattalata, ahli hukum, Ketua Fraksi Golkar DPR RI.
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Yang ketujuh,  Menteri  Negara  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Saudara  Syaifullah 

Yusuf  diganti  oleh  Saudara  Muhammad Lukman Edy,  kader dari  Partai  Kebangkitan 

Bangsa.  

Itulah nama-nama yang mengalami pergantian, termasuk yang mengalami pemindahan 

posisi dalam Kabinet Indonesia Bersatu. 

Saya dan Wakil Presiden pada kesempatan yang baik ini mengucapkan terima kasih 

dan  penghargaan  kepada  para  menteri  dan  Jaksa  Agung  yang  akan  meninggalkan 

jajaran  Kabinet  Indonesia  Bersatu.  Para  menteri  tersebut  telah  bekerja  dan  berbuat 

untuk menyukseskan program pemerintah dalam keadaan yang tidak mudah. Masing-

masing memiliki jasa dan sumbangan penting bagi kabinet, khususnya dan pemerintah 

serta negara umumnya.

Saya yakin dan mendoakan, agar beliau-beliau tetap dapat berperan dan mengabdi bagi 

bangsa dan negaranya.  Sebagai catatan saudara-saudara, saya pribadi dan Saudara 

Wakil  Presiden,  Bapak  Muhammad Jusuf  Kalla  juga pernah diganti  atau mengalami 

reshuffle dari posisi menteri beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah kami bisa kembali 

di jajaran pemerintahan dengan melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara. 

Dan tentu pada saatnya nanti,  ketika para menteri  baru dilantik,  saya mengucapkan 

selamat dan selamat bertugas kepada para menteri dan Jaksa Agung baru tersebut.

Demikianlah  Saudara-saudara,  penjelasan  saya.  Saya  ucapkan  terima  kasih  atas 

perhatian Saudara.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Biro Pers dan Media

Rumah Tangga Kepresidenan
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