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SITA VAN BEMMELEN DAN REMCO RABEN

SEJARAH DAERAH TAHUN 1950-AN 

DAN DEKONSTRUKSI NARASI BESAR 

INTEGRASI NASIONAL 

Dalam historiografi Indonesia, untuk masa yang cukup lama, tahun 1950-

an dianggap sebagai terra incognita, dan hanya sebagian kecil daerah di 

Nusantara waktu itu yang pernah diteliti para ilmuwan. Kenyataan ini dapat 

dikatakan sebagai sesuatu yang mengherankan, sebab tahun 1950-an merupakan 

dekade pertama diakuinya Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat. 

Karena itu, tentu sangat diharapkan adanya informasi yang cukup komprehensif 

mengenai apa-apa saja yang dihadapi bangsa dan negara pada periode tersebut. 

Memang, berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia telah menjadi topik 

dari beberapa buah kajian yang fundamental pada dasawarsa 1950-an dan 1960-

an. Tetapi setelahnya, hampir tidak ada lagi penelitian yang dilakukan mengenai 

kurun waktu tersebut, terabaikannya pengungkapan itu tetap berlanjut hingga 

jatuhnya Presiden Suharto dan Orde Barunya.

Terjadinya Reformasi telah mengubah jalannya sejarah dan membuka 

kesempatan untuk kembali memerhatikan dasawarsa 1950-an. Dengan 

berlakunya tatanan politik yang baru di Indonesia sejak 1998—berlakunya 

kembali demokrasi parlementer dan adanya tuntutan otonomi daerah—kita 

terdorong untuk merenungkan kembali kurun waktu 1950-an, karena apa yang 

dikemukakan waktu itu hampir sama dengan isu-isu yang mendominasi agenda 

politik dewasa ini. Dua belas artikel dalam buku ini mencoba mengeksplorasi 

cara-cara baru dalam memandang ’daerah’ pada tahun 1950-an, suatu periode 

yang banyak dihujat dan ditelantarkan selama ini.

Reformasi dan Bangkitnya Minat pada Sejarah Daerah

Tidak disangsikan bahwa Reformasi telah memberikan dorongan besar bagi 

meningkatnya perhatian terhadap ’daerah’. Satu aspek penting Reformasi 
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ialah tuntutan otonomi daerah yang lebih luas, yang sering disertai mobilisasi 

dan munculnya kembali sentimen etnis. Keluarnya Undang-undang tentang 

Otonomi Daerah tahun 1999 dan 2002 telah memicu proses ’pemekaran’, 

pembentukan sejumlah besar provinsi dan kabupaten baru. Fenomena inilah 

yang mendorong munculnya kembali minat terhadap tahun 1950-an, sebuah 

dekade yang dinamis dan bergolak, sebuah kurun waktu yang memiliki kesamaan 

dengan era pasca-Orde Baru. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika enam 

dari sepuluh artikel dalam buku ini membahas proses pendefinisian kembali 

’daerah’, khususnya terjadinya pemekaran dalam konsep kekinian Indonesia.

Artikel Suprayitno mengenai Federasi Sumatera berangkat dari akhir 

masa revolusi, ketika Belanda membentuk sistem federal di daerah-daerah 

yang telah didudukinya kembali. Menjelang penyerahan kedaulatan, Tengku 

Mansoer, wali negara Sumatera Timur, mencoba mencari dukungan bagi 

gagasannya membentuk Federasi Sumatera di kalangan elite dari semua daerah 

di pulau tersebut. Upaya ini menunjukkan, betapa masih terbukanya pilihan 

untuk pembangunan negara (state-building) di Indonesia waktu itu.1 Namun 

gagasan untuk membentuk identitas politik regional yang baru tersebut tidak 

menggugah elite berpengaruh lainnya di Sumatera, dan juga tidak mendapat 

restu dari pemerintah Republik.

Dalam artikelnya mengenai ’pemetaan wilayah’, Gusti Asnan menyajikan 

contoh lain tentang usaha pembentukan identitas. Ia melukiskan upaya kaum 

elite Sumatera Barat untuk menyusun gagasannya mengenai ’Minangkabau 

Raya’ yang juga mencakup wilayah Riau dan Jambi, dan menyebarkan ide 

tersebut lewat buku sekolah tentang sejarah lokal. Riau dan Jambi telah disatukan 

dengan Provinsi Sumatera Barat yang identik dengan Minangkabau sejak 

1948. Ketidakpuasan kaum elite Jambi dan Riau terhadap situasi ini dianalisis 

dalam artikel kedua Gusti Asnan mengenai ’pemekaran wilayah’. Tidak senang 

dengan gagasan yang dipaksakan mengenai Minangkabau Raya dan tidak suka 

dengan dominasi elite Minangkabau yang berlebihan di provinsi Sumatera 

Tengah, mereka melancarkan gerakan (dan berhasil) untuk memisahkan diri 

dari Minangkabau, serta membentuk provinsi-provinsi tersendiri. Permintaan 

mereka diluluskan oleh pemerintah pusat tahun 1957.

1 Terbentuknya Indonesia dapat dibedakan ke dalam dua proses, yaitu ‘pembangunan bangsa’ (nation-

building) dan ‘pembangunan negara’ (state-building). Bangsa Indonesia sebagai ‘masyarakat yang 

dibayangkan’ (imagined community) sudah mulai terbentuk pada masa penjajahan, terutama oleh 

perkembangan nasionalisme, sedangkan proses pembangunan negara lebih merujuk kepada pembentukan 

kesatuan administratif, tata pemerintahan, dan perundang-undangan.
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Gerry van Klinken membahas daerah yang sebelumnya tidak mempunyai 

wilayah politik, yaitu Kalimantan Tengah. Berdasarkan perjuangan etnis 

sebelum perang untuk memperoleh perwakilan Dayak dalam negara kolonial, 

dan upaya sesudah perang untuk membentuk daerah Dayak Besar dalam 

kerangka negara federal Belanda, kaum elite Dayak setempat juga berjuang dan 

melakukan lobi untuk membentuk provinsi tersendiri. Seperti halnya Sumatera 

Tengah, keinginan mereka dipenuhi pada tahun 1957, ketika Presiden Soekarno 

memadamkan pemberontakan-pemberontakan daerah di tempat lain. 

Dua artikel berikutnya membahas perkembangan politik di Sulawesi, 

suatu wilayah yang senantiasa bergolak sepanjang tahun 1950-an. Esther 

Velthoen memperlihatkan bagaimana integrasi Sulawesi Selatan (yang waktu itu 

mencakup Sulawesi Tenggara) ke dalam negara kesatuan terhalang oleh konflik 

yang mendalam antara gerakan Kahar Muzakkar dengan pemerintah pusat. 

Kahar menarik diri ke pedalaman, dan mendirikan ’negara’ Indonesianya 

sendiri, sebuah negara Islam. Perjuangannya melawan Jakarta dirumitkan oleh 

hubungan primordial dan konflik etnis yang berakar dalam sejarah daerah ini. 

Perlu dicatat bahwa Toraja di Sulawesi Tengah menentang dominasi Islam; suku 

Tolaki di daratan Sulawesi Tenggara menentang pesaing lamanya, ToMekongga 

yang mendukung Kahar; dan dalam usahanya memperoleh otonomi, Buton 

pun menjauhkan diri dari gerakan Kahar Muzakkar.

Diks Pasande membicarakan beratnya perjuangan Tana Toraja untuk 

membebaskan diri dari dominasi Bugis yang dipersonifikasikan dalam tokoh 

Andi Sose, dan juga dari Luwu yang menjadikannya sebagai daerah taklukan di 

masa lalu. Diks Pasande menunjukkan perkembangan di daerah ini ditentukan 

oleh kemampuan pemerintah pusat untuk merangkul para pemimpin gerilya 

lokal dengan mengintegrasikan mereka ke dalam TNI. Partai politik juga 

berhasil meluaskan pengaruhnya di Tana Toraja, PKI untuk waktu singkat 

saja, sedangkan Parkindo lebih berhasil memperoleh tempat berpijak yang 

langgeng.

Reformasi juga memicu bangkitnya kembali diskusi tentang demokrasi. 

Definisi mengenai kekhasan demokrasi Indonesia yang dipertahankan dengan 

begitu gigih sejak 1959 oleh Presiden Soekarno maupun Suharto, telah 

dikubur dan digantikan oleh pemahaman yang lebih umum tentang istilah 

itu. Minat baru terhadap demokrasi ini menimbulkan pertanyaan bagaimana 

sesungguhnya demokrasi parlementer diterapkan dan politik partai bekerja pada 

tahun 1950-an, dan lebih khusus lagi, bagaimana partai dan organisasi yang 
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berafiliasi dengan partai-partai tersebut menjalin hubungan dengan golongan 

elite dan masyarakat banyak. Dinamika politik lokal merupakan pokok 

bahasan dari dua tulisan dalam buku ini. Kedua tulisan ini menggambarkan 

bagaimana politik nasional merangsek masuk daerah serta mulai menginfiltrasi 

dan mempolarisasikan kehidupan komunitas daerah pada dasawarsa 1950-an. 

Kedua tulisan ini juga mengungkapkan kisah tentang harapan besar yang ada 

di hati rakyat kecil untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik sesudah 

Indonesia merdeka.

Agustinus Supriyono menyajikan tinjauan selintas mengenai kegaduhan 

endemis akibat kerusuhan buruh yang terjadi di kalangan buruh galangan 

kapal di pelabuhan Semarang, yang dipimpin oleh buruh yang paling terampil 

di sana, yaitu buruh tongkang. PKI yang pernah memiliki salah satu kekuatan 

utamanya di pelabuhan Semarang pada pertengahan tahun 1920-an, bangkit 

kembali melalui SOBSI, yakni serikat buruh yang berafiliasi kepada partai 

tersebut. Walaupun pemogokan dan aksi semakin sering dilakukan, semuanya 

itu tidak banyak pengaruhnya, sebab perusahaan-perusahaan milik Belanda 

hampir tidak dapat meneruskan kegiatannya secara menguntungkan. Ketika 

perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi tahun 1957, gerakan buruh tidak 

sanggup melawan penguasa sipil dan militer yang memadamkan kerusuhan 

buruh dengan todongan senjata, sementara itu PKI mengalihkan kegiatannya 

ke wilayah pedesaan.

Mutiah Amina mengaitkan politisasi di Kota Gede—sebuah kota kecil 

di pinggiran Yogyakarta, di mana PKI pernah memiliki sejumlah simpatisan di 

kalangan pengrajin perak tahun 1920-an—kurang lebih sama dengan yang terjadi 

di Semarang. Di sini, tokohan yang paling utama juga berasal dari perserikatan,  

serikat pemilik atau serikat buruh kerajinan. Pada pertengahan tahun 1950-an 

pemilihan umum telah membagi penduduk Kota Gede menjadi dua kubu yang 

hampir sama kuat, yaitu pendukung Masyumi dan PKI. Menjelang akhir tahun 

1950-an, perimbangan kekuatan berangsur-angsur berpindah ke SOBSI/PKI, 

yang—berbeda dengan kondisi di Semarang—mampu memperluas pengaruhnya 

di Kota Gede sampai TNI menumpasnya tahun 1965.

Isu panas ketiga di Indonesia dewasa ini ialah ketidakcakapan aparat 

negara, dengan korupsi yang merajalela sebagai ciri khas yang paling utama. 

Dalam artikelnya mengenai dinamika ekonomi Indonesia tahun 1950-an, 

Howard Dick menjelaskan betapa korupsi telah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari birokrasi Indonesia dasawarsa tersebut. Ia menyatakan bahwa 
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konflik regional merupakan akibat dari persaingan daerah dengan pusat dalam 

menguasai sumber-sumber ekonomi yang melimpah di luar Jawa (karet, minyak, 

kopra). Para komandan militer di daerah yang telah terlibat dalam pemanfaatan 

sumber daya ekonomi selama masa revolusi masih ingin melanjutkan aktivitas 

mereka pada era pasca-pengakuan kedaulatan. Mereka bersekongkol dengan 

pemerintahan sipil untuk mendapatkan tambahan penghasilan, karena negara 

yang masih seumur jagung ini tidak mampu menggaji para pegawai dengan 

layak. Pemerintah pusat, yang sangat membutuhkan pemasukan negara yang 

lebih tinggi, memperkenalkan kebijakan fiskal berganda serta memungut 

berbagai macam pajak dan melakukan berbagai regulasi menyedot bagian yang 

lebih besar dari penghasilan ekspor-impor daerah. Kebijakan ini memiliki efek 

penyimpangan dalam lapangan ekonomi dan menjadi katalis gerakan daerah 

pada bagian kedua dasawarsa 1950-an. Ini merangsang terjadinya pasar gelap, 

pelanggaran besar-besaran terhadap berbagai peraturan resmi, dan praktik 

penyeludupan yang seakan-akan dibiarkan oleh Angkatan Laut yang juga korup. 

Hal ini juga mendorong pengusaha-pengusaha Cina meninggalkan Indonesia, 

sebab keterlibatan penguasa militer dan sipil dalam aktivitas perdagangan 

membuat mereka tidak mungkin berbisnis dengan menguntungkan; mereka 

kemudian memilih Singapura dan Hongkong sebagai basis usaha mereka yang 

baru. Ketika pemberontakan daerah berhasil diakhiri dan kekuatan ekonomi 

para militer di daerah berhasil dipatahkan, aktivitas bisnis mereka kemudian 

dilanjutkan oleh para komandan dan pejabat sipil yang lebih tunduk kepada 

Jakarta.

Dari beberapa bab di buku ini, terlihat jelas bahwa persepsi berupa 

antitesis antara ’daerah’ dan ’bangsa’ hanya menyesatkan. Dalam bab berjudul 

“Bangsa, daerah, dan ambiguitas modernitas”, Remco Raben menyatakan 

bahwa bangsa dan daerah tidak dapat dipertentangkan. Walaupun tuntutan 

otonomi dipandang sebagai atavisme etnis oleh para politisi nasional tahun 

1950-an dan selama Orde Baru, tuntutan itu sesungguhnya mencerminkan 

karakteristik utama masyarakat Indonesia. Tidak hanya pembangunan negara 

di tingkat nasional diduplikasi dan diadopsi di daerah, tetapi tiap daerah 

juga menampilkan perdebatan tersendiri mengenai bagaimana seharusnya 

masyarakat modern dan apa saja yang merupakan kesenjangan antara negara 

dan bangsa. Hanya dengan melihat bangsa melalui kacamata daerah, kenyataan 

tersebut dapat disibakkan.
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Mengapa Tahun 1950-an?

Jika perkembangan politik sejak 1998 telah mendorong timbul kembalinya 

kajian-kajian sejarah megenai daerah dan proses demokrasi, maka tahun 1950-an 

sebagai dasawarsa yang mulai menarik perhatian kalangan akademis pada masa 

sebelum Reformasi. Perkembangan politik sejak tahun 1998 telah merangsang 

penelitian sejarah terhadap kejadian-kejadian penting yang menandai tampilnya 

Suharto ke tampuk kekuasaan, seperti G30S yang diikuti oleh pembunuhan 

massal, ikut memperkuat perhatian terhadap daerah. Oleh karena, adanya 

semangat baru dan tuntutan untuk mengungkapkan episode kelam dalam 

sejarah Indonesia modern, tahun 1950-an yang masih gelap membutuhkan 

pengkajian yang lebih serius. Kealpaan ini telah diungkapkan oleh kalangan 

akademis pada masa sebelum Reformasi, dan ungkapan yang sangat tajam dapat 

dilihat dalam artikel ilmuwan Amerika Ruth McVey yang telah menjadi klasik 

yang berjudul “The Case of the Disappearing Decade”. Dikarenakan alasan 

itulah, kami mengawali buku ini dengan terjemahan artikel itu.

Ruth McVey menungkapkan secara meyakinkan bahwa tahun 1950-an 

dipahami sebagai dasawarsa eksperimen dengan demokrasi parlementer, yang 

kemudian dinyatakan sebagai ’kegagalan’. Demokrasi kepartaian yang jatuh 

bangun dan menyesakkan, kebijakan  ekonomi yang tak berhasil meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, serta pemberontakan diberbagai daerah telah dipahami 

sebagai bukti ketidakmampuan Indonesia membangun koeksistensi yang damai 

dan mapan di dalam lingkungan negara kesatuan yang baru. Reaksi pemerintah 

Suharto terhadap ’kudeta’ 1 Oktober 1965 yang dituduh sebagai rekayasa PKI 

dan dilanjutkan dengan pembubaran partai tersebut,—bencana paling berdarah 

sejak terjadinya bentrokan-bentrokan berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan 

Indonesia, akhirnya mematikan keinginan untuk meneliti dasawarsa itu. 

Pemerintah Suharto menciptakan ’budaya diam’ mengenai eksperimen 

politik dan ekonomi—serta ambisi-ambisi Orde Lama. Orde Baru bermaksud 

menahbiskan era baru sebagai era ’ketertiban’ dan ’kemajuan’ menggantikan 

era kekacauan tahun 1950-an.

Perkembangan ini meninggalkan jejak dalam historiografi tahun 1950-

an di Indonesia. Dalam paradigma Orde Baru, tidak ada tempat bagi analisis 

kekalutan tahun 1950-an. Sejarah tentang masa kemelut itu sebaiknya tidak 

diceritakan dan dibiarkan berlalu saja. Untuk mencari citra positif yang 

berguna bagi pembangunan bangsa, Orde Baru dengan aktif menggalakkan 

penelitian mengenai kerajaan-kerajaan kuno Indonesia, demikian juga mengenai 
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perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda yang menjajah negeri ini. Alasan 

lain untuk tidak menggalakkan penelitian tentang tahun 1950-an adalah upaya 

lain dari rezim Orde Baru untuk menutupi citra Soekarno yang masih populer, 

dan sebagai gantinya memusatkan perhatian pada masa revolusi. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Ruth McVey, para sejarawan asing juga membelakangi masa itu, 

walaupun alasan mereka berbeda.

Artikel Ruth McVey tidak hanya memberikan berbagai penjelasan yang 

meyakinkan tentang tiadanya minat historis terhadap tahun 1950-an—baik di 

Indonesia maupun di luar negeri—tetapi juga membantah penilaian negatif 

seolah era tersebut adalah dasawarsa kegagalan. Ruth McVey menunjukkan bahwa 

sesungguhnya bangsa Indonesia tidak pernah mengalami bahaya disintegrasi 

yang sungguh-sungguh selama tahun 1950-an. Terkecuali di Maluku, tidak ada 

pemberontakan daerah yang dengan serius berambisi memisahkan diri dari 

negara kesatuan. McVey menekankan bahwa hal ini harus dipahami sebagai daya 

tarik Indonesia sebagai ’masyarakat yang dibayangkan’ (imagined community) 

di dalam pikiran kebanyakan orang Indonesia. Kesimpulan ini penting karena 

mengalihkan perhatian dari daerah yang membuat pemerintah pusat pusing 

tujuh keliling pada tahun 1950-an. Pada intinya, Indonesia terdiri dari banyak 

daerah selain daerah yang memberontak (Maluku, Sulawesi Utara dan Selatan, 

Sumatera Barat, dan Aceh). Dengan demikian, pertanyaan baru yang terpenting 

bagi penelitian bisa dirumuskan sebagai berikut: mengapa di beberapa daerah 

hubungan dengan pusat memicu konflik, sedang di daerah lain tidak? Dengan 

menghindari pusat gejolak politik, kita bisa membandingkan perkembangan di 

daerah lain di kepulauan ini dengan maksud untuk menggali sejauh mana ada 

pola dan hasil yang sama, sekaligus menunjukkan keistimewaan masing-masing 

daerah. 

Ruth McVey juga menekankan peranan penting kaum elite tahun 

1950-an dalam memperkokoh negara bangsa: kaum elite nasional menjadi 

sadar akan berbagai kepentingan bersama mereka. Hal ini tampak jelas dari 

semakin mendekatnya jarak antara kelompok elite bangsawan lama dan para 

pejabat (pamong praja) di satu pihak dengan di pihak lainnya elite militer 

yang semakin kuat—yang sebagian di antaranya terdiri dari para pendatang 

baru. Fokus Ruth McVey pada kaum elite merupakan celah masuk lain dalam 

buku ini. Siapakah para stakeholder di daerah, apakah kepentingan utama 

mereka, strategi-strategi apakah yang mereka gunakan untuk memperoleh atau 

mempertahankan kekuasaan dan status? Sejauh mana terjadinya kerja sama 

atau konflik horizontal di antara kelompok elite dengan latar belakang berbeda 
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di daerah? Sejauh mana seseorang menempatkan diri dalam konflik horizontal 

antarelite dari berbagai latar belakang dan konflik horizontal antara kelompok-

kelompok tertentu dan pemerintah pusat, Jakarta? Kelompok elite lokal yang 

mana yang berhasil meraih keuntungan dari perebutan kekuasaan dengan jalan 

menjalin aliansi dengan kelompok-kelompok lain di daerah atau kelompok-

kelompok elite di pusat? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pedoman bagi 

semua penyumbang artikel di dalam buku ini.

Pusat dan Daerah: Saling Membutuhkan dan Negosiasi Damai

Perjuangan yang dilakukan di daerah tidak terbatas pada persaingan antara 

pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan lokal. Beberapa artikel di 

dalam buku ini mengungkapkan bahwa kaum elite kelompok etnis tertentu jauh 

lebih takut pada dominasi kaum elite  dari daerah tetangga. Orang Jambi, Riau, 

dan Kepulauan Riau, takut pada dominasi Minangkabau (Gusti Asnan). Orang 

Dayak takut bahwa kepentingan mereka akan terabaikan kalau tanah asal mereka 

tetap bagian dari provinsi yang sama dengan orang Banjar (Gerry van Klinken). 

Orang Toraja di Sulawesi Tengah mencoba melepaskan diri dari dominasi orang 

Bugis dari Sulawesi Selatan maupun Kerajaan Luwu di perbatasan timur (Diks 

Pasande), sedangkan kaum elite Buton tidak ingin tunduk pada kontrol Kendari 

di bagian tenggara daratan Sulawesi (Esther Velthoen). Dalam semua kasus ini, 

kekhawatiran akan dominasi oleh tetangga bersumber pada kondisi kekuasaan 

di masa penjajahan dan terkadang bahkan di masa sebelum penjajahan. Kaum 

elite di daerah tersebut menganggap kelompok asli mereka rentan dan lemah 

berhadapan dengan tetangganya yang lebih kuat dan karena itu mencoba 

mencari perlindungan pada kekuatan negara yang baru. Mereka memandang 

hal ini sebagai strategi yang paling aman untuk memperoleh kemandirian.

Remco Raben menggarisbawahi bahwa proses menjadi bagian dari satu 

negara Indonesia memicu kesadaran daerah itu sebagai daerah, tidak mesti 

bertentangan dengan Indonesia, melainkan berjalan sejajar dengan Indonesia. Ini 

dapat menjelaskan, mengapa dalam banyak kasus kaum elite daerah menuntut 

otonomi dan bukan pemisahan diri. Dalam banyak kasus, pemerintah pusat 

terbukti menjadi instrumen atau saluran penting bagi kaum elite daerah untuk 

memperoleh pengaruh dan kekuasaan di daerah asal mereka. Kemungkinannya, 

hierarki antara kelompok yang berbeda etnis dan bertetangga yang telah eksis di 

kesatuan politis lain di Nusantara pada masa lampau, juga mewarnai hubungan 
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masing-masing kelompok itu dengan Jakarta. Penelitian mendatang akan dapat 

lebih lanjut memperdalam dan memperinci asumsi ini.

Kasus-kasus yang digambarkan dalam buku ini agaknya menunjukkan 

bahwa kaum elite lokal—terutama di daerah lebih lemah yang memendam 

kekhawatiran terhadap tetangganya yang dominan—tidak menyuarakan 

tuntutannya dengan kosakata nasionalisme Indonesia, karena kesetiaanya 

kepada gagasan mengenai Indonesia sebagai sebuah masyarakat yang diidamkan. 

Sebaliknya, kepentingan-kepentingan kekuasaan lokal dan perlunya ’sebuah 

tempat di bawah matahari’ merupakan alasan yang lebih menentukan. Kesetiaan 

pada Jakarta merupakan bagian strategi untuk mempertahankan posisi guna 

’menyelenggarakan rumah tangga mereka sendiri’, seperti seperti diamanatkan 

dalam undang-undang tentang otonomi. Oleh karena itu, pujian Ruth McVey 

terhadap keberhasilan Indonesia sebagai komunitas yang diidamkan di 

seluruh negeri rasanya perlu dipertimbangkan ulang. Bagi pemerintah pusat, 

kesetiaan verbal pada Jakarta dari sebagian kaum elite yang khawatir—di 

daerah-daerah yang lebih lemah—sangat berarti. Raben menyimpulkan bahwa 

dalam banyak kasus Jakarta mengabulkan permintaan akan otonomi sebagai 

bagian strategi ’divide et impera’. Hal ini paling jelas dalam artikel pertama 

Gusti Asnan mengenai pemisahan Riau dan Jambi dari Sumatera Barat yang 

merupakan wilayah inti pemberontakan PRRI. Namun permintaan serupa 

yang berulang-ulang dari Buton yang dekat basis kekuasaan Kahar Muzakkar 

tidak ditanggapi. Sebaliknya, kaum elite Dayak memperoleh provinsi tersendiri, 

yaitu Kalimantan Tengah pada 1957, walau daerah mereka tidak berada dekat 

pusat pemberontakan. Mereka berhasil mendapatkan provinsi tersendiri berkat 

kombinasi strategi yang jitu, yaitu di satu sisi dengan merangkul pemerintah 

pusat dan di sisi lain mensponsori kerusuhan etnis di pedalaman. 

Secara umum, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat menggunakan 

strategi pemekaran administratif untuk mendapatkan lebih banyak dukungan 

di daerah. Tampaknya strategi ini berhasil dan dapat dipakai, bukan dalam 

kerangka pembangunan bangsa (nation building), melainkan dalam kerangka 

pembangunan negara (state building), ketika Indonesia merupakan negara 

yang masih muda dan lemah. Namun pemerintah nasional jelas tidak mau 

menerapkan kebijakan pemekarannya terlalu jauh. Dalam banyak kasus, 

permintaan dari para politisi dan kelompok lobi lokal untuk diizinkan 

membentuk provinsi tersendiri ditolak—paling tidak sampai belakangan ini. 

Permintaan Buton, Sulawesi Selatan dan Tengah untuk menjadi provinsi 

tersendiri, misalnya, masih ditolak Jakarta. Kisah yang lebih lengkap mengenai 
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pemekaran provinsi tahun 1950-an masih harus ditulis, tetapi paling tidak buku 

ini telah menyajikan analisis terhadap sejumlah contoh. 

Dari Pahlawan ke Pemimpin Daerah

Historiografi Orde Baru yang populer terutama memberikan perhatian pada 

sejarah daerah lewat apa yang dinamakan ’pahlawan’, seseorang yang pada suatu 

masa histori telah berjuang melawan Belanda. Perspektif pahlawan ini dapat 

dikatakan tidak memberikan keadilan pada para pemimpin daerah dan lokal 

yang telah memainkan peranan yang sama atau seringkali lebih penting dalam 

sejarah daerah itu. Karangan dalam buku ini mengungkapkan dengan jelas 

bahwa kesetiaan di daerah pada tahun 1940-an dan 1950-an seringkali lebih 

rumit dan dinamis daripada yang diungkapkan selama ini. Dan kaum elite 

daerah pun tidak mesti larut dalam hubungan dengan Jakarta, baik mendukung 

ataupun menentang. Cukup sering kaum elite lebih mengutamakan hubungan  

dengan kelompok elite lain di daerah mereka sendiri dan dengan kelompok elite 

dari daerah tetangga. Artikel Diks Pasande mengenai Toraja tidak menekankan 

hubungan antara daerah dengan pusat, melainkan menyoroti dinamika 

internal di Sulawesi Tengah. Diks menguraikan keberhasilan kaum milisi Toraja 

mengusir komandan TNI yang Islam dan kelahiran Bugis, Andi Sose, dan 

pasukannya sebanyak dua kali dari Sulawesi Tengah, pada tahun 1953 dan 1957. 

Sebelum itu, proses konsolidasi antara kaum elite tradisional Toraja dengan 

para pemimpin baru Kristen telah terjadi, khususnya sesudah pemilu tahun 

1955, yang memperlihatkan keberhasilan Parkindo di daerah ini. Persekutuan 

ini menunjukkan bahwa paling tidak sebagian dari kaum elite tradisional 

Toraja telah menyesuaikan diri dengan konstelasi politik baru dengan memeluk 

agama Kristen sebagai bagian integral dari identitas Toraja yang baru. Tokoh 

penting lain di Sulawesi Tengah ialah komandan militer Frans Karangan. Ia 

telah berjuang bersama Andi Sose selama revolusi, tapi tahun 1957 ia bergabung 

dengan orang Toraja melawan Andi Sose. Dapat disimpulkan dari tulisan 

Diks Pasande bahwa hubungan antara kaum elite dan tokoh-tokoh terkemuka 

lainnya sangat rapuh pada tahun 1950-an: teman bisa menjadi lawan, dan bekas 

musuh bisa menjadi sekutu.

Tulisan Gerry van Klinken dan Esther Velthoen menunjukkan proses 

serupa. Tokoh-tokoh utama mereka tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori 

sederhana sebagai ’orang baik dan orang buruk, tapi tampil sebagai pemimpin 

yang jeli memperhitungkan kekuatan, mengganti-ganti kesetiaan dan ideologi 
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mereka untuk memperoleh atau menyelamatkan kekuasaan. Contohnya, Kahar 

Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Christian Simbar di Kalimantan Tengah. 

Contoh lain adalah Tjilik Riwut, bupati Kotawaringin, yang dalam perkataan 

tetap setia kepada pemerintah nasional, sementara memanfaatkan aksi-aksi 

teroris di daerah pedalaman untuk memperoleh Provinsi Kalimantan Tengah 

yang otonom. Agustinus Supriyono melukiskan Ritonga, pemimpin terkenal 

gerakan serikat buruh independen yang berpengaruh dari galangan kapal 

pelabuhan Semarang pada awal tahun 1950-an, sebagai tokoh yang berhasil 

menimbulkan banyak kekacauan. ‘Solidaritas’nya terhadap kaum buruh bisa 

dibuktikan berdasarkan tekadnya sebagai pemilik perusahaan bongkar-muat 

yang bertujuan untuk menghancurkan para pesaingnya! Fokus terhadap 

para pemimpin daerah yang cukup berpengaruh tetapi kurang dikenal, 

yang menggunakan sentimen daerah dan lokal demi ambisi politik mereka, 

menciptakan pengertian yang lebih dalam mengenai dinamika daerah. 

Gerakan nasionalis dan para komandan perjuangan kemerdekaan telah 

diteliti secara mendalam, namun tulisan mengenai kaum elite tahun 1950-

an jauh lebih sedikit. Di beberapa daerah seperti Sumatera Utara dan Timur, 

kaum elite tradisional mengalami kemunduran yang besar, tapi di tempat 

lain kaum bangsawan dan para pemimpin suku terkemuka yang pernah 

ada sebelumnya tidak harus selalu bernasib sial. Ruth McVey menunjukkan 

bahwa di tingkat nasional, pamong praja menjalin hubungan intensif dengan 

para pemimpin militer non-bangsawan untuk melindungi kekuasan dan 

kekayaan mereka. Karangan-karangan dalam buku ini menggambarkan bahwa 

kaum elite tradisional—termasuk elite birokratis baru yang terbentuk pada 

masa penjajahan—di daerah yang dibahas dalam buku ini, cukup berhasil 

menyesuaikan diri dengan realitas politik yang baru. Suprayitno menceritakan 

bagaimana kaum elite ini merintangi pembentukan sebuah federasi Sumatera 

karena khawatir akan digantikan oleh para pemimpin nasionalis dan takut 

menghadapi persaingan di antara sesama mereka. Di Toraja, kaum elite tidak 

memilih bersekutu dengan para pemimpin militer yang kebanyakan datang 

dari luar daerah, melainkan memilih bekerja sama dengan seorang pemimpin 

politik Kristen lokal yang baru. Di daerah tempat para pemimpin militer lokal 

telah membangun basis ekonomi pribadi mereka selama revolusi, seperti yang 

dinyatakan Howard Dick, telah terjalin hubungan yang saling menguntungkan 

antara para pemimpin militer tersebut dengan kaum elite birokrasi dan 

pengusaha—terutama Tionghoa. Pendek kata, dapat disimpulkan dengan 

mudah, bahwa munculnya kaum nasionalis sama sekali tidak berarti kaum 
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elite lama telah tersingkirkan. Tetapi strategi dan persekutuan yang mereka pilih 

berbeda-beda, tergantung kondisi di daerah masing-masing.

Peristiwa-peristiwa tahun 1950-an tidak memungkinkan menarik 

kesimpulan sederhana mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah 

dalam perebutan kekuasaan di daerah. Karena kaum elite tradisional masih 

tetap eksis, maka mereka tidak sepenuhnya mundur dari panggung politik 

daerah. Para birokrat yang baru, para pemimpin revolusioner dan lain-

lain yang berpihak kepada yang menang secara nasional, bisa memperoleh 

kekuasaan dan kekayaan yang cukup besar. Mereka sering mengabaikan para 

pendukung mereka di daerah. Namun, dinamika pemekaran dan mobilitas 

sosial mengalami perubahan besar pada tahun-tahun terakhir dasawarsa itu. 

Dengan diberlakukannya keadaan darurat selama pemberontakan Permesta 

dan PRRI, dan kemudian diberlakukannya Demokrasi Terpimpin, bagi para 

pendukung setia pada pemerintahan pusat terbuka kesempatan besar untuk 

tampil ke permukaan, tanpa terhalang oleh perkembangan politik.

Barangkali, bahkan sampai sekarang inipun, masih ada keengganan 

untuk ’mengekspos’ pemimpin dan kelompok elite tertentu yang pernah 

memainkan peranan penting dalam sejarah daerah dan lokal pada kurun waktu 

yang belum lama berselang, khususnya jika mereka itu pernah dicap sebagai 

’lawan’ pemerintahan nasional. Namun tanpa mengungkapkan peranan 

mereka itu, sedikit sekali kemungkinan akan adanya penulisan sejarah yang 

lebih berimbang. 

Dari SARA ke Identitas Kedaerahan dalam Pembentukan

Selama tiga puluh dua tahun kekuasaannya, pemerintah Suharto menyingkirkan 

sejauh mungkin segala sesuatu yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan 

Antargolongan). Hal ini didahului oleh penolakan Soekarno terhadap semua 

sentimen kedaerahan yang dianggap sebagai atavisme kesukuan. Kebijakan 

ini tidak memungkinkan adanya pengkajian mengenai potensi daerah dan 

identitas kesukuan, meskipun terbukti bahwa pengertian tentang etnisitas—

dahulu dan sekarang—sangat melekat di batin sebagian besar orang Indonesia. 

Tuntutan untuk memperoleh otonomi daerah yang lebih luas, demikian juga 

merebaknya konflik antaretnis sesudah 1998, menunjukkan bahwa identitas 

etnis masih sangat hidup sesudah ditindas lebih dari tiga dasawarsa. Karena—

setelah dikungkung demikian lama—topik mengenai kesukuan muncul lagi 

pada tahun-tahun belakangan.
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Sepintas lalu dapat diasumsikan  bahwa identitas kedaerahan pasti 

berakar dalam periode silam, pada zaman penjajahan atau bahkan masa 

sebelumnya. Memang, solidaritas sesama suku sering ditampilkan sebagai 

wujud primordialisme, yaitu sentimen yang tidak pernah mengalami perubahan 

dan didasarkan pada budaya, ras, serta konstelasi komunitas yang dibentuk 

oleh sejarah. Pada kenyataannya, sementara negara-bangsa Indonesia masih 

dalam proses pembentukan, sedemikian pula terjadi pada daerah-daerah dan 

identitas suku. Batasan daerah maupun identitas suku  masih bersifat lunak; 

terbuktilah belum kokoh. Perlu diketahui perbedaan antarsuku pada waktu itu 

tidak selalu setajam sebagaimana tampak di permukaan, sehingga masih ada 

ruang untuk menegosiasikan batasannya. Tetapi hampir selalu pembentukan 

identitas beriringan dengan pembekuan kesadaran komunal dan berkorelasi 

dengan perkembangan historis tertentu.  Karangan Diks Pasande memberi 

contoh:  sebagian dari kaum elite Toraja di kawasan selatan Toraja memiliki 

hubungan keluarga dan politik dengan tetangganya orang Bugis, dan mereka 

menempatkan dirinya terpisah dari kalangan  bangsawan Toraja di bagian 

utara Toraja, dengan siapa hubungan mereka diwarnai persaingan untuk 

memperebutkan status dan kekuasaan di daerah pedalaman. Suatu identitas 

antarsesama Toraja sudah mulai terbentuk sejak tahun 1920-an, tetapi identitas 

itu baru mantap pada tahun 1950-an, ketika identitas ini mengadopsi karakter 

Kristen secara utuh. Identitas Kalimantan Tengah tidak pernah ada sebelum, 

katakanlah, tahun 1920-an, tetapi Christian Simbar mampu memanfaatkan 

antagonisme sebelum perang antara orang Dayak Kristen dan orang Melayu 

Islam untuk memperjuangkan adanya satu provinsi tersendiri. Oleh karena 

itu, buku ini membawa pesan berupa peringatan kepada peneliti untuk jangan 

menjadi korban penafsiran anakronistik mengenai identitas suku.

Dalam beberapa kasus (bukan contoh), kaum elite lokal mencoba 

merekayasa identitas daerah yang baru seperti identitas sesama orang Sumatera 

yang dibahas dalam tulisan Suprayitno, atau memperluas identitas yang sudah 

ada seperti tercermin dalam dalam gagasan ’Minangkabau Raya’ dalam artikel 

Gusti Asnan. Walaupun identitas daerah dapat disusun dan dimanipulasi, 

identitas itu hampir tidak mungkin bertahan hidup tanpa adanya identitas atau 

rasa kesetiaan yang sudah ada sebelumnya. Identitas Sumatera bersatu gagal 

dipertahankan karena tidak berakar dalam sejarah dan tidak disokong oleh rasa 

memiliki kepentingan bersama.  Demikian pula, perekayasaan Minangkabau 

Raya ternyata tidak berhasil, karena pemimpin Riau dan Jambi tidak bersedia 

menerimanya, mereka—sebagaimana dapat dipahami—memandang gagasan itu 
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sebagai bentuk imperialisme elite Minangkabau.

Upaya yang disebut di atas untuk menciptakan identitas daerah tidaklah 

berdiri sendiri. Mobilisasi politis dari identitas adalah ciri umum negeri 

bekas jajahan. Cita-cita demokrasi yang dianut oleh para pemimpin nasional 

menuntut aktivisme politik kaum elite di daerah untuk menarik pengikut dan 

memenangkan pemilihan. Inilah yang sesungguhnya terjadi di Indonesia tahun 

1950-an. Perlu disadari, bahwa aktivisme politik demi daerah jarang didukung 

oleh gerakan massa. Walau ada klaim mengenai kekhasan daerah, suku, dan 

agama, umumnya perjuangan itu tetap dan terutama dilaksanakan oleh kaum 

elite. Oleh karena itu, bila melakukan penelitian mengenai identitas daerah 

tahun 1950-an,  perlu dilihat dengan saksama siapa pemimpin-pemimpin yang 

mempropagandakan isu itu, dan apa tujuan mereka. Identitas komunal dengan 

mudah dapat dimobilisasi guna menyokong ambisi politik segelintir orang 

saja.

Rgpgnkvkcp"vgpvcpi"Fgoqmtcuk"Vcjwp"3;72/cp."{cpi"ÓOgp{korcpiÓ<"
Tidak Tabu Lagi?

Dengan pelembagaan Demokrasi Terpimpin tahun 1959, Presiden Soekarno 

melepaskan dirinya dari percobaan-percobaan demokrasi parlementer 

sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar 1950. Segera setelah Suharto 

mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965-1967, rezim Orde Baru mengikis 

makna demokrasi hingga tinggal kata-kata semata. Dengan dikuburnya 

demokrasi, maka minat historis terhadap topik ini juga ikut merosot.

Dilihat dari sudut ini, maraknya kembali kehidupan politik akhir tahun 

1990-an juga memicu minat historis terhadap masa lalu demokrasi, empat puluh 

tahun yang silam. Pada intinya, tahun 1950-an telah menghasilkan satu-satunya 

pemilihan umum yang bebas sebelum terjadinya Reformasi. Kegairahan debat 

politik, baik dalam partai politik, media, maupun di lingkungan lain, dalam 

dasawarsa itu sangat mengagumkan. Organisasi-organisasi sosial dan politik 

tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan, perdebatan publik berkembang 

dan berkumandang melalui berbagai rapat umum, konferensi, pidato publik, 

surat kabar, dan pamflet. Istilah seperti kedaulatan rakyat atau keadilan sosial, 

dan kata modern, merupakan konsep-konsep yang dipikirkan dan dibicarakan 

dengan penuh semangat. Dengan pengakuan kedaulatan, Indonesia memasuki 

zaman modern, dan kaum elite intelektual dan politik sadar sekali bahwa 

ini menghendaki blueprint masa depan, suatu cetak biru yang belum pernah 
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dihasilkan selama revolusi maupun selama perjuangan melawan kekuasaan 

kolonial Belanda. Harapan-harapan generasi pertama orang Indonesia dan 

sumbangan mereka terhadap kehidupan politik tahun 1950-an, terutama pada 

tingkat lokal dan daerah, masih menunggu untuk diungkapkan, begitu pula 

kegusaran dan hilangnya harapan untuk masa depan yang lebih baik di akhir 

dekade tersebut. 

Beberapa bab dalam buku ini mengungkapkan bahwa, partisipasi 

rakyat dalam proses politik dan diskusi mengenai bentuk Indonesia di masa 

depan tidaklah sama. Remco Raben mengungkapkan bahwa, meskipun 

memiliki beberapa kelebihan, masyarakat sipil pada tahun 1950-an masih 

terbelakang dan karena itu massa tidak mampu memengaruhi kebijakan 

politik. Tulisan Gerry van Klinken dan Diks Pasande mengutarakan bahwa 

pemilu tahun 1955 memang—terutama—digerakkan oleh kaum elite. Ruth 

McVey sudah menyatakan sebelumnya bahwa kaum elite benar-benar berusaha 

mengendalikan kekuasaan massa. Agustinus Supriyono dan Mutiah Amini 

mengungkapkan bahwa organisasi dan perjuangan kaum buruh di Semarang 

dan Kota Gede tidak mampu meningkatkan kesejahteraan material mereka. 

Gerakan tersebut malahan membuat mereka terjebak ke dalam proses polarisasi 

politik yang terjadi kemudian. Kasus-kasus di atas menerangkan bahwa proses 

itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sejarah politik setempat, serta 

keanekaragaman sosial agama. Diperlukan lebih banyak penelitian semacam ini 

agar dapat memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai kehidupan 

politik tahun 1950-an.

Waktu Nasional dan Waktu Lokal

Perbedaan perspektif mengenai sejarah yang disajikan dalam kata pengantar ini 

dapat dengan mudah diilustrasikan dengan metafora ’waktu’. Sebuah negara 

modern, dapat dikatakan adalah satu kesatuan bila semua jam berdetak secara 

bersamaan. Tetapi di Indonesia, seperti di kebanyakan negara bekas jajahan 

lain, bangsa dan daerah bisa dikatakan memahami waktu secara berlainan. 

Waktu nasional ditandai oleh lambang, ritual, dan peristiwa yang bermakna 

bagi seluruh bangsa, seperti bendera Indonesia, perayaan Hari Kemerdekaan 

17 Agustus, dan pemilu nasional tahun 1955. Fenomena ini disiarkan secara 

luas dan hanya sedikit orang di seantero Nusantara yang tidak mengetahuinya. 

Dengan demikian negara bangsa menetapkan ’baju’ yang sama untuk dipakai 

seluruh penduduk Indonesia. Tetapi inilah hanya sebagian kisah ini. Di sisi lain, 
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masyarakat di daerah juga memiliki berbagai lambang, ritual, dan peristiwa-

peristiwa sejarah tersendiri. Sebagai contoh, bagi orang Toraja peristiwa 

tahun 1957, ketika Andi Sose dan pasukannya dipaksa keluar dari daerah itu, 

merupakan titik kemenangan bagi orang Toraja yang masih diingat dengan 

bangga sampai hari ini. Demikian juga pemisahan antara daerah yang dikuasai 

Darul Islam dan TNI mengakibatkan terjadinya pemekaran wilayah di selatan 

Sulawesi.

Waktu nasional dan waktu lokal tidak mesti saling meniadakan; 

keduanya kadang-kadang saling bertemu. Satu contoh yang menarik mengenai 

berpadunya waktu nasional dan waktu daerah adalah deskripsi Gerry van 

Klinken mengenai kedatangan Soekarno di Palangkaraya tahun 1957, ketika 

orang Dayak berpakaian tradisional menyambut presiden dalam kunjungan 

untuk meletakkan batu pertama ibu kota yang baru Provinsi Kalimantan Tengah. 

Dan apakah pemilu nasional tahun 1955 dianggap sebagai peristiwa ’nasional’, 

atau apakah agenda-agenda dan persaingan politik lokal lebih dominan dalam 

pikiran para pemilih?

Uwfcj"Ycmvwp{c"Ogpkpiicnmcp"ÒPctcuk"DguctÓ"Kpvgitcuk"Dcpiuc

Buku ini dari semula direncanakan dengan tujuan yang utama untuk memberikan 

warna pada wilayah putih pada ’peta’ tahun 1950-an yang lama terabaikan. Ada 

juga tujuan yang lebih ambisius, yaitu menantang perspektif sentralistik yang 

telah berkembang dalam hampir semua kajian sejarah Indonesia, perspektif 

sejarah yang didasarkan kepada ’narasi besar’ orang Indonesia menyongsong 

nasib sebagai bangsa, bersatu padu menghancurkan belenggu penindasan 

kolonial, serta menanggulangi berbagai rintangan berupa perlawanan internal. 

Tujuan kami adalah mendorong fokus penelitian bergeser dari narasi besar yang 

menampilkan bangsa Indonesia menjadi satu keluarga besar dan bahagia ke 

arah penelitian yang memusatkan perhatian pada aktor yang berpengaruh di 

daerah. Apabila itu dilakukan, narasi besar integrasi bangsa tidak diganti oleh 

narasi besar lain, tetapi oleh serangkaian kajian-kajian historis yang spesifik. 

Dalam buku ini kajian seperti itulah yang kami kumpulkan, dan mengangkat 

pertanyaan payung: Bagaimana nasib daerah yang dipengaruhi dan ditentukan 

oleh realitas politik pada era 1950-an? Di mana konteks lokal, daerah, dan 

nasional saling bertemu?

 Dalam buku ini, penulis menjajaki dinamika daerah dan melalui upaya itu 

mengesampingkan kewajiban yang dipaksakan untuk menulis sejarah dari sudut 
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pandang nasional. Tidak perlu diragukan bahwa penelitian mereka diilhami oleh 

perkembangan politik di dalam negeri. Namun, agenda kami sama sekali tidak 

termotivasi oleh faktor politik. Kami hanya tidak puas saja dengan citra sejarah 

Indonesia yang bersifat berat sebelah akibat narasi besar integrasi bangsa yang 

sedemikian lama menjadi dominan. Sudah waktunya bagi sejarawan mencari 

perimbangan yang baru. Semoga buku ini berhasil menunjukkan betapa besar 

manfaatnya penelitian tentang masa lampau Indonesia dari sudut pandang 

kebhinnekaan. 



RUTH T. McVEY

KASUS TENGGELAMNYA SEBUAH 

DASAWARSA 

Periode pasca-revolusi pertama Indonesia telah menjadi sebuah Laut Sargaso 

bagi para cendekiawan: sebuah wilayah kebingungan dalam arus utama 

sejarah dari zaman penjajahan sampai sekarang, ditaburi dengan isu-isu yang tak 

terpecahkan atau sudah tak relevan lagi saat para akademisi dapat terdampar.1 

Oleh karena itu, periode tersebut adalah zona yang sebaiknya dihindari. Jadi, 

sekalipun para ahli tentang Indonesia telah menjajaki kedalaman arsip-arsip 

kolonial, mengupas kembali pengalaman Jepang, dan selanjutnya menjelajahi 

seluk-beluk perjuangan kemerdekaan, mereka cenderung dengan hati-hati 

melewati ‘periode interim parlementer saat negara masih lemah’ dalam 

perjalanan mereka untuk menjelaskan bagaimana Indonesia telah menjadi 

seperti sekarang ini (Lev 1990: 33).

Para juru bicara Orde Baru bahkan jauh lebih negatif daripada para 

cendekiawan: bagi mereka periode parlementer merupakan sebuah zaman 

penuh kekacauan politik, saat kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dan 

gagasan-gagasan asing diberi keleluasaan bermain; kesatuan yang dimenangkan 

dengan susah payah waktu perjuangan kemerdekaan terancam untuk lenyap 

sepenuhnya. Dalam pandangan mereka, irasionalitas Demokrasi Terpimpin 

dan kekerasan yang menyertai akhirnya bukan penolakan eksperimen dengan 

demokrasi konstitusional, melainkan konsekuensinya.

Bahwa pemerintah Suharto telah menggambarkan demokrasi 

konstitusional seperti ini adalah sesuatu yang dapat dimengerti; bagaimanapun 

juga, Orde Baru merupakan rezim otoriter yang ingin menggambarkan 

disiplinnya sebagai hal pokok bagi keselamatan bangsa. Tetapi karena banyak 

akademisi yang mengkaji dunia politik dan sejarah Indonesia modern selama 

1 Artikel ini ditulis tahun 1994 dan diterjemahkan dari bahasa Inggris. Judul asli “The case of the 

disappearing decade.” Dalam: David Bourchier dan John Legge (eds.), Democracy in Indonesia; 1950s 

and 1990s, hlm. 3-15. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1994. [Monash 

Papers on Southeast Asia 31.]
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ini adalah para orang asing yang liberal, yang tidak terikat pada Orde Baru 

baik oleh simpati ataupun keharusan, maka rasa cemas dan kecewa mereka ini 

menuntut penjelasan. Bagaimanapun juga, tahun 1950-an adalah zaman waktu 

politik Indonesia paling terbuka dan paling jelas berakar dalam masyarakat; 

masa ini menghasilkan pemilu satu-satunya yang benar-benar bebas yang 

pernah dialami oleh negara ini, dan menyaksikan sebuah wacana yang luas 

cakupannya mengenai bagaimana seharusnya negara ini. Pengalaman negara 

Indonesia dikaji—pada saat itu dan tak lama sesudahnya—dalam beberapa 

penyidikan yang paling penting yang pernah dibuat tentang masyarakat dan 

politik Indonesia. Oleh karena itu, kita mungkin akan mengira bahwa tahun 

1950-an akan dipakai terus sebagai titik rujukan. Namun yang terjadi adalah 

sebaliknya. Dasawarsa ini tenggelam dalam kegelapan yang mungkin baru 

sekarang mulai berakhir.

Tampaknya bagi saya, keraguan dan ketakutan kaum intelektual 

terutama beralasan ideologis—yakni, ditentukan oleh sebuah citra tentang 

bagaimana seharusnya Indonesia. Pada intinya, tema yang digeluti oleh baik 

para aktor politik Indonesia maupun para pengamat panggung Indonesia 

dari mancanegara, menyangkut persoalan bagaimana Indonesia mewujudkan 

dirinya sebagai suatu negara-kebangsaan. Visi agung ini, yang merupakan kisah 

historis utama selama hampir dua abad terakhir ini, telah memiliki urgensi 

yang khusus di Indonesia sebagai ‘negara kebangsaan baru’ yang terpaksa 

merebut kemerdekaannya dengan perlawanan bersenjata dan menciptakan 

sebuah rasa takdir bersama yang tidak pernah hadir sebelumnya. Lagi pula, 

sekalipun sebagian besar generasi pertama yang mempelajari Republik ini 

bukan orang Indonesia, mereka sangat terikat oleh simpati dan pengharapan 

ideologi pada perkembangan Indonesia sebagai negara kesatuan, dan karya-

karya tulis mereka merupakan sebuah kerangka intelektual bagi para peneliti 

berikutnya. Sebagai hasilnya, tema takdir nasional telah menentukan batas-batas 

untuk analisa-analisa mengenai Indonesia, sangat sering di bawah sadar dan 

dalam bidang-bidang yang tidak secara terang-terangan berhubungan dengan 

politik. Ada baiknya mengkaji dengan saksama asumsi-asumsi yang mendasari 

paradigma ini, karena asumsi itu akan mengungkapkan bukan saja bagaimana 

Demokrasi Nasional Indonesia telah dipahami tetapi juga bagaimana karakter 

elite politiknya yang berkuasa setelahnya.

Dalam mitos dunia tentang nasionalisme, mencapai rasa kebangsaan 

memiliki dua aspek yang dapat terjadi sebagai tahap-tahap sejarah: perolehan 

kedaulatan formal dan kemudian pengisian wadah itu dengan substansi. Aspek 
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yang pertama relatif tidaklah bersifat problematis. Dalam kasus Indonesia, selama 

ini biasanya perolehan kedaulatan telah digambarkan sebagai perkembangan 

bergaris lurus yang dimulai dengan munculnya kesadaran nasional pertama di 

kalangan cendekiawan yang baru sejak awal abad ke-20 sampai ke keberhasilan 

Revolusi. Perang kemerdekaan adalah titik puncak tahap ini dan wujud 

heroiknya, sekaligus titik terakhir sejarah yang masih dapat ditafsirkan secara 

tidak mendua. Alhasil, bagi kepemimpinan politik Indonesia, zaman Revolusi 

memiliki fungsi melegitimisasi dirinya dan bagi para ahli sejarah mempunyai 

daya tarik yang tidak dimiliki periode-periode lain.

Begitu tiba pada pertanyaan bagaimana mengisi bentuk kemerdekaan 

dengan substansi, para peserta politik pada saat itu harus memutuskan 

apakah hal ini paling baik dilakukan dengan menekankan ciri-ciri yang akan 

menempatkan Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain secara sosial, 

ekonomi dan politik (yakni, bangsa-bangsa yang dipandang paling berpengaruh 

pada tingkat internasional) atau apakah substansi itu harus didapatkan dengan 

membuang ciri-ciri asing yang dianggap tidak sesuai dengan ‘ke-Indonesia-an’. 

Pada umumnya, para kaum nasionalis telah menyatakan komitmennya pada 

tujuan kedua-duanya; pertanyaan kunci adalah proporsi masing-masing tujuan 

yang digabungkan dan bagaimana kemasannya yang disajikan pada masyarakat 

umum. Pasca-kemerdekaan para pemeran politik Indonesia dan pengamat 

pada awalnya beranggapan bahwa tujuan pertama harus ditekankan. Apa 

yang dipahami sebagai ‘modernitas’, telah merupakan tujuan integral gerakan 

nasional sejak awal. Lagipula, karena dalam sejarah tidak dapat ditemukan suatu 

budaya tunggal di kepulauan ini, maka penekanan pada akar-akar nasional 

sepertinya terlalu dibuat-buat dan malah dapat membawa risiko memecah-belah 

negara. Meskipun demikian, ketika upaya-upaya untuk menciptakan Indonesia 

yang modern mengalami masalah, pilihan kedua menjadi kian menarik. Hal 

yang terpenting, dengan menekankan ‘ke-Indonesia-an’ dapat dihindari suatu 

penilaian yang memfrustrasikan dan memalukan terhadap upaya Indonesia 

yang kurang cemerlang apabila dibandingkan dengan keberhasilan nyata negara 

lain.

Pandangan tentang periode parlementer sebagai semacam ujian 

keberhasilan menurut standar internasional yang dikerjakan Indonesia dengan 

hasil tidak lulus telah menjadi sangat berpengaruh, baik di kalangan orang 

Indonesia maupun di kalangan yang mengkaji mereka—dan bahkan sangat 

mungkin menyumbang secara berarti pada kecenderungan para akademisi 

liberal, untuk selanjutnya menghindari tahun 1950-an sebagai topik penelitian. 
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Bagi para pengambil keputusan politik pada saat itu, pilihan lain adalah untuk 

menegaskan bahwa kriteria internasional tentang kinerja adalah tidaklah berarti, 

sesuatu yang asing, bersifat menjajah dan ditujukan untuk mencegah bangsa ini 

menemukan jati dirinya. Sebaliknya, nilai-nilai dan momentum nasional dicari 

dengan cara mengingat kembali (atau merekayasa) saat-saat yang tepat dalam 

masa lalu pra-kolonial dan, lebih khusus lagi, masa Revolusi. Dengan peralihan 

ke Demokrasi Terpimpin, Revolusi menjadi dimitoskan sebagai katalisator yang 

menyatukan energi rakyat mencapai suatu kekuatan yang tak tertahankan; dan 

reproduksi kondisi dinamis yang terkendali ini diajukan sebagai jalan bagi 

negara-kebangsaan untuk menyegarkan dirinya kembali.

Perbedaan pendapat tentang tolok ukur internal dan eksternal untuk 

menilai keberhasilan Indonesia juga terdapat di kalangan sesama pengamat 

akademis, dan paling menonjol dalam tukar pendapat antara Herbert Feith 

(1982) dan Harry Benda (1982). Benda, dalam reaksinya pada dikotomi antara 

‘penyelesai-masalah’ dan ‘pembuat-solidaritas’ yang merupakan leitmotif 

atau kerangka analisa buku penting karya Feith yang berjudul “The Decline 

of Constitutional Democracy in Indonesia”, menawarkan gagasan bahwa 

kriteria ini terlalu terikat pada pra-anggapan bahwa Indonesia harus meniru 

pengalaman Barat. Sekalipun Indonesia pada akhirnya akan ‘termodernisasi’, 

dia berargumentasi bahwa negara ini akan melakukannya dengan caranya 

sendiri, setelah meluruhkan hiasan-hiasan kebarat-baratan yang bersifat 

dangkal. Dengan demikian, tugas para ahli sejarah (dan ahli ilmu sosial) adalah 

untuk mengkaji intisari tradisi asli budaya dan masa lampau Indonesia, dan 

melihat bagaimana tradisi asli ini memengaruhi kekiniannya, bukan mengukur 

negara ini dengan memakai model asing, yang oleh karena itu secara umum 

kurang relevan. Feith, sebaliknya, menolak sifat asing model Barat, pemerintah 

negara mana pun yang kompleks dan sebagian termodernisasi, sebagaimana tak 

diragukan termasuk Indonesia, harus memerhatikan pelaksanaan fungsi-fungsi 

ekonomi secara efisien, dan oleh karena itu harus menyokong berbagai kegiatan 

yang dipandangnya sebagai asing secara budaya, dan a priori tidak dikehendaki 

(Feith 1982:28).

Pada saat itu, bagi kebanyakan akademisi argumentasi Benda tampak 

sebagai suara realisme, karena memperlunak harapan-harapan tinggi pada 

dampak positif dari kemerdekaan yang berakar dalam idealisme liberal. 

Pandangan ini yang semakin berpengaruh tercermin dalam kecenderungan 

para analis yang terlihat di kemudian hari untuk menjelaskan perilaku 

politik orang Indonesia terutama dalam artian nilai-nilai budaya tradisi asli. 
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Sekarang ini kita mungkin lebih cenderung menerima desakan Feith tentang 

manajemen aparat negara yang efisien dan menyetujui bahwa modernisasi tidak 

dapat dicapai dengan mengusir sistem kapitalis dunia. Bagi para analis tahun 

1990-an, manajemen negara yang baik dan sistem kapitalis adalah prasyarat 

pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara, dan unsur ini juga merupakan dasar 

utama legitimasi Orde Baru.

Namun, dalam hal lain, posisi Feith dalam “The Decline of 

Constitutional Democracy in Indonesia” berbeda dengan pendekatan masa 

kini. Dia menganggap bahwa demokrasi politik adalah bagian integral proses 

modernisasi dan penguatan negara akan muncul sebagai hasil pencerahan 

budaya dan bukan sebaliknya. Dalam hal ini—sebagaimana masih umum pada 

tahun 1950-an dan sebagian besar tahun 1960-an—Feith beranggapan bahwa 

modernisasi adalah masalah perubahan budaya yang termasuk ‘pembangunan 

kebangsaan’ (nation-building). Visi ini menawarkan pandangan bahwa melalui 

pendidikan, peran serta langsung dalam tingkat-tingkat pemerintahan, dan 

bimbingan kaum elite yang sanggup merundingkan perbedaan-perbedaan yang 

ada di antara berbagai kelompok, rakyat jelata di negara-negara berkembang 

akan menolak bujukan komunisme, menolak daya tarik hubungan politik 

berdasarkan keterikatan-keterikatan ‘primordial’ yang berakar dalam agama 

dan identitas etnis, dan akan memilih sebuah ‘budaya kewarganegaraan’ (civic 

culture) yang menyediakan sebuah kerangka untuk debat politik.

Baik Feith maupun Benda menekankan pentingnya budaya—

keberlangsungannya atau transformasinya—suatu pandangan yang saat ini 

sudah dianggap ketinggalan zaman. Yang penting sekarang adalah bukan 

‘pembangunan kebangsaan’ (nation-building) tetapi ‘pembangunan negara’ 

(state-building), yaitu penciptaan pranata-pranata yang mampu menjalankan 

kehendaknya negara. Yang penting adalah orientasi para pemimpin, bukan 

massa rakyat. Para pemimpin harus memperhitungkan kepentingan umum 

atas pertumbuhan ekonomi dan kekuasaan nasional. Mereka harus memiliki 

kecakapan, kemauan, dan aparat politik untuk melaksanakan program mereka. 

Dalam visi ini, yang merupakan halangan bukanlah tradisi, melainkan 

kepicikan para pemimpin itu sendiri dan kehadiran kelompok-kelompok 

berkuasa yang saling bersaing. Kepentingan, bukan budaya, dipandang sebagai 

sumber tindakan. 

Dalam ilmu politik Barat, tema pembangunan negara muncul dari 

keprihatinan atas ketertiban sosial yang pertama kali diutarakan dalam karya 
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Samuel Huntington." ÐPolitical Order in Changing Societies” (1968) dan 

mencapai titik puncaknya dalam ‘penemuan kembali’ pentingnya peran negara 

pada tahun 1980-an dan argumen bahwa sebuah negara yang kuat—sebuah 

negara yang tidak berpihak pada kelompok-kelompok sosial mana pun—adalah 

syarat hakiki industrialisasi kekinian. Dengan demikian, adalah negara, bukan 

bangsa, yang bentuknya harus memperoleh substansi. Kemudian, negara dapat 

membubuhkan cetakannya pada bangsa. Negara harus berurusan dengan 

hubungan kesetiaan primordial, pertama-tama dengan menekannya; mungkin 

hubungan itu dapat muncul kembali dalam bentuk yang sangat terkendali dan 

diarahkan-ulang, sebagai hiasan-hiasan pada tema kesatuan yang direkayasa 

oleh pusat. Orde Baru telah merupakan contoh pendekatan ini yang sangat 

berhasil.

Meskipun sekarang ini penekanan teori yang berkenaan dengan negara 

kuat memusatkan perhatian pada sumbangan negara pada pembangunan 

ekonomi, fokus awalnya adalah pada tugas untuk menetapkan keamanan dan 

ketertiban, dan peran negara inilah yang tetap diutamakan oleh rezim Suharto. 

Yang ditekankan adalah bahwa keamanan ini bukan sekadar hasil kekuasaan 

negara, tetapi menyangkut pelaksanaan dan ketaatan pada peraturan. Kendati 

antek-anteknya bertingkah sewenang-wenang, Orde Baru ingin menggambarkan 

dirinya sebagai pembela ‘normalitas’ dan ‘negara hukum’ serta sang wasit yang 

menjaga ketaatan pada aturan main untuk interaksi antara kekuatan-kekuatan 

sosial di Indonesia.

’Budaya kewarganegaraan’, yang pada zaman sebelumnya dipandang 

sebagai timbul dari musyawarah suatu masyarakat yang belajar dari partisipasi 

politik, kemudian muncul sebagai serangkaian norma-norma—yaitu Pancasila2—

yang dirumuskan oleh negara dan disajikan pada rakyat sebagai paham rakyat. 

Jaman pada saat norma-norma politik masih diperdebatkan dan belum 

diturunkan dari atas kemudian digambarkan sebagai sebuah era kekacauan 

dan penetas kekerasan, sebagaimana telah kita sebutkan di atas. Sementara 

periode parlementer memang bisa dilihat sebagai contoh zaman yang buruk, 

ada baiknya menurut visi ini untuk tidak mempelajari detil-detilnya dengan 

teliti, karena pengungkapannya dapat membangkitkan kembali emosi-emosi 

dan ambisi-ambisi yang berbahaya. Singkatnya, periode 1950-an adalah seperti 

Kotak Pandora yang tutupnya harus tetap terkunci rapat. Para cendekiawan 

2 Doktrin Negara Indonesia, yang terdiri atas lima asas: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang 

adil dan beradab; Kesatuan dan persatuan bangsa; Demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan 

dari permusyawarahan perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Indonesia dan pengamat asing dengan alasan-alasan masing-masing, telah setuju 

mengenai hal itu sampai saat ini.3

Saya ingin mengusulkan bahwa kita bisa mendekati periode parlementer 

ini dari sudut pandang yang berbeda. Periode ini, terlepas dari—bahkan sebagian 

oleh karenanya—kebuntuan politik, kemunduran ekonomi dan ketegangan 

sosial, merupakan zaman waktu kelompok-kelompok terkemuka Indonesia 

mulai sadar akan kepentingan bersama sebagai kelas penguasa. Mereka 

menyadarinya melalui pengalaman parlementer itu sendiri. Karena, walaupun 

memobilisasikan harapan massa yang tidak dapat terpenuhi, demokrasi 

parlementer juga menyediakan arena diskusi untuk kalangan elite yang sangat 

diperlukan untuk mempertahankan kepaduan negara.

Ini bukan berarti mengingkari bahwa para pemimpin berusaha 

untuk mengembangkan atau mempertahankan kedudukannya dengan cara 

memanfaatkan perasaan primordial atau perasaan kelas rakyat jelata; sangat 

jelas mereka melakukannya dan dengan makin menggebu-gebu makin meluntur 

kepercayaan pada demokrasi parlementer. Tetapi para pengamat Indonesia 

pasca-revolusi telah memusatkan perhatian pada dorongan sentripetal, 

dan mengabaikan kenyataan bahwa sebagian besar pemimpin membatasi 

ketergantungan mereka pada dukungan massa. Bagaimanapun juga, tidaklah 

diperlukan Demokrasi Terpimpin, apalagi Orde Baru, untuk mengalahkan 

tantangan-tantangan terbesar yang dihadapi pada periode tersebut. Darul 

Islam adalah sebuah kekuatan yang tidak berdaya lagi pada saat periode ini 

berakhir. 4 Demikian pula, meskipun terdapat kesenjangan ekonomi dan 

ketimpangan politik antara Jawa dan daerah-daerah di luar Jawa, hampir tidak 

ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk memisahkan diri dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hanya di Maluku Selatan terdapat suatu 

gerakan yang ingin melepaskan diri dari Republik, sedangkan pemberontakan-

pemberontakan daerah lainnya, seperti Pemerintah Revolusioner Republik 

Indonesia (PRRI) dan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta), bermaksud untuk 

menjatuhkan pemerintahan di Jakarta, bukan untuk mendirikan negara yang 

terpisah. Pemberontakan-pemberontakan ini menarik kekuatannya terutama 

dari kelompok tertentu di dalam aparat militer. Sebenarnya pemberontakan-

pemberontakan ini lebih didorong oleh persaingan antarkelompok yang saling 

3 Artikel ini ditulis tahun 1994.

4 Gerakan Darul Islam memperjuangkan sebuah negara Islam. Berpusat di Jawa Barat, Sulawesi dan Aceh, 

gerakan ini bertahan dari tahun 1948 sampai pimpinannya, Kartosuwirjo, ditangkap dan dihukum mati 

pada tahun 1962.
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memperebutkan posisi kepemimpinan dalam Angkatan Darat daripada oleh 

kepentingan daerah. Bahkan para pemimpin sipil yang paling tidak setia pun tidak 

mau mengambil langkah yang mungkin akan memberikan mereka pengakuan 

dan bantuan asing yang amat mereka perlukan, yaitu memproklamasikan sebuah 

negara teritorial yang terpisah. Dan juga PKI, berhadapan dengan alternatif 

untuk memajukan kepentingannya dengan mungkin mengorbankan kesatuan 

negara, memilih untuk mendukung Nasution dan Soekarno, meskipun itu 

berarti harus menerima hukum darurat perang dan Demokrasi Terpimpin. Para 

pemimpin komunis menerima semua itu karena loyalitas pada negara kesatuan 

sudah tertanam terlalu dalam di hati mereka. Di samping itu, mereka juga 

terlalu meragukan apakah solidaritas rakyat atas dasar kepentingan kelas dapat 

mengalahkan kesetiaannya pada negara kesatuan sehingga mereka tidak berani 

mempertimbangkan sebuah langkah yang mungkin akan memenangkan Jawa 

untuk PKI dengan mengorbankan kepulauan lainnya.

Mengingat kedangkalan kesadaran nasional Indonesia yang tidak berakar 

dalam sejarahnya, kelemahan kekuasaan pusat, dan keuntungan ekonomi serta 

politik yang dapat ditimbun oleh para elite daerah dengan mendirikan negara 

sendiri, maka ketidak-hadiran separatisme yang serius adalah hal luar biasa. 

Ini adalah bukti betapa kokohnya gagasan Indonesia sebagai ‘masyarakat 

yang diimpikan’ (imagined community) yang telah dianut oleh elite pribumi 

kepulauan ini,5 dan juga bahwa mereka sebenarnya yakin bahwa perbedaan 

pusat-daerah dapat ditengahi oleh demokrasi parlementer, walaupun mereka 

enggan mengakuinya. Sama halnya dengan penolakan sebagian besar pemimpin 

Muslim untuk mengapkir pemerintahan Republik meskipun mereka gagal dalam 

perjuangan mengubah sifat sekulernya menjadi negara Islam. Inilah buktinya 

bahwa mereka beranggapan tujuan-tujuan Islam harus diperjuangkan melalui 

negara-kebangsaan Indonesia, bukan dengan menentangnya. Sekaligus ini adalah 

bukti bahwa sistem parlementer berfungsi cukup baik dalam merundingkan 

perbedaan-perbedaan antara golongan sekuler dan agama. Betapapun kacaunya 

dunia politik pada waktu itu, kita tidak boleh meremehkan arti penting sebuah 

sistem penengah yang berfungsi dengan cukup memadai untuk mengukuhkan 

rasa kebersamaan sebagai bangsa. Uni Soviet dan Yugoslavia menunjukkan apa 

yang terjadi pada negara-negara yang—walau tampaknya bersifat otoriter—gagal 

meyakinkan golongan-golongan elitenya bahwa kepentingan-kepentingan 

5 Lihat Anderson 1983, terutama hlm. 104-28. Sebagai sebuah gambaran, bandingkan dengan kesulitan-

kesulitan yang telah dialami Indonesia dalam membujuk masyarakat Timor Timur tentang takdir 

bersama mereka.
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mereka dapat terlayani jika mereka tetap bersama.

Pada waktu yang sama Indonesia menjalankan pengalamannya dengan 

demokrasi parlementer yang memperkuat keyakinan bahwa negara ini harus 

tetap satu, pengalaman ini juga mengikis atau setidak-tidaknya menyebabkan 

tafsiran ulang secara menyeluruh terhadap anggapan dasar lainnya yang 

berakar dalam perjuangan kemerdekaan, yaitu bahwa legitimisasi terletak pada 

kehendak rakyat jelata. Tentu saja, selalu terdapat keraguan tentang hal ini. 

Peran serta rakyat jelata dalam politik telah diperdebatkan hampir dari awal 

Revolusi, dan banyak dorongan untuk menghalang-halanginya berasal dari 

segmen kaum elite yang paling terpengaruh oleh budaya Barat. Komitmen para 

‘penyelesai-masalah’ menurut kerangka pikir Feith—pada demokrasi liberal jelas-

jelas diperlunak oleh penemuan bahwa khalayak ramai tidak berpandangan 

sama dengan gagasan-gagasan mereka tentang apa yang perlu dilakukan. Lebih 

buruk lagi, sejak pertengahan tahun 1950-an, rakyat jelata menunjukkan rasa 

tertarik pada komunisme yang semakin nampak. Para ‘penyelesai-masalah’ yang 

merasa alergi dan jijik terhadap ideologi komunisme, melihat perkembangan 

ini sebagai ancaman terhadap posisi ekonomi dan sosial mereka, sekaligus 

membahayakan bagi negara karena PKI bertekad untuk melepaskan Indonesia 

dari ruang pengaruh Amerika, sedangkan mereka sendiri beranggapan bahwa 

ruang pengaruh itu merupakan lingkungan internasional yang paling tepat 

dan menguntungkan bagi negara. Akibatnya, mereka segera mulai mencari 

dukungan yang kuat di luar kerangka politik parlementer.

Para pemimpin lainnya, terpengaruh oleh keyakinan demokratis, 

perhitungan-perhitungan keuntungan partai, atau ketakutan bahwa mereka 

akan kehilangan pijakan untuk menuntut kepemimpinan sosial mereka, lebih 

enggan mencari basis kekuasaan non-parlementer. Tetapi, kebimbangan mereka 

sudah meruncing, dan tekanan-tekanan ekonomi serta politik pada tahun-

tahun terakhir dasawarsa mematahkan apa yang tersisa dari daya dorong untuk 

mengikutsertakan rakyat. Demokrasi Terpimpin adalah semacam kompromi 

yang tetap memakai simbolisme Revolusi dan massa, sementara pada saat 

yang bersamaan memulihkan sebagian besar kekuasaan para pamong praja 

dan mengukuhkan peran serta militer dalam semua tingkat pengambilan 

keputusan.

Salah satu hasil perkembangan ini adalah berangsur-angsur munculnya 

sebuah kutub anti-kerakyatan yang berpusat pada angkatan bersenjata. Inilah 

yang merupakan arus bawah politik dari gerakan yang sering disebut Gelombang 

Revolusi oleh Soekarno. Ketika gelombang ini muncrat pada bulan Oktober 
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1965, arus bawah ini cukup kuat untuk membawa negara ini ke arah yang benar-

benar berlawanan dengan momentum di permukaan. Bahkan sesungguhnya, 

apabila dilihat dari beberapa aspek, gelombang ini mengantar keadaan politik 

kembali ke titik awal pasca-revolusi. Para ikon awal ‘penyelesai-masalah’, seperti 

Sumitro Djojohadikusumo dan Sultan Hamengku Buwono dari Yogyakarta, 

tampil kembali di panggung politik dan membangkitkan kembali hubungan 

antara angkatan bersenjata dan para pemimpin sipil beserta agenda-agenda 

yang selama ini telah didiamkan tetapi tidak pernah dilenyapkan. 

Pada awalnya, para pengamat gabungan kelompok-kelompok ini lebih 

terkesan dengan komponen militernya dibandingkan komponen sipilnya, yang 

sebagian didukung oleh gagasan tentang ‘aparat militer sebagai modernisator’, 

suatu gagasan yang telah mendominasi pikiran para ahli ilmu politik asal 

Amerika yang ingin membenarkan gelombang pasang pengambil-alihan 

kekuasaan oleh kalangan militer di dunia ketiga yang beraliran anti-komunis. 

Sebagai hasilnya, mereka jauh lebih terkesan oleh peran khusus dalam politik 

Indonesia yang diklaim oleh Angkatan Darat dibandingkan dengan apa yang 

menurut saya adalah fakta yang pada akhirnya lebih penting, yakni bahwa para 

eselon-eselon yang lebih tinggi di Angkatan Darat semakin erat hubungannya 

dengan segmen-segmen elite pemerintahan dan politik yang relevan.

Kita dapat melihat perkembangan ini dalam evolusi sosial korps perwira. 

Walaupun TNI setelah revolusi telah memulangkan para perwiranya yang 

paling rendah tingkat pendidikannya dan kurang kosmopolitan, sepanjang 

periode 1950-an tingkat pendidikan anggotanya pada umumnya masih 

tetap rendah dan prestise sosial mereka sangat kurang dibandingkan dengan 

wibawa para birokrat sipil yang kedudukannya sejajar. Namun demikian, pada 

akhir dasawarsa para keluarga priyayi tinggi semakin menautkan diri mereka 

dengan korps perwira melalui perkawinan, sebagai sumber perlindungan dan 

keuntungan dan juga karena kedua bela pihak semakin sepakat tentang isu 

seperti ancaman komunisme dan perlunya menjauhkan rakyat dari politik.

Dengan penyitaan dan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda 

oleh para militer dan peran serta Angkatan Darat dalam badan-badan lembaga 

pemerintahan sejak diberlakukan Keadaan Darurat yang dinyatakan pada tahun 

1957, para perwira memperoleh pengalaman dan koneksi dalam lingkungan 

ekonomi dan birokrasi. Ini bukan pertama kalinya banyak perwira penting 

terlibat dalam urusan-urusan ekonomi. Karir Suharto adalah contoh yang baik 

akan arti penting koneksi-koneksi bisnis dalam membiayai unit Angkatan 

Darat baik selama Revolusi maupun tahun 1950-an. Yang paling nampak bagi 
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para pengamat pada waktu itu adalah korupsi dan salah urus ekonomi negara 

akibat campur-tangan perwira di dalamnya. Tetapi, yang mungkin lebih penting 

bagi Orde Baru sendiri, ialah bahwa masuknya militer dalam ekonomi dan 

pemerintahan negara membantu mendorong elite birokrat dan militer menuju 

sebuah penilaian yang sama atas masalah-masalah yang dihadapi negara.

Oleh karena retorikanya, sikap anti-Baratnya, dan kebaikan hati 

Soekarno terhadap kaum komunis yang semakin terlihat, maka kita cenderung 

mengingat Demokrasi Terpimpin sebagai sebuah zaman mobilisasi massa. 

Tetapi sebenarnya tidaklah demikian, kecuali pada saat acara-acara resmi. Dalam 

kenyataan, instrumen-instrumen untuk melenyapkan suara rakyat diciptakan 

(atau dihidupkan kembali dari zaman penjajahan), sementara kemerosotan 

ekonomi dan kerusuhan-kerusuhan yang kian menjadi-jadi sangat membantu 

memperkuat opini elite yang tidak terucapkan tetapi semakin merebak 

bahwasanya pengambilan keputusan nasional perlu dibebaskan dari tuntutan-

tuntutan dari bawah. Tentu saja Soekarno tidak dapat mengakuinya, karena 

legitimasi beliau terletak pada klaim bahwa dialah juru bicara rakyat. Demikian 

pula, kaum politik aliran kiri tetap membutuhkan lambang Rakyat dan Revolusi 

sebagai pembenaran politik meskipun bukan sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Tetapi mereka pun bersekongkol untuk mengurangi peran-serta 

rakyat jelata sampai menjadi sekadar sandiwara saja, demi pelestarian keutuhan 

nasional dan untuk mencegah terjadi putus hubungan terbuka dengan kalangan 

konservatif yang dipimpin militer di satu pihak dan radikalisme kerakyatan di 

pihak lain. Pada akhirnya, mereka masuk lubang yang telah mereka gali untuk 

orang lain. Ketika perpecahan muncul, terdorong oleh kekacauan ekonomi, 

retorika revolusioner, dan ketidaksabaran rakyat, baik Soekarno maupun kaum 

komunis tidak sudi (atau mungkin berpikir bahwa mereka tidak mempunyai 

kesempatan) untuk menangani krisis selain dengan melakukan pendekatan-

pendekatan lebih lanjut pada yang sesama elite.

Dengan ini saya tidak bermaksud mengatakan bahwa berakhirnya 

Demokrasi Terpimpin dengan caranya yang khas tidak dapat dihindari. 

Sebagaimana para pengamat tentang Indonesia periode 1950-an dalam buku 

“Democracy in Indonesia: 1950s and 1990s” telah menyimak bahwa kekalahan 

Hatta dan para penyelesai-masalah tidak kelihatan pasti pada waktu itu, dan 

bahwa rentetan kejadian ternyata menentukan, kita juga tidak dapat mengatakan 

bahwa Demokrasi Terpimpin akan runtuh sebagaimana telah terjadi (Bourchier 

dan Legge 1994). Tetapi apa yang dimaksud di sini adalah bahwa penyebaran 

sentimen elite tentang kebutuhan atas demobilisasi rakyat dan sebuah rezim 
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otoriter yang berpusat pada Angkatan Darat berperan besar dalam meruntuhkan 

Orde Lama dan pengembangan hubungan kerja sama yang mulus antara 

kalangan sipil dan militer sebagai penggantinya. 

Dengan demikian, ’negara kuat’ yang muncul dari puing-puing 

Demokrasi Terpimpin tidaklah dibangun atas asas yang baru tetapi atas dasar 

kesepakatan yang telah disiapkan secara pelahan dan dengan susah payah. Itu 

berarti rezim baru memiliki kader dan militer yang telah yakin berdasarkan 

pengalaman bahwa peran-serta rakyat dalam politik harus benar-benar dibatasi, 

negara harus menyesuaikan diri pada hubungan kuasa pada tingkat global 

dan pertalian ekonomi dunia yang nyata, dan apa yang lebih penting adalah 

keberhasilan ‘pembangunan’ ekonomis ketimbang mewujudkan intisari 

nasional atau sebuah ideal internasional. Kekuasaan ‘negara kuat’ Indonesia 

tidak hanya dibangun atas fundamen penindasan militer yang kejam terhadap 

kaum oposisi saja, tetapi atas dasar kesepakatan elite yang lebih luas tentang apa 

yang perlu dilakukan.

Salah satu alasan mengapa Orde Baru tampak sangat berbeda dengan 

apa yang mendahuluinya adalah bahwa massa rakyat jelata telah lenyap dari 

panggung politik. Kekerasan yang mengiringi kepergiannya telah ditafsirkan 

sebagai tanda pergolakan revolusioner. Tetapi, ketika dari sudut pandang 

tertentu perubahan ini bersifat sangat dahsyat—tentu saja bagi mereka yang 

menjadi korbannya—dampaknya pada sistem politik relatif sedikit. Kita hanya 

perlu memperhitungkan jumlah besar para politisi yang karirnya membentang 

zaman Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Terpimpin sampai Orde Baru 

untuk mengingatkan diri kita bahwa, pada tingkat elite, lebih banyak yang 

dilestarikan daripada yang hilang saat pergantian-pergantian rezim. Unsur-unsur 

keikutsertaan rakyat yang mengancam keamanan telah dicabut sampai akar-

akarnya dengan menggunakan tindakan kekerasan berskala besar yang berhasil 

menyingkirkan kaum komunis. Perlu digarisbawahi bahwa pada umumnya 

kekerasan ini didukung oleh negara. Sejak itu, Angkatan Bersenjata sebagai juru 

selamat nasional menggantikan kehendak rakyat sebagai sumber inti legitimasi. 

Menggantikannya tetapi tidak menguburkannya, karena kini kita melihat isu 

ini muncul kembali.

Para analis Indonesia kinian, cenderung berurusan dengan kekuatan-

kekuatan sosial yang bertindak di dalam ruang lingkup sistem; dan karena 

massa ‘mengambang’ berperan serta dalam politik hanya melalui ritual negara 

yang disebut pemilu alias pesta demokrasi, maka gerakan-gerakan penting di 

luar kelompok penguasa tampak terbatas pada segmen elite yang terdiri dari 
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cendekiawan dan pengusaha. Karena sepertinya tidak mungkin mendapatkan 

dukungan massa (dan bagaimanapun juga, mereka jelas-jelas memiliki perasaan 

mendua terhadapnya), kelompok-kelompok ini terlibat dalam dialog langsung 

dengan negara yang sangat tidak setara. 

Gambaran bahwa sekelompok kritisi yang kecil menantang negara 

yang amat besar mengandung kemiripan dengan dan mengingatkan kita 

akan permulaannya gerakan nasionalis (Anderson 1994). Gambaran ini juga 

menimbulkan sesuatu yang boleh dikatakan kebangkitan kembali debat Benda-

Feith, yang paling terungkap jelas dalam ulasan Daniel Lev (1990) dan William 

Liddle (1990) pada waktu konferensi tahun 1986 tentang politik dan kelas 

menengah di Indonesia. Lev mengambil posisi yang mirip posisi Feith, dengan 

argumentasinya bahwa pertumbuhan ‘strata menengah’ yang berpendidikan 

merupakan kekuatan yang akan mendorong perubahan. Mengingat kehadiran 

negara Indonesia di tengah masyarakat Indonesia yang sangat menonjol 

sekarang ini, strata ini akan merasa perlu untuk menuntut pengurangan 

kewenangan negara dan pembukaan kesempatan untuk debat. Liddle, yang 

cenderung mengikuti alur pemikiran Benda tidak setuju dengan tafsiran Lev. 

Dia menggarisbawahi bahwa apa yang harus diperhitungkan adalah legitimasi 

Orde Baru di mata kekuatan-kekuatan sosial Indonesia—khususnya ABRI, yang 

kepemimpinannya diberikan tempat yang kuat dalam sistem. Orde Baru telah 

menghadiahi kelas menengah, dia menjelaskan, dan kelas menengah tidak 

akan menggigit tangan yang memberinya makan. Dengan demikian, “Presiden 

Suharto dan rekannya telah membangun sebuah sistem politik yang akan 

bertahan lebih lama daripada masa jabatan mereka” (Lev 1990: 58).

Kedua argumen ini lebih menekankan kepentingan daripada budaya, 

kekuasaan negara daripada koherensi nasional. Kedua-duanya memusatkan 

perhatian pada konfrontasi antara birokrasi dan kaum borjuis yang semakin 

berpengaruh tetapi tanpa berakar nyata dalam kelas pedesaan atau kelas pekerja 

Indonesia dan tanpa terikat kepentingan dengannya pula. Pandangan mana 

yang akan tampak lebih ‘realistis’ di mata generasi berikut? Atau akankah 

tafsiran-tafsiran Lev dan Liddle nanti dilihat tidak lagi menyangkut inti 

permasalahan?

Hanya sejarah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi 

kita dapat membahas beberapa poin yang muncul dalam debat mereka. Untuk 

memulai dengan yang paling khusus, mari kita lihat pentingnya watak politik 

ABRI yang cirinya adalah kesadaran atas peran ideologis dirinya, desakannya 

agar tetap hadir di tengah kehidupan politik, dan perembesannya dalam 
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struktur ekonomi, pemerintahan, dan politik. Tentu saja pandangan ABRI 

tentang peran dan tempatnya dalam masyarakat (yang hanya berangsur-angsur 

timbul mulai sejak akhir 1950-an) berbeda dengan pandangan rezim militer yang 

‘klasik’, yang—paling sedikit dalam retoriknya—memahami pengambilalihan 

kekuasaan oleh tentara sebagai langkah sementara demi menyelamatkan bangsa 

untuk kemudian menarik diri kembali ke barak pada saat krisis telah berlalu. 

Sesungguhnya ABRI mengambil peran untuk dirinya yang jauh lebih mirip 

dengan peran sebuah partai komunis yang mapan—mungkin bukan sepenuhnya 

secara kebetulan, mengingat persaingan yang lama antara PKI dan ABRI dan 

kecemburuan ABRI pada organisasi PKI.

Tidak ada yang akan menghalangi monolit sejenis ini untuk memimpin 

ekspansi kapitalis, sebagaimana terbukti di Repubik Rakyat Cina di bawah 

pimpinan Deng Xiaoping. Tetapi, kapitalisme menciptakan pusat-pusat 

kekuasaan di luar aparat negara, yang pada ujungnya akan membatasi otonomi 

dan kewenangan negara serta organisasinya yang berkuasa. Lagipula, jangka 

panjang organisasi monolitik cenderung menjadi keropos dan kehilangan 

hubungan dengan masyarakat luas. Nasib ini mungkin akan menimpa suatu 

tentara, bahkan lebih awal dibandingkan sebuah partai massa, karena militer 

tidak memiliki hubungan ritual dengan suara-suara dari bawah. Lagipula, 

kenyataannya bahwa sudah banyak anak yang berasal dari keluarga tentara 

memilih karir non-militer menunjukkan kemungkinan besar bahwa militer 

Indonesia tidak akan menutup dirinya sebagai kasta. Kemungkinan jauh lebih 

besar bahwa dengan perkembangan kapitalis yang berlanjut di Indonesia pada 

era pasca-Suharto, peran khusus ABRI akan pudar menjadi retorika semata dan 

juga pengalaman revolusi. Lalu, kepemimpinan militer akan semakin menjadi 

bagian sebuah kelas penguasa yang lebih luas, dan dapat diantisipasi bahwa 

intervensinya akan dilaksanakan atas nama komunitas yang lebih luas dan 

bukan semata-mata untuk mempertahankan hak istimewa tentara sendiri saja. 

Pasti ada kebenaran dalam pendapat Liddle, bahwa ada batasan-batasan 

yang jelas pada tingkat demokratisasi yang terbayang oleh ‘kelas menengah’ 

Indonesia.6 Dialog antara kritisi liberal dan negara tampak serupa David 

6 Middle class atau ‘kelas menengah’ adalah istilah yang banyak digunakan tetapi jarang diberikan 

definisi yang jelas oleh para ahli ilmu sosial. Dalam buku yang di dalamnya terdapat debat Lev-Liddle, 

para penulis menggunakan istilah itu untuk kaum borjuis secara umum, yakni anggota kaum borjuis 

yang bukan fungsionaris negara, segmen-segmen kaum borjuis yang menduduki posisi cukupan atau 

perantara dalam elite sosial-ekonomi, dan seterusnya. ‘Kelas menengah’ adalah sebuah kategori ekonomi 

atau politik sekaligus kategori budaya karena ia tergantung pada rasa sadardiri yang memunculkan 

sudut pandang tentang perbedaan antara masyarakat sipil dan negara. Itu adalah gagasan yang sangat 

modern, dan ia mensyaratkan keberadaan baik aparat pemerintahan yang luas dan kompleks maupun 
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melawan Goliath karena arenanya telah dikosongkan para pemain lain. 

Kaum liberal hanya dan terutama tertarik memperluas ruang mereka untuk 

mengekspresi dirinya, menciptakan suatu ruang yang tidak didominasi oleh 

negara. Keinginan segelintir orang untuk melenyapkan kesewenang-wenangan 

negara dalam memperlakukan rakyat bukan berarti mereka menghendaki 

mengerahkan kelompok-kelompok yang diperlakukan tidak adil agar mencari 

penembusan, sekalipun itu diizinkan oleh pihak yang berwenang. Minat kaum 

borjuis Indonesia sekecil minat negara Orde Baru untuk membuka lagi Kotak 

Pandora yang isinya partisipasi masyarakat, kesetiaan bersifat primordial, 

dan ketidakpuasan berdasarkan perbedaan kelas bawah. Mungkin apa yang 

masih akan mempertahankan negara ini, yang kehadiran politiknya sepertinya 

maha kuat, pada masa yang akan datang adalah, pertama, ketakutan bahwa 

dibalik topeng negara yang kuat tersembunyi sebuah negara yang lemah, dan, 

kedua, pandangan bahwa membuka kesempatan untuk masyarakat di luar elite 

perkotaan harus ditangani dengan sangat hati-hati sekali.

Biar pun ruangnya dibatasi oleh dua faktor tersebut, tidak mustahil akan 

timbul tekanan menuju konstitusionalisme. Ini bukan sekadar masalah nilai-

nilai yang diterima dari luar negeri (walau pengaruh gagasan-gagasan dunia tidak 

boleh dipandang remeh). Sebuah ekonomi kapitalis yang sedang berkembang 

menciptakan keadaan, baik permintaan yang lebih besar atas pemerintahan yang 

menerapkan peraturan dan bersifat rasional maupun sekelompok orang yang 

relatif berkecukupan, berpengaruh dan berpendidikan yang tidak tergantung 

pada negara untuk mata pencaharian mereka tetapi merasa bahwa mereka harus 

mempunyai suara perihal bagaimana negara diurus. Mungkin saja mereka ini 

adalah anak-anak dari pemegang kekuasaan birokrasi dan militer: karena pilihan 

maupun karena kurang ketersediaan tempat, banyak anak-anak pejabat senior 

tidak mengejar karir dalam pemerintahan negara. Meningkatnya hubungan 

erat antara negara dan dunia bisnis dan kompleksitas organisasi sosial dan 

ekonomi akan menghadirkan sebuah kelas penguasa yang sadar akan dirinya 

dan yang kepentingannya melintasi khususnya eselon atas tentara serta kalangan 

pemerintahan, bisnis, dan profesional. Perkembangan seperti ini juga akan 

mendatangkan tuntutan yang meningkat atas sebuah forum yang berwenang—

penduduk perkotaan yang berpendidikan, relatif berkecukupan dan dalam jumlah yang cukup banyak. 

Secara keseluruhan—sebagaimana kita lihat di bawah ini—karena kesadaran ‘kelas menengah’ tentang 

perbedaan antara kepentingan negara dan kepentingan sosial dapat masuk ke dalam tingkat atas elite 

yang memimpin, maka posisi kelas menengah ‘di tengah’ tidaklah begitu penting. Mungkin akan lebih 

jelas jika kita merujuk ke konsep borjuis, dengan pemahaman bahwa ini termasuk mereka yang menerima 

gaji.
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tempat segmen-segmen elite dapat merundingkan perbedaan-perbedaan di 

antara mereka dan bersama-sama menentukan apa yang harus diprioritaskan. 

Dan proses yang sama akan menghasilkan tekanan untuk perwakilan politik 

bagi para elite pada tingkat lokal.

Akhirnya, walaupun memperluas partisipasi politik rakyat jelata 

akan diselenggarakan dengan sangat hati-hati dan dengan kecemasan yang 

mendalam untuk tidak mengulangi pengerahan tuntutan-tuntutan yang tidak 

dapat dipenuhi, suatu bentuk perwakilan dan debat akan penting bagi aparat 

keamanan negara sebagai sumber intelijen tentang arus politik di masyarakat 

bawah dan sebagai sarana perantara bagi rakyat jelata dan penguasanya. 

Semakin arus urbanisasi dan hubungan pasar menggantikan adat dan jaminan 

melalui hubungan tradisional semakin mendesak pula suatu kebutuhan atas 

bentuk perwakilan dan debat. Dengan kata lain, demokrasi konstitusional ada 

manfaatnya, dan bukanlah kebetulan bahwa bentuknya secara historis terkait 

dengan perkembangan kapitalisme.

Tetapi dengan mempertimbangkan prospek masa depan Demokrasi 

Konstitusional Indonesia, kita perlu membenamkan dalam benak kita beberapa 

syarat (caveats). Yang pertama, pemerintah yang bentuknya demokratis tidak 

selalu berarti bahwa isinya juga bersifat demokratis. Bentuk konstitusional tidak 

secara otomatis berisi muatan ideologis yang sesuai; melainkan acapkali maksud 

untuk memilih bentuk demokratis adalah justru untuk membelokkan tekanan-

tekanan untuk mengisinya dengan substansi demokratis. Sangat mungkin sebuah 

sistem yang secara formal bersifat demokratis-liberal tidak menawarkan pilihan 

riil sama sekali kepada massa rakyat jelata—contohnya, Filipina pra-Marcos (dan 

pasca-Marcos?). Perlu diingat pula, bahwa demokrasi konstitusional tidak selalu 

berarti keadilan sosial terjamin. Ada kemungkinannya bahwa sebuah rezim 

yang sangat otoriter lebih sadar akan kebutuhan untuk menyediakan pelayanan 

yang menguntungkan rakyat dibandingkan dengan rezim yang demokratis: 

bandingkan misalnya upaya-upaya Orde Baru untuk pembangunan daerah 

pedesaan dengan, sekali lagi, Filipina. Motivasi pemerintah Indonesia boleh saja 

lebih didasari pertimbangan ketahanan negara daripada kepedulian mengenai 

kesejahteraan orang banyak, tetapi mungkin juga diilhami oleh pelajaran, yang 

tidak kecil artinya, dari PKI yang telah meyakinkan para pemimpin militer 

bahwa akan berbahaya bila kesejahteraan rakyat jelata diabaikan. Tetapi terlepas 

dari motivasinya, kebijakan pemerintah Orde Baru menunjukkan bahwa paling 

sedikit sesuatu telah dilakukan untuk rakyat.
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Para pengamat ilmiah sering membedakan demokrasi dan otoriterianisme 

secara tegas, sedangkan dalam kenyataan perbedaan yang tajam tidak selalu 

ada. Kebiasaan pengamat ini berakar dalam kecenderungan mereka untuk 

memaksakan tipe-tipe ideal pada realitas yang memiliki nuansa yang banyak—

sebuah ‘mania’ atau penyakit para ahli sosial untuk memasukkan umat manusia 

yang begitu beranekaragam dalam kotak-kotak teoritis yang rapi. Selain itu, 

kebiasaan ini juga mencerminkan dominasi konsep-konsep Anglo-Amerika 

yang menyangkut praktik demokrasi dalam cara berpikir para ahli ilmu politik 

secara umum. Tetapi, khususnya dalam kasus seperti Indonesia, perubahan 

nyata pada masa mendatang yang dekat mungkin berupa perubahan yang 

berangsur-angsur dalam perilaku dan pemahaman, penafsiran ulang lembaga-

lembaga yang ada, dan hanya pada tahap berikutnya yang mungkin masih 

harus ditunggu lama (jika memang kelihatan benar-benar perlu) akan bermuara 

pada sebuah kekuasaan yang citranya dirumuskan kembali.

Berkaitan dengan satu aspek khusus pemahaman pengamat luar telah 

berubah sejak debat tentang demokrasi Indonesia dimulai. Walaupun antusiasme 

kinian untuk ‘negara kuat’, ‘penguasa-penguasa otonom’, dan ‘otoriterianisme 

yang mendorong pembangunan’ (developmental authoritarianism) mungkin 

akan terbukti bersifat sementara, sekarang ini sudah pasti bahwa dalam model 

internasional untuk modernisasi demokrasi konstitusional tidak lagi diterima 

sebagai prasyaratnya (atau yang pernah menjadi alternatifnya, totaliterianisme 

komunis). Jikapun ada kaitan di antaranya, demokrasi konstitusional lebih 

dipandang sebagai hasil modernisasi yang dapat dicapai ketika elite yang 

berkuasa telah mentransformasikan ekonomi dan masyarakat sedemikian 

rupa sehingga dapat menyokong ‘budaya kewarganegaraan’ (civic culture) yang 

memungkinkan peran serta rakyat jelata yang bertanggung jawab.

Cara berpikir seperti inilah tercermin dalam sikap kaum borjuis Indonesia 

yang berhati-hati menghadap ‘Kotak Pandora’ yang berisi demokratisasi. 

Gambaran ini lebih realistis mengingat bagaimana caranya demokrasi di negara-

negara Barat telah dipertahankan. Untuk mempertahankan stabilitas sosial, para 

elite Barat dari dulu sudah mencari akal untuk menawarkan pilihan-pilihan 

kepada rakyat yang riil atau kelihatan riil, tetapi sekaligus tidak mengancam 

ketertiban sistem. Rakyat harus diyakinkan bahwa tidak ada pilihan lain selain 

demokrasi, bahwa perbaikan akan datang hanya dengan menyempurnakan 

lembaga-lembaga yang telah ada. Oleh karena itu, harus ada tingkat konsensus 

sosial yang tinggi, orang harus mau menutup mata terhadap visi-visi alternatif, 

dan debat harus diciutkan sampai isu-isu yang ‘dapat dikendalikan’. Tuntutan-
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tuntutan harus dibatasi pada apa yang realistis (yakni apa yang dapat diterima 

oleh mereka yang memerintah), karena harapan massa yang tinggi dan tidak 

terpenuhi telah menyebabkan ambruknya demokrasi di banyak negara, 

termasuk Indonesia pada periode 1950-an. Semua ini bukan sekadar menuntut 

disiplin dan indoktrinasi, tetapi juga kesanggupan para penguasa untuk 

memahami dan memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak tertahankan oleh 

kaum yang diperintah. Orang banyak harus mempunyai alasan untuk percaya 

pada sistem, agar tidak mengalihkan kepercayaan mereka pada sistem yang lain. 

Bagaimanapun juga, pada saat Kotak Pandora dikosongkan dari kekuataan-

kekuatannya yang bersifat menghancurkan, apa yang tersisa di dalamnya adalah 

harapan: dan harapan, jika dibiarkan lepas, dapat menjadi ancaman yang paling 

mengerikan bagi sebuah orde yang berkuasa.
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HOWARD DICK

EKONOMI INDONESIA 

PADA TAHUN 1950-AN: KURS 

BERANEKA, JARINGAN BISNIS 

SERTA HUBUNGAN PUSAT-DAERAH 

Kembalinya Indonesia ke demokrasi perwakilan, otonomi daerah, dan 

perselisihan separatis setelah 1998 telah menghidupkan kembali minat 

pada era tahun 1950-an.1 Ada beberapa kemiripan yang sangat menarik dengan 

dasawarsa kehidupan bangsa pertama yang kacau balau itu, sehingga tentunya 

membenarkan sebuah penjelajahan. Kendati demikian, kemiripan ini sebagian 

besar bersifat dangkal. Konteks dan jalannya tahun 1950-an beranjak sangatlah 

berbeda dengan periode sejak tahun 1998. Pada tahun 1950-an, ditengah 

kekacauan dan cita-cita revolusi serta dekolonisasi, sebuah bangsa baru sedang 

memunculkan diri yang ciri-cirinya masih sedang diperdebatkan pada waktu itu. 

Dua generasi kemudian, pada akhir Orde Baru, negara bangsa Indonesia telah 

menjadi substantif sekaligus opresif: tantangannya adalah untuk menyusunnya 

kembali. Manfaatnya mengkaji periode tahun 1950-an bukan semata-mata 

untuk memahami kejadian kinian—meskipun mungkin terdapat beberapa 

pencerahan. Tetapi tujuannya adalah untuk memahami dengan lebih baik 

dasawarsa pertama yang formatif dan hampir terlupakan tadi, serta mengenali 

jalan alternatif membangun negara baru yang pada awal dasawarsa itu masih 

terbuka dan lantas gugur. 

Melihat kembali tahun 1950-an berarti berhadapan dengan masalah 

historiografi. Sudut pandang konvensional dapat dikatakan menggambarkannya 

sebagai sebuah ‘kejatuhan dari singgasana’. Artinya, dasawarsa ini diawali 

dengan harapan tinggi dan berakhir dengan kekecewaan bagi mereka yang yakin 

dan setia pada demokrasi perwakilan. Meskipun Belanda telah dibuang dari 

bumi Indonesia tanpa ampun, bangsa ini terguncang oleh konflik bersenjata, 

1 Penulis berterima kasih kepada Thee Kian Wie untuk komentar atas naskah sebelumnya.
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dikecewakan oleh demokrasi, dan ekonominya lemah (Bourchier dan Legge 

1994). Kepustakaan yang ada sarat dengan tragedi, kemunduran, keruntuhan, 

dan kegagalan. Sudut pandang ini mencerminkan kekecewaan umum terhadap 

keberhasilan tahun 1950-an, tetapi berangkat dari titik awal yang a-historis. Perlu 

diingat bahwa dasawarsa ini sebenarnya tidak hanya berakhir dengan gejolak, 

tetapi memang sebenarnya sudah berawal dengan gejolak. Dengan demikian, 

apa yang perlu dikaji bukan hanya lembaga-lembaga sementara sebuah bangsa 

yang sedang dalam proses mencari jati dirinya tetapi juga hakikat gejolak itu 

sendiri.

Bab ini mempertanyakan apakah ada keteraturan di balik gejolak yang 

ditampakkan melalui kajian tentang ekonomi dan bisnis saat itu. Bahan 

pepustaka yang sangat sedikit mengenai pulau di luar Jawa pada tahun 1950-an 

terutama memusatkan perhatian pada kejadian politik, yakni pemberontakan 

di Maluku, Sulawesi Selatan, dan Aceh, serta ketegangan yang meningkat antara 

Jakarta dengan pulau di luar Jawa yang memuncak saat pemberontakan PRRI 

dan Permesta pada tahun 1958. Keadaan perekonomian hanya disinggung 

sebagai bagian konteks pemberontakan tersebut. Karangan ini mengemukakan 

bahwa distorsi ekonomi bukan hanya bagiannya keadaan waktu itu, tetapi 

merupakan faktor utama dalam konflik pusat-daerah, kendati konstelasi politik 

membawa hasil yang berbeda-beda di tingkat provinsi.

Lagipula, dalam lingkungan bisnis yang sangat terdistorsi, terlihat 

kontinuitas yang signifikan dari segi para pelaku perdagangan dan pelayaran 

selama dasawarsa-dasawarsa setelah 1940-an. Ini menjadi lebih jelas ketika 

mengkaji ekonomi pasar gelap dan jaringannya daripada ekonomi resmi yang 

sebagian besar fiktif sifatnya dan juga ketika dilihat peran Singapore sebagai 

pelabuhan penyaluran barang bebas bea cukai (entrepot) di luar wilayah 

Indonesia dan pusat berdagangan dan finansial yang menjadi tempat berlindung 

bagi pelaku tersebut.

Mengingat keterbatasan data, karangan ini memulai dengan fakta-fakta 

global untuk menyoroti efek redistributif besar-besaran dari kebijakan pemerin-

tah terhadap pertukaran nilai mata uang dan bagaimana hal ini memengaruhi 

lingkungan bisnis, khususnya jaringan perdagangan dan pengangkutan, baik di 

Indonesia bagian barat maupun timur. Bagian kedua selanjutnya mengaitkan 

sebuah model perebutan sumber daya daerah melalui rent-seeking oleh kalangan 

yang berkepentingan, yaitu dunia bisnis, aparat sipil, dan militer setempat, dan 

rekanan mereka pada tingkat nasional. Dalam kesimpulan karangan ini, saya 



39EKONOMI INDONESIA PADA TAHUN 1950-AN

menawarkan tafsiran bahwa konflik regional adalah dampak yang nyaris tak 

dapat dielakkan dari sebuah kebijakan terhadap nilai tukar mata uang yang 

menyimpang dan redistributif. Inilah yang menyebabkan penggumpalan 

kekuasaan dan sumber daya di Jakarta yang kemudian menjadi persoalan dasar 

dalam pembangunan bangsa sejak 1950 dan seterusnya. Persoalan kedua yang 

menjadi semakin penting pada waktu itu dan setelahnya adalah diskriminasi 

terhadap orang Indonesia keturunan Tionghoa.

Ekonomi Makro: Hambatan bagi Pendapatan Negara dan Devisa2

Pendapatan adalah syarat mutlak bagi sebuah negara (bangsa). Tanpa pendapatan, 

negara tidak dapat memelihara angkatan bersenjata untuk mempertahankan 

perbatasannya, menjaga keamanan dalam negeri, membiayai birokrasi, 

menanamkan modal pada sarana dan prasarana pokok atau menawarkan 

pelayanan publik minimal yang perlu untuk mempertahankan kepatuhan 

masyarakat. Belanda mengelola Indonesia sebagai koloni dengan tarif pajak 

yang rendah berkat ekonomi pembelanjaan yang sangat ketat dan beberapa 

tambahan yang berasal dari surplus berbagai perusahaan negara (Booth 1998). 

Dengan pengalihan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah 

baru Indonesia menghadapi tuntutan untuk pembelanjaan yang lebih mendesak. 

Pihak Belanda yang menyetujui pengalihan kedaulatan dengan enggan hati, 

memaksa Indonesia untuk menerima sebagai salah satu persyaratannya kewajiban 

untuk melunasi hutang negara kolonial dan mengintegrasikan sebagian besar 

aparat negara penjajahan, baik sipil maupun militer ke dalam negara yang baru 

(Meijer 1994; Dick 2002:170-1). Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia 

menghadapi tugas yang sangat menantang untuk melaksanakan rehabilitasi dan 

pembangunan. Dengan demikian, pemerintah terpaksa menaikkan pajak. 

Dalam ekonomi perdagangan yang terbuka, devisa juga merupakan suatu 

hambatan. Hampir tanpa basis manufaktur, Indonesia terpaksa mengimpor 

segala-galanya, mulai dari sandang sampai peralatan mesin dan transportasi, 

ditambah lagi dengan bahan pangan dasar dalam jumlah yang cukup besar. 

Kemampuannya untuk membiayai impor yang sedemikian banyak dengan 

hasil penjualan barang ekspor primer telah sangat terbatas sekali, karena sektor 

2 Tren makro ekonomi tahun 1950-an terdokumentasikan dengan baik pada saat itu oleh Higgins (1957), 

Paauw (1963), Mackie (1967), dan lainnya, dan baru-baru ini telah ditinjau kembali oleh Booth (1998) 

dan Dick (2002). Kecuali untuk beberapa perbedaan pendapat mengenai estimasi pertumbuhan (lihat 

Booth 1998, Van der Eng 2002), statistik dasar dan analisa ekonomi tidak diperselisihkan.
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ekspor telah mengalami kemunduran yang sangat berarti selama pendudukan 

Jepang dan revolusi kemerdekaan yang terjadi kemudian. Dikarenakan kurs 

rupiah yang resmi dipatok pada nilai yang terlalu tinggi, maka barang ekspor 

menjadi terlalu mahal bagi para pembeli asing. Akibatnya, munculnya yang 

luas yang menghasilkan suatu keadaan yang timpang. Defisit negara yang 

merupakan hasil keadaan ini, kemudian ‘diimbangi’ dengan ‘solusi’ birokratis. 

Secara kebetulan saja, pecahnya Perang Korea pada bulan Juni 1950 

memicu harga barang ekspor yang strategis melonjak tinggi sekali, khususnya 

untuk karet dan minyak. Sebagaimana halnya dengan boom minyak setelah 

tahun 1973, tiba-tiba Indonesia menikmati keberuntungan pendapatan devisa 

yang mendadak, yang sebagiannya dapat diambil oleh pemerintah melalui 

pungutan pajak untuk meringankan kesulitan anggaran belanja negara. 

Sayangnya, keberuntungan mendadak ini hanya berlangsung selama satu tahun 

lebih, dan sebagian besar dihambur-hamburkan pada barang tahan lama, 

terutama kendaraan bermotor. 

Meninjau kembali, efek boom Perang Korea dapat dikatakan membawa 

pengaruh buruk. Ini mungkin tak nampak langsung. Dalam diagram permintaan 

dan persediaan yang sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan 

sebagai pergeseran ke arah luar dari kurva persediaan devisa. Artinya, kuantum 

ekspor pada waktu itu menghasilkan jauh lebih banyak pendapatan berupa 

devisa daripada sebelum dan sesudahnya. Ambruknya boom ini seharusnya 

menyebabkan kurva persediaan devisa beralih kembali kira-kira ke posisi 

semula. Tetapi itu tidak terjadi. Pada kenyataannya, boom tahun 1950 membawa 

konsekuensi yang tidak dapat diputar balik lagi.

Pertama, permintaan atas devisa yang terutama disebabkan oleh 

permintaan atas barang impor, juga ikut berubah ke arah luar dan tidak kembali 

ke posisi semula. Tingginya pendapatan devisa mengendurkan permintaan atas 

impor barang yang sudah tertahan lama dan, bersamaan dengan kemerdekaan 

negara, meningkatkan harapan atas taraf hidup yang lebih tinggi. Kelebihan 

anggaran belanja pemerintah memungkinkan peningkatan pembelanjaan barang 

impor, bukan saja untuk rehabilitasi sarana prasana yang mendesak, tetapi juga 

untuk perlengkapan militer, kendaraan kantor, dan barang konsumsi. Terakhir, 

kalangan bisnis berusaha untuk menghidupkan kembali dan meningkatkan 

kapasitasnya. Untuk mengurangi tekanan atas permintaan barang impor, 

pemerintah membuat pengelompokan barang impor, membebani bea tambahan 

pada barang mewah yang diimpor, dan hanya memperbolehkan bahan pangan 

yang ‘pokok’, sandang, dan bahan baku untuk diimpor dengan kurs resmi.
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Konsekuensi boom kedua adalah pungutan pajak oleh pemerintah  

pada barang ekspor yang lumayan tinggi. Pada saat puncaknya, kebijakan ini 

yang berupa upaya mengalihkan sebagian dari keuntungan pemasukan devisa 

mendadak untuk mendanai rehabilitasi dan pembangunan yang mendesak 

memang masih dapat dibenarkan demi kepentingan nasional. Masalahnya 

adalah bahwa pajak-pajak tersebut tidak dihapuskan ketika harga kembali ke 

tingkat normal. Oleh karena itu, hanya barang pertanian menurun, khususnya 

yang dibayar ke petani kecil. Hasilnya adalah tidak ada insentif lagi untuk 

ekspor dan meningkatnya rasa tidak puas mereka. 

Ketiga, kombinasi perizinan devisa, pajak ekspor, dan bea tambahan 

impor telah menciptakan kondisi ‘rumah-kaca’ untuk korupsi di kalangan 

pejabat pabean dan bea cukai, keuangan, dan devisa negara. Pada tahun 1952 

Indonesia sudah benar-benar berada pada sistem ganda perdagangan resmi dan 

tidak resmi, yang terjalin oleh simpul-simpul pasar gelap dalam devisa asing 

(Corden dan Mackie 1962). Jadi, ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran 

Indonesia ditanggulangi pemerintah bukan dengan cara merangsang kenaikan 

harga barang ekspor tetapi melalui peraturan yang semakin timpang.

Rezim perdagangan yang muncul dari boom Perang Korea adalah 

rezim yang baru dan sangat terdistorsi. Sudah sejak tahun 1930-an, kebijakan 

pemerintah kolonial Belanda telah menjadi semakin mengendalikan, sehingga 

sebagian besar jenis regulasi ekonomi sudah berlaku saat penyerbuan Jepang: 

pajak-pajak ekspor (melalui berbagai dewan pemasaran atau (fonds), bea masuk 

atau cukai, pengendalian harga, dan perizinan untuk kuota produksi (Dick 

2002). Di atas dan di luar mekanisme kontrol ini yang sudah ada, pemerintah 

Belanda pada tahun 1946 menambahkan pengendalian devisa dan perizinan 

impor di daerah yang diduduki kembali. Namun, kurs rupiah yang tunggal 

masih tetap dipertahankan tanpa membedakan antara ekspor, impor, dan arus 

modal. Pada bulan Maret 1950, pemerintah nasional baru mulai meninggalkan 

kebijakan itu dengan memperkenalkan kurs terpisah untuk ekspor dan impor, 

dan untuk transfer keuntungan. Devaluasi korektif pertama pada tahun 1952 

mengurangi diskriminasi kurs yang berlaku untuk ekspor, tetapi kebijakan 

ini disertai dengan bea tambahan yang beranekaragam untuk impor dengan 

maksud membatasi impor.

Sistem baru ini dapat disebut sebagai suatu sistem kurs beraneka, sebuah 

ciri yang umum di negara-negara Dunia Ketiga pada tahun 1950-an dan 1960-

an. Dengan kata lain, kurs resmi yang diberlakukan berbeda-beda per jenis 
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kategori transaksi berupa ekspor, impor, dan arus modal. Bahkan di dalam tiga 

kategori ini diciptakan subkategori dengan kurs yang ditetapkan juga berbeda-

beda. Diferensiasi ini dapat timbul akibat perbedaan nilai tukar itu sendiri atau 

sebagai akibat pajak-pajak tambahan, cukai atau bea tambahan (Corden 1971: 

87-92). Logika ekonomi murni mungkin akan memilih menghapuskan defisit 

neraca pembayaran melalui devaluasi, tetapi para menteri dan penasihat enggan 

melakukannya berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, sudah diyakini secara 

luas bahwa permintaan dunia untuk ekspor sangatlah tidak lentur, sehingga 

devaluasi akan mengurangi penerimaan bersih devisa. Kedua, daya tarik impor 

murah pangan, bahan mentah ‘pokok’ serta barang modal murah sangatlah 

menggoda pada saat konsep perlindungan efektif masih belum sepenuhnya 

dipahami. Dapat ditambahkan lagi, bahwa para birokrat, rekan-rekan bisnis 

mereka serta partai-partai politik cenderung memilih sistem yang dapat mereka 

urus dan manfaatkan untuk mencari tambahan pendapatan mereka (rent-

seeking) melalui jaringan mereka (patronage). Masalah-masalah yang timbul 

ditanggulangi dengan devaluasi dan penyesuaian berkala terhadap nilai tukar 

rupiah yang berbeda-beda tanpa mempertanyakan apakah sistemnya sendiri 

sehat atau tidak.

Sistem kurs beraneka, kendati selain kebijakan yang direncanakan juga 

ditemukan secara kebetulan, ternyata sistem perpajakan pemerintah pusat yang 

efektif. Kebanyakan pemerintah menghadapi masalah dasar pajak yang terlalu 

terbatas untuk kebutuhan pembelanjaan negara. Berbeda dengan pemerintah 

kolonial, pemerintah Indonesia memutuskan berdasarkan alasan politis pada 

awal tahun 1950-an, bahwa petani tidak dapat diminta untuk membayar pajak. 

Sementara itu, pajak barang konsumsi atau pajak pertambahan nilai belum 

dikenal sebagai jenis standar perpajakan, sedangkan perusahaan-perusahaan 

negara (BUMN) cenderung menjadi beban pada penghasilan pajak ketimbang 

menambahnya. Jadi, yang tinggal saja adalah pajak pada bisnis besar, yakni 

bisnis Belanda, dan perdagangan, yang dipandang kurang lebih sama. Pada 

saat gelombang pasang nasionalisme ini, orang Indonesia berpendapat bahwa 

perdagangan luar negeri didominasi oleh kantor dagang ‘Big Five’ Belanda, dan 

melihat bahwa sebagian besar ekspor yang terdiri dari hasil perkebunan dan 

pertambangan minyak dikendalikan oleh perusahaan Belanda atau perusahaan 

asing lain. Termasuk kesepakatan Meja Bundar yang mengatur pengalihan 

kedaulatan, pihak Belanda telah mewajibkan Indonesia untuk melunasi hutang-

hutang Belanda. Oleh karena ingin membalas dendam karena persyaratan 
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itu dipaksakan pada Indonesia, banyak yang berpikir untuk membiarkan 

perusahaan-perusahaan Belanda membayar pajak Indonesia sekarang. Tanpa 

menghiraukan akibatnya pada jangka panjang, pajak-pajak perdagangan 

dianggap wajar-wajar saja. Di samping itu, mekanisme birokratis sudah ada 

untuk mengatur pajak-pajak sedemikian. Pada tahun 1951, pada puncak boom, 

pelbagai pajak perdagangan telah menyumbang sekitar 70% penghasilan pajak 

dan pada pertengahan 1950-an sekitar 50% (Paauw 1960:181), sementara pada 

saat itu pajak langsung (yakni pajak pendapatan dan pajak penghasilan), 

telah menurun sampai 20%. Bea-bea tambahan untuk ‘barang-barang mewah’ 

dipandang sebagai pajak de facto terhadap mereka yang berpenghasilan tinggi.

Keharusan politis lainnya, walaupun merupakan ide buruk, adalah 

impor murah. Di bawah Demokrasi Terpimpin, sembilan bahan pokok 

diresmikan, yang sebetulnya adalah sarana penyambung hidup yang universal. 

Di antaranya tekstil dan beras (sandang pangan) adalah dua bahan pokok 

terpenting dari sudut pandang politik. Indonesia menghasilkan sebagian 

besar kebutuhan berasnya sendiri, tetapi sejak periode penjajahan sudah ada 

kebijakan mengimpor beras murah untuk kota-kota besar dan beberapa daerah 

yang kekurangan beras, terutama Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Maluku. 

Selama tahun 1950-an, khususnya jumlah penduduk perkotaan terutama di 

Jakarta dan Surabaya bertambah pesat, sehingga pada zaman demokrasi menjadi 

semakin sulit untuk meninggalkan kebijakan beras murah, kendati dampaknya 

buruk pada minat produsen untuk bergiat dan ketidakmampuan neraca negara 

untuk menanggung bebannya. Dalam hal tekstil, perkembangan industri tekstil 

domestik yang berangsur-angsur menimbulkan peralihan dari barang jadi ke 

kain katun dan benang tenun, tetapi tuntutan politis atas bahan baku murah 

tetap mendesak. Pada tuntutan atas kebutuhan pokok yang penting ini dapat 

ditambahkan sikap mementingkan diri sendiri di kalangan pemerintah dan 

birokrasi untuk mendapatkan barang konsumsi dan aset modal yang murah 

harganya. Terakhir, ada juga alasan lain lagi untuk menolak melepaskan 

kebijakan impor murah, yang cukup berpengaruh di kalangan para ekonom. 

Mereka beranggapan bahwa devaluasi menyebabkan inflasi sehingga harga yang 

lebih tinggi untuk barang yang dapat diekspor dan diimpor harus menjadi 

patokan untuk penetapan harga secara umum. Karena Bank Indonesia dan 

Departemen Keuangan sepanjang tahun 1950-an berjuang untuk menahan 

inflasi dihadapan tekanan tanpa henti untuk menyediakan dana, maka yang 

biasanya menang adalah mempertahankan kurs yang ditetapkan terlalu tinggi. 
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Keadaan ini kemudian didukung penyesuaian struktur kurs dan pengetatan 

terhadap alokasi devisa demi mempertahankan cadangan devisa sekadar tingkat 

minimal. 

Dengan demikian, tidak perlu suatu komplotan untuk menanamkan biji 

konflik kepentingan antara pulau Jawa dan pulau-pulau di luar Jawa (Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, dan seluruh Indonesia Timur). Pilihan untuk menaikkan 

jenis pajak yang menyebabkan kesulitan politis yang paling minimal, tekanan 

untuk mempertahankan impor murah, dan kecenderungan kronis untuk 

membiarkan defisit anggaran belanja yang disebabkan inflasi telah cukup untuk 

mendistorsikan ekonomi makro. Dari sudut pandang Jakarta dan nasional, 

kebijakan yang di atas merupakan kompromi yang memang perlu. Konsekuensi 

amat sangat yang muncul dari keputusan-keputusan ini—yang sesungguhnya 

keputusan yang bukan-bukan—adalah berbagai efek yang tidak direncanakan. 

Secara kiasan kasar: Indonesia pada tahun 1950-an adalah mirip penderita 

kencing manis kronis yang, karena kurang melihat ke masa depan atau kurang 

disiplin, tidak dapat mematuhi rezim diet yang ketat. Konsumsi gula yang 

berlebihan berakibat pada kumat berkala dan akhirnya hilangnya tungkai dan 

lengan. Perkembangan penyakit ini yang tak dapat dielakkan bersifat tragis 

tetapi yang jelas bukan kesalahan tungkai dan lengan. 

Perdagangan dan Pelayaran

Pada akhir tahun 1940-an, pulau-pulau di luar Jawa merupakan wilayah 

penjajahan Belanda yang sedang dilikuidasi. Dengan hanya beberapa 

kekecualian yang dapat dicatat, wilayah yang luas ini tidak pernah lebih 

dari sekadar terintegrasi seadanya ke dalam negara penjajahan yang berpusat 

di Jawa. Kerangka dasar pemerintahan, jaringan komunikasi, dan mata 

uang umum adalah peninggalan sejarah dasawarsa-dasawarsa sebelumnya, 

meskipun diterapkan secara sangat tidak merata. Hierarki pemerintahan yang 

dikembangkan untuk Jawa ternyata kurang cocok untuk penduduk di luar Jawa 

yang lebih sedikit jumlahnya dan cenderung lebih bergerak dan juga karena 

wilayahnya lebih luas. Di samping itu penguasa setempat masih memiliki 

sebagian kewenangan tradisionalnya dan hukum adat setempat masih sedang 

disusun lebih sistematis. Kecuali di daerah perkebunan dan kantong Manado 

dan Ambon, Belanda tidak ingin memerintah lebih daripada yang diperlukan, 

tanpa alasan lain selain menghindari pengeluaran. Di zona perkebunan karet 

rakyat, yang terbentang dari Kalimantan Selatan sampai ke Lampung, Sumatera 
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Selatan, Jambi, dan Riau, jaringan perdagangan masih terfokus pada Singapura, 

atau termasuk Aceh dan Pantai Timur Sumatera—Penang. Ekonomi lokal di 

sana pun masih beroperasi dengan menggunakan Straits dollar yang masih 

merupakan mata uang standar de facto pada saat itu.3 Kesadaran atas otonomi 

lokal diberikan ruang yang lebih leluasa selama pendudukan Jepang, ketika 

Indonesia bagian timur (di bawah kendali Angkatan Laut) dan Sumatera (di 

bawah kendali militer) dikelola secara terpisah dari Jawa. 

Sampai tahun 1942, bisnis Belanda mengendalikan level atas ekonomi 

kolonial yang kokoh, dan perdagangan serta pelayaran dikekang secara ketat 

oleh jaringan monopoli Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) yang 

didukung pemerintah. Dengan penyerbuan Jepang pada awal 1942, jaringan 

KPM dan persetujuan bagi-dagangnya yang berbelit-belit tiba-tiba runtuh. 

Selanjutnya, setelah 1945, KPM sebagai perusahaan musuh dalam ruangan 

Republik, tidak sanggup merebut kembali hegemoninya. Pada saat tata niaga 

perdagangan mulai bangkit lagi pada awal 1946, perusahaan dagang yang bisa 

memperoleh sebuah kapal dapat melayani pelabuhan mana pun. Kekosongan 

ini bersama dengan penumpukan barang-barang ekspor di pelabuhan Republik 

dan dorongan permintaan dunia, menciptakan kesempatan sangat besar bagi 

para wirausahawan lokal yang sudah memiliki jaringan dagang dan pelayaran 

(Twang 1998). Selama tahun 1946, mereka yang lebih ambisius mendirikan 

perusahaan perdagangan dan pelayaran di Singapura, yang memungkinkan 

mereka mengoperasikan kapal di bawah bendera Inggris.4 Di bawah syarat-syarat 

okupasi Sekutu sementara, Inggris juga berkuasa sementara di beberapa kota 

besar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, dan di perairan yang sebelumnya 

adalah perairan Belanda, sehingga bendera Inggris bebas berlayar ke mana 

pun.

Pihak Inggris di Singapura dan Penang mempunyai kebijakan untuk 

mendorong perdagangan barter, khususnya untuk karet, sebagai cara untuk 

mendapatkan dolar Amerika Serikat. Kebijakan ini mencakup prakarsa-

prakarsa untuk mengimbangi kekurangan kronis persediaan kapal dengan dua 

cara, yakni membangun kembali armada Straits Steamship Company (SSC) 

yang dimiliki Inggris dan mencarter dan menjual kapal sisa perang kepada 

3 Barang dagangan dari pelabuhan kecil Pantai Timur seperti Asahan dibawa dalam kapal-kapal kecil ke 

Penang, tetapi beberapa perusahaan pelayaran menyediakan kapal tambang antara Belawan (Medan) dan 

Singapura untuk mengapalkan tembakau dan karet.

4 Ini sebetulnya bukan inovasi. Raja gula Jawa, Oei Tiong Ham, sejak tahun 1912 telah mendaftarkan 

kapal-kapalnya di Singapura dan mengoperasikannnya ke Jawa di bawah Heap Eng Moh Steamship 

Company, yang berbendera Inggris.
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perusahaan Tionghoa setempat (Twang 1998:211).

Khususnya yang menarik adalah identitas para pemilik dan pengoperasi 

baru kapal-kapal ini. Mungkin dikira bahwa para pendatang baru ini sebagian 

besar terdiri dari orang Tionghoa Singapura dengan perusahaan yang sudah 

berdiri sejak lama dan berpengalaman dalam bidang pelayaran dan perdagangan. 

Tetapi tidak demikian halnya, mungkin karena Straits Steamship Company 

yang berbendera Inggris yang berbasis di sana dengan begitu cepat mempertegas 

kembali perannya dan mematikan ambisi seperti itu. Kemungkinan lainnya, 

kesempatan tersebut diraih oleh para pelaku Tionghoa di dalam negeri. Bagi 

yang memiliki armada pelayaran sebelum perang dan setelahnya sanggup 

melepaskan diri dari kekangan KPM. Kenyataannya itu juga tidak terjadi. 

Sebebanya, struktur komunitas bisnis mereka berupa kongsi yang sebelum 

perang sangat terorganisir dalam kamar dagang dan kartel terkait, sudah hancur 

pada tahun 1942 sebagai akibat dari pelayaran dan perdagangan asing yang 

normal telah dihentikan dan banyak komunitas Tionghoa disingkirkan secara 

brutal oleh Jepang. Para pemimpin Tionghoa yang memiliki kedudukan resmi di 

bawah rezim kolonial dan/atau berhubungan dengan kamar dagang dipandang 

dengan kecurigaan yang sangat mendalam, dan banyak di antara mereka 

dibunuh. Beberapa tokoh kongsi sebelum perang memang muncul kembali di 

Palembang dan Jambi. Tetapi keadaan luar biasa setelah perang juga memberikan 

kesempatan bagi suatu generasi baru yang terdiri dari para wirausahawan muda 

yang bersifat pemberani (Twang 1998). Wirausahawan muda ini lebih siap 

untuk mempertaruhkan nyawa mereka dengan menggunakan perahu layar 

kecil dan kapal barkas bermotor untuk berdagang dan menyelundupkan barang 

melintasi Selat Malaka sampai ke Jawa dan menembus blokade Belanda terhadap 

pelayaran ke pelabuhan-pelabuhan Republik. Setelah membuat jaringan niaga 

dan mendapatkan pengalaman berharga, mereka mulai bekerja sama dengan 

para pemimpin Republik setelah tahun 1945, baik pemimpin sipil maupun 

militer, untuk menghidupkan kembali perdagangan ekspor-impor dan dengan 

demikian mereka memperoleh valuta asing yang sangat berharga.

Perang Korea dan Sesudahnya

Boom karet Perang Korea menarik beberapa pendatang baru ke sektor 

pelayaran dan perdagangan lokal, tetapi kecenderungan pada waktu itu menuju 

konsolidasi. Sesudah 1946, keuntungan yang tinggi dan risiko yang tinggi pula 

untuk menembus blokade Belanda telah mendorong terjadinya perpecahan 
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dan pergantian karena risiko penyitaan lebih besar bagi perusahaan. Pengakuan 

Belanda terhadap kemerdekaan nasional pada tahun 1949 memulihkan 

kebebasan masuk tetapi juga meningkatkan kebutuhan atas modal. Sementara 

pada akhir tahun 1940-an, hampir apa pun yang terapung dapat dimanfaatkan 

untuk melayani pelayaran, sebaliknya untuk perdagangan yang lebih teratur 

dibutuhkan kapal layar yang lebih besar dan memiliki perlengkapan yang 

lebih baik daripada sekadar perahu pendarat yang diubah fungsinya, selain 

juga untuk pelayaran yang lebih sering dan teratur. Kendati demikian, melalui 

jaringan bisnis mereka, perusahaan Tionghoa menikmati keuntungan lain 

dalam pengendalian hasil perkebunan karet rakyat, perlindungan gudang dari 

penyerobotan, dan transaksi berdasarkan kepercayaan. Pada tahun 1952, baik 

KPM dan SSC melaporkan penurunan andil mereka dalam lalu-lintas dagang 

antara Palembang-Singapura.

Pada pertengahan tahun 1950-an, tekanan persaingan perusahaan 

Tionghoa memaksa KPM dan SSC untuk berangsur-angsur mengurangi 

operasi mereka di Indonesia bagian barat. KPM bahkan harus bergulat untuk 

mendapatkan muatan dari Singapura ke Jakarta.5 Akar permasalahannya adalah 

kurs resmi yang terlalu tinggi, yang membuat ekspor Indonesia sangat mahal. 

Bisnis hanya dapat berlangsung jika para pedagang menukarkan dolar pasar 

bebas mereka dengan rupiah di pasar yang gelap. Perusahaan pelayaran juga 

mencoba mengelakkan masalah kurs resmi yang terlalu tinggi ini dengan cara 

mengurangi volume muatan yang dilaporkan pada pihak berwenang atau 

dengan berlayar tanpa izin ekspor, sebagaimana halnya dengan karet dan kopra. 

Lantaran KPM dan SSC enggan untuk terlibat dalam praktik-praktik yang 

tidak menaati peraturan ini, maka para pedagang lokal memilih mengapalkan 

dengan para operator yang lebih ‘bersedia membantu’ dan lebih murah seperti 

Kie Hock atau mencarter atau membeli kapal sendiri.6 

Sumber lain tekanan persaingan ini adalah perkapalan berbendera 

Indonesia yang dikembangkan dengan cepat untuk mengikis posisi dominan 

KPM yang berbendera Belanda dalam pelayaran antarpulau. Pada bulan April 

1952, perusahaan pelayaran antarpulau milik negara bernama Pelni didirikan, 

yang selama dua tahun selanjutnya memperoleh armada yang terdiri dari 45 kapal 

pantai bermotor dengan berat antara 250 dan 600 ton (Dick 1987). Seperempat 

armada ini diandalkan bukan untuk perdagangan antarpulau tetapi antara 

5 Nationaal Archief, ‘s-Gravenhage (NAG), Arsip KPM, Jaarverslag (laporan tahunan) Singapore 1954.

6 NAG, Arsip KPM, Old Box 1003: 18/8/56 eks Jakarta, perihal: ‘Eqpfkvkqpu"kp"vjg"Ukpicrqtg"vtcfgÓ atau 

‘kondisi-kondisi dalam perdagangan Singapura’.
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pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dan Singapura, di mana mata uang tunai 

dapat diperoleh.7 Sebagai sebuah perusahaan negara, Pelni lebih mementingkan 

membangun basis muatannya daripada mencari keuntungan, dan para pedagang 

Tionghoa segera mengetahui bahwa mereka dapat memperoleh transaksi yang 

lebih baik dengan Pelni daripada, bahkan, dengan perusahaan pelayaran 

Tionghoa, apalagi dengan SSC atau KPM, yang bertahan hidup terutama dari 

muatan-muatan transshipment—pindahan dari satu alat pengangkutan ke alat 

pengakutan lain—untuk conference lines. Pada tahun 1954, Pelni membuka 

kantor cabangnya sendiri di Singapura, yang, sama halnya dengan kedutaan 

besar Indonesia di sana, dengan cepat memperoleh sebuah reputasi untuk 

korupsi dan transaksi curang. Beberapa perusahaan swasta Indonesia, seperti 

Sang Saka, yang mempunyai hubungan keluarga dengan Presiden Soekarno, 

juga mendesak masuk ke perdagangan Singapura. 

Selama tahun 1950-an, arus impor yang masuk Jakarta meningkat secara 

mencolok, sebagaimana juga keuntungan dari penyelundupan. Perangsang ini 

menarik para importir baru bagai semut pada gula, dan sesudah tahun 1950 

bersama dengan kebijakan perizinan impor Benteng—yang diprakarsai oleh 

pemerintah Indonesia untuk membantu perkembangan bisnis Indonesia—

memunculkan banyak hubungan Ali-Baba antara para pemuka pribumi dan 

pedagang Tionghoa. Kendati demikian, arus impor yang bertambah besar yang 

masuk ke Jawa mengakibatkan semakin meningkatnya kelangkaan muatan 

angkutan balik, dan dengan demikian mendorong trayek segitiga melalui 

pelabuhan-pelabuhan Sumatera, karena muatan karet dari sana ke Singapura 

memberikan kesempatan untuk mencari keuntungan devisa. Tetapi kemudian 

perusahaan yang kapalnya terdaftar di Singapura di bawah bendera Inggris, 

dirugikan dengan adanya peraturan pemerintah baru yang hanya mengizinkan 

kapal di bawah bendera Indonesia untuk mengangkut muatan antara Jawa dan 

Sumatera. Oleh karenanya sesudah 1952 menjadi semakin umum bagi para 

pemilik besar perusahaan untuk mendaftarkan perusahaan mereka berlayar di 

bawah bendera Indonesia. Mereka juga mengalihkan kapal mereka dari bendera 

Inggris ke bendera Indonesia, atau mencarter untuk jangka-pendek kapal asing 

yang pada waktu masih diberikan keleluasaan untuk berlayar di dalam negeri. 

Misalnya, operator terkemuka Kie Hock mengalihkan semua kapal pendarat 

yang lama ke cabang perusahaannya yang berbendera Indonesia. Dengan 

cara ini, perdagangan impor Jawa dan perdagangan ekspor Sumatera menjadi 

7 NAG, Arsip KPM, Jaarverslag (laporan tahunan) 1956.
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perdagangan segitiga, yang dihubungkan baik secara keuangan maupun 

pelayaran.

Dengan begitu, banyaknya pilihan pelayaran yang tersedia untuk eskpor 

dan impor, dan dengan kelenturan sedemikian rupa—di pihak, setidak-tidaknya 

beberapa, perusahaan pelayaran—maka ‘penyelundupan’ menjadi hal yang rutin. 

Namun demikian, perlu membuat perbedaan antara penyelundupan rutin dan 

penyelundupan yang sebenarnya. Sebagaimana disebutkan di atas, penyelundupan 

rutin menyangkut pelaporan muatan yang dikurangi, pengurangan kuota 

muatan, dan transaksi di pasar gelap: tanpa praktik ini perdagangan tidak dapat 

dilaksanakan. Perdagangan barter memberikan legitimasi semu pada praktik yang 

demikian, terutama di Aceh. Praktik ini diberikan toleransi oleh pemerintah, 

baik karena mengurangi tekanan dari pihak petani kecil yang menanam tanaman 

ekspor maupun karena menghasilkan arus pembayaran sogok yang tetap bagi 

para pejabat sipil dan personel militer yang ikut bekerja sama (Feith 1962: 449). 

Perdagangan dengan barter seperti ini sangat berbeda dengan penyelundupan 

yang sama sekali tidak memakai perizinan ekspor. Penyelundupan yang 

sebenarnya juga bermaksud menghindari pelaporan penghasilan devisa apa 

pun yang diperoleh dari perdagangan karet ataupun kopra, sesuai kurs resmi 

(yang dikenai pajak). Praktik ini pada gilirannya memungkinkan peningkatan 

banyaknya barang yang diimpor yang tentunya sangat menguntungkan bagi 

mereka yang terlibat langsung. Penutupan sejenak pelabuhan Bitung pada bulan 

Juni 1958 menarik perhatian pada jenis barang barter yang dipertukarkan dengan 

pengiriman kopra yang ilegal, yakni: beras, tekstil, mobil, jip, dan peralatan 

mesin, beberapa di antaranya ditujukan untuk penggunaan militer (Feith 1962: 

494; Harvey 1977: 37). Pada bulan Mei-Juni 1956, Kolonel Simbolon juga terlibat 

dalam ‘penyelundupan resmi’ karet dan kopi dari pelabuhan luar Sumatera 

Utara, Teluk Nibung (Feith 1962:499). Kasus-kasus ini, hampir tidak ditutup-

tutupi dan mengandung maksud politik sebanyak tujuan niaga.

Pemberontakan PRRI-Permesta pada awal 1958 menempatkan 

perdagangan dalam pijakan suasana perang. Para pemimpin militer lokal 

berusaha mempertahankan ekspor sebagai perdagangan barter, baik untuk 

menghasilkan devisa maupun untuk membawa masuk persenjataan dan 

perlengkapan. Kendati demikian, pada bulan Januari 1958, Angkatan Laut 

Republik Indonesia—seperti Belanda pada tahun 1947—menerapkan blokade, 

menahan kapal-kapal yang mencurigakan yang menuju ke arah Singapura di 

daerah sekitar Tanjung Pinang dan Pulau Sambu. Di Sulawesi juga terdapat risiko 
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fisik pemboman yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan 

beberapa kapal ditenggelamkan. Rupanya apa yang diperlukan adalah negosiasi 

yang rumit. Di Sumatera, ladang-ladang minyak Caltex disita oleh pasukan 

TNI untuk menjamin kontrol negara atas aset ekonomis ini dan memotong 

basis ekonomi petinggi setempat. Sesudahnya, pemberontakan bersenjata yang 

bersifat terbatas hanya terjadi di Sumatera Barat saja, dan bahkan di sana cukup 

cepat diganyang (Kahin 1999).

Dengan demikian, perdagangan normal segera dimulai lagi. Kendati 

demikian, tetaplah ada sisa antagonisme antara Jakarta dan Singapura sebagai 

daerah penjajahan Inggris, karena Singapura dipandang pemerintah Indonesia 

telah berkolusi dengan para pemberontak. Sebagai pembalasan, pemerintah 

Indonesia berusaha mengembangkan pengiriman karet, kopi, dan lada langsung 

ke tujuan-tujuan mancanegara, bersamaan dengan mengekspor tekstil dan 

mengimpor tekstil kembali. Ini disertai dengan berbagai langkah untuk mencekik 

perdagangan entrepot dengan Singapura dan Malaysia. Kebijakan ini termasuk 

toleransi terhadap pembajakan dan pelarangan ekspor kopra ke Singapura, diikuti 

oleh efek samping dari pembersihan moneter pada Agustus 1959. Dampaknya: 

ekspor Singapura jatuh sampai sepertiga pada pertengahan pertama tahun 1959. 

Yang paling terkena getah kebijakan ini adalah perdagangan karet, beras, dan 

tekstil (Far Eastern Economic Review 15-10-1959).

Meskipun begitu, efek kejutan ini segera luntur dan logika perniagaan 

menegaskan dirinya kembali. Konsekuensi pembekuan pelayanan KPM pada 

bulan Desember 1957 yang tidak diantisipasi adalah bahwa pada bulan Maret 

1958, di tengah pergolakan bersenjata PRRI-Permesta, sebagian besar armada KPM 

berlabuh di pangkalan laut Singapura. Tidak sanggup lagi memberangkatkan 

banyak kapal kecilnya, KPM berusaha menjualnya dengan harga sangat murah 

atau menjualnya kepada pemilik sebelumnya. Begitu kepercayaan hidup 

kembali setelah penindasan pemberontakan dan pengangkatan blokade, para 

pembeli Singapura, sebagian besarnya yang keturunan Tionghoa Indonesia, 

memanfaatkan dengan baik kesempatan ini (Dick 1987).

Indonesia Bagian Timur

Situasi di Indonesi bagian timur, dan khususnya di Sulawesi, telah ditulis 

dengan sangat baik oleh Barbara Harvey (1977), sehingga cukup di sini untuk 

menunjukkan beberapa ciri utama yang membedakan situasi perniagaan di 

sana dengan di Indonesia bagian tengah dan barat.
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Pertama, berbeda dengan Indonesia tengah dan barat yang menghasilkan 

karet dalam jumlah besar, Indonesia bagian timur dan khususnya Sulawesi 

hampir tidak memiliki ekspor yang penting selain kopra. Memuat kopra lebih 

buruk dibandingkan karet per unit berat, dan harganya jauh lebih rendah di 

pasar dunia. Jadi, jika kapal labuh kecil yang sudah diubah berkapasitas 400 ton 

dapat menghasilkan keuntungan bagus dengan membawa karet ke Singapura 

dan membawa pulang serta mengimpor barang-barang, perdagangan kopra 

berbeda, karena membutuhkan kapal sekurang-kurangnya berkapasitas 1.000 

ton. Lagipula, kopra sebetulnya bukan jenis muatan yang dapat dipindahkan 

ke pengangkutan lain (transshipment cargo). Kapal-kapal kecil dapat 

mengumpulkan kopra sepanjang pesisir Sulawesi dan melintas Kepulauan 

Maluku, tetapi menjadi tidak menguntungkan untuk transfer muatan karung-

karung kopra sebanyak seribu ton atau lebih di Singapura atau Hong Kong 

untuk kedua kalinya setelah Makassar atau Bitung. Karet dapat dibersihkan 

dan dipilah-pilah, tetapi kepingan kopra tetaplah kepingan kopra. Apabila 

ada kemungkinannya, kapal kopra, begitu diisi muatan, sebaiknya langsung 

berlayar ke tujuan, terutama tempat-tempat pemrosesan minyak di Eropa utara. 

Oleh karenanya, secara ideal kapal-kapal akan berkapasitas beberapa ribu ton. 

Ini membutuhkan penanaman modal lebih besar dan pengorganisasian yang 

lebih rumit dibanding perdagangan karet dan sekaligus membuat perdagangan 

gelap sangat sulit. Kapal besar cenderung menjadi perhatian orang dan mereka 

punya waktu lebih lama untuk mengajukan pertanyaan yang tidak diinginkan. 

Perbedaan lain dengan situasi perdagangan di Indonesia Barat menyangkut 

soal perdagangan impor. Satu-satunya alasan mengapa kopra terikat pada impor 

adalah karena kopra dapat ditukarkan dengan barang lain dalam apa yang pada 

dasarnya merupakan perdagangan barter. Masalahnya, kopra ekspor terutama 

berangkat ke Eropa, tonase padanan barang-barang impor yang bernilai jauh 

lebih tinggi dan bisa dibawa pulang adalah jauh lebih kecil dan sama sekali 

tidak cukup untuk memenuhi muatan balik. Dengan demikian, kapal carter 

biasanya hanya melakukan perjalanan satu arah. Hal ini merupakan kesulitan 

khusus bagi para pedagang lokal yang mengambil keuntungan mereka dari sisi 

impor.

Dengan demikian, kelihaian harus diterapkan, dan dua rencana alternatif 

diciptakan. Tonase kopra kecil diangkut dari pantai barat Sulawesi ke Singapura 

dengan memindahkannya terlebih dahulu di Sabah, di mana muatan kopra 

ditukarkan dengan barang impor. Hal itu membuat kota perbatasan Tawau—
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sebuah pasar kecil—mampu bersaing dengan Makassar. Pengapalan langsung 

ke Singapura menjadi berarti hanya sejak paruh kedua tahun 1956. Untuk 

pengapalan yang lebih besar, Hong Kong menjadi entrepot utama. Jaringannya 

dengan Indonesia lebih baru dan lebih renggang. Namun demikian, sejak 

tahun 1948 Hong Kong menjadi ramai dan hidup dengan para wirausahawan 

asal Shanghai yang memilih berpindah dari Cina. Di antara mereka ada banyak 

yang memiliki kapal yang dialihkan ke bendera Inggris dan mencari lapangan 

baru, terutama setelah pengenaan blokade Nasionalis di pantai Cina pada tahun 

1950. Jarak laut dari Singapura atau Hong Kong ke Manado atau, setelah 1954, 

ke pelabuhan baru Bitung adalah hampir sama. Bitung dan Makassar adalah 

pelabuhan logis untuk menurunkan  muatan masuk yang terdiri dari beras, 

tekstil, dan kendaraan, berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pegawai pabean 

dan bea cukai, pegawai pelabuhan, dan polisi setempat. Tetapi pelabuhan lepas 

seperti Donggala, Kendari, dan Luwuk lebih disukai untuk memuat beberapa 

ribu ton kopra yang tentunya agak lamban karena di sana kapal dapat berlabuh 

untuk beberapa waktu tanpa menarik banyak perhatian dari pihak berwenang 

setempat, asalkan Angkatan Laut, yang mewakili pemerintah pusat, dibayar 

untuk menutup mata. Pejabat setempat dapat diharapkan bersikap simpatik 

dan, bagaimanapun juga, akan berada di bawah tekanan unit militer dan pejabat 

lainnya yang masing-masing mendapatkan untung dari penyelundupan yang 

efisien dan rutin. Di Hong Kong, muatan-muatan ditangani oleh tongkang 

yang mondar mandir di pangkalan laut yang padat dan tak seorang pun 

menaruh perhatian.

Para pemilik kapal, makelar, dan manajer yang berbasis di Hong Kong 

menjadi menonjol dalam pencarteran kapal untuk memuat kopra di Sulawesi. 

Perusahaan ini telah memperoleh pengalaman dalam pengelolaan kapal gelap di 

pantai Cina, pertama kali ketika periode pendudukan Cina oleh Jepang (1937-

1945) dan kemudian setelah pengambilalihan kekuasaan oleh kaum komunis 

pada tahun 1949. Kapal  tua, khususnya yang berbobot sekitar 3.000-4.000 ton, 

didaftarkan ke cabang Panama untuk menutupi pemilik sesungguhnya, yang 

pada umumnya orang Cina-Hong Kong. Mereka bermain kucing-kucingan 

dengan pihak berwenang Indonesia dan membayar untuk apa yang sebetulnya 

dapat disebut hak akses pada perdagangan selundupan. Dari waktu ke waktu 

sebuah kapal disita dan perundingan harus dilaksanakan disusul pembayaran 

tambahan supaya pihak berwenang mau menyerahkan kembali kapal yang disita 

(Straits Times 15-02-1958). Sebuah kapal yang telah menjadi terlalu terkenal 
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akan diubah namanya di Hong Kong, dan perjalanan selanjutnya dilakukan 

setelah dicat ulang dengan warna lain.

Mencari Pendapatan Tambahan yang Tidak Wajar (rent-seeking)

Perkenalan sistem kurs beraneka sebagai alat pemajakan memiliki sejumlah 

dampak yang dapat ditebak. Dampak itu belum begitu kentara sebelum 

1952, ketika boom Perang Korea memberikan bonus rejeki nomplok bagi 

semua orang yang terlibat dalam perdagangan karet—mengingat bahwa pada 

waktu itu perdagangan minyak dikendalikan ketat oleh Shell dan Stanvac 

melalui hubungan dengan pemerintah pusat. Tetapi sejak 1952, pertentangan 

menyangkut pembagian keuntungan menjadi semakin tak terhindarkan, dengan 

beberapa konsekuensi.

Pertama, nilai pajak yang bersifat menghukum menciptakan perangsang 

yang besar untuk penghindaran. Para pengusaha pelayaran dan operator 

kapal mencoba dengan segala cara untuk mengurangi nilai tonase yang 

dikapalkan untuk laporan resmi dengan maksud mengurangi pajak ekspor 

yang harus mereka bayar. Begitu pula dengan jumlah mata uang asing yang 

harus dilaporkan sesuai kurs resmi. Para pengusaha pelayaran juga mencoba 

untuk salah-menspesifikasikan dan mengurangi nilai barang impor yang 

dibawa kembali, khususnya nilai tekstil dan barang elektronik, agar dapat 

meminimalkan pembayaran tarif dan bea-bea tambahan. Batas keuntungan apa 

pun diperbesar karena tabungan devisa dapat dibawa ke luar negeri dan, jika 

perlu, dapat ditukarkan kembali ke rupiah dengan kurs yang berlaku di pasar 

gelap.

Kedua, para aparat negara, baik sipil maupun militer, mendapatkan akses 

pada berbagai macam kesempatan untuk mencari tambahan berupa sepotong 

dari keuntungan para pengusaha atau dengan kata lain, ‘bunga’ (rent-seeking). 

Walaupun pemerintah pusat memungut pajak yang tinggi nilainya, setelah 

boom Perang Korea yang singkat, pemerintah tidak pernah mengumpulkan 

pemasukan yang cukup untuk mendamaikan tekanan politik terus menerus 

agar pembelanjaan dinaikkan (Paauw 1960, 1963; Mackie 1967). Salah satu 

hasilnya adalah semakin menurunnya pendapatan bersih dan kesejahteraan 

aparat negara yang berkembang cepat. Kemunduran ini menjadi tambah parah 

lagi oleh dampak inflasi pada gaji tetap. Pegawai negeri dan personel militer 

dengan demikian semakin didorong menggunakan kekuasaan mereka untuk 

memajak perdagangan dan niaga secara tidak resmi. Praktik ini dipandang 
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tidak lebih dari sekadar meminta sebagian kecil dan wajar dari  keuntungan 

kelas pengusaha swasta yang secara moral meragukan. 

Para pejabat tingkat lebih rendah di kantor pabean dan bea cukai, 

wewenang pelabuhan, perizinan impor dan devisa serta polisi pelabuhan, 

mencoba menambah penghasilan dengan korupsi kecil-kecilan yang klasik, 

yakni pembayaran secukupnya untuk pengesahan dokumen yang meragukan, 

tanda tangan di pernyataan palsu dan/atau kesediaan untuk menutup mata. 

Tidak ada gunanya berspekulasi apakah yang memulai adalah para pejabat 

yang mencoba untuk memeras para pengusaha, atau para pengusahalah yang 

mencoba menyogok pejabat-pejabat karena hubungan mereka telah menjadi 

begitu simbiotis dalam ekonomi pasar yang sudah timpang. Yang menarik adalah 

khususnya efek sekundernya. Begitu sudah diterima bahwa para pejabat dapat 

memungut biaya tidak resmi dan para pengusaha akan membayar, terciptalah 

perangsang yang bersifat lingkaran setan untuk meningkatkan jumlah pejabat 

yang melaksanakan kewenangan secara tidak efektif. Pada awal 1970-an, praktik 

yang disebutkan di atas telah begitu terlembagakan di pelabuhan Tanjung Priok 

sehingga para importir membutuhkan tanda tangan dari sekurang-kurangnya 

dua puluh pejabat pabean sebelum barang impor dapat diangkut dari gudang, 

dan bahkan lebih banyak tanda tangan lagi sebelum barang dapat keluar 

dari gerbang pelabuhan. Hal ini mendorong pada gilirannya perkembangan 

pesat pelayanan jasa agen ekspedisi, pada siapa para importir mengontrakkan 

prosedur perizinan; sedangkan para ekspeditur pada gilirannya mempekerjakan 

staf untuk tidak melakukan apa pun selain menunggu di kantor pabean dan 

bea cukai, dan memindahkan kertas dari satu meja ke meja lainnya dengan 

melakukan pembayaran yang diminta. Satu-satunya keuntungan umum dari 

semua ini adalah pengurangan pengangguran.

Pada jajaran yang lebih tinggi, perangsang yang maha besar tercipta bagi 

para gubernur provinsi dan komandan angkatan bersenjata dan Angkatan Laut 

untuk memberikan waralaba pada perdagangan tidak resmi atau perdagangan 

barter. Pada zaman penjajahan, pemerintah provinsi dan daerah telah tergantung 

pada pemerintah pusat untuk sebagian besar pendapatan. Komandan militer 

juga bergantung pada dana pemerintah pusat untuk membayar dan memberikan 

kediaman pada pasukan dan untuk memelihara serta mengoperasikan peralatan. 

Setelah kemerdekaan, kedua belah pihak, baik sipil maupun militer, dikecewakan 

dalam hal ini. Tidak ada lagi pengimbangan rasional antara kebutuhan dan 

pendapatan. Pada waktu yang bersamaan, para pemimpin sipil dan militer sadar 

akan kebutuhan untuk mempertahankan dukungan populer, yang termasuk 
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tuntutan atas pelayanan, dan juga kebebasan untuk berdagang dengan kurs 

yang berlaku di pasar gelap. Sebagaimana halnya dengan korupsi kecil-kecilan, 

muncul kepentingan bersama di kalangan birokrat dan angkatan bersenjata 

untuk menumbangkan rezim dagang resmi yang bersifat menghukum dan 

disfungsional. Ini dapat dilakukan sangat mudah melalui kesepakatan dengan 

orang Tionghoa setempat dan hubungan mereka di Singapura, sebuah pola yang 

sudah muncul untuk memenuhi urgensi pada zaman revolusi (Kahin 1999: 149-

50). Dengan dukungan resmi sedemikian rupa, maka pengusaha hampir tidak 

perlu lagi mengorganisir penyelundupan secara fisik dengan perahu kecil di 

lokasi yang terisolasi. Pada pertengahan tahun 1950-an, perusahaan pelayaran 

dan perdagangan yang diberikan kemudahan dapat memuat atau menurunkan 

seluruh muatan kapal mereka di pelabuhan utama di siang bolong, asalkan 

mereka bersedia membayar iuran rutin dengan tingginya yang dapat mereka 

terima dan yang sudah dapat ditebak. Praktik sedemikian ini berlangsung 

sampai pembekuan pelayanan pabean dan bea cukai pada tahun 1985, saat 

pelayanannya dikontrakkan pada Société Générale de Surveillance (Dick 1987: 

34).

Seiring berjalannya waktu, berbagai instansi pemerintah pusat Indonesia 

menjadi bagian dari operasi ini. Sejak tahun 1947, Kantor Indonesia dari Republik 

Indonesia di Singapura telah mencoba untuk mempermudah perdagangan, 

pengiriman senjata dan arus dana melalui kota ini sebagai andilnya dalam 

perjuangan untuk kemerdekaan (Darusman 1992). Setelah 1949 pola perilaku 

ini sulit diputuskan dan beberapa pejabat dari, yang sekarang disebut, KBRI di 

Singapura melanjutkan mempermudah perdagangan ilegal dan ikut menikmati 

labanya. Begitupun halnya dengan perusahaan pelayaran antarpulau milik 

negara, Pelni, setelah tahun 1952. Banyak kapal Pelni yang baru ditempatkan 

pada jalur jarak pendek dari Sumatera dan Kalimantan ke Singapura, yang 

memungkinkan para pedagang Tionghoa untuk menyelundupkan barang 

ekspor seperti karet, kopi, dan barang impor di bawah perlindungan bendera 

Cina. Perusahaan Tionghoa dan Pelni bersama-sama berhasil menjepit KPM, 

yang lebih berhati-hati soal penyelundupan karena para pejabat lebih cenderung 

menjatuhkan sanksi jika terjadi pelanggaran oleh KPM. Pihak pemerintah pusat 

lainnya yang ikut terlibat adalah bank-bank negara dan kemudian juga, secara 

besar-besaran, perusahaan minyak negara Permina (yang kemudian menjadi 

Pertamina) (McCawley 1978). 

Angkatan Laut Indonesia (ALRI) khususnya terlibat karena, di samping 

pabean, ALRI memiliki sarana untuk menjalankan pengawasan terhadap 
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penyelundupan. Walaupun wilayah kepulauan di Indonesia terlalu luas dan 

terpecah-pecah dalam ribuan pulau untuk penegakan hukum yang memadai, 

sebagaimana telah dialami oleh Belanda pada akhir tahun 1940-an waktu blokade, 

tetapi masih terdapat cukup titik-titik patahan seperti sungai, saluran kanal 

dan selat-selat sempit untuk memantau sebagian besar perdagangan normal. 

Jika dicurigai, sebuah kapal dapat dihentikan dan muatannya diperiksa. Dalam 

kenyataannya, sistem ini bekerja secara sangat berbeda. Selama tahun 1950-an, 

Angkatan Laut memang dilengkapi dengan kapal-kapal baru, tetapi tingkat gaji 

para marinir dan taraf kesejahteraan tidak lebih baik daripada di angkatan 

bersenjata. Akibatnya, di kalangan ini juga ada dorongan yang hebat untuk 

mencari sumber pemasukan tambahan. Kemampuan Angkatan Laut untuk 

menahan kapal mana pun, bahkan jika hanya untuk beberapa hari, merupakan 

perangsang bagi setiap perusahaan pelayaran untuk melakukan pembayaran 

tunai dan rutin kepada para komandan Angkatan Laut setempat, dan mereka 

yang terlibat dalam penyelundupan semakin banyak perangsang lagi untuk 

bermurah hati pada mereka. Jikalau ada kapal yang dihentikan, pemeriksaan 

hanyalah bersifat dangkal saja. 

Ketiga, hubungan internasional Indonesia disesuaikan dengan tuntutan 

perdagangan tidak resmi. Sebagaimana halnya selama Revolusi, perdagangan 

tidak resmi dengan Indonesia dibantu dan disekongkoli oleh pemerintah 

Inggris di Singapura dan Malaysia (Port Swettenham, Penang), yang menutup 

mata pada apa yang ditangani oleh perusahaan pelayaran setempat di 

Singapore Roads, walaupun sebagian besar terjadi di tempat berlabuh untuk 

kapal kecil yang terlihat dari Johnston’s Pier dan Kantor Pos. Bagaimanapun 

juga, pada hari apa pun banyak sekali kapal kecil yang berdesak-desakan di 

jalur-jalur masuk dan demikian banyaknya tongkang kayu bermuatan yang 

mirip dan berlalu lalang di Sungai Singapura, Telok Ayer Basin dan Sungai 

Kallang, sehingga hanya pengamat yang sangat jeli dapat melihat sesuatu yang 

mencurigakan. Satu hamparan karet mentah sama seperti yang lainnya, dan 

pada saat ia muncul kembali berbentuk gulungan dari gudang untuk dimuat 

di dermaga-dermaga utama pada kapal samudra dengan tujuan Amerika atau 

Eropa, tidak ada siapapun yang mengetahui darimana ia berasal dan apakah 

ia diselundupkan atau tidak. Begitulah sifat sesungguhnya sebuah entrepot. Ia 

mencampuradukan segalanya.
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Dampak

Tahun 1950-an membawa pesan bahwa keadaannya tidak persis sama dengan 

Indonesia pasca-krisis 1997-1998. Pertama, dengan kebijakan nasionalisnya 

yang ditujukan kepada Belanda dan juga kelompok etnis Tionghoa, Indonesia 

merintangi pembangunan iklim bisnis yang dapat menarik dan memajukan 

para wirausahawan keturunan Tionghoa yang muda dan bersimpati pada 

Republik. Iklim bisnis yang positif itu justru terbangun di Singapura, pertama 

oleh hukum dan ketertiban penjajahan Inggris dan, setelah tahun 1965, oleh 

RgqrngÓu"Cevkqp"Rctv{ (Partai Aksi Rakyat). Orde Baru memperlunak retorika 

anti-kapitalis tetapi meneruskan diskriminasi terhadap orang Indonesia 

keturunan Tionghoa. Yang sangat diuntungkan oleh kebodohan ini, adalah 

sektor perkapalan, perdagangan, perbankan dan real estate di Singapura. 

Indonesia disisakan dengan sektor swasta yang kekurangan darah dan berbiaya 

tinggi. 

Kedua, sistem kurs beraneka dan struktur perpajakan yang menyertainya 

sangat merugikan Indonesia. Dengan menghancurkan perangsang untuk 

ekspor atau untuk menjaga kualitas ekspor, sistem ini mengakibatkan andil 

Indonesia dalam ekspor dunia menurun dari 1,7% pada tahun 1950 mencapai 

titik serendah 0,4% pada tahun 1966 (Rosendale 1978: 218). Peningkatan 

kurs rupiah di pasar gelap dari dua kali lipat kurs resmi pada tahun 1952 

mencapai 30 kali lipat pada tahun 1964 (Dick 2002: 192), dan digabungkan 

dengan percepatan laju inflasi sampai beberapa ratus persen per tahun pada 

pertengahan 1960-an, membuat tindakan memegang rupiah sebagai suatu 

kebodohan, dan menciptakan perangsang maksimal untuk menaruh tabungan 

devisa di luar negeri.

Ketiga, sistem ini menyebabkan suatu pemisahan ekonomis dan politik 

yang mendalam dan menentukan antara Jawa dan pulau-pulau di luar Jawa, 

khususnya Sumatera. Kebijakan yang cupet inilah yang membuat mati suri 

dan melumpuhkan sektor ekspor di luar Jawa; bukan permintaan impor 

yang tak terpuaskan dari Jawa. Kalangan yang berkepentingan di luar Jawa 

memprotes kebijakan pemerintah tersebut, tetapi mereka kurang berpengaruh 

untuk mengubahnya melalui cara damai, terutama setelah pengunduran 

Hatta sebagai wakil presiden pada tahun 1956. Ketidakseimbangan struktural 

ini baru ditangani pada tahun 1980-an waktu peningkatan ekspor non-migas 

mendorongnya. 
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Terakhir, pemerintah pusat menyelesaikan krisis tahun 1950-an ini bukan 

dengan menghilangkan distorsi-distorsi yang mendasarinya, tetapi dengan 

mengirimkan pasukan. TNI menindas para pemberontak dan menyingkirkan 

mereka dari kekuasaan, tetapi kemudian pihak militer melanjutkan praktik 

‘mencari bunga’ yang sangat mirip. Pada tahun 1958, baik di Irian, maupun 

sebagaimana di Timor Timur dan Aceh, cara menaklukkan daerah oleh 

angkatan bersenjata menyebabkan munculnya gerakan separatis, sedangkan 

cara memerintahnya memperkuat sentralisme dari pusat. 

Dengan demikian, masalah yang harus dijelaskan bukan bagaimana aparat 

negara menjadi korup dan subversif oleh ekonomi pasar. Masalahnya lebih pada 

mengapa angkatan bersenjata pemerintah pusat memilih pendekatan militer 

pada tahun 1958 daripada berusaha berunding dan mengakomodir kepentingan 

daerah, ataupun mengapa angkatan bersenjata bersedia mengakomodir 

kelompok berkepentingan tertentu (Sulawesi Selatan) tetapi yang lainnya tidak 

(Sulawesi Utara).

Apa yang belum terungkap adalah apakah pada awal tahun 1950-an masih 

terbuka suatu skenario alternatif yang layak. Bagaimana jadinya Indonesia, 

sebutlah, pada tahun 1970 seandainya ekonomi pasar dan kepentingan-

kepentingan di daerah di luar Jawa diberikan perhatian yang wajar dan bijak 

daripada ditindas? Dan bagaimana jadinya Indonesia apabila peran Singapura 

sudah diperhitungkan sejak awal 1950-an sebagaimana terjadi pada tahun 1966? 

Sebagaimana telah disinggung oleh Lev (1994)—dan dapat dilihat dengan lebih 

jernih sekarang daripada pada tahun 1950-an—adalah kerusakan dahsyat pada 

negara yang merupakan perbuatan angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata 

itu menyatakan dirinya akan melindungi bangsa tetapi pada kenyataanya 

justru mengkonsolidasikan cengkeraman atas bangsa sendiri tahap demi tahap 

dan menjajahnya sekejam Belanda, walaupun tidak se-efisien yang dilakukan 

Belanda. Terlepas dari apa yang nampak, Soekarno menatah jalan untuk kuasa 

militer melalui strategi yang tidak hanya kurang cakap secara politis tetapi 

sekaligus melemahkan ekonomi, menghancurkan perkembangan alternatif 

yang lebih layak dan merusak sistem politik demokratis. Dilihat dari sudut 

pandang ini, peninjauan kembali tahun 1950-an menghasilkan gambaran yang 

cukup berbeda dengan yang konvensional. Apa yang terjadi selama dasawarsa 

tersebut bukan ‘kejatuhan dari singgasana’ tetapi derap yang pasti menuju 

rezim otoriter. 

Perspektif sejarah dari sudut pandang ekonomi menunjukkan bahwa dari 

titik awal kemerdekaan, prospek untuk membangun ekonomi yang sehat dan 
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sistem demokrasi yang bisa bertahan telah dirongrong oleh distorsi kurs beraneka 

dan kebijakan perdagangan. Karena kebijakan perdagangan ini sejak dulu sudah 

ada, maka selalu diterima begitu saja dalam hampir semua analisis mengenai 

tahun 1950-an. Namun, hampir tidak mungkin melebih-lebihkan konsekuensi-

konsekuensinya. Berbagai pajak dan biaya transaksi yang tinggi merusak 

perangsang bagi produsen di sektor ekspor dan menurunkan kesejahteraan 

mereka yang bergantung padanya, mengecilkan niat untuk penanaman modal 

swasta yang baru, menciptakan kesempatan mencari tambahan yang tidak wajar 

yang tak terhitung banyaknya oleh para birokrat sipil dan angkatan bersenjata 

yang bersifat bagai benalu, dan mempertajam pertentangan antara daerah di 

luar Jawa dan Jawa. Pemerintah pusat, dan khususnya angkatan bersenjata pada 

akhirnya menang, tetapi kerugiannya luar biasa besar. Dampaknya yang dahsyat 

belum tampak pada tahun 1958, tetapi baru pada tahun 1966.

Sebuah gambaran mengenai kebijakan alternatif yang berdegap harus 

mulai dengan sebuah ekonomi terbuka, kurs yang mendekati keseimbangan, 

tarif pajak perdagangan yang tidak terlalu berat serta kendali ketat atas defisit 

anggaran, persediaan uang dan—terkait dengan itu—inflasi. Ini kurang lebih 

menggambarkan situasi ekonomi makro saat pemerintahan Megawati. Jelas, 

masih ada faktor-faktor politis yang mengganggu perkembangan lingkungan 

yang sehat dan kondusif bagi bisnis dan penanaman modal. Jelaslah faktor-

faktor politik masih memasuki dan membawa efek negatif pada iklim bisnis 

dan investasi sebagaimana terjadi pada transisi dari masa revolusi ke masa 

Indonesia berdaulat dan berdemokrasi. Memang makan waktu sampai gejolak 

ini mereda. Namun, berpegang pada asas makro ekonomis yang masuk akal 

akan lebih mengurangi tekanan pada proses politik daripada memperparahnya. 

Paling tidak, kebijakan seperti itu dapat menciptakan waktu dan ruang yang 

lebih luas untuk perkembangan politik yang sehat. 

Kesimpulan

Ideologi nasionalis dan historiografi menawarkan tafsiran sejarah bahwa 

Indonesia mengawali tahun 1950-an dengan membentuk sebuah negara 

kesatuan Republik; selama tahun 1950-an memerangi berbagai perlawanan 

terhadap kesatuan tersebut; di bawah Orde Lama Soekarno merebut kedaulatan 

ekonomi dari Belanda dan membentuk sebuah negara sosialis yang tidak efisien; 

kemudian di bawah Orde Baru merehabilitasi dan membangun ekonomi 

nasional. Sekarang ini keberhasilan nisbi era Sukarno dan Soeharto sedang 
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digugat, tetapi tahun 1950-an masih dipandang sebagai masa keruntuhan dan 

kegagalan. Pandangannya masih umum bahwa ’ekonomi Indonesia’ pada waktu 

itu dikuasai Jakarta yang diserang oleh pelaku global yang berkuasa dan tidak 

ramah.

Kita juga dapat mendekati tahun 1950-an dari sudut pandang yang 

sangat berbeda. Sudut pandang itu tidak melihat ekonomi Indonesia sebagai 

sebuah ekonomi yang sambungan bagiannya pada tahun 1950-an bersifat 

lemah dan bahkan artifisial. Karena geografinya yang menyebar dan berbentuk 

kepulauan, maka Indonesia sejak dahulu kala sampai sekarang menjadi 

ekonomi perdagangan terbuka dengan banyak pintu gerbang ke seluruh 

dunia. Lagipula, banyaknya pintu gerbang ini terintegrasi secara baik dengan 

jaringan bisnis internasional, bukan hanya melalui pusat perdagangan nasional 

seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan tetapi juga melalui pusat perdagangan 

wilayah di luar wilayah Indonesia, terutama Singapura. Apabila Indonesia 

ingin mencapai kemakmuran untuk semua, maka pemerintah nasional harus 

menciptakan iklim yang baik untuk perdagangan dan investasi melalui pintu 

gerbang dan jaringan itu. Apa yang terjadi adalah sebaliknya: pemerintah-

pemerintah Indonesia justru mengejar kebijakan ekonomi yang kontra-

produktif sekaligus memelihara kemiskinan. Pertama-tama, melalui sistem kurs 

beraneka, pemerintah nasional membebankan pajak yang sifatnya menghukum 

pada perdagangan yang bonafide. Kedua, pemerintah-pemerintah menciptakan 

iklim bisnis yang sangat tidak ramah terhadap modal swasta yang tentu saja 

sebagian terbesar berasal dari modal pribadi di bawah kendali orang Eropa atau 

orang Tionghoa: peraturan, benang merah, dan birokrasi tumbuh subur, dan 

tersangkut paut dengannya bermacam-macam jenis pajak yang tidak resmi yang 

dibebani pada mereka (rent-seeking). Konsekuensi yang tak terhindarkan adalah 

kemandekan ekonomi dan ketegangan politik yang meningkat.

Yang masih kurang dipahami dengan baik adalah bahwa bisnis swasta 

pindah ke pusat perdagangan di luar wilayah Indonesia yang lebih aman 

bagi perdagangan. Sejak 1945, sumbangan Indonesia pada berkembangannya 

ekonomi Singapura adalah luar biasa. Emigrasi para wirausahawan yang dinamis 

telah mengubah jaringan perdagangan entrepot yang berkembang gemilang 

dan membangun fondasi sebuah armada dagang swasta yang berkedudukan di 

Singapura dan kemudian berkembang dengan pesat. Kebanyakan pemiliknya 

yang terkemuka berasal dari Indonesia. Arus keluar modal dari Indonesia 

ke deposito atau peluang penanaman modal di Singapura telah membiayai 

pembangunan menara-menara kantor pencakar langit modern, hotel-hotel, dan 
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pusat-pusat perbelanjaan Singapura, dan juga sektor manufakturnya.

Satu-satunya yang pernah berbeda adalah sekitar satu dasawarsa, antara 

akhir tahun 1980-an dan krisis keuangan Asia. Rasa percaya diri yang lumayan 

besar pada saat itu tercermin dalam prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia 

yang cerah sehingga modal, baik jangka pendek maupun panjang, ditanamkan 

di Jakarta dalam jumlah yang sangat besar, sebagaimana tampak di transformasi 

kota ini yang mulai bergedung-gedung pencakar langit serta kegairahan sektor 

perbankan swasta dan real estate. 

Keruntuhan berikutnya pada tahun 1997-1998 menyaksikan modal 

dan pelaku utama mundur kembali ke tempat berlindung yang aman yaitu 

Singapura dan tempat di luar negeri lain. Pada tahun 2002, sekitar sepertiga 

ekspor Indonesia dan lebih dari separuh impornya yang melalui Singapura 

tidak tercatat dalam statistik perdagangan Indonesia (Business Times 07-07-

2003). Ekonomi gelap Indonesia, yang terpelihara melalui peraturan yang 

menyimpang, terus tumbuh subur dan digunakan untuk memelihara suatu 

aparat negara yang terlalu gemuk. 

Sepertinya keadaan ini tak mungkin berubah dalam waktu dekat. Dalam 

ekonomi dunia kapitalis, kebenaran yang sesungguhnya adalah bahwa Indonesia 

tidak akan menikmati kemakmuran kecuali apabila pemerintah menciptakan 

dan memelihara lingkungan yang ramah bisnis swasta yang bonafide. Syaratnya, 

pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa harus diterima sebagai warga negara 

penuh. Sepanjang diskriminasi terhadap mereka tetap berlangsung, Indonesia 

akan tetap miskin, tertutup, dan menyatakan dirinya sebagai negara korban.
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SUPRAYITNO

JALAN KELUAR YANG BUNTU 

FEDERASI SUMATERA SEBAGAI 

GAGASAN KAUM TERPOJOK 

Pertama-tama sekali saja harus mentjatat sebagai suatu kenjataan bahwa 

bahagian jang terbesar dari pada bangsa Indonesia berkehendak, supaja dalam 

masa jang sesingkat-singkatnja terbentuk Negara Indonesia Serikat jang merdeka 

berdaulat.

Politik berpetjah-petjah dan katjau-balau, jang disertai dengan perasaan diri-

lebih disuatu fihak dan ragu-ragu difihak jang lain, baik pada bangsa Indonesia 

maupun pada bangsa Belanda, telah melambatkan mentjapai maksud itu dengan 

tjara jang menjedihkan.

Tak perlu saja sebutkan kepada tuan-tuan, bahwa suara Sumatera didalam 

politik jang didjalankan sampai dewasa ini, hampir tidak terdengar ataupun 

tidak terdengar sama sekali, demikian juga bahwa kepentingan Sumatera tidak 

mendjadi faktor jang njata didalam politik itu.

[...] Untuk mentjapai tudjuan politik jang telah disebutkan, jaitu membentuk 

Negara Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat, maka dapatlah Sumatera, 

sebagai salah satu dari pada tiang jang terpenting, tempat gedung Indonesia 

kelak harus bertumpu, mendjalankan peranan jang besar artinja.

[...] Tak perlu saja buktikan disini kepada tuan-tuan, bahwa tiang jang terbuat 

dari pada batu bertjerai-tjerai, kurang kokohnja dan tak dapat dipakai mendjadi 

salah satu topang jang terpenting bagi gedung Negara Indonesia Serikat, dan 

bahwa kita harus berusaha memperoleh semen untuk mengikat batu-batu itu.

[...] Djanganlah tuan-tuan menjangka, bahwa saja bermaksud, supaja di sini 

terbentuk suatu susunan tata-negara Pulau Sumatera ini; biarkanlah tiap-tiap 

bagian pulau ini terutama sekali berkembang dengan tjara dan menurut sifat-

sifat, jang dipandang penduduknja sebaik-baiknya baginja.

Kita semuanja masing-masing bagi diri sendiri tetap hendak mendjadi tuan 

didalam rumah sendiri, tetapi dalam hal itu njatalah tampak pandangan jang 
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pitijik, djika kita tidak bersetolong-tolongan mendirikan dan memelihara rumah 

kita, supaja seluruh masjarakat Sumatera bertambah kokoh.

Di Sumatera ini begitu banjaknja kita mempunjai kepentingan jang sama, 

sehingga sebaik-baiknjalah kepentingan itu dapat kita selenggarakan dan 

sekiranja perlu kita pertahankan, dengan dirembukkan bersama-sama.

Hanja dengan djalan demikian dapat kita menjumbangkan bantuan jang 

berharga untuk pembangunan susunan tata-negara seluruh Indonesia. (Propinsi 

1953: 294-7)

Inilah bagian inti kata sambutan Tengku Mansoer pada Muktamar Sumatera 

yang diselenggarakan pada 28 Maret 1949 di Medan, ibu kota Negara Sumatera 

Timur (NST). Muktamar ini dihadiri oleh 86 peserta dari 16 daerah di Sumatera. 

Hanya daerah Aceh dan Nias tidak terwakili. 

Muktamar ini diadakan pas dua minggu sebelum Komisi Tiga Negara 

(KTN) yang terdiri dari pemerintah Negeri Republik Indonesia, pemerintah 

Negeri Belanda, dan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia, 

mulai berunding mengenai langkah-langkah yang bertujuan untuk menetapkan 

penyerahan kedaulatan oleh pemerintah Negeri Belanda kepada Republik 

Indonesia, yang kemudian terwujud pada Konferensi Meja Bundar akhir bulan 

Agustus 1949 di Den Haag. Muktamar Sumatera jelas diselenggarakan untuk 

mengantisipasi perkembangan pada tingkat nasional dan internasional tersebut 

dengan cara yang diuraikan oleh Tengku Mansoer dalam pidatonya.

Seperti dapat dipahami dari paparannya, Tengku Mansoer menempatkan 

diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang sangat mendambakan 

penyerahan kedaulatan itu. Tetapi yang juga jelas, beliau mengharapkan 

negaranya akan berbentuk negara serikat atau, dengan kata lain, berbentuk 

federasi, bahwa suara ‘Sumatera’ didengar, karena menurut hemat beliau, suara 

dan kepentingan Sumatera kurang diperhitungkan dalam wacana politik hingga 

saat itu. Dari pidatonya juga jelas bahwa Tengku Mansoer menyadari bahwa 

pada saat itu Sumatera belum merupakan kesatuan yang sudah kokoh yang 

disinggung dengan kata-kata ‘tiang jang terbuat dari pada batu bertjerai-tjerai’. 

Oleh karena itu, beliau menganjurkan agar dicari ‘semen untuk mengikat batu-

batu itu’, yaitu penduduk Sumatera dari berbagai daerah dan suku membahas 

kepentingan-kepentingan bersama. Peserta dipanggil Tengku Mansoer untuk 

kemudian membentuk suatu federasi Sumatera yang nantinya akan menjadi 

bagian dari negara yang sebentar lagi akan dibentuk. Tetapi Tengku Mansoer 

juga sudah mengakui bahwa setiap daerah tetap harus diberikan kesempatan 
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untuk “berkembang dengan tjara dan menurut sifat-sifat jang dipandang 

penduduknya sebaik-baiknya baginya”.

Tulisan ini akan membahas munculnya identitas Sumatera yang berada 

antara identitas suku bangsa yang sudah dimiliki orang Aceh, Batak, Minang, 

Melayu dan daerah lain di satu ujung dan ‘identitas Indonesia’ atau ‘identitas 

nasional’ di ujung yang lain. Terkait dengan itu, akan dibahas juga bagaimana 

sebenarnya konstelasi politik dan militer di Sumatera yang berdampak pada 

keberadaan NST yang dipimpin Tengku Mansoer, sehingga beliau menggagas 

federasi Sumatera melalui Muktamar Sumatera, yang dapat dibaca sebagai 

strateginya mempertahankan NST. Di samping itu, tulisan ini juga akan 

menjawab pertanyaan, sejauh mana wakil dari 16 daerah di Sumatera dapat 

dilihat sebagai wakil rakyat daerah asalnya? Yang akan dilihat adalah situasi 

politik yang melahirkan gagasan federasi Sumatera dan wacana yang berkembang 

dalam Muktamar Sumatera. Kemudian, apakah Tengku Mansoer mampu 

menggerakkan peserta Muktamar Sumatera untuk ide federasi Sumatera?

Ncjktp{c"Uwocvgtc"ugdcick"ÒKocikpgf"Eqoowpkv{Ó"fcp"Kfgpvkvcu"
Ke-Sumatera-an

Pulau Sumatera termasuk empat pulau terbesar di dunia dengan panjang 

sekitar 1060 mil, lebarnya 248 mil dan luas wilayahnya, termasuk pulau-pulau 

disekitarnya, kecuali Bangka dan Belitung adalah 180.380 mil bujur sangkar. 

Pulau Sumatera luasnya hampir empat kali lebih besar dari Pulau Jawa (Loeb 

1972: 5; Meuraxa 1974). Sumatera dari utara ke selatan dibelah oleh Bukit 

Barisan. Kondisi geografis itu menyebabkan komunitas-komunitas di daerah 

pantai dan pegunungan berkembang dengan sistem politik, ekonomi, dan 

budaya masing-masing. Bahkan suku yang hidup di pedalaman hidup relatif 

terisolasi sampai awal abad ke-20. Boleh dikatakan bahwa untuk mayoritas 

identitas sebagai orang Sumatera tidak ada artinya: mereka hanya membayangkan 

diri sebagai orang dari suku bangsa tertentu seperti Batak, Minangkabau, Nias, 

Aceh, Gayo, Alas, Melayu, Lampung, Palembang, dan beberapa suku-suku 

kecil di pedalaman seperti orang Kubu, Mentawai, Sakai dan Akit, Lubu dan 

Ulu, dan Orang Benua. Bahkan mereka tidak memiliki nama untuk seluruh 

pulaunya. Mereka baru menamai ‘Sumatera’ karena adanya pengaruh orang 

Eropa. Perasaan (identitas) Sumatera sebagai sebuah kesatuan kebudayaan 

dan politik belum ada. Selama masa kolonial pun pemerintah Belanda tidak 

berupaya untuk mempersatukan seluruh penduduk kepulauan ini dalam satu 
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kesatuan administratif dan hukum. Bahkan dalam lingkup yang lebih kecil 

di Tapanuli, gagasan pemerintah Kolonial untuk membentuk Dewan Batak 

atau Tapanuli mengalami kegagalan, karena ditentang sendiri oleh masyarakat 

Tapanuli. Pemerintah kolonial dalam kebijakannya justru tetap membiarkan 

kekhasan masing-masing daerah. Tapanuli memang dijadikan satu keresidenan, 

tetapi dibagi dalam dua daerah hukum. Mandailing, Angkola, dan Pesisir di 

bawah Ordonansi Sumatera dengan demikian tunduk dibawah yurisprudensi 

pemerintah, sedangkan Tapanuli Utara yang didominasi orang Batak Toba 

tetap memakai hukum sendiri, yakni masih diakuinya rapat atau dewan ‘raja-

raja’ adat yang diketuai Kepala Distrik. Demikian juga dengan daerah Padang 

Lawas yang disebut sebagai daerah Luhat, berada diluar yurisdiksi pemerintah 

kolonial. Sedangkan di daerah Tapanuli Selatan (Kuria), adat sudah tidak 

memiliki sanksi hukum (Castles 2001: 29-30).

Meskipun secara geografis lebih besar dari Jawa, tetapi Sumatera belum 

pernah memiliki otonomi yang seimbang dengan Jawa (Jakarta). Dalam sejarah 

ada beberapa kerajaan besar di Sumatera, misalnya Sriwijaya, Aceh, Minangkabau, 

dan Melayu Jambi yang pernah memiliki kekuasaan besar menandingi kerajaan 

di Jawa. Kecuali Aceh, sejarah kerajaan-kerajaaan itu pun selalu ditundukkan 

dan menjadi daerah vasal dari kerajaan di Jawa (Majapahit dan Singosari). 

Sebenarnya di Pulau Sumatera itu paling tidak ada tiga suku bangsa yang 

secara politik dan kebudayaan mendominasi. Suku yang terbesar adalah orang-

orang Minangkabau di Sumatera Barat. Kedua, orang Melayu di Pesisir Timur 

Sumatera dan Riau, dan ketiga adalah orang Aceh. Ciri penting kebudayaan orang 

Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal, sistem pemerintah nagari 

dan Islam. Nagari Minangkabau merupakan satu kesatuan hukum dan politik 

yang terdiri dari beberapa kampung yang berdekatan yang otonom. Kekuatan 

kesatuan daerah ini terletak pada tiga unsur pokok, yakni mereka merasa berasal 

dari satu keturunan (genealogis), satu wilayah (teritorial), dan satu adat. Adat bagi 

orang Minangkabau bermakna ganda yakni pertama sebagai himpunan kebiasaan 

setempat dan sebagai keseluruhan sistem struktural masyarakat, sehingga adat 

sekaligus mewudukan pola perilaku ideal (Sejarah 1978: 13-14; Abdullah 1987: 

104-5). Orang Minang sangat menghargai adat dan berusaha berperilaku sesuai 

dengan adat istiadatnya. Perilaku yang ideal dalam adat mendapat bentuk yang 

sempurna dengan adanya Islam. Adat dan Islam inilah yang menjadi dasar bagi 

kebudayaan Minangkabau. Orang-orang Minangkabau gemar merantau sehingga 

sampai akhir masa penjajahan komunitas orang Minangkabau ada di Jambi, 

Bengkulu, dan Tapanuli Selatan, dan Sumatera Timur.
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Orang Melayu yang mendiami Pesisir Timur Sumatera termasuk Riau 

menganut sistem parental yang dikenal dengan adat tumenggung. Secara umum 

posisi wanita dan laki-laki tidak dibedakan jauh sebagaimana di kalangan orang 

Minang dan Batak, kecuali perbedaan kelas sosial. Pengaruh Islam juga kuat di 

kalangan masyarakat Melayu, sehingga ada pepatah Melayu yang menyatakan 

‘masuk Melayu berarti masuk Islam’. Orang Melayu selalu menjaga kesesuaian 

perilaku mereka dengan adat dan Islam atau adat tidak boleh bertentangan 

dengan Islam. Mereka berprinsip bahwa ‘adat bersendikan syarak (hukum 

Islam), syarak mengikat adat. Kuat agama kuat adat, kuat adat kuat agama. 

Agama Islam membenarkan adat, yang tidak menimbulkan syirik iktikat’ 

(Husny 1975: 18). Komunitas Melayu yang mendiami Pesisir Timur Sumatera 

sudah lama beradaptasi dengan budaya luar, terutama dengan para pedagang 

asing. Hal ini menyebabkan mereka memiliki ikatan-ikatan politis, komersial 

dan kekerabatan yang sudah berlangsung lama dengan Aceh, Johor, dan 

kerajaan-kerajaan Melayu lainnya. Dengan kemampuannya menjalin hubungan 

dengan kekuatan luar inilah kerajaan-kerajaan Melayu mampu menegakkan 

hegemoninya atas kelompok etnis lainnya di Sumatera Timur dan Tapanuli.

Sama seperti orang Melayu dan Minangkabau, orang Aceh juga sangat 

kuat dipengaruhi oleh agama Islam, tapi orang Aceh sangat fanatik dengan 

Islam. Orang Aceh sangat tersinggung bila dikatakan dirinya bukan Islam, 

meskipun dalam realitasnya ia belum tentu mengerjakan semua kewajibannya 

sebagai orang Islam. Fanatisme ini menumbuhkan sikap bahwa setiap orang 

yang bukan Islam dianggap ‘kafir’. Pengaruh kuatnya pendidikan Islam di 

meunasah-meunasah (madrasah atau lembaga pendidikan Islam tradisional di 

desa-desa) dan peranan Teungku (guru-guru agama Islam), merupakan faktor 

utama munculnya sikap fanatisme tersebut (Razali 1982: 42-8). Pemerintah 

kolonial sudah merasakan akibat dari sikap fanatisme tersebut dalam Perang 

Aceh dan juga pemerintah RI (Jakarta) hingga saat ini. 

Dalam sejarahnya, dominasi mereka atas sebagian penduduk Sumatera 

mengalami pasang surut. Aceh misalnya pernah mendominasi pada masa 

Kesultanan Aceh dan awal revolusi kemerdekaan. Orang Melayu terbatas 

pada masa jayanya Kesultanan Melayu. Orang-orang Minangkabau lebih 

mendominasi pada tataran intelektualitas dan kebudayaan. Aceh pernah 

berupaya menjadi penguasa Sumatera dan berupaya memperkenalkan kultur 

Aceh pada orang-orang Sumatera lainnya. Tetapi untuk membangun sebuah 

identitas kesatuan Sumatera tidak pernah terwujud, kecuali hanya untuk wilayah 

di Pesisir Timur Sumatera dan Barat dari Provinsi Sumatera Utara sekarang, 
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kultur Aceh memengaruhi sistem pemerintahan dan kebudayaan masyarakat 

setempat. Belanda dan Republik kemudian meletakkan Sumatera menjadi 

bagian kesatuan administratif dari pemerintahan pusat (Batavia/Jakarta).

Kesadaran atas semacam ‘identitas Sumatera’ baru muncul justru di tanah 

Jawa (Batavia) awal abad ke-20 di kalangan para pelajar Sumatera yang bersekolah 

di Batavia dan bergabung dalam organisasi Jong Sumatranen Bond (JSB). JSB 

didirikan oleh para pelajar Sumatera di Jawa yang berasal dari Minangkabau, 

Batak, Aceh, Palembang, Melayu (Sumatera Timur), dan lain-lain pada tanggal 

9 Desember 1917. Perkumpulan ini didirikan dengan tujuan untuk:

1.  memperkokoh ikatan antar pemuda pelajar Sumatra dengan meniadakan 

prasangka buruk antarsuku dan dengan mengembangkan dan 

memperkokoh sikap saling menghargai.

2.  membangkitkan minat terhadap negeri dan bangsa Sumatra.

3.  membangkitkan dan menjaga kesadaran para anggota, bahwa mereka akan 

dipanggil untuk tampil sebagai pemimpin dan pendidik bangsanya.

4.  membangkitkan minat terhadap penggunaan bahasa-bahasa Sumatera 

dan menegakkan serta memajukan kesenian dan kerajinan Sumatera.

Dari empat butir tujuan JSB tidak tampak ada tujuan membentuk kesatuan 

Sumatera. Tapi dalam perkembangan kemudian, mereka sepakat untuk lebih 

mempertegas tujuannya membentuk Òpcvkqp"UwocvgtcÓ (Van Miert 2003: 77).

Tengku Mansoer adalah ketua JSB yang pertama.1 Ia lahir di Tanjung 

Balai, Asahan Sumatera Utara tanggal 17 Januari 1897 dalam keluarga yang 

beragama Islam. Ia adalah kemanakan Sultan Saibun dari Kesultanan Asahan. 

Istrinya seorang Belanda bernama Amalia Gezina Wempe. Setelah tamat dari 

STOVIA, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Leiden, Negeri 

Belanda dan berhasil menjadi dokter ahli bedah tahun 1928. Ia menjabat jabatan 

ketua JSB dari waktu pendiriannya tahun 1917 sampai tahun 1920.2 Pada tahun 

1940, ia terpilih menjadi ketua Persatoean Soematera Timoer (PST), sebuah 

organisasi yang didirikan oleh orang asli Sumatera Timur tahun 1938 untuk 

1 Pengurus lainnya adalah Abdul Moenir Nasoetion (wakil), M. Anas dan Amir (sekretaris), Marzoeki 

(bendahara). Van Miert 2003: 544.

2 Http://www.brouwertree.com/man2.html/mansoer-wempe. Pada masa pendudukan Jepang tepatnya 

Maret 1945, Tengku Mansoer pernah menjadi ketua Shu Sangi Kai (semacam dewan penasehat yang 

dibentuk Jepang disetiap keresidenan). Masa awal kemerdekaan T. Mansoer pernah diberi jabatan sebagai 

Kepala Jawatan Kesehatan Propinsi Sumatera. Setelah NST bubar, ia tidak aktif berpolitik dan kembali 

menjalankan keahliannya sebagai dokter ahli bedah di Rumah Sakit Elizabeth Medan sampai meninggal 

16 Oktober 1953.
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melindungi kepentingan penduduk asli (orang Melayu, Karo, dan Simalungun) 

dan untuk melawan dominasi kaum pendatang dan kaum pergerakan nasional 

yang militan (Van Langenberg 1976: 76).

Dalam tempo satu tahun organisasi itu telah mempunyai cabang di 

berbagai tempat di Jawa dan Sumatera dengan jumlah anggota 419 orang. Bulan 

Januari 1918, JSB telah menerbitkan majalah bulanan bernama Jong Sumatra. 

Majalah itu memuat karangan-karangan terutama dari para redaksinya seperti 

Mohammad Jamin, tentang budaya, agama, politik, dan masyarakat. Cita-

cita persatuan Sumatera juga ditulis baik dalam bentuk prosa maupun puisi. 

Tetapi cita-cita membentuk nation Sumatera kurang bergema dibandingkan 

pembicaraan masalah antara adat dan agama Islam, kaum muda dan kaum 

tua.

Cita-cita tentang nation Sumatera mulai diberi isi ketika JSB di bawah 

kepemimpinan Amir,3 Bahder Johan, Mohammad Hatta, dan Mohammad 

Jamin. Amir dilahirkan di Bukittinggi tahun 1990. Setelah tamat dari STOVIA 

Amir berangkat ke negeri Belanda untuk mengambil kuliah di Universiteit 

Utrecht jurusan psikiatri. Sebagaimana kaum intelektual tahun 1920-an, ia 

terpengaruh dengan aliran teosofi yang berkembang saat itu. Ia pun kawin 

dengan putri seorang tokoh teosofi Belanda terkemuka di Jawa bernama Frans 

Fournier. Dari tahun 1934-1937, ia menetap di Medan dan sesudah itu menjadi 

dokter pribadi Sultan Langkat dan menetap di Tanjung Pura Langkat sampai 

zaman Jepang.4 Bahder Johan5, Mohammad Hatta, dan Mohammad Jamin, 

menulis karangan-karangan berisi usaha memberi bentuk pada cita-cita nation 

Sumatera. Dalam sebuah sajaknya dikatakan: “Betapa berlainan pun reaksi 

bangsa-bangsa Sumatera yang berbeda-beda itu [...], tetapi di dalam jiwanya yang 

terdalam ditemukan sumber kekuatan dan kesadaran bersama.” Berkat usaha-

usaha yang kreatif dari Amir, Johan, dan Hatta cita-cita nation Sumatera yang 

semula abstrak mulai menjadi cita-cita yang hidup dalam bentuk munculnya 

3 Amir dipilih sebagai ketua, Bahder Johan sebagai bendahara dan Mohammad Hatta sebagai bendahara 

dalam rapat anggota 8 Februari 1920. Van Miert 2003: 94.

4 Tanggal 27 Juli 1945 ia diangkat oleh Jepang menjadi anggota Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan 

untuk Sumatera. Bersama-sama dengan Teuku Mohammad Hasan dan Abdul Abbas ia kemudian 

diangkat sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada bulan Desember 1945 

beliau menjadi Wakil Gubernur Sumatera, tetapi tanggal 25 April 1946 ia menyeberang ke pihak Sekutu/

NICA. Ia kemudian menetap di negeri Belanda bersama keluarganya dan meninggal tahun 1949. Said 

1976: 725-6.

5 Bahder Johan lahir di Padang 1902. Setelah menamatkan pendidikan STOVIA ia bekerja sebagai dokter 

di beberapa rumah sakit di Batavia. Sesudah pendudukan Jepang ia menjadi guru besar ilmu kedokteran 

dan kemudian dua kali menjadi menteri pendidikan, yakni dalam Kabinet Natsir tahun 1950 dan 

Kabinet Wilopo tahun 1952. Van Miert 2003: 546.
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karangan-karangan tentang sejarah dan bahasa di Sumatera. Ada tiga unsur 

dalam nation Sumatera JSB, yakni masa lalu Sumatera, bahasa Melayu, dan 

masa depan Sumatera. 

Minat terhadap sejarah sendiri sangat besar, terutama dilihat dari 

karangan tentang hal itu di dalam majalah Jong Sumatra, seperti sejarah 

kerajaan Sriwijaya, sejarah Minangkabau, dan lainnya. Penjelasan tentang 

zaman emas di masa lampau memperkuat keyakinan mereka akan datangnya 

Sumatera Raya. Amir adalah salah seorang penyumbang tulisan tentang sejarah 

kebesaran kerajaan Sriwijaya. Meskipun di masa lampau Sumatera terpecah-

pecah, tetapi pernah mengalami masa kejayaan. Anggota JSB percaya bahwa 

zaman emas yang baru akan datang bagi Sumatera yang bersatu. Bangsa-bangsa 

di Sumatera banyak menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi salah satu bahasa 

dari daerah itu, yakni bahasa Melayu telah menjadi bahasa perantara di Hindia 

Belanda. Pada awal tahun ke-1920, bahasa Melayu banyak dipergunakan oleh 

kaum pergerakan nasionalis. Beberapa anggota JSB, seperti Mohammad Jamin 

adalah pahlawan pembela bahasa Melayu. Sebagai pencipta lagu perhimpunan 

JSB, ia sering menulis karya-karya sastra seperti, ‘Sejarah Melayu’ dan ‘Hang 

Tuah’. Menurut Jamin, sastra Melayu sudah lama berkembang, tetapi sejak 

Melaka dikuasai Portugis, masa keemasan sastra Melayu mengalami penurunan. 

Jamin menyatakan bahwa orang Sumatera wajib mempelajari bahasa Melayu, 

karena menurutnya ‘tiada bahasa, hilanglah bangsa’. Anjuran Jamin ini 

kemudian ditindaklanjuti dengan didirikannya Maleisch Letterkundig Verbond 

(Perserikatan Sastra Melayu), sebuah perkumpulan yang diputuskan dalam 

kongres JSB di Padang tahun 1919. Unsur yang ketiga adalah masa depan 

Sumatera yang cerah sebagai daerah yang mempunyai sumber daya ekonomi 

melimpah. Di Sumatera Timur, ada perusahaan perkebunan karet, tembakau; di 

Bangka ada tambang timah; di Sumatera Barat ada perkebunan kopi, karet, dan 

kopra. Daerah Lampung dan Aceh menghasilkan lada. Dalam JSB ada slogan, 

“Maluku adalah negeri masa lalu, Jawa negeri masa kini, dan Sumatra negeri 

masa depan.”

Para pelajar Sumatera sadar akan pentingnya Sumatera bagi ekonomi 

Hindia Belanda. Persatuan bangsa Sumatera diperlukan untuk menjaga 

kekayaan alam Pulau Sumatera. Tetapi sikap hati-hati dan non-politik dari JSB 

menyebabkan mereka tidak tegas dalam menuntut ‘Sumatera untuk bangsa 

Sumatera’. Nation Sumatera hanya menjadi bahan diskusi para pengurus pusat 

JSB di Batavia, sementara getarannya tidak sampai ke cabang-cabangnya di 

Sumatera. Sikap non-politik itulah yang menjadi penyebab cita-cita tersebut tidak 



72 SUPRAYITNO

jadi berbentuk nyata. Para anggota JSB sangat berhati-hati dalam membicarakan 

masalah politik dalam tiap kongresnya. Amir, seorang idealis yang bersemangat, 

berpegang pada pikiran asosiasi. Hanya Mohammad Hatta yang sering menulis 

artikel politik dalam Jong Sumatra. Tetapi pengaruh Hatta tidak membuat JSB 

dari segi politik lebih maju dibandingkan Jong Java. Kebanyakan para pelajar 

Sumatera beranggapan bahwa mencari ilmu lebih penting daripada terlibat 

dalam rapat-rapat politik atau demonstrasi politik. JSB lebih terfokus pada 

ikatan perhimpunan, bahasa, dan budaya. Di sisi lain, berangkatnya Hatta, 

Amir, Tengku Mansoer ke Negeri Belanda untuk melanjutkan studi, kecilnya 

jumlah anggota JSB dan sebagian besar (300-400) tidak aktif, seringnya terjadi 

perpecahan akibat prasangka kesukuan dan prasangka sekolahan, dan masalah 

keuangan membuat JSB menjadi loyo untuk memperjuangkan cita-cita kesatuan 

Sumatera. Organisasi itu akhirnya bubar pada tahun 1930. 

Identitas Sumatera kemudian didengungkan kembali oleh pemerintah 

militer Jepang. Jepang berupaya memisahkan Pulau Sumatera dengan Jawa, 

dengan alasan adanya perbedaan kultur dan pengalaman berperintahan. 

Sumatera secara kultur lebih dekat dengan Malaysia dan orang Sumatera 

kurang berpengalaman dalam pemerintahan dibanding dengan Jawa. Oleh 

karena itulah, Jepang memisahkan kedua pulau yang selama ratusan tahun 

sudah dijadikan satu kesatuan administratif oleh Belanda. Dua penguasa 

militer, yakni Sumatera di bawah Angkatan ke-25 Jepang dan Jawa di bawah 

Angkatan ke-16. Selama tiga tahun propaganda militer Jepang ditujukan untuk 

membangun otonomi Sumatera atau ‘Sumatera Baru’6, akan tetapi Jepang pun 

gagal mewujudkan identitas Sumatera Baru dan Jepang juga tidak mampu 

membentuk kepemimpinan Sumatera, kecuali melegalisasi tiga utusan Sumatera 

dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yakni Amir , T. 

M. Hasan7, dan Abdul Abbas.8 

6 Tanggal 13 Maret 1943 ditandai sebagai hari ulang tahun Sumatera Baru dan lagu Hidup Sumatera Baru 

dinyanyikan pada upacara-upacara resmi dan sebagai lagu wajib di sekolah-sekolah. Van Langenberg 

1976: 179; Reid 1971: 40-2.

7 T. M. Hasan adalah seorang bangsawan dari Aceh lahir di Sigli pada tanggal 4 April 1906. Ia belajar ilmu 

hukum pada Rechtshogeschool di Batavia dan mendapat gelar sarjana hukum dari Universitas Leiden di 

Negeri Belanda tahun 1933. Pada masa kemerdekaan, menjadi Gubernur Sumatera (September 1945-Mei 

1948). Desember 1948 sampai bulan Maret 1949 menjadi Wakil Ketua Pemerintah Darurat Republik 

Indonesia (PDRI). Agustus 1949, ia diangkat menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan-

perundingan dengan pihak Belanda. Pada bulan Januari 1950, ia diangkat menjadi senator RIS dari 

Sumatera dan menjadi Wakil Ketua Senat RIS. Said 1976: 725.

8 Abdul Abbas berasal dari Mandailing (Tapanuli Selatan). Mendapatkan gelar sarjana hukum (Mr) 

dari Negeri Belanda. Setelah Agresi Militer Belanda I 1947, ia diangkat menjadi staf gubernur militer 

Tapanuli/Sumatera Timur dan diberi pangkat kolonel. Ketika terjadi reorganisasi di tubuh Tentara 

Nasional Indonesia (TNI), ia berusaha melucuti Brigade B yang berasal dari Sumatera Timur. Akibatnya 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa periode penjajahan Jepang telah 

mengilhami beberapa tokoh Sumatera untuk mengembangkan sebuah otonomi 

Sumatera. Mereka adalah para elite tua yang berpengaruh yang menjadi anggota 

Jong Sumatra dan menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan 

militer Jepang, seperti Amir, dan Tengku Mansoer. Amir meskipun tidak 

termasuk dalam barisan pendukung negara federal (NST), adalah orang 

Minangkabau yang giat memperjuangkan kesatuan kebudayaan Sumatera, 

sebagaimana yang dilakukannya sebagai ketua Jong Sumatra. Sebagai seorang 

wakil gubernur Sumatera yang diangkat oleh pemerintah Republik tahun 1945, 

ia ingin membangun aparatur pemerintahan dengan otonomi yang besar yang 

berpusat di Medan. Keluarnya ia dari Republik, April 1946, bisa dimaknai 

sebagai protes terhadap dominasi Jawa dalam pemerintahan Republik. Salah 

satu kritiknya setelah keluar dari Republik yang diutarakannya kepada J. J. van 

de Velde (Recomba Sumatera)9 adalah:

[...] berdasarkan pengalaman selama usia Republik yang 8 bulan ini, hanya 

kepentingan-kepentingan Jawalah yang dipikirkan oleh Pemerintah Pusat di Jawa 

dan KNIP. Keadaan dan taraf di Sumatera, berbeda dengan yang di Jawa. Lebih 

banyak modal asing ditanam di Sumatera daripada di Jawa, sehingga hubungan 

kami dengan perdagangan dunia dan politik, jauh lebih erat daripada di Jawa. 

Semua ini menjadi pertimbangan apakah tidak lebih baik kalau Sumatera ini 

menjadi suatu negara otonom dalam ikatan Negara Indonesia Serikat [...]. 

Kami bertiga, Abbas, Hassan, dan saya, yang telah menghadiri rapat panitia 

persiapan (PPKI) berharap bahwa Sumatera akan memperoleh otonomi atas 

urusan luar dan dalam negeri, tapi kami diperingatkan untuk tidak membentuk 

negara tersendiri dengan departemen-departemennya. Sumatera harus tetap satu 

provinsi. [...] Mr. Teuku Hasan menuntut agar kabinet yang dibentuk adalah 

kabinet Indonesia, bukan kabinet Jawa. (Van de Velde 1987: 149)

Ketika PPKI bersidang dalam rangka menyusun Undang-Undang Dasar 1945 

Amir juga sudah menuntut adanya ‘otonomi daerah’ dalam susunan negara 

beliau malah ditawan pasukan Brigade B. Ketika daerah Tapanuli diduduki militer Belanda dalam Agresi 

Militer II dan kemudian pemerintah Belanda menggagas negara Tapanuli Raya dengan langkah awal 

membentuk Panitia Status Tapanuli Januari 1949, Abdul Abbas yang baru kembali ke Padang Sidempuan 

dari Sumatera Barat, menyeberang ke pihak Belanda dan menjadi tokoh kedua Panitia itu. Dan ketika 

Mansoer menyelenggarakan Muktamar Sumatera di Medan, ia menjadi anggota delegasi dari Panitia 

Status Tapanuli yang hadir dalam muktamar itu. Said 1976: 729.

9 Recomba Sumatera (Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden) adalah komisaris pemerintah 

untuk masalah-masalah pemerintahan di Sumatera. 
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Indonesia. Beliau menyatakan, “[...] supaya pemerintahan kita disusun dengan 

sedemikian rupa, sehingga diadakan dekonsentrasi sebesar-besarnya. Pulau-

pulau di luar Jawa supaya diberi pemerintahan di sana, supaya rakyat di sana 

berhak mengurus rumah tangganya sendiri dengan seluas-luasnya” (Risalah 

PPKI 1992: 312). Namun demikian, isu-isu mengenai bentuk negara itu baru 

mengemuka ketika Letnan Gubernur Jenderal H. J. van Mook mengeluarkan 

ide negara federasi dalam rangka menguasai kembali Indonesia.

Pemerintah Belanda setelah Perang Dunia II, berusaha membangun 

kembali kekuasaannya di Sumatera dengan menerapkan strategi federal. Tetapi 

pada awalnya tidak terpikir untuk mengembangkan gagasan mendirikan 

sebuah negara bagian yang meliputi seluruh Sumatera. Kondisi militer dan 

politik di Sumatera juga tidak mengizinkan menggalang ide tersebut seperti 

dapat dilihat di bagian berikutnya. Upaya mengangkat sentimen etnis dan 

kedaerahan (regionalisme) di kalangan generasi tua yang sudah mereka kenal, 

Belanda hanya berhasil membangun struktur negara federal di wilayah Sumatera 

Timur dan Sumatera Selatan (Palembang). Di kedua wilayah ini pengaruh 

federalisme relatif kuat, terutama di Sumatera Timur. Sementara di Tapanuli 

pada pertengahan 1948 juga ada usaha membentuk negara Batak Tapanuli dari 

para tokoh tua mantan-mantan pegawai kolonial, tetapi tidak berhasil.10 Di 

daerah lain keinginan untuk membentuk negara tersendiri tidak mendapatkan 

dukungan yang berarti. 

Perkembangan Militer dan Politik di Sumatera 1947-1948 

Di Sumatera Timur, setelah Belanda melancarkan Agresi Militer I tanggal 21 

Juli 1947 semua kota-kota besar di Sumatera Timur seperti Medan, Tebing 

Tinggi, Pematang Siantar, Seribu Dolok, Kabanjahe, Berastagi, dan Tanjung 

Balai berhasil dikuasai (Zwitser 1983: 86, 115-7, 146-9; Said 1984). Pemerintah 

Republik beserta tentara dan laskarnya mengungsi ke daerah Tapanuli dan 

perbatasan Aceh. 

Sepuluh hari kemudian mulailah gerakan menuntut otonomi Sumatera 

Timur merebak. Dengan dipelopori para bekas tokoh Persatuan Sumatera 

Timur (PST) dan organisasi bawah tanah Siap Sedia yang bergerak sejak zaman 

Jepang, mereka berhasil membangun dukungan dari sebagian orang-orang 

10 Van Langenberg 1976: 769-71; Sinar t. t.. Upaya itu gagal karena konflik ‘klasik’ antara kubu tokoh Batak 

Toba dari Tapanuli Utara dan tokoh Batak lain dari Tapanuli Selatan. Beberapa tokoh waktu itu juga 

berperan di Muktamar Sumatera di Medan yang diwarnai konflik yang sama.
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Melayu, Batak Simalungun, dan Karo. Sebuah komite yang bernama Komite 

Daerah Istimewa Sumatera Timur (Komite DIST) berhasil dibentuk dan 

tanggal 18 Oktober 1947 Van Mook mengeluarkan dekrit mengakui Komite 

DIST sebagai Dewan Perwakilan Sementara Sumatera Timur. Pada tanggal 

15 November 1947, Dewan Sementara Sumatera Timur bersidang di Medan 

dan berhasil menetapkan rancangan Undang-Undang Dasar dan menetapkan 

Mansoer sebagai wali negara. Pada tanggal 25 Desember 1947, Van Mook 

mengeluarkan dekrit yang secara resmi mengakui Daerah Istimewa Sumatera 

Timur sebagai negara federal dengan nama Negara Sumatera Timur (NST) 

(Suprayitno 2001: 84-100). Kemudian, pada tanggal 29 Januari 1948, NST 

secara resmi diproklamasikan di Medan dengan mengibarkan bendera berwarna 

kuning, putih, dan hijau. Dalam acara itu, hadir H. J. van Mook dan pembesar-

pembesar Belanda lainnya. 

Di Bangka, Belanda berhasil membangun pemerintahan federal melalui 

pembentukan Dewan Bangka Sementara melalui dekrit Letnan Gubernur 

Jenderal H. J. van Mook pada tanggal 12 Juli 1947. Dewan Bangka kemudian 

dilantik tanggal 11 November 1947 dengan ketuanya Masyarif Datuk Bendahara 

Lelo, yang kemudian digantikan karena ia wafat oleh Saleh Ahmad. Pada bulan 

Januari 1948 Dewan Bangka bergabung dengan Dewan Riau dan Dewan Belitung 

dalam satu Federasi Bangka Belitung Riau (BABIRI) yang disyahkan oleh Van 

Mook tanggal 23 Januari 1948 (Abdullah 1983: 152). Dewan ini kemudian 

dikukuhkan secara resmi di Pangkal Pinang bulan Juli 1948 (De Graaff dan 

Tempelaars 1990: 17).

Di Sumatera Selatan (Palembang) pada bulan Februari 1948 J. J. van de 

Velde, seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda untuk urusan pemerintahan 

dan politik di Sumatera, berunding dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat 

untuk membentuk Dewan Istimewa Sumatera Selatan. Dalam dewan antara lain 

duduk Raden Akib, Raden Sulaiman, Usman Azhari, Cilah, dan Abdulfatah. Di 

Sumatera Selatan kedudukan golongan Raden yang menghendaki sebuah negara 

tersendiri sebenarnya sangat lemah karena tidak punya pengaruh di masyarakat. 

Tetapi dua bulan kemudian (April 1948), Dewan Penasehat Sumatera Selatan 

tetap didirikan. Meskipun Belanda telah berhasil membentuk pemerintahan 

federal di Sumatera Selatan, tetapi wilayah Negara Sumatera Selatan ini 

terbatas pada residensi Palembang yang meliputi hanya sekitar seperempat 

dari seluruh wilayah Sumatera Selatan. Di luar itu, pengaruh Republik masih 

kuat. Apalagi hadirnya sistem federalisme di Sumatera Selatan bukanlah 
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mencerminkan kehendak semua lapisan masyarakat. Proses pembentukan dan 

pemilihan anggota dewan Sumatera Selatan menggunakan paksaan dan para 

pejabat penting di lingkungan birokrasi negara seperti jabatan kepala polisi, 

Departemen Agraria, dan Dalam Negeri diisi oleh orang-orang Belanda. Para 

pejabat Indonesia umumnya adalah para bekas pegawai sipil kolonial (Kahin 

1980: 467-70).

Di Jambi, pengaruh Belanda tampaknya sangat lemah, dilihat dari upaya 

mengembangkan gagasan federal setelah Agresi I. Raden Kertopati sebagai 

orang yang diharapkan dapat membangun ide federalisme di Jambi ternyata 

adalah tokoh yang lemah. Ia hanya memiliki pengaruh di kalangan orang-orang 

kampung, bukan untuk orang-orang kota yang terpelajar dan orang-orang 

Minangkabau. Orang-orang Jambi terdesak terutama oleh orang Minang yang 

berhasil memegang pimpinan politik dan perdagangan di Jambi (Kahin 1980: 

217-9). TNI masih mempunyai kekuatan yang berarti dan sering menyerang 

daerah yang dikuasai Belanda seperti di Kuala Tungkal dan menawan seratus 

orang Cina.

Di Minangkabau (Sumatera Barat), Belanda sulit mengembangkan 

gagasan federal. Meskipun Belanda menawarkan pembentukan Daerah Otonomi 

Minangkabau sebagai bagian dari federasi Sumatera dengan peran yang besar, 

tetapi mayoritas penduduk menolak gagasan ini. Sebagian besar penduduk lebih 

loyal kepada pemimpin nasional Republik daripada kepada para kepala adat 

yang dikenal sebagai pejabat-pejabat kolonial Belanda. Pemerintahan bayangan 

Republik di dalam kota selalu menghalangi rencana untuk mendirikan Negara 

Minangkabau. Pada saat yang sama, gerakan politik orang-orang pro-Republik 

dari pedesaan secara terbuka menentang argumen-argumen yang dilontarkan 

oleh para pendukung-pendukung Belanda (Kahin 1985: 166).

Sebagai reaksi atas Agresi Militer Belanda I dan upaya pemerintah 

Belanda mendirikan negara federasi di daerah yang disebut di atas, pihak 

Republik mengorganisir sistem pemerintahan gerilya. Unsur militer dan sipil 

digabungkan di bawah satu komando seorang gubernur militer. Aksi militer 

TNI dilakukan di seluruh Pulau Sumatera, sehingga pada awal Desember 1948 

Republik secara de facto menguasai seluruh wilayah pedalaman Sumatera dan 

sebagian besar daerah pantai juga. 

Untuk mematahkan kekuatan Republik yang berarti, Belanda kemudian 

melancarkan Agresi Militer II tanggal 19 Desember 1948. Di Sumatera Utara 

pedalaman Tapanuli Utara menjadi sasaran pertama: Kota Balige diserang oleh 
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Belanda dari udara pada pukul 5 pagi dengan dua pesawat bomber dan tujuh 

jager. Dengan cepat pasukan Belanda dapat menguasai seluruh Tapanuli dan 

ribuan pendukung Republik mengungsi dari kota-kota Porsea, Balige, Siborong-

Borong, Tarutung, Sibolga, dan kemudian Kota Sipirok dan Padang Sidempuan 

di Tapanuli Selatan. Para pemuda, tokoh politik, pejabat sipil dan masyarakat 

biasa dengan dikawal TNI masuk ke pedalaman. Ketika memasuki kota-kota 

pasukan Belanda hanya menjumpai bangunan-bangunan pemerintahan, pasar, 

sekolah. Penduduk yang tinggal hanya kaum wanita, orang tua, anak-anak dan 

bekas pegawai sipil kolonial, dan pedagang Cina. Pada tanggal 31 Desember 

1948, Pemerintah Federal Sementara Hindia Belanda menggabungkan Tapanuli 

sebagai ‘Daerah Istimewa’ di bawah pemerintahan sipil yang dikepalai oleh TBA 

(territoriaal bestuursadviseur) (Van Langenberg 1976: 741-2). Dengan demikian, 

setelah Agresi Militer II seluruh Sumatera Timur dan Tapanuli berhasil dikuasai 

oleh Belanda. 

Di Sumatera Barat, Agresi Militer Belanda juga dimulai pada tanggal 

19 Desember 1948 dengan tujuan menduduki Kota Bukittinggi sebagai pusat 

pemerintahan Republik di Sumatera. Para pemimpin Republik di antaranya 

Syafruddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran), T. M. Hassan (Komisaris 

Pemerintah Pusat untuk Sumatera), Nasrun (Gubernur Sumatera Tengah), 

Kolonel Hidayat (Panglima Teritorium Sumatera kemudian), dan St. Mohamad 

Rasjid meninggalkan Bukittinggi menuju komplek perkebunan teh Halaban, 

sebelah selatan Kota Payakumbuh. Sampai bulan April 1949, Belanda memang 

berhasil menguasai semua kota di Sumatera Barat, yaitu selain Bukittinggi 

juga Solok, Padang Panjang, Sawah Lunto, Payakumbuh, Alahan Panjang, 

Batu Sangkar, Sijunjung, Pariaman dan Sungai Penuh. Namun demikian, sejak 

Januari 1949 Belanda hanya menguasai kota-kota itu di siang hari sedangkan 

pada malam hari dan di luar kota TNI dan Pemerintahan Darurat Republik 

Indonesia masih berkuasa (Iskandar, Said, dan Wulandari 1998: 83-9). Sama 

dengan daerah lainnya, para pemimpin TNI dan pemerintah sipil bersama-

sama dengan rakyat melancarkan perjuangan gerilya. 

Setelah Agresi Militer II, memang Belanda berhasil menguasai sebagian 

besar wilayah Sumatera—kecuali Nias dan Aceh—tetapi di daerah yang baru 

diduduki tidak sempat lagi mengajak tokoh setempat ikut serta dalam 

pembentukan negara bagian lagi, karena Agresi II langsung dipermasalahkan 

pada tingkat lokal. Di samping itu, di daerah yang sudah terbentuk negara 

bagian seperti NST, dukungan untuk gagasan negara federal sebenarnya terbatas 
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pada golongan masyarakat seperti aristokrat lokal dan bekas pegawai sipil 

kolonial yang memang kelompok masyarakat mapan pada zaman sebelum 

pendudukan Jepang. Tetapi setelah kemerdekaan mereka ini pun sebenarnya 

adalah golongan masyarakat yang lemah secara politik dibandingkan dengan 

tokoh-tokoh nasionalis. Hal ini juga diakui oleh J. J. van de Velde, penasehat 

pemerintah Hindia Belanda untuk urusan Sumatera yang sudah disebutkan di 

atas, yang bahkan menulis bahwa “mereka hanya memanfaatkan aksi polisionel 

kita untuk mencari keuntungan sendiri, terutama untuk menumbuhkan 

kembali feodalisme.”

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa pada akhir 1948 kelihatannya 

pihak Belanda sudah berhasil memojokkan Republik Indonesia melalui Agresi 

Militer II, tetapi pada kenyataannya posisinya lemah, baik di daerah tempat 

Republik disingkirkan maupun di daerah yang sudah didirikan negara federal. 

TNI Menggerogoti Negara Sumatera Timur 

Setelah Agresi Militer II, pihak Republik di Sumatera mengubah sistem 

pemerintahan dan komando militernya. Beberapa saat sebelum Yogyakarta 

dikuasai tentara Belanda dalam Agresi Militer ini, Presiden Soekarno dan 

Wakil Presiden Mohammad Hatta telah memberi mandat kepada Syafruddin 

Prawiranegara, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Kemakmuran 

di Sumatera, untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia 

(PDRI) (Propinsi 1953: 256). Pada tanggal 19 Desember 1948, Kabinet PDRI 

dibentuk di Sumatera yang diketuai Syafruddin.11 PDRI kemudian membentuk 

komisaris di tiap-tiap provinsi di Sumatera yang berfungsi mewakili pemerintah 

pusat di tiap provinsi itu (Propinsi 1953: 257-8). Sebagai komisaris pemerintah 

pusat untuk Sumatera Utara dipilih S. M. Amin, yang sebelumnya menjabat 

sebagai gubernur Sumatera Utara.12 Di Sumatera Utara ada dua gubernur 

militer. Pertama, Tengku Daud Beureuh yang membawahi wilayah sebelah utara 

NST yakni mencakup Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Kedua adalah Ferdinand 

Lumban Tobing yang membawahi wilayah di sebelah barat dan selatan NST, 

yaitu di Tapanuli dan wilayah barat Sumatera Timur (Sinar 1986-87: 328; 

11 Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan, A. A. Maramis 

(Menteri Luar Negeri), Teuku Mohammad Hasan (Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, 

mewakili Urusan Agama), Sitompul (Menteri Pekerjaan Umum dan Kesehatan), Indratjaya (Menteri 

Perhubungan dan Kemakmuran). Propinsi 1953: 256; Transkrip wawancara dengan Teuku Mohammad 

Hasan, Berastagi, 1990.

12 Keputusan No. 23/Pem./PDRI, tanggal 17 Mei 1949.
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Propinsi 1953: 257). Di setiap keresidenan, dibentuk Dewan Pertahanan Daerah 

(DPD) yang berwenang mengurusi pemerintahan sipil dan bertanggung jawab 

kepada gubernur militer.

Di samping melakukan reorganisasi struktur pemerintahan sipil, 

komando TNI juga mengalami perubahan. Mayor Jendral Suhardjo Hardjo 

Wardjoyo digantikan oleh Kolonel Hidayat sebagai panglima Tentara Teritorium 

Sumatera. Daerah Sumatera dijadikan empat teritorium, yakni Sumatera 

Selatan, Sumatera Tengah, Tapanuli Sumatera Timur, dan Aceh (Nasution 1982: 

bab I). Daerah Tapanuli, Sumatera Timur bagian selatan (Asahan dan Labuhan 

Batu), menjadi sub-Teritorium VII di bawah Komandan Letkol A. E. Kawilarang 

(Basrie t. t. b: 10-3; Propinsi 1953: 253). Mayor Ibrahim Adjie diangkat menjadi 

wakil gubernur militer untuk daerah Tapanuli Selatan dan Sumatera Timur 

Selatan.13 

Pada dasarnya, bentuk pemerintahan militer Republik saat itu terdiri 

dari struktur komando TNI dan pemerintahan sipil. Jadi setiap komandan 

batalion diberi wewenang oleh komandan TNI sub-Teritorium VII Teritorium 

Sumatera untuk membentuk pemerintahan sipil. Secara hierarkis, strukturnya 

adalah PDRI, komandan TNI Teritorium Sumatera, komandan sub-Teritorium 

IV, komandan sektor ada empat buah dan komandan batalion beserta kepala 

pemerintahan sipil (bupati). Para komandan batalionlah yang mengorganisir 

pemerintahan sipil di daerah yang dikuasainya dengan melibatkan seluruh 

rakyat. 

Yang sangat efektif dalam perencanaan dan pelancaran aksi gerilya kesatuan 

TNI adalah organisasi Pertahanan Rakyat Semesta (PRS) yang biasa dibentuk di 

setiap daerah oleh komandan batalion yang ditempatkan di situ. PRS bertujuan 

menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk menegakkan Negara Republik 

Indonesia, anti-imperialis, dan tanpa kompromi dengan Belanda (Basrie t. 

t. a: 34-5). Dari PRS-PRS inilah logistik TNI seperti beras dipenuhi dengan 

cara mengutip dari penduduk di daerah pendudukan Belanda/NST. PRS juga 

berfungsi sebagai penyuplai informasi baik tentang kondisi militer pasukan 

Belanda dan memberikan perlindungan, ataupun tentang keadaan daerah-

daerah yang akan dijadikan target serangan TNI. Wanita sering memainkan 

peran penting dalam organisasi PRS ini, khususnya informasi tentang rencana-

13 Ibrahim Adjie adalah kepala staf umum sub-Teritorium VII, Komando Tentara dan Teritorium Sumatera. 

Komandan sub-Teritorium VII adalah Letkol Kawilarang berkedudukan di Sibolga. Keterangan 

selengkapnya tentang struktur TNI saat itu baca Basrie t. t. b: 10-3.
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rencana militer Belanda.14 Informasi yang disampaikan PRS ternyata sangat 

efektif bagi TNI untuk menghindar dari sergapan militer Belanda, melancarkan 

aksi sabotase, dan menghadang patroli Belanda. Organisasi PRS juga berperan 

penting dalam menyebarkan propaganda Republik, baik melalui selebaran yang 

ditempel di pohon-pohon, dinding rumah atau memberikan ceramah langsung 

pada penduduk desa.

Di samping adanya bantuan logistik dari PRS, dukungan logistik lainnya 

seperti senjata, pakaian dan peralatan militer lainnya didapat dari perdagangan 

barter dengan Malaysia dan Singapura. Di tiap komandan batalion ada didirikan 

Oesaha Batalion yang berfungsi menyuplai logistik TNI. Sebagai contoh, Oesaha 

Batalyon TNI yang menguasai wilayah Langkat/Aceh melakukan bisnis hasil-

hasil perkebunan karet yang mereka kuasai. Karet ini dijual ke Semenanjung 

Malaysia melalui pedagang-pedagang Cina. Para pedagang Cina ini atas nama 

Oesaha Batalion memuat hasil-hasil perkebunan ke tongkang-tongkang yang di 

Aceh dikenal dengan kapal corak dan menembus blokade angkatan laut Belanda 

menuju Semenanjung Malaysia. Hasil-hasil perkebunan ini ditukar dengan alat-alat 

militer seperti sepatu tentara, senjata, amunisi, motor angkutan, dan tekstil yang 

umumnya berasal dari bekas-bekas tentara sekutu (Van Langenberg 1976: 750-2; 

Zamzami 1990: 410-3). Dengan adanya dukungan logistik itulah TNI melakukan 

serangan gerilya terhadap daerah kekuasaan Belanda/ NST di Sumatera Utara.

Operasi gerilya TNI atau PRS juga diarahkan untuk memperoleh senjata, 

bahan-bahan pakaian, makanan, obat-obatan dari daerah NST sendiri. Untuk 

mendapatkannya pos-pos Ondernemings Wachters (OW) dan polisi, dan konvoi 

militer Belanda diserbu. Selama bulan-bulan Januari, Februari, dan Maret 1949 

aksi gerilya TNI bertujuan untuk melumpuhkan aktivitas ekonomi di daerah-

daerah perkebunan NST. Usaha sabotase terhadap perkebunan tembakau 

dilakukan dengan membakar dan memusnahkan bangsal-bangsal tembakau, 

gudang, dan kilang-kilang di perkebunan, serta membabat tanaman tembakau. 

Di perkebunan karet pohon-pohon karet dirusak. Pengusaha-pengusaha 

perkebunan serta pegawai-pegawainya yang dibenci buruh dibunuh. Sarana 

infrastruktur seperti jembatan-jembatan dirusak, dan ranjau darat ditanam 

pada jalan-jalan yang dilalui aparat militer dan pasukan musuh. 

14 Ibuk Kardiyem, seorang informan, menjelaskan bahwa ia ditugaskan sebagai penjual buah-buahan di 

dapur umum militer Belanda. Pada saat itulah, dia mendengarkan apa-apa yang dibicarakan anggota 

tentara Belanda diantaranya tentang rencana-rencana serangan militer ke berbagai daerah di Labuhan 

Batu. Informasi itu kemudian disampaikan pada anggota TNI yang setiap malam mendatangi rumahnya. 

Wawancara dengan Ibuk Kardiyem, Medan, 12-08-1997.
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Di Langkat, pada bulan Januari 1949 serangan gerilya secara intensif 

masuk dari Aceh. Serangan ini dipusatkan pada Pangkalan Brandan, Tanjung 

Pura, Namu Unggas, Kuala Namu, dan Gebang. Beberapa perkebunan menjadi 

tidak aman; jalan-jalan di perkebunan ditanami ranjau dan banyak instalasi 

perkebunan yang dibakar. Pada tanggal 14 Januari 1949, bangsal buruh dan 

gudang getah di perkebunan Kuala Namu yang berisi 20 ton getah karet dibakar. 

Serangan seperti ini tidak hanya terjadi di daerah Langkat, tetapi juga terjadi di 

hampir seluruh wilayah kekuasaan NST. 

Di Simalungun, wilayah-wilayah di sekitar jalan raya dari Lima Puluh 

ke Kisaran dan dari Tanah Jawa dijadikan pangkalan operasi Gerilya TNI 

di bawah komando Kapten Bunga Simanungkalit (komandan Batalion IV). 

Serangan gerilya TNI dari Samosir masuk ke Simalungun menyerang pos-pos 

Barisan Pengawal NST dan merampas persenjataan mereka. Di Asahan Selatan/

Labuhan Batu aksi-aksi sabotase terjadi di Sungai Kepayang, Merbau, Sipare-

pare, dan daerah Aek Kota Batu.15 

Sebagai contoh serangan gerilya yang sungguh-sungguh menggoncangkan 

pemerintah NST dan pihak Belanda bisa disebutkan serangan TNI pada tanggal 

17 Februari 1949 terhadap perkebunan tembakau Klambir V Klumpang di 

daerah Deli Serdang, kira-kira enam kilometer sebelah barat Kota Medan. 

Pada peristiwa itu tiga pengusaha perkebunan bangsa Belanda meninggal 

dan 33 bangsal tembakau hancur. Serangan ini cukup berhasil karena para 

buruh perkebunan ikut membantu. Serangan terhadap perkebunan Klambir V 

Klumpang ini menarik perhatian para petinggi militer Belanda dan penguasa 

NST. Sejumlah pejabat seperti komisaris kerajaan Belanda untuk Sumatera 

Timur, komandan militer Belanda Jenderal P. Scholten dan anggota Kabinet 

NST menghadiri pemakaman tiga pejabat perkebunan tersebut. 

Yang juga menyulitkan pemerintahan NST adalah aksi TNI terhadap 

para kepala desa dan pegawai NST yang bertugas di dalam daerah yang dekat 

dengan pangkalan gerilya TNI. Mereka juga menjadi sasaran serangan gerilya. 

Misalnya di Tanah Karo selama bulan April 1949 gerilya TNI memasuki desa-

desa di Deli Hulu sebanyak 90 kali dan menyerang kepala desa dan pegawai 

NST setempat yang dituduh sebagai kolaborator. Akibatnya 70 kepala desa 

tidak berani lagi tinggal di daerah itu dan ikut mengungsi ke pos-pos tentara 

keamanan Belanda atau ke Brastagi dan Kabanjahe. Kepala kampung NST yang 

15 Keterangan detail tentang serangan gerilya TNI tersebut baca, Perjuangan Rakyat 1979: 307-25; Dootjes 

1950: 11.



82 SUPRAYITNO

mau bekerja sama tetap tinggal di wilayah itu. Di wilayah yang ditinggalkan 

kepala pemerintah lokal, TNI mengangkat kepala-kepala kampung yang baru 

(Van Langenberg 1976: 761; Gintings 1962: 184).

Memasuki bulan Maret aktivitas serangan gerilya TNI semakin meluas. 

Para buruh perkebunan yang kemudian beralih menjadi petani, ikut dalam aksi 

serangan gerilya terhadap perkebunan-perkebunan. Daerah Simalungun sejak 

tanggal 24-27 Maret telah disusupi oleh rombongan TNI, PRS, pemerintahan sipil, 

tentara pelajar, dan kepolisian. Mereka membangun markas dan pemerintahan 

militer di daerah Tigadolok, sektor Pematang Siantar, Pane Tonga/Sidamanik, 

di sekitar Tanah Jawa dan Tebing Tinggi. Di Tanah Karo (Bandar Baru) juga 

terjadi serangan terhadap patroli militer Belanda, menyebabkan seorang 

perwira anggota Komisi Tiga Negara (KTN) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

yang sedang melakukan perjalanan dengan mobil dari Medan ke Brastagi, tewas 

(Perjuangan Rakyat 1979: 312; Basrie t. t. a: 102).

Aktivitas serangan gerilya kemudian sampai pada tingkat melakukan 

penyusupan ke wilayah Langkat Hulu, Serdang Hulu, Tanjung Muda Hulu, 

Tanjung Muda Hilir dan Senembah Hulu. Di Simalungun (Tanah Jawa dan 

Tiga Dolok) dan Asahan Labuhan Batu serangan gerilya semakin meningkat. 

Di Rantau Prapat serangan terhadap OW berhasil membujuk karyawan PU 

(Openbare Werken) bergabung dengan TNI. Tujuh anggota PU tewas dan kepala 

administrasi perkebunan berbangsa Belanda dibunuh dan 12 orang luka-luka. Di 

Aek Pangka Asahan, rumah administrator perkebunan dirampok, empat orang 

OW dengan dua senapan dan sejumlah amunisinya dibawa kabur. Demikian 

juga di Panigoran rumah pejabat perkebunan dan kantor-kantor perkebunan 

dibakar.16 Akumulasi serangan itu benar-benar mengancam pemerintahan NST. 

Wilayah NST sudah banyak yang dikuasai Republik sementara pemerintahan 

TBA di Tapanuli juga hanya eksis di kota-kota, sepanjang radius lima kilometer 

(Van Langenberg 1976: 742-3). Di luar itu adalah daerah kekuasaan pemerintahan 

gerilya Republik.

Pemerintah NST dan militer Belanda segera mengambil tindakan 

terhadap aksi-aksi gerilya itu. Pasukan Belanda dan barisan pengawal NST 

mulai mengambil tindakan balasan yang represif sampai ke desa-desa di wilayah 

yang dinilai menjadi tempat utama aktivitas gerilya.17 Operasi anti-gerilya 

ini difokuskan untuk menghancurkan seluruh pasukan gerilya secara fisik, 

16 Basrie t. t. a: 102; Perjuangan Rakyat 1979: 310-6, 369.

17 Daerah gerilya yang diperkirakan Belanda menjadi tempat aktivitas gerilya adalah di Deli Hulu, Basrie 

t. t. a: 118.
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menghancurkan sumber-sumber perbekalan pasukan gerilya dan membebaskan 

tawanan. Usaha-usaha yang utama adalah menghancurkan sumber produksi 

rakyat dan melakukan teror, intimidasi, dan pembersihan terhadap rakyat. 

Rakyat juga dipaksa untuk pindah ke daerah yang dikuasai NST dengan bujukan 

dan rayuan. Di samping itu, pasukan Belanda juga mengawasi dengan ketat 

lalu lintas penduduk yang masuk ke daerah gerilya. Penduduk yang membawa 

bahan-bahan pokok seperti beras, garam, gula, ikan asin, obat-obatan dan 

minyak tanah diperiksa setiap melewati pos-pos penjagaan yang biasanya dijaga 

oleh barisan pengawal NST (Mansoer 1977: 362; Basrie t. t. a: 119-20).

Pihak Belanda dan NST juga sering menyebarkan pamflet-pamflet yang 

melarang masyarakat setempat memberikan bantuan apa pun kepada pasukan 

gerilya yang masuk ke wilayah NST. Pemerintah NST meminta kepada semua 

penghulu atau kepala kampung dan kepala distrik (camat) untuk melaporkan 

kepada pos-pos polisi atau Barisan Pengawal NST terdekat, bila mendengar, 

menemukan, dan melihat ada pasukan gerilya baik perseorangan atau kelompok. 

Mereka juga melarang dan menangkap orang yang berkumpul lebih dari tiga 

orang. Pengadilan NST sering menjatuhkan hukuman berat kepada rakyat yang 

terbukti bekerja sama dengan pasukan gerilya. Di Tanah Karo, Langkat Hulu, 

dan Serdang Hulu rakyat ada yang disiksa dengan kejam oleh Netherlands 

Indies Forces Intelligence Service (Nefis), dinas intelijen angkatan bersenjata 

Belanda (Gintings 1962: 146-8; Perjuangan Rakyat 1979: 311). Pemerintah NST 

juga membredel harian Waspada (harian pro-Republik yang terbit di Medan), 

menangkap tokoh-tokoh Republik yang tergabung dalam Front Nasional,18 

seperti Sugondo Kartoprodjo, Djabangun, M. A. Dasuki, serta melarang 

semua pegawai NST masuk Front Nasional karena organisasi itu dianggap 

merusak negara.19 Tindakan pemerintah NST itu mencerminkan kegusarannya 

menghadapi aktivitas gerakan Republik di wilayah NST dan perkembangan-

perkembangan politik baik di tingkat lokal maupun nasional. 

Persiapan Muktamar Sumatera

Sebagai telah digambarkan di atas, pada akhir tahun 1948—saat Tengku 

18 Front Nasional adalah organisasi yang dibentuk para pendukung Republik di daerah NST pada 8 

Februari 1948. Di bawah kepemimpinan Indratjaya, Front Nasional mengambil sikap moderat terhadap 

NST dan mendukung perjungan diplomasi. Namun di bawah kepemimpinan Sugon Kartoprodjo setelah 

Agresi Militer II, Front Nasional menentang keabsahan NST. Tentang aktivitas Front Nasional di NST, 

baca Van Langenberg 1976: 630, 642, 646-51.

19 Ketetapan Wali Negara Soematera Timoer No. 41/1949, Warta Resmi Negara Sumatera Timoer 3 (1949); 

Dootjes 1950: 81.
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Mansoer mulai mempersiapkan Muktamar Sumatera—pemerintahaan NST 

terpuruk benar-benar oleh pemerintahan militer Republik. Di samping itu, 

perkembangan politik pada tingkat nasional dengan diadakannya Konferensi 

Inter Indonesia dalam waktu yang dekat, juga memberikan peringatan kepada 

negara-negara federal di Sumatera, termasuk Negara Sumatera Timur, untuk 

mulai menyusun langkah-langkah antisipasi ke depan. Semua negara bagian 

yang tergabung dalam Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO, Pertemuan 

Musyawarah Federal) akan turut serta dalam setiap pembicaraan mengenai 

nasib Indonesia di masa depan, termasuk nasib daerah Sumatera. 

Dampak serangan gerilya Republik dan kemungkinan perubahan 

konstelasi politik nasional dalam waktu dekat mendorong Tengku Mansoer untuk 

dengan segera mengadakan muktamar demi terwujudnya Federasi Sumatera 

yang sudah mulai dirintisnya sejak akhir 1948. Dalam upayanya mencari 

dukungan, Tengku Mansoer baik berhasil maupun gagal. Tokoh-tokoh Republik 

moderat yang bergabung dalam Front Nasional, seperti Mohammad Said dan 

Mohammad Yusuf, menolak dukungannya. Sedangkan F. J. Nainggolan, salah 

seorang anggota Dewan NST, yang pada tahun 1948 sudah berusaha menggagas 

Negara Batak Tapanuli, mendukungnya. Begitu pula tokoh-tokoh federalis dari 

masyarakat Batak lain, seperti Edward Nasution dan Raja Iskandar Tampubolon 

antusias menyambut munculnya gagasan membentuk federasi Sumatera. Mereka 

melihat hal ini sebagai kesempatan untuk mencoba lagi merealisasikan Negara 

Tapanuli sebagai salah satu unsur dalam Federasi Sumatera. 

Sebenarnya perkembangan politik di tingkat nasional sudah kelihatan 

tidak menguntungkan lagi bagi riwayat sistem federasi. Di dalam sidang BFO 

tanggal 3-4 Maret 1949 di Bangka, upaya L. J. M. Beel20 dan golongan kanan 

dalam BFO, seperti Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, dan Jawa 

Timur untuk mengeliminir Republik dalam susunan Negara Federasi Indonesia 

telah gagal. Dalam rapat itu, Anak Agung Gde Agung selaku pemimpin 

delegasi Negara Indonesia Timur mengeluarkan sebuah resolusi yang intinya 

menghendaki agar dipulihkan kembali kekuasaan Republik Indonesia sesuai 

dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB dan diikutsertakan Republik Indonesia 

dalam KMB. Resolusi ini didukung oleh Negara Pasundan, Indonesia Timur, 

Banjar, Kalimantan Timur, Dayak Besar, dan Madura (Anak Agung Gde Agung 

20 L. J. M. Beel adalah Perdana Menteri Belanda dari Juli 1946-Agustus 1948. Ia seorang anggota Partai 

Rakyat Katholik Belanda. Beel tidak setuju dengan Perjanjian Roem-Roijen, perjanjian yang menyatakan 

pemerintah Belanda menyetujui kembalinya pemerintahan Republik ke Yogyakarta. Akibatnya ia berhenti 

sebagai perdana menteri dan kembali ke Belanda tanggal 3 Juni 1949. Anak Agung Gde Agung 1983: 354. 
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1983: 251-4). L. J. M. Beel sebagai wakil tinggi mahkota kerajaan Belanda di 

Indonesia, Tengku Mansoer dan Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat sangat 

terpukul dengan hasil keputusan itu.

Mengamati kondisi politik baik di tingkat nasional dan lokal yang 

tidak menguntungkan bagi riwayat sistem federalisme, maka pemerintah NST 

berusaha menghimpun kekuatan dalam rangka mempertahankan struktur negara 

federal. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah NST bahkan lebih jauh, yaitu 

dengan berusaha membentuk sebuah Federasi Sumatera yang meliputi semua 

negara bagian di Pulau Sumatera. Rencana itu muncul dalam diskusi di Jakarta 

pada akhir tahun 1948 antara Pemerintah Federal Sementara Indonesia, pejabat 

Belanda, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Baik Tengku 

Mansoer maupun Wali Negara Sumatera Selatan, Abdul Malik, memberikan 

dukungan secara antusias terhadap ide-ide tersebut. Persiapan-persiapan 

pembentukan Federasi Sumatera digalang bersamaan dengan dilakukannnya 

perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda yang diperantarai oleh 

Komisi Tiga Negara yang dibentuk oleh PBB. Sarana untuk merealisasikan 

gagasan itu adalah Muktamar Sumatera.

Kalau dirangkum siapa yang diundang dan akhirnya hadir pada Muktamar 

Sumatera, kami dapat mengamati bahwa tidak ada wakil dari pemerintah 

Republik atau TNI yang sudah begitu besar kekuasaannya di Sumatera. Yang 

datang adalah para utusan yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari para 

bekas pegawai sipil kolonial, terutama anggota-anggota ‘keluarga aristokrat 

tradisional’ dan para pendukung federalisme, termasuk beberapa orang-orang 

Belanda dan Cina. Mereka datang dari daerah-daerah yang sudah dikuasai 

oleh militer Belanda. Tentu saja utusan-utusan itu tidak representatif mewakili 

seluruh penduduk Sumatera. Bahkan lebih banyak yang datang tidak mewakili 

orang lain, kecuali dirinya sendiri. Mereka bukanlah orang-orang yang memiliki 

pengaruh kuat secara politik di atas seluruh penduduk Sumatera, karena 

sebagian besar penduduk Sumatera adalah orang-orang republiken. Para peserta 

muktamar hanya semata-mata bersandar pada kekuatan senjata militer Belanda 

(Van de Velde 1987: 230). Oleh karena itu, sejak awal memang muktamar itu 

sangat lemah untuk dapat mengambil keputusan politik yang begitu penting 

tentang nasib seluruh penduduk Sumatera.

Undangan yang dikirim Mansoer untuk ikut serta dalam Muktamar 

Sumatera disampaikan pertama-tama kepada orang-orang dari semua daerah 

Sumatera yang pusat pemerintahannya dikuasai Belanda dan yang dipandang 
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dapat mewakili daerah mereka serta dapat diajak untuk membahas gagasan Federasi 

Sumatera. Tidak mengherankan sejumlah nama orang yang sudah sebelumnya 

berperan dalam negara bagian NST dan Negara Sumatera Selatan, dan orang-

orang yang berupaya mendirikan Negara Tapanuli menyambut baik undangan 

itu.21 Selain dari daerah tersebut ada Bengkulu, Jambi, Indragiri, Minangkabau, 

Riau, Sabang, Bangka, Bengkalis, Buton, dan Siak mengirim utusan, sehingga 

total daerah yang terwakili di Muktamar Sumatera berjumlah 16. 

Tengku Mansoer rupanya tidak mengundang tokoh politik Republik 

Indonesia dan para komandan TNI dari daerah tersebut walaupun ada yang 

sebenarnya sudah mempunyai pengaruh besar di daerah tertentu. Tetapi agar 

seluruh Sumatera terwakili di Muktamar, Mansoer tidak dapat mengabaikan 

pemimpin Republik di daerah yang tidak dikuasai oleh kekuatan militer 

Belanda, yaitu Aceh dan Nias. Oleh karena itu, petinggi Republik Indonesia 

di Sumatera Utara yang paling berpengaruh, yaitu Gubernur Militer Teungku 

Daud Beureueh, dikirimkan undangan khusus. Pada tanggal 17 Maret, undangan 

itu—dalam tabung-tabung—dijatuhkan oleh pesawat udara Belanda di Takengon, 

Aceh. Undangan seperti itu juga disampaikan kepada kepala pemerintahan 

sebagai wakil masyarakat Nias di Gunung Sitoli. 

Yang menarik dari undangan Tengku Mansoer yang selain berisi undangan 

dan penjelasan mengenai tujuan Muktamar Sumatera, adalah panggilan khusus 

pada Teungku Daud Beureueh agar mau mengirim utusan dari Aceh: “Terlepas 

dari segala perbedaan paham politik saja menjatakan pengharapan saja, supaja 

Atjeh djuga akan menjuruh suatu perutusan mewakilinja pada muktamar pertama 

dari suku-suku bangsa Sumatera ini.” (Propinsi 1953: 291-2). Dengan kata lain, 

Tengku Mansoer mengungkapkan harapannya bahwa Gubernur Militer Daud 

Beureueh bersedia mengesampingkan konflik antara Republik Indonesia dan 

Negeri Belanda demi kepentingan Sumatera. Undangan juga disertai penawaran 

fasilitas transportasi udara untuk mereka yang akan dikirim. 

Tanggal 20 Maret 1949, undangan Tengku Mansoer dibahas dalam sidang 

staf gubernur militer Aceh. Semua peserta menolak undangan tersebut dan 

menyatakan Aceh tetap berdiri di belakang Republik. Bahkan undangan itu 

dianggap sebagai penghinaan terhadap Republik Indonesia dan Proklamasi 17 

Agustus 1945. Jawaban undangan itu dimuat secara terbuka dalam surat kabar 

Suara Merdeka, yang isi lengkapnya sebagai berikut:

21 Pada tanggal 28 Maret 1949, 86 utusan dari 16 daerah di Sumatera bertemu di Medan untuk membuka 

Muktamar Sumatera. Propinsi 1953: 293.
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Perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada, sebab itu kita tidak bermaksud untuk 

membentuk suatu Aceh Raya dan lain-lain karena kita di sini adalah bersemangat 

Republiken. Sebab itu juga, undangan dari wali negara Sumatera Timur itu kita 

pandang sebagai tidak ada saja, dan karena itulah tidak kita balas.

Di Aceh tidak terdapat salah paham sebagaimana diterangkan oleh Belanda 

itu, bahkan kita mengerti betul apa yang dimaksud oleh Belanda itu dengan 

Muktamar Sumateranya. Maksud Belanda ialah hendak mendiktekan kepada 

dr. Mansoer supaya menjalankan politik devide et impera-nya lagi, sebab itu 

kita menolak adanya Muktamar Sumatera tersebut dan kita sendiri telah siap 

menanti segala kemungkinan yang bakal timbul dari sikap penolakan kita itu. 

Kita yakin bahwa mereka yang menerima baik undangan dr. Mansoer tersebut, 

bukanlah orang Republiken, tetapi adalah kaki tangan dan budak kolonialisme 

Belanda yang selama ini sudah diberi makan roti.

“Kesetiaan” rakyat Aceh terhadap Pemerintah RI di Jakarta bukan dibuat-buat 

serta diada-adakan, tetapi kesetiaan yang tulus dan ikhlas yang keluar dari lubuk 

hati nurani dengan perhitungan dan perkiraan yang pasti.

Rakyat Aceh tahu pasti bahwa kemerdekaan secara terpisah-pisah, daerah 

perdaerah, negara pernegara, tidak akan menguntungkan dan tidak akan 

membawa kepada kemerdekaan yang abadi. (Zamzami 1990: 407)

Nias juga menolak undangan Tengku Mansoer.22 Penolakan itu disampaikan 

langsung oleh para pemuda kepada utusan Tengku Mansoer yang datang ke 

Gunung Sitoli dengan kapal Kortenaer tanggal 20 Maret 1949. Janji pemberian 

fasilitas tranportasi dan kemudahan untuk dua perwakilan dari Aceh dan Nias 

yang ditawarkan Tengku Mansoer, menunjukkan dukungan dan keterlibatan 

Belanda pada proses penggagasan ide-ide pembentukan Federasi Sumatera yang 

sudah jelas dilihat dari pembicaraan-pembicaran Tengku Mansoer dan Abdul 

Malik dalam pertemuan BFO di Bangka dan dalam diskusi pada akhir tahun 

1948 di Jakarta (Van Langenberg 1976: 765). Dukungan itu juga terlihat dari 

prasarana berbentuk pesawat militer Belanda yang dipergunakan dalam proses 

penyebaran undangan di Aceh dan Nias (Zamzami 1990: 406; Propinsi 1953: 

291).

Wacana Federasi Sumatera

Ide dasar penyelenggaraan Muktamar Sumatera yang dilaksanakan di Gedung 

22 Penolakan itu disampaikan langsung kepada utusan Tengku Mansoer yang datang ke Gunung Sitoli 

dengan kapal Kortenaer tanggal 20 Maret 1949 oleh para pemuda. Propinsi 1953: 293.
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Dewan Perwakilan NST di Jalan Sukamulia di Medan sebenarnya adalah 

kelanjutan dari gagasan Tengku Mansoer membangun ‘nation Sumatera’ ketika 

ia berada dalam JSB. Sebagai penggerak muktamar, dalam pidato pembukaan 

yang bagian utamanya dikutip pada awal artikel ini, ia dengan jelas menyatakan 

bahwa federasi Sumatera sangat dibutuhkan untuk memperkuat kepentingan 

Sumatera dan peran Sumatera dalam Negara Indonesia Serikat yang merdeka 

dan berdaulat harus diutamakan dan ikut mewarnai kehidupan politik 

Indonesia. Dikatakannya pula bahwa hal ini mendesak dilakukan mengingat 

perkembangan politik kontemporer ketika itu sangat tidak menguntungkan 

kepentingan orang-orang Sumatera. Kepentingan Sumatera tidak diperhatikan 

oleh orang-orang ‘bukan Sumatera’, termasuk dalam golongan kaum federalis 

yang tergabung dalam BFO. Ia juga sangat tidak setuju menggantungkan nasib 

Sumatera pada orang lain. Oleh karena itu, ia menganjurkan pembentukan 

federasi Sumatera dan menggalang persatuan orang-orang Sumatera dalam 

Muktamar Sumatera untuk saling bekerja sama memikirkan nasib bersama. 

Selama muktamar yang berlangsung lima hari itu (29 Maret-2 April) 

dibahas empat tema besar, yaitu: pertama, latar belakang pembentukan federasi 

Sumatera; kedua, peserta muktamar; ketiga, anggota (daerah perwakilan) federasi 

Sumatera; dan terakhir, layaknya pembentukan federasi Sumatera. 

Soal gagasan federasi itu sendiri yang diwacanakan dalam Muktamar 

ini pada prinsipnya dapat dukungan para pesertanya, walaupun tidak semua 

wakil menyuarakannya dengan semangat yang sama. Bagaimana pendukungnya 

melihat tempat federasi itu dalam rangka negara Indonesia yang akan dibangun 

dalam waktu yang dekat? Mari didengarkan dulu wakil dari Tapanuli Selatan 

(Syukur Soripada) yang menyatakan bahwa muktamar ini bukanlah sebuah 

konstitusi yang dimaksudkan untuk merancang bentuk ketatanegaraan Indonesia 

secara politis, tetapi hanya sebuah sarana untuk mempertemukan semua daerah 

di Sumatera dalam rangka mencapai orientasi kesepakatan bersama mengenai 

maksud-maksud dan keinginan penduduk Sumatera dalam peta perpolitikan 

nasional. Di antara butir-butir yang paling menarik dari pernyataan utusan 

Tapanuli Selatan adalah pernyataannya yang menyebutkan bahwa,

[...] penduduk Sumatera mempunyai persatuan dalam segala hal. Sebelum 

perang kenyataan ini dalam Jong Sumatera Bond dulu, di zaman Jepang 

Sumatera hendak didjadikan satu Negara terlepas dari Indonesia lain-lain untuk 

kepentingan mereka dan Tyuo Sangi In adalah perkakas untuk tudjuan Djepang. 

Belanda djuga hendak mempersatukan Sumatera, tetapi karena perang tidak 
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jadi. Ingat Commissie Visman.23 Di zaman Republik dikehendaki mendjadi satu, 

meskipun terbagi dalam 3 provinsi, jaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan 

Sumatera Tengah. Oleh karena itu persatuan Sumatera bukanlah chajal, hanja 

sampai sekarang belum dapat dilaksanakan oleh karena satu sebab. Marilah kita 

dari seluruh Sumatera berichtiar supaja persatuan jang telah petjah itu disatukan 

kembali. (Propinsi 1953: 303)

Utusan dari Tapanuli Utara juga setuju dengan apa yang dikatakan Soripada. 

Mereka ingin mengatur rumah tangga atau daerahnya sendiri dalam kerangka 

ke-Indonesiaan sebagaimana dikatakan R. E. Sinambela:

“Kami tidak mau patuh seperti kerbau saja, tetapi kami mau pegang stuur sendiri 

[...]. Djanganlah Sumatera menjadi sasaran dan menjadi sarapan untuk mereka 

singgah, sehingga kita, orang Sumatera sendiri, kesasaran dan kelaparan. Oleh 

karena itu, hendaknya Sumatera merupakan satu persatuan dalam Indonesia 

Serikat dengan mempunyai autonomie luas untuk Sumatera dan mempunjai 

¦giikpiuejcr"dalam pernjataan Indonesia Serikat dengan berdasarkan gelijkheid 

en gelijk-gerechtigheid serta menerima kerdjasama dengan bangsa asing.”24

Satu hal lagi, kesamaan mereka adalah meski menginginkan otonomi luas, tetapi 

tetap dalam rangka kesatuan bangsa Indonesia. Contohnya, utusan Soripada dari 

Tapanuli Selatan menginginkan kemerdekaan yang sepenuhnya. Ia tetap patuh 

dan setia kepada proklamasi kemerdekaan dan Soekarno-Hatta. Ia menyesali 

kondisi setelah proklamasi (selama tiga tahun), karena proklamasi menurutnya 

hanya ditafsirkan sendiri oleh Harimau Liar25 atau Ekstremis, bukan menurut 

23 Komisi Visman pernah melakukan survei dari 1940-1941 untuk menyelidiki keinginan-keinginan yang 

berkembang dimasyarakat Hindia Belanda tentang reformasi bentuk pemerintahan. Dalam laporannya, 

komisi ini menegaskan bahwa bentuk federasi untuk pemerintahan di Hindia Belanda pada dasarnya 

dapat dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa reformasi pemerintahan yang dilakukan di Goa, Bali, 

dan Minangkabau telah berhasil. Schiller 1955: 18.

24 Maksud kata ‘mereka’ di situ menunjuk kepada pendukung-pendukung Republik, terutama mereka yang 

menjadi eksekutor pada peristiwa revolusi sosial waktu itu atau golongan radikal. Ini adalah tafsiran 

penulis berdasarkan apa yang dialami oleh delegasi Tapanuli Selatan yang sebenarnya orang-orang yang 

telah dibebaskan Belanda dari penjara-penjara Republik di Tapanuli saat Belanda melakukan Agresi 

Militer II. Baca Van Langenberg 1976: 741-3; Sinar t. t.

25 Harimau Liar adalah salah satu Laskar Rakyat yang ikut terlibat dalam penghancuran kerajaan dan 

golongan-golongan yang dianggap pro-Belanda pada bulan Maret 1946. Pada masa setelah Agresi Militer 

Belanda I 1947, laskar ini banyak melakukan penggeledahan dan perampasan barang-barang milik 

pengungsi dari Sumatera Timur. Harimau Liar selalu melakukan tindakan menyeleksi orang-orang yang 

dianggap pro-Republik dan pro-Belanda, tetapi menurut tafsiran mereka sendiri, sehingga sering terjadi 

perselisihan di antara laskar dan pejuang Republik, karena diantara pengungsi juga banyak sekali laskar-

laskar rakyat yang lain. Said 1976: 433; lihat juga Hutasoit 1986.
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‘akal sehat’.26 Soripada tidak menyebut Republik sebagai pengacau keamanan, 

tetapi ia menyesali bahwa kaum republiken memandang kaum federalis sebagai 

pengkhianat tanah air. Padahal pemerintah Republik sendiri dalam persetujuan 

Linggarjati menerima bentuk federalisme, maka katanya: “Pemerintah Republik 

djuga mengchianat terhadap tanah airnja.” Selanjutnya, ia kembali menegaskan 

bahwa kewajiban pemerintah adalah menjaga keamanan dan ketertiban, maka 

bila satu pemerintah tidak dapat memberikan rasa keamanan dan ketertiban 

di suatu daerah dan penduduknya, tidaklah dapat dikatakan sebagai satu 

pemerintah. Dengan cara yang tidak langsung, wakil ini melontarkan kritik 

tajam pada pemerintah Republik yang gagal berperan sebagai suatu pemerintah 

yang bertanggung jawab, karena keadaan pada waktu itu di banyak daerah justru 

tidak aman dan tertib.

Memang pembicaraan tentang latar belakang pentingnya membangun 

federasi Sumatera pada sidang-sidang muktamar lebih banyak disuarakan 

oleh utusan dari Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan dan tentu dari NST. 

Merekalah yang posisinya terancam atas semakin menguatkan posisi Republik 

di daerahnya di Sumatera. Sebagai golongan elite tradisional yang bekerja 

sama dengan pemerintah Belanda, lenyapnya kekuasaan Belanda di Indonesia 

sebagai pendukung kuat negara federasi benar-benar merupakan ancaman 

terhadap kelangsungan hidupnya. Bila Republik benar-benar menguasai seluruh 

Sumatera, maka tidak ada tempat lagi bagi mereka. Oleh karena itu, adanya 

wacana pembentukan federasi Sumatera dianggap sebagai satu-satu harapan 

untuk bisa survive di dalam susunan Negara Indonesia Serikat setelah KMB.

Persoalan kedua yang menjadi heboh selama Muktamar Sumatera adalah 

soal mandat, yang lebih banyak dibicarakan utusan dari daerah lainnya. Itu 

tidak berarti bahwa pada dasarnya mereka tidak setuju dengan ide federasi 

Sumatera, hanya mereka merasa bahwa wewenang mereka untuk membahasnya 

kurang kuat. Misalnya, utusan dari Minangkabau (Sumatera Barat), Dt. 

Parpatih Baringek meskipun datang ke Muktamar tanpa tujuan dan semata-

mata hanya memenuhi undangan Tengku Mansoer, namun ia mengusulkan 

agar Sumatera menjadi sebuah negara dari Negara Indonesia Serikat (NIS) 

26 Menurut akal sehat bagi mereka adalah tindakan-tindakan yang harus sesuai dengan hukum yang berlaku 

bukan menurut kehendak sendiri. Pembunuhan dan penculikan selama revolsi sosial bagi mereka adalah 

tindakan yang melanggar hukum, karena sistem kerajaan-kerajaan tradisional itu sendiri diakui secara 

sah dalam konstitutsi negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang dilakukan 

Barisan Harimau Liar adalah tindakan untuk membuat kekacauan dan melawan hukum. Delegasi 

Tapanuli menyebutnya juga sebagai ekstremis, sebuah sebutan yang juga diberikan kepada mereka-mereka 

yang membuat onar tersebut oleh pihak Belanda. 
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dengan otonomi yang seluas-luasnya. Sumatera dengan demikian hendaklah 

bersifat federasi. Utusan dari Bangka malah menyatakan bahwa sejak lama 

‘kami’ ingin bergabung dengan Sumatera dan mengajak Syukur Soripada untuk 

datang ke Bangka menjelaskan tentang gagasan federasi Sumatera di hadapan 

Dewan Bangka.

Pada hari kedua muktamar M. Syukur Soripada mengeluarkan pernyataan 

mengenai masalah mandat rakyat. Ia menyatakan bahwa utusan Tapanuli 

Selatan tidak sepenuhnya mewakili seluruh rakyat Tapanuli Selatan. Secara rinci 

disebutkan sebagai berikut:

Kami bukan wakil rakyat [...] yang dipilih atau ditundjuk oleh rakyat [...]. Kami 

bukan anggota Dewan Perwakilan, sebab Tapanuli Selatan belum mempunjai 

Dewan Perwakilan, tetapi biarpun demikian kami memberanikan diri buat 

memadjukan pendapat kami sendiri. Mungkin tidak sesuai dengan pendapat 

rakjat di Tapanuli Selatan, tapi kami sebagai manusia dan sebagai anggota 

masjarakat berhak djuga bersuara.

(Propinsi 1953: 302)

Harapan utusan Tapanuli Selatan dan juga keinginan dari penggagas muktamar 

itu sendiri untuk menyatukan penduduk Sumatera tampaknya mendapat 

rintangan yang justru datang dari mereka sendiri. Mereka sendiri sudah merasa 

pesimis atas layaknya gagasan federasi Sumatera yang diwacanakan pada 

muktamar tersebut, yang dikaitkan langsung dengan persoalan keterwakilan 

mereka atau mandat yang mereka miliki yang tidak sah. Memang, lebih separuh 

dari utusan-utusan itu tidak mempunyai mandat. Hanya wakil yang berasal dari 

Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Sibolga, 

Bengkulen, dan Jambi yang mempunyai mandat. Sementara daerah lainnya 

lebih mewakili pribadi-pribadi, bahkan utusan Siak datang hanya sebagai 

peninjau. Akibatnya, mereka sendiri merasa berat mengambil keputusan-

keputusan penting menyangkut masalah masa depan Sumatera. Ketua sidang, 

Abdul Malik wali negara Sumatera Selatan, juga menunjukkan rasa pesimis itu 

dengan menyatakan bahwa pekerjaan akan menjadi susah sedikit oleh sebab 

ternyata beberapa utusan tidak mempunyai mandat.

Tidak hanya masalah mandat yang menjadi kendala dalam Muktamar 

Sumatera tersebut. Ternyata ada hal lain lagi yang menghalangi perjuangan untuk 

federasi Sumatera, yakni masalah latar belakang budaya. Perbedaan latar belakang 
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budaya di antara wakil muktamar tidak merupakan keadaan yang kondusif 

untuk membentuk sebuah federasi Sumatera. Jangankan mempersatukan 

seluruh Sumatera, persatuan di antara penduduk di Sumatera Utara atau antara 

orang-orang Tapanuli itu sendiri ternyata sudah sangatlah sukar. Meskipun tidak 

mengemuka secara gamblang dalam rapat-rapat, tetapi sejak lama perbedaan 

itu muncul di kalangan penduduk Sumatera, khususnya di Sumatera Utara. 

Utusan Sibolga, Tapanuli Selatan (Batak Mandailing yang Islam), dan Tapanuli 

Utara (Batak Toba yang Kristen), sudah sejak sebelum muktamar berselisih soal 

jumlah anggota perwakilan di antara mereka yakni lima dari Tapanuli Selatan 

dan delapan dari Tapanuli Utara, dan Sibolga dua anggota sebagaimana diminta 

panitia muktamar. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menjadi satu perwakilan 

tunggal mewakili seluruh Tapanuli, sebagaimana diharapkan oleh pemrakarsa 

muktamar, termasuk Belanda. Perbedaan ini bukan saja muncul ketika itu, tetapi 

sudah tertanam jauh sebelumnja. Latar belakangnya adalah pemecahan kesatuan 

budaya suku Batak dalam sub-suku yang memilih agama yang berbeda-beda 

selama abad ke-19 yang kemudian diperkokoh selama masa penjajahan Belanda. 

Kemudian, setelah proklamasi kemerdekaan.

Paham kebangsaan (nasionalisme) di Sumatera Utara berkembang 

bersamaan dengan meningkatnya semangat primordialisme. Artinya 

pertumbuhan nasionalisme dan loyalitas kesukuan dan agama berjalan 

bersamaan, sehingga suku Batak Mandailing dan Batak Toba—dua suku Batak 

yang terbesar—sulit bisa bersatu. 

Persoalan ketiga yang dibahas pada hari ketiga Muktamar Sumatera 

adalah posisi ketatanegaraan bagian-bagian Sumatera terhadap satu dengan 

yang lain dan dengan Republik Indonesia Serikat, serta posisi Sumatera dalam 

perpolitikan Indonesia, Indonesia dalam dunia internasional, dan rencana 

pembentukan Badan Penghubung Kepentingan Sumatera. Masalah yang paling 

mendasar adalah bagaimana kepentingan penduduk Sumatera tidak terabaikan 

dalam Negara Indonesia. Sesuatu yang penting untuk dicermati dari Muktamar 

itu adalah terungkapnya kekhawatiran terhadap akan berkuasanya Republik 

di masing-masing wilayah. Delegasi NST sangat menyesalkan Resolusi Dewan 

Keamanan PBB yang akan menghapuskan kedaulatan Belanda di Indonesia. 

Lenyapnya kedaulatan Belanda, ‘berarti kita’, katanya, ‘akan kehilangan hak 

untuk menentukan nasib sendiri’. Rasa kekhawatiran dari delegasi NST itu 

menunjukkan bahwa mereka sangat cemas dengan perkembangan politik yang 

mengandung kemungkinan melenyapkan kepentingan Sumatera dalam struktur 

politik Indonesia. 
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Mengingat rasa cemas ini tidak mengherankan resolusi dewan Keamanan 

tanggal 28 Januari 1949 menjadi pembicaraan yang hangat dalam sidang, 

karena resolusi itu memutuskan kembalinya Republik ke Yogyakarta, penarikan 

pasukan Belanda dari Indonesia, dan penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda 

melalui KMB. Boleh atau tidak membahas dampak resolusi ini pada awalnya 

menjadi bahan perdebatan. Syukur Soripada dari Tapanuli Selatan meminta 

agar resolusi dewan keamanan dijadikan agenda Muktamar Sumatera, tetapi 

wakil dari Lampung tidak setuju karena persoalan itu menjadi urusan diplomasi 

luar negeri dan memang tidak masuk dalam agenda sidang. Kemudian, utusan 

dari Tapanuli Utara meminta muktamar harus berani mengambil keputusan: 

menerima atau menolak resolusi Dewan Keamanan. Bagi mereka muktamar 

tidak ada artinya kalau tidak berani mengambil keputusan mengenai hal ini. 

Utusan Sumatera Timur mempertegas perlunya membahas resolusi Dewan, 

karena kalau diterima maka Belanda tidak berdaulat lagi di Indonesia dan “kita 

tidak berhak menentukan nasib sendiri. Dan resolusi itu hanya memperhebat 

pertikaian di  antara sesama kita, dan hanya memikirkan Republik dan Belanda, 

tetapi tidak memikirkan kita”. Sedangkan ketua sidang menyatakan tidak ada 

masalah kalau mau dijadikan agenda sidang.

Setelah sidang diskors selama 50 menit, akhirnya redaksi muktamar 

memutuskan agar tidak membahas masalah ini dan tidak menghendaki adanya 

pernyataan permusuhan dengan Republik dan tidak mengingkari Dewan 

Keamanan, serta mengikuti keputusan yang diterima oleh kerajaan Belanda. 

Keputusan itu mengindikasikan peserta muktamar kurang yakin dengan ide 

pembentukan federasi Sumatera, mengingat secara internasional nasib Sumatera 

sudah jelas ditentukan dalam KMB bukan dalam Muktamar Sumatera. 

Pejabat Belanda sendiri sebagai stakeholder yang berada dibalik sistem 

federasi tidak menghadiri muktamar. Kalaupun ada orang Belanda, itu adalah 

wakil NST, bukan wakil Pemerintah Federal Sementara (Batavia). Pada akhir 

muktamar utusan Tapanuli Selatan menunjukkan rasa pesimisnya akan 

terbentuknya Federasi Sumatera dengan menyatakan bahwa manifes ini jangan 

sampai menjadi Crtkn<oqr atau lelucon April, karena tidak dapat diwujudkan. 

Pada akhirnya, Muktamar Sumatera I mengeluarkan sebuah manifes yang 

berbunyi sebagai berikut: 

1.  Akan berusaha dengan segala daja upaja untuk mempertjepat berdirinja 

Negara Indonesia Serikat jang Merdeka dan Berdaulat, jang terdiri dari 

daerah-daerah bahagian jang sama taraf dan sama hak dan bertali dengan 

Nederland, sebagai pihak jang setaraf.
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2. Bahwa di dalam segala pembitjaraan-pembitjaraan berkenan dengan 

keputusan-keputusan tentang Republik dan penglaksanaan keputusan-

keputusan itu, dikehendaki supaja daerah-daerah jang menjatakan 

kedudukan ketatanegaraan turut serta.

3.  Berusaha membentuk suatu Sumatera jang kuat dan bersatu, dengan 

djalan sokong menjokong dan bantu membantu dalam menjusun 

ketatanegaraan daerah-daerahnja dan dengan djalan menjelangarakan—

dan kalau perlu mempertahankan—kepentingan bersama dalam 

hubungan kerja sama satu dengan lain. 

4.  Akan mengusahakan tertjapainja tudjuan-tudjuan, jang disebut di pasal 

1 dan 3 di atas dengan djalan pada waktu-waktu jang tertentu kembali 

berhimpun dan selandjutnja dengan djalan membentuk suatu badan 

penghubung jang tetap, jang di dalamnja sekalian jang turut serta pada 

Muktamar ini diperwakili dengan tjara jang sama (Propinsi 1953: 323-

4). 

Yang langsung menangkap perhatian adalah bahwa isi manifes itu sama sekali 

tidak menyebutkan bentuk Federasi Sumatera! Dan walaupun dituangkan dalam 

rumusan yang begitu hati-hati, manifes itu sendiri tetap tidak didukung oleh 

semua utusan. Utusan Bangka, Belitung, Siak, dan Bengkalis tidak menerima isi 

manifes itu, tetapi bukan karena tidak setuju dengan federasi Sumatera. Tetapi 

mereka merasa tidak berhak menyatakan keputusannya, karena mereka tidak 

mempunyai mandat sebagai utusan yang mewakili masyarakatnya. 

Muktamar Sumatera I tidak menghasilkan apa yang diharapkan 

Tengku Mansoer. Mereka yang hadir tidak dapat memberikan dukungan 

penuh pada gagasan federasi Sumatera. Seperti dapat dilihat di atas, cita-cita 

untuk membentuk federasi Sumatera pada dasarnya tidak dipertanyakan, 

karena memang yang hadir sudah berjiwa federalis dan berbagi rasa takut atas 

dominasi Jawa dalam negara Indonesia yang akan terbentuk. Tetapi apa yang 

terungkap adalah keraguan mendalam—dan realistis—atas layaknya gagasan itu 

dalam konstelasi politik baru yang akan diciptakan pada tingkat nasional dan 

internasional. Yang dikhawatirkan adalah bahwa kedudukan Republik Indonesia 

akan sedemikian kuat sehingga dapat, dan kemungkinan besar akan, menantang 

gagasan negara federasi, termasuk gagasan federasi Sumatera. Kemudian yang 

timbul sebagai masalah lain yang bersifat internal, adalah perselisihan mengenai 

keterwakilan daerah dalam federasi Sumatera, khususnya antara perwakilan dari 
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Tapanuli Utara dan Selatan yang masing-masing tidak bersedia disatukan dalam 

satu negara federal. Alasan terakhir untuk menolak dukungan yang sungguh-

sungguh adalah penilaian utusan-utusan dari beberapa daerah bahwa mereka 

sebenarnya tidak bisa dikatakan mewakili rakyatnya, dengan begitu tidak punya 

mandat. Rupanya rasa kebersamaan sebagai orang Sumatera dari para utusan 

tidak cukup kuat untuk memperjuangkan gagasan federasi menjadi kenyataan 

‘against all odds’. 

Tetapi rupanya Tengku Mansoer pada akhir Muktamar I belum sampai 

kehilangan harapan bahwa gagasan federasi dapat diperjuangkan dengan 

berhasil. Butir terakhir manifes berisi panggilan untuk segera mengadakan 

Muktamar ke-2 di Palembang. 

Gugurnya Gagasan Federasi Sumatera (Muktamar Sumatera II)

Dua belas hari setelah Muktamar Sumatera berlalu, pada tanggal 14 April, 

Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan-

perundingan di Jakarta dengan bantuan Komisi PBB untuk Indonesia, Komisi 

Tiga Negara. Tiga minggu kemudian, pada tanggal 7 Mei kedua pihak telah 

menandatangani Perjanjian Roem-Van Roijen. Dalam perjanjian itu ditetapkan, 

agar segera melakukan penghentian tembak-menembak antara pasukan Belanda 

dan Republik di seluruh Indonesia, mengembalikan Pemerintah Republik ke 

Yogyakarta, serta melaksanakan Konferensi Meja Bundar untuk menentukan 

syarat-syarat pengakuan kedaulatan RIS (Anak Agung Gde Agung 1983: 265-77; 

Kahin 1980: 421-5).

Sehari setelah ditandatangani Perjanjian Roem-Van Roijen, Pemerintah 

Darurat Republik Indonesia di Aceh, yang dikepalai oleh Syafruddin 

Prawiranegara, secara resmi membubarkan Provinsi Sumatera Utara. Seluruh 

wilayah Sumatera Utara dijadikan tiga provinsi yakni Aceh, Tapanuli, Asahan 

Selatan dan Labuhan Batu yang secara langsung berada di bawah kekuasaan 

pemerintah pusat. Pada saat yang sama, delegasi Republik dan pemerintahan 

darurat dalam perundingan Roem-Van Roijen menolak untuk mengakui 

penggabungan Asahan Selatan ke dalam Negara Sumatera Timur, karena 

secara de jure—sesuai dengan perjanjian Renville—daerah ini milik Republik 

(Propinsi 1953: 328-9). S. M. Amin, mantan gubernur Sumatera Utara, diangkat 

sebagai komisaris pemerintah pusat untuk Sumatera Utara, dengan tugas 

mengkoordinasikan semua pemerintahan Republik. Tapanuli bersama Asahan 

Selatan dan Labuhan Batu dijadikan daerah militer dengan gubernur militer dan 
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komandan militer sekaligus panglima teritorium militer agar secara bersama-

sama menjalankan pemerintahan. Ferdinand Lumbantobing dipilih menjadi 

gubernur militer dan Kawilarang tetap menjadi komandan militer/panglima 

T. T. VII Sumatera. Keduanya bertanggung jawab langsung atas pemerintahan 

Republik di Sumatera Utara kepada komisaris pemerintah pusat. Kawilarang 

sebagai panglima militer bertanggung jawab juga kepada komandan TNI 

Sumatera yaitu Kolonel Hidayat di Jakarta.

Di Negara Sumatera Timur berita-berita tentang Perjanjian Roem-Van 

Roijen yang telah tersebar di kalangan kaum republiken yang bergerak di wilayah 

Negara Sumatera Timur, semakin memperkuat tekanan politis kepada NST. 

Wilayah NST menjadi lebih tidak aman lagi, roda pemerintahan menjadi lumpuh 

akibat aktifnya pendukung Republik dalam memobilisasi dukungan rakyat untuk 

mengembalikan pemerintahan Republik di Sumatera Timur. Perkembangan-

perkembangan ini tentu saja sangat mencemaskan para petinggi Negara Sumatera 

Timur dan dapat diperkirakan bahwa Tengku Mansoer sudah merasa bahwa 

riwayat Negara Sumatera Timur akan segera tamat. Hal ini jelas terlihat dalam 

Muktamar Sumatera ke-2 yang diadakan di Medan (sebagai pengganti Palembang 

sebagaimana yang direncanakan) pada tanggal 28 Mei 1949. 

Dalam Muktamar Sumatera II ini, hadir hanya sebanyak 31 utusan 

yang berasal dari Bengkulen, Jambi, Indragiri, Lampung, Minangkabau, 

Riau, Sabang, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Dari jumlah 

yang hadir terlihat terjadi penurunan dibanding Muktamar I dan ini adalah 

indikator sebagian utusan Muktamar I sudah tidak tertarik lagi pada gagasan 

pembentukan Federasi Sumatera yang mungkin disebabkan perkembangan 

politik di tingkat nasional dan internasional. Lain dengan Muktamar I, kali 

ini pembahasan perkembangan nasional dan internasional langsung menjadi 

agenda pembicaraan serius diantara para delegasi yang hadir. Khususnya 

keputusan Perjanjian Roem-Van Roijen yang intinya adalah bahwa pemerintah 

Belanda tidak menghendaki lagi atau mengakui pembentukan negara-negara 

bagian diangkat karena keputusan itu sama artinya dengan menutup ruang gerak 

gagasan pembentukan Federasi Sumatera. Keputusan ini sangat menyakitkan 

para peserta muktamar, sehingga pada hari pembukaan, utusan-utusan NST, 

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Minangkabau, dan Tapanuli mengirimkan 

telegram pada komisi PBB, Menteri Urusan Tanah Jajahan (seberang lautan) 

Belanda dan kepada Dewan Rendah Belanda, mengkritik baik pemerintah 

Belanda maupun BFO telah mengabaikan kepentingan Sumatera dalam 

persetujuan Roem-Van Roijen. 
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Rasa kecewa dan pesimis yang disebabkan perjanjian itu mendominasi 

diskusi-diskusi dalam Muktamar II. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan 

itu telah menyebabkan timbulnya perpecahan dalam BFO27, terutama antara 

anggota dari Sumatera dengan anggota dari daerah lainnya. Utusan NST 

misalnya menyatakan: 

Djika diperhatikan kembali hasil-hasil jang telah ditjapai Sumatera hingga 

sekarang dalam hubungannya dengan BFO, sedikitlah alasan untuk bergembira, 

sungguhpun sebenarnya hingga sekarang tidak pernah terdapat suatu kesatuan 

politik jang penuh di dalam BFO, kita harus mendapat kesan bahwa dalam 

beberapa bulan penghabisan ini telah timbul dalam badan tersebut pertentangan 

antara golongan Sumatera (terketjuali Bangka dan Biliton) di satu pihak dan 

daerah-daerah bahagian jang selebihnya dilain pihak.28

Utusan NST atau sebagian besar peserta Muktamar sadar bahwa kepentingan 

Sumatera diabaikan karena adanya pertentangan-pertentangan di dalam BFO. 

Mereka mengatakan: “Sangat mengetjewakan bahwa ketua dan wakil ketua I dari 

BFO dengan tidak berunding lebih dahulu dengan delegasi-delegasi Sumatera, 

sedang mereka ‘Persetujuan Roem-Van Roijen’ itu bagi Federal Sumatera, 

menyatakan kepuasan mereka.”29 Rasa pesimisme muncul di kalangan anggota 

NST terutama karena oleh pemimpin BFO mereka dianggap sebagai peninjau, 

bukan anggota. Dengan demikian mereka menyadari benar bahaya-bahaya apa 

yang akan dihadapi oleh daerah-daerah Sumatera. Rasa pesimis itu dikaitkan 

dengan KMB yang akan didahului oleh Konferensi Inter Indonesia, yang  akan 

dibahas masa depan Sumatera juga. 

Tidak mengherankan bahwa resolusi-resolusi Muktamar II ini menentang 

dengan tegas syarat-syarat Perjanjian Roem-Van Roijen dan menegaskan 

kembali kritik mereka dalam surat tanggal 13 Mei 1949 kepada Menteri Daerah 

Seberang Lautan dan ketua Dewan Rendah Belanda. Mereka juga menuntut 

satu perwakilan yang terpisah dari BFO dalam Konferensi Inter Indonesia 

27 Hubungan Muktamar Sumatera dengan BFO sangat erat, karena BFO yang dipimpin Ide Anak Agung 

Gde Agung setuju dengan Perjanjian Roem-Van Roijen. Anggota BFO dari Sumatera menolak karena 

pasal-pasal dalam Perjanjian Roem-Van Roijen memberikan peranan yang sangat besar kepada Republik 

dalam Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk.

28 Arsip Nasional, Jakarta, Arsip Algemene Secretarie, inv. no. 1283, Surat secretaris Muktamar Sumatera 

(Kantor Djabatan Penerangan NST) kepada anggota delegasi Muktamar II, Medan, 27 Mei 1949, No. 

7/M.S. II, “Beberapa tjatatan delegasi Negara Sumatera Timur pada Muktamar Sumatera II,” hlm. 5.

29 Ibid., hlm. 6.
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dan KMB yang akan datang.30 Bila pada Muktamar Sumatera I Indonesia 

diupayakan untuk membentuk suatu Sumatera yang kuat dan bersatu, dengan 

jalan saling menyokong satu sama lainnya, maka pada Muktamar Sumatera II 

diambil keputusan untuk membentuk bahkan suatu pemerintahan federal yang 

bersifat sementara untuk Sumatera. Untuk mencapai maksud itu maka semua 

daerah-daerah yang terletak di Sumatera disarankan menggabungkan diri dalam 

suatu ikatan Federasi Sumatera. Sebagai kepala dari ikatan federasi itu dibentuk 

suatu direktorium yang terdiri dari tiga anggota. Akan dibentuk suatu badan 

federasi yang anggotanya terdiri dari mereka yang ditunjuk oleh dewan-dewan 

perwakilan daerahnya. Untuk mengurusi masalah itu, akan dibentuk sebuah 

badan sekretariat yang permanen.31

Pada akhir Muktamar II, semua delegasi menyadari bahwa dengan 

adanya pengakuan Belanda atas Sumatera sebagai daerah de facto Republik, 

maka harapan membentuk Federasi Sumatera menjadi sirna. Maka dari itu 

dalam Muktamar Sumatera II tidak semua utusan menyepakati hasil keputusan 

Muktamar. Utusan Bangka tidak mau menandatangani hasil keputusan 

muktamar. Utusan Lampung bahkan lebih keras mengkritik hasil keputusan 

Muktamar Sumatera II yakni,  “Suara-suara yang diambil menjadi keputusan 

Muktamar Sumatera II mengenai soal ketatanegaraan Daerah Lampong dalam 

lingkungan Sumatera, tidak dapat dibenarkan karena berlangsungnya Muktamar 

tersebut tidak dihadiri oleh delegasi yang dipilih oleh Badan Perwakilan Rakyat 

Lampong.” Kelihatannya, persoalan keterwakilan dan mandat sempat muncul 

lagi. 

Akhirnya, Federasi Sumatera hanyalah menjadi harapan kosong yang 

segera berlalu. Seminggu setelah Muktamar Sumatera selesai, Dewan NST 

secara de facto memetieskan Federasi Sumatera dengan menyetujui dengan 

perbandingan suara 18 lawan 11 sebuah mosi menolak partisipasi NST dalam 

Federasi Sumatera dengan alasan hal itu akan menghancurkan kemerdekaan 

NST. Mansoer pada gilirannya menyatakan bahwa NST tidak akan bekerja 

sama lagi dengan federasi seperti itu. Penolakan terhadap ide Federasi Sumatera 

dalam Dewan NST lebih karena melihat perkembangan politik yang terjadi saat 

itu: tidak ada lagi dukungan untuk membentuk Federasi Sumatera, bahkan dari 

30 Arsip Nasional, Jakarta, Arsip Algemene Secretarie, inv. no. 1283, Resolusi IV Muktamar Sumatera II, 

29-30 Mei 1949.

31 Arsip Nasional, Jakarta, Arsip Algemene Secretarie, inv. no. 1283, Keputusan Muktamar Sumatera II itu 

merupakan gagasan atau ide dari utusan Sumatera Timur yakni Tengku Dhamrah, Radja Kaliamsyah 

Sinaga, G. J. Forch, G. van Gelder, dan Tengku Arifin. Surat secretaris Muktamar Sumatera, hlm. 8.
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BFO sendiri. Oleh karena itu, memperjuangkan Federasi Sumatera diantisipasi 

justru akan memunculkan perlawanan yang lebih besar dari pendukung 

Republik/TNI, sehingga akan mempercepat hancurnya kemerdekaan NST. Dan 

karena itu pula, maka Tengku Mansoer menarik dukungan terhadap gagasannya 

sendiri, karena dalam Dewan NST ia tidak mendapat dukungan lagi.

Hasil Muktamar II juga sama sekali tidak bergema. Telegram tentang 

resolusi-resolusi Muktamar yang disampaikan kepada gubernur militer Aceh 

dan Nias tidak mendapat tanggapan. Tengku Mansoer sendiri dikecam oleh 

Harian Merdeka yang menulis pada tanggal 19 Maret 1949: “Sebetulnya, djika 

Dr. Mansoer seorang nasionalis dan demokratis, maka kekalahannya dalam 

BFO itu harus diterimanya dengan dada terbuka [...].” (Propinsi 1953: 327-8) 

Harian ini juga menghimbau agar jangan terlalu khawatir dengan apa yang 

dilakukan Tengku Mansoer, karena di belakang Mansoer tidak ada dukungan 

yang kuat. Sementara itu, J. J. van de Velde, penasehat pemerintah Belanda 

untuk urusan Sumatera yang cukup memahami konstelasi politik setempat, 

dalam memorandumnya kepada J. H. van Roijen juga mengecam Mansoer. Van 

de Velde mengatakan:

[...] tidak ada maksud mengurangi usaha yang dilakukan oleh Dr. Mansoer [...] 

tetapi yang harus disayangkan ialah mereka tidak menyesuaikan diri dengan 

revolusi kaum muda, melainkan menentangnya, sehingga tidak berhasil 

mencapai jiwa rakyat, terutama para pemuda [...].

(Van de Velde 1987: 230-1)

Perpecahan politik di dalam NST kemudian menjadi meluas. Ada tiga golongan 

yang saling berselisih tentang masalah kebijaksanaan penting NST. Pertama 

adalah golongan yang secara tegas menentang semua campur tangan terhadap 

otonomi politik NST, baik itu dari pemerintah Belanda, pihak kerajaan, ataupun 

Republik. Kedua, adalah golongan kerajaan, yang berusaha memulihkan 

kerajaan-kerajaan masa lampau. Ketiga adalah kelompok pro-Republik, yang 

ingin segera mencapai kesepakatan dengan Republik (Van Langenberg 1976: 

802). Pemerintahan NST menjadi lumpuh akibat perselisihan yang muncul 

di antara tiga kelompok ini. Akan tetapi, dalam masalah Federasi Sumatera 

mereka sepakat untuk menentangnya. 

Pada tanggal 30 Juni 1949, akhirnya pasukan Belanda ditarik dari 

Yogyakarta dan kesatuan-kesatuan TNI kemudian mengambil alih daerah itu. 

Enam hari kemudian Soekarno dan pemimpin-pemimpin RI lainnya memasuki 
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Yogyakarta dengan sambutan yang luar biasa meriah dari rakyat. Pada tanggal 

21 Juli Dewan Siasat Militer mengadakan rapat untuk membicarakan hasil 

perundingan Roem-Van Roijen dengan TNI. Pada saat yang sama, Syafruddin 

Prawiranegara menyerahkan mandat yang telah diberikan oleh Soekarno-Hatta 

sebagai kepala pemerintahan darurat (Kahin 1980: 522-3).

Perkembangan-perkembangan ini memiliki dampak terhadap 

kelangsungan hidup negara-negara federasi di Sumatera. Pada tanggal 2 Agustus, 

delegasi Republik dan BFO dalam Konferensi Inter Indonesia, telah menyetujui 

prinsip-prinsip dasar Undang-undang Dasar Sementara Negara Indonesia Serikat 

(Schiller 1955: 24). Dengan kesepakatan ini, mereka akan menjadi satu front 

dalam Perundingan KMB di Den Haag tanggal 23 Agustus 1949. Kesepakatan 

itu juga menjadi pedoman penting dalam menyelesaikan berbagai perbedaan 

pendapat di antara Republik dan BFO. Perjanjian Konferensi Inter Indonesia 

tidak hanya mengakui bahwa Republik akan menjadi kesatuan yang besar 

dalam Negara Indonesia Serikat, tetapi persetujuan itu tidak membolehkan 

negara-negara federal memiliki angkatan bersenjata sendiri. Sebaliknya unit-unit 

militer RI pada saat pengakuan kedaulatan akan digabung ke dalam Angkatan 

Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), dengan TNI sebagai kekuatan 

intinya (Notosoetardjo 1956: 206).

Penutup

Gagasan tentang Sumatera sebagai nation dan identitas sebagai orang Sumatera 

telah dicetuskan terutama oleh tokoh JSB yang berkembang pada tahun 1920-

1930-an. Tetapi mengingat latar belakang tokoh-tokoh ini yang rata-rata lulusan 

perguruan tinggi Belanda dan lebih lama tinggal di Batavia, tentu saja gagasan 

ini kurang berakar dikalangan masyarakat dan pemimpin daerah. Sebagian dari 

tokohnya membawa gagasan Sumatera sebagai imagined community sampai 

ke masa kemerdekaan, di antaranya Tengku Mansoer, ketua JSB yang pertama. 

Selaku wali negara NST dialah yang mewacanakan gagasan Federasi Sumatera 

pada akhir tahun 1948, pada waktu NST yang dipimpinnya mulai terancam 

eksistensinya oleh kekuatan gerilya Republik. 

Respons terhadap undangan untuk berpartisipasi dalam Muktamar 

Sumatera pertama pada bulan Maret 1949 memperlihatkan bahwa pada waktu 

itu gagasan nation Sumatera dalam bentuk Federasi Sumatera masih memiliki 

daya tarik bagi sejumlah tokoh politik, termasuk kaum feodal di daerah yang 

dikuasai Belanda di Sumatera. Kedudukan mereka telah terancam dengan 
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semakin marak aksi gerilya Republik, khususnya di daerah Sumatera Utara 

(Tapanuli) dan Sumatera Timur. Pembentukan Federasi Sumatera nampak bagi 

mereka sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan kedudukan 

politik mereka dalam negara Indonesia merdeka yang segera akan memiliki 

kedaulatan sendiri. 

Selama Muktamar I dan II pendukung gagasan Sumatera menjadi 

sadar bahwa jalan keluar yang sebelumnya ada dalam bayangan mereka tidak 

mungkin terwujud. Hal ini disebabkan oleh, pertama, kekompakan internal 

kurang, karena tokoh daerah Sumatera yang mendukung Republik tidak 

mau diajak mendukung gasasan Federasi Sumatera, dan identitas suku atau 

primordialisme masih merongrongnya. Kedua, ini yang terpenting, para peserta 

muktamar menyadari lemahnya kekuatan mereka di masing-masing daerah 

atau kemungkinan besar akan kalah bila berhadapan dengan kekuatan militer 

Republik. Ketiga, mereka juga menjadi sadar, bahwa hubungan politik dengan 

stakeholder tingkat nasional dan internasional tidak kuat. Stakeholder yang 

paling lemah, yaitu pihak Belanda, justru sekutu mereka dari dulu, tetapi tidak 

dapat diharapkan lagi mendukung gagasan nation Sumatera. Republik jelas 

tidak akan mungkin mendukung ide itu pula. Dan mereka tidak memiliki akses 

terhadap pemain politik internasional.

Dengan kata lain, Muktamar Sumatera I dan II dengan Tengku Mansoer 

sebagai bidan gagasan Federasi Sumatera sudah ditakdirkan melahirkan bayi 

dengan identitas baru yang hanya mampu bersuara sekejap, tetapi tidak 

mungkin dapat bertahan hidup. 

Tetapi kita juga dapat mengartikan adanya Muktamar Sumatera dari 

perspektif yang sedikit berbeda, yaitu sebagai karakteristik zaman Indonesia 

yang baru merdeka. Adanya Muktamar Sumatera merupakan peristiwa yang 

mungkin sudah ‘terlupakan’ dalam sejarah, karena gagasan kesatuan Sumatera 

tidak pernah diwacanakan lagi dalam kehidupan politik negara. Tetapi pada 

dasarnya adanya wacana federasi Sumatera dapat dilihat sebagai bagian integral 

dari pertaruhan antara elite berpengaruh di daerah dengan kekuatan-kekuatan 

di pusat (Jakarta). Ada kelompok yang kalah, dan ada yang menang karena 

sanggup mengembangkan hubungan yang kuat dengan stakeholder tingkat 

nasional yang berkuasa.
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GUSTI ASNAN

REGIONALISME, HISTORIOGRAFI, 

DAN PEMETAAN WILAYAH: 

SUMATERA BARAT TAHUN 1950-AN 

Sejarah Indonesia tahun 1950-an mencatat bahwa Sumatera Barat adalah salah 

satu daerah yang gigih memperjuangkan otonomi daerah dan desentralisasi 

pemerintahan. Perjuangan daerah tersebut telah menarik perhatian sejumlah 

ilmuwan politik dan sejarawan, baik domestik maupun mancanegara. Berbagai 

tulisan mengenai latar belakang, proses, dan akibat perjuangan itu telah mereka 

hasilkan. Dari karya-karya ini diketahui, bahwa secara umum para ilmuwan 

tersebut cenderung melihat otonomi dan desentralisasi sebagai perjuangan yang 

hanya dilakukan oleh para politisi dan pihak militer. Perjuangan di ranah politik 

yang dimunculkan adalah wacana otonomi dan desentralisasi melalui perdebatan 

politik di lembaga legislatif daerah, beberapa kongres dan konferensi sepanjang 

tahun 1950-an, dan melalui parlemen RI, khususnya pasca-pemilu 1955. Sedangkan 

aspek militer perjuangan ini dibahas dalam karya tentang pemberontakan militer 

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958.1 

Pengungkapan seperti di atas menggiring pembaca kepada sebuah 

kesimpulan bahwa perjuangan otonomi dan desentralisasi di Sumatera Barat 

hanya dilakukan oleh kalangan politisi dan lewat saluran politik dan militer 

saja. Kesimpulan itu sebetulnya tidak salah, karena selama ini aspek-aspek 

itulah yang telah diketahui dan diungkapkan. Masyarakat awam dan beberapa 

ilmuwan sosial, termasuk sejarawan selama ini memang cenderung melihat 

bahwa yang namanya ‘perjuangan’ hanya melibatkan politisi dan tentara serta 

cara-cara yang ditempuh lebih kental aroma politisnya.

Sesuatu yang selama ini relatif terabaikan oleh para peneliti adalah 

perjuangan otonomi dan desentralisasi di luar ranah atau panggung politik 

1 Feith 1962; Leirissa 1991; Amal 1992; Bahar 1996; Zed, Utama dan Chaniago 1998; Kahin 1999; Nasution 

2001.
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yang dilakukan oleh kalangan non-politisi. Dua di antara sekian banyak 

kelompok non-politisi yang dimaksud adalah ahli sejarah dan penulis buku 

geografi. Perjuangan yang dilakukan kelompok pertama diwujudkan dengan 

menulis ulang sejarah Sumatera Barat (Minangkabau), sedangkan yang 

dilakukan kelompok kedua adalah memperkenalkan Sumatera Barat, yaitu 

Minangkabau, sebagai wilayah dengan perbatasan yang baru. Ternyata, karya 

mereka bermaksud memberikan legitimasi pada perjuangan daerah menuntut 

otonomi dan desentralisasi. Buku-buku sejarah yang mereka tulis tidak hanya 

sekadar deskripsi pengalaman masa lampau orang dan daerah Sumatera Barat, 

tetapi telah dijadikan sebagai bagian dari wadah untuk menentukan siapa 

‘kita’ dan siapa ‘mereka’. Buku-buku geografi dan peta-peta yang dilampirkan 

di dalamnya tidak semata-mata berupa pengetahuan untuk mengamati, 

menggolong-golongkan dan menganalisis perbedaan berbagai daerah di 

permukaan bumi serta gambaran atau lukisan yang menunjukkan letak tanah, 

laut sungai, gunung, kota atau representasi melalui gambar dari suatu daerah 

administratif semata. Tetapi, dan itulah yang menarik, buku-buku geografi 

dan peta telah mengandung makna ‘ideologis’, yaitu mencerminkan upaya 

untuk menciptakan rasa dan semangat persatuan dan kesatuan atau semangat 

kedaerahan tertentu.2 Oleh karena itu, tulisan ini mendiskusikan bagaimana 

orang Sumatera Barat tahun 1950-an menulis sejarah daerahnya: bagaimana 

mereka merumuskan atau mengimajinasikan serta memetakan daerahnya? 

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas, digambarkan terlebih 

dahulu proses kelahiran Sumatera Barat sebagai sebuah unit administratif dan 

entitas budaya. Karena tanpa kejelasan itu, mungkin timbul pada tempatnya 

kerancuan pemahaman akan makna Sumatera Barat dan Minangkabau, sebab 

keduanya sering dianggap sebagai dua unit yang sama tetapi memiliki beberapa 

perbedaan atau dua unit yang berbeda namun memiliki beberapa persamaan. 

Saya mulai membahas pengalaman orang Sumatera Barat di masa lampau, 

yaitu sebelum tahun 1950-an, dengan wilayah mereka karena itu membantu 

kita memahami mengapa orang Sumatera Barat tahun 1950-an merumuskan 

dan mengimajinasikan daerah mereka sebagai sebuah daerah yang ‘baru’.

2 Hubungan penulisan sejarah dengan munculnya nasionalisme dan pembentukan identitas bangsa dapat 

dilihat dalam Klooster 1985, terutama bab II, III dan IV. Lihat juga Frederick dan Soeroto 1982: 18-24. 

Sedangkan hubungan antara studi geografi dan pembuatan peta dengan munculnya nasionalisme atau 

pembentukan identitas bangsa dapat dilihat dalam Thongchai Winichakul 1996.
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Sumatera Barat: Perspektif Administratif

Dewasa ini, Sumatera Barat adalah sebuah daerah administratif setingkat 

provinsi. Cikal bakal daerah ini dapat ditelusuri pada zaman VOC, sebab 

kompeni dagang itulah yang pertama kali menggunakan nama itu sebagai sebutan 

bagi salah satu daerah administratifnya, yakni jqqhfeqorvqkt"xcp"UwocvtcÓu"
Westkust. Unit administratif itu meliputi kawasan bagian tengah pantai barat 

Sumatera, tepatnya kawasan pesisir yang merentang mulai dari Barus di utara 

hingga Indrapura di selatan (Eschels-Kroon 1783: 33-74; Kroeskamp 1931: 114-

6; Kielstra 1887).

Tahun 1819, setelah masa interregnum Inggris yang dimulai sejak tahun 

1795, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kembali Sumatera Barat. 

Pengambilalihan itu berhubungan erat dengan penerapan isi Konvensi London 

1814 yang memerintahkan Inggris mengembalikan semua jajahannya di daerah 

bekas koloni VOC kepada pemerintahan Hindia Belanda. 

James Du Puy yang sejak tahun 1818 menjabat komisaris pemerintah 

Hindia Belanda di Padang menyadari bahwa daerah pedalaman penting sekali 

artinya bagi kawasan pesisir yang telah dikuasai Belanda. Oleh karena itu, ia 

segera menerima tawaran sekelompok penghulu yang dipimpin oleh Sultan 

Alam Bagagar Syah yang akan menyerahkan Kerajaan Minangkabau kepada 

pemerintah Hindia Belanda bila mereka dibantu berperang melawan kaum 

Paderi. Berbekalkan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 10 Februari 

1821, Du Puy memulai kampanye militer dan penetrasi politik Belanda di 

daerah pedalaman bagian tengah Sumatera. Seiring dengan itu pemerintah 

Hindia Belanda membentuk sebuah unit administratif yang baru setingkat 

Residentie di daerah ini. Unit administrasi itu dinamakan Residentie Padang 

en Onderhorigheden (De Stuers 1911). 

Setelah berperang selama hampir 16 tahun, Belanda berhasil memenangkan 

pertempuran dan mematahkan perlawanan kaum Paderi. Seiring dengan 

kemenangan itu, pemerintah Hindia Belanda merubah status administratif 

daerah ini dari tingkat Residentie menjadi Gouvernement. Nama yang diberikan 

adalah Iqwxgtpgogpv"UwocvtcÓu"Yguvmwuv. Perubahan itu berarti daerah yang 

termasuk ke dalam unit administratif yang baru jauh lebih luas dari daerah 

yang lama. Iqwxgtpgogpv"UwocvtcÓu"Yguvmwuv mempunyai luas sekitar 82.318 

km2, sedangkan Residentie Padang en Onderhorigheden hanya 28.860 km2. 

Posisi Iqwxgtpgogpv"UwocvtcÓu"Yguvmwuv dalam struktur pemerintahan Hindia 

Belanda lebih tinggi dari daerah yang lama, sebab daerah ini dibagi lagi ke dalam 



109REGIONALISME, HISTORIOGRAFI, DAN PEMETAAN WILAYAH

tiga unit daerah administratif setingkat Residentie, yakni Residentie Padangsche 

Benedenlanden untuk daerah pesisir bagian selatan, Residentie Padangsche 

Bovenlanden untuk daerah pedalaman bagian selatan, dan Residentie Tapanoeli 

untuk daerah pesisir dan pedalaman bagian utara (Kielstra 1891: 441-2).

Pada tahun 1905, pemerintah Belanda mengeluarkan Tapanuli dari 

Iqwxgtpgogpv" UwocvtcÓu" Yguvmwuv dan menjadikannya sebagai sebuah 

keresidenan yang berdiri sendiri. Setelah pemisahan itu, hingga tahun 1914 

Sumatera Barat tetap berstatus sebagai sebuah Gouvernement. Namun, sejak 

pertengahan dekade kedua itu pemerintah Hindia Belanda menurunkan 

statusnya menjadi Residentie, dengan nama Tgukfgpvkg" UwocvtcÓu"Yguvmwuv.3 
Warisan administratif Hindia Belanda tersebut dilanjutkan oleh penguasa 

militer Jepang dengan mengganti nama Tgukfgpvkg"UwocvtcÓu"Yguvmwuv menjadi 

Sumatora Nishi Kaigan Shu. Kalau ada sedikit perubahan, maka perubahan 

itu terlihat dari dikeluarkannya daerah Bangkinang dari Sumatera Barat dan 

dimasukkannya daerah itu ke Riau Shu (Oki 1977: 209).

Ketika Indonesia merdeka, Sumatera Barat dijadikan daerah administratif 

setingkat keresidenan dan dinamakan Keresidenan Sumatera Barat. Tahun 1948, 

keresidenan ini bersama dengan Keresidenan Riau dan Jambi digabungkan 

ke dalam Provinsi Sumatera Tengah. Tahun 1957, sebagai respons terhadap 

pengambilalihan pemerintahan provinsi oleh Dewan Banteng, Jakarta 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 

19/1957. Perpu tersebut memutuskan untuk membagi Sumatera Tengah menjadi 

tiga provinsi baru, yakni Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Hingga 

saat sekarang hasil pembagian yang berdasarkan Perpu itulah yang dikatakan 

sebagai daerah Sumatera Barat (Asnan 2007: 219-39).

Meminangkabaukan Sumatera Barat

Pembentukan Residentie Padang en Onderhorigheden pada mulanya hanya 

ditujukan pada daerah kekuasaan Belanda di kawasan yang identik dengan 

daerah budaya Minangkabau. Pembagian daerah administratif itu menjadi dua 

Districten pada tahun 1823, yaitu District Padang dan District Minangkabau, 

dan kemudian menjadi Afdeling Padangsche Benedenlanden dan Afdeling 

Padangsche Bovenlanden pada tahun 1825. Sesungguhnya pembagian ini 

mengacu pada pembagian tradisional daerah budaya Minangkabau menjadi 

3 Staatsblad van Nederlandsch-Indië no. 417 dan 418 (1905), no. 569 (1913), no. 3030 (1914).
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Peta 1 menunjukkan luasnya Gouvernement Sumatra’s Westkust dan pembagian 

administratifnya menjadi tiga Residentie.

Sumber: Koloniaal Verslag Van Nederlandsch-indië 1885

PETA 1. GOUVERNEMENT VAN SUMATRA’S WESTKUST
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dua, yaitu daerah rantau (rantau pesisir) dan darek (luhak nan tigo). District 

Padang dan Afdeling Padangsche Benedenlanden identik dengan daerah rantau 

pesisir serta District Minangkabau dan Afdeling Padangsche Bovenlanden 

identik dengan daerah darek atau luhak nan tigo.4

Ketika Residentie Padang en Onderhorigheden dirubah menjadi 

Iqwxgtpgogpv" UwocvtcÓu" Yguvmwuv, pemerintah Hindia Belanda tampaknya 

tetap mempertahankan adanya perbedaan antara daerah Minangkabau 

dengan non-Minangkabau. Pembagian daerah administratif itu, yang menjadi 

Residentie Padangsche Benedenlanden, Residentie Padangsche Bovenlanden, dan 

Residentie Tapanoeli, sesungguhnya masih mencerminkan adanya pemisahan 

dua kelompok etnis atau suku utama yang mendiami daerah itu. Keresidenan 

pertama dan kedua mencakup ruang lingkup budaya Minangkabau dan keresi-

denan ketiga identik dengan wilayah budaya Batak. Atas dasar yang sama pada 

tahun 1905 Tapanuli dikeluarkan lagi dari Iqwxgtpgogpv"UwocvtcÓu"Westkust, 

yang sesungguhnya adalah realisasi dari keinginan P. Merkus, komisaris 

pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat antara November 1839 sampai 

Desember 1840. Waktu itu, tokoh yang juga menjabat wakil ketua Raad van 

Indië itu betul-betul ingin membedakan daerah budaya Minangkabau dan Batak: 

“Demi memudahkan pengawasan dan pembangunannya” (Kielstra 1890: 322). 

Pembagian Iqwxgtpgogpv" UwocvtcÓu" Yguvmwuv berdasarkan dua daerah etnis 

itu juga terlihat pada peta daerah yang dibuat hingga pertengahan abad ke-19. 

Hampir semua peta yang dibuat waktu itu menampilkan daerah ini dalam dua 

sayatan utama, Sumatera Barat bagian utara (yang identik dengan Tapanuli) dan 

Sumatera Barat bagian selatan (yang identik dengan Minangkabau).5 Tidak itu 

saja. Beberapa penelitian geografis, politis, sosial, atau budaya juga cenderung 

membedakan daerah ini menjadi dua unit pengkajian, Noordelijk en Zuidelijk 

Igfggnvg"xcp"UwocvtcÓu"Yguvmwuv.6

Pengidentikan Iqwxgtpgogpv"UwocvtcÓu"Yguvmwuv dengan daerah budaya 

Minangkabau pada tahun 1905 mendapat sambutan yang positif dari kalangan 

penghulu Minangkabau. Para penghulu mengatakannya sebagai bagian dari 

perwujudan Minangkabau Raya (sumarak alam Minangkabau) yang mereka 

inginkan akan tumbuh dan besar di bawah naungan Raja Belanda. Munculnya 

4 Tambo, historiografi tradisional Minangkabau membagi Alam Minangkabau menjadi dua, yaitu darek 

atau luhak nan tigo (untuk daerah inti yang terletak di pedalaman) dan rantau (untuk daerah pinggiran, 

termasuk pesisir barat). Lihat Batuah 1930: 37-64; Batuah dan Madjoindo 1956: 13-9.

5 Lihat misalnya peta yang dilampirkan dalam buku De Stuers 1849-50.

6 Lihat misalnya pembagian-pembagian yang dilakukan oleh Müller dan Horner 1854.
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reaksi kaum adat itu berkaitan dengan perkembangan politik dunia saat itu. 

Kebetulan pengidentikan Iqwxgtpgogpv" UwocvtcÓu" Yguvmwuv dengan daerah 

budaya Minangkabau hampir bersamaan waktunya dengan keberhasilan Jepang 

mengalahkan Rusia. Kemenangan Jepang itu dianggap sebagai ‘kabar gembira’ 

oleh sebagian warga Sumatera Barat. Kelompok yang terdiri dari kaum terpelajar 

sekuler dan bersifat nasionalis itu melihat kemenangan ‘negeri liliput’ tersebut 

sebagai awal dari era baru, yaitu era ‘bangsa timur’. Kemenangan itu mengandung 

makna bahwa orang timur bisa mengalahkan bangsa barat. Sebaliknya, kaum 

adat melihat kemenangan bangsa Jepang itu sebagai suatu ancaman bagi Hindia 

Belanda. Mengikuti persepsi penjajah mereka sebutkan kebangkitan Jepang itu 

sebagai bahaya kuning (het gele gevaar) dan mereka beranggapan bahwa itu tidak 

hanya berbahaya bagi kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda tetapi juga bagi 

kesumarakkan Alam Minangkabau (Abdullah 1972: 216).

Dukungan kaum adat pada pemerintah Hindia Belanda bukanlah suatu 

gejala baru. Persekutuan antara kaum adat dan pemerintah tumbuh sejak kaum 

adat meminta bantuan Belanda untuk menghancurkan kaum Paderi pada 

tahun 1821 yang mengancam kedudukan mereka dan kemudian dipupuk oleh 

pemerintah kolonial dengan pemberian kemudahan pada kaum adat sepanjang 

abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Sekolah-sekolah yang memberikan pendidikan 

formal barat yang diperkenalkan di daerah ini lebih memprioritaskan anak 

para ‘bangsawan’ Minangkabau ini. Dan jabatan untuk orang pribumi dalam 

pemerintahan (Inlandsch bestuur) yang merupakan bagian terpenting dalam 

jaringan pemerintahan kolonial di daerah sampai tingkat bawah hampir 

semuanya diserahkan kepada kaum adat ini pula. 

Kerja sama antara kaum adat dan pemerintah itu memang menggiring citra 

bahwa Sumatera Barat adalah sebuah daerah kaum adat. Buktinya, ketika daerah 

ini diberi kesempatan membentuk ‘Dewan Perwakilan Rakyat’nya pada tahun 

1918, dewan ini tidak diberikan nama Dewan Sumatera Barat (West-Sumatra 

Raad) tetapi Dewan Minangkabau (Minangkabau Raad). Kaum adat juga adalah 

kelompok masyakarat yang paling sibuk merespon peluang itu. Dari 49 anggota 

dewan ini, sebanyak 22 orang di antaranya adalah wakil kaum penghulu. Alasan 

pemerintah, kaum inilah yang paling banyak jumlahnya (sekitar 22.000 orang) 

dan mereka adalah pemimpin mayoritas warga Sumatera Barat pula.7

7 Sebagai perbandingan, wakil dari partai-partai politik, ulama, dan organisasi sosial lainnya adalah 

delapan orang, wakil pegawai negeri bumiputera adalah sebanyak enam orang, wakil kaum Eropa 

sebanyak sepuluh orang dan Vreemde Oosterlingen sebanyak dua orang. Lihat Angku Tan Tuah 1939: 

49-50.
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Keinginan meminangkabaukan Sumatera Barat oleh kalangan penghulu 

ini juga muncul pada pertengahan dekade 1920-an. Pada waktu itu pemerintah 

Hindia Belanda merencanakan untuk mereorganisasi pemerintahannya di 

Sumatera, termasuk Keresidenan Sumatera Barat dan Tapanuli. Salah satu 

wujud reorganisasi itu adalah penggabungan Keresidenan Sumatera Barat 

dengan Tapanuli untuk dijadikan sebuah provinsi. Jadi, menghidupkan 

kembali Iqwxgtpgogpv"UwocvtcÓu"Yguvmwuv yang lama. Ide tersebut langsung 

ditolak dengan keras oleh kaum adat. Dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh 

76 orang penghulu dari seluruh pelosok Minangkabau dilahirkanlah sebuah 

keputusan untuk meminta kepada gubernur jenderal Hindia Belanda agar 

rencana penggabungan itu dibatalkan. Alasan yang mereka sampaikan sebagai 

hasil dari rapat yang diadakan pada tanggal 23 dan 24 April 1926 itu adalah, 

“kalau Mandailing dan Sibolga (Tapanuli) menjadi sebuah provinsi dengan 

Minangkabau, maka akan menimbulkan kekacauan dalam negeri, sebab tentu 

orang Tapanuli akan menjadi Demang dan Asisten Demang (nama jabatan pejabat 

pribumi) di Tanah Minang nantinya. Dan sebagaimana yang banyak terjadi, baik 

di Medan atau di Tanah Jawa, orang Minang dan orang Tapanuli tidak pernah 

akur (sering bertengkar).” Dalam surat yang sama mereka mengusulkan, “[...] 

daripada digabungkan dengan Tapanuli, lebih baik Minangkabau disatukan 

dengan Jambi dan Kuantan, sebab antara Minangkabau dengan kedua daerah 

itu sudah bertali darah dan berhubungan sejarah sejak waktu yang lama.”8

Menyusul ‘kongres adat’ itu maka kaum adat semakin aktif menulis 

dan menerbitkan karya-karya tentang Minangkabau, termasuk tentang sejarah 

dan wilayah Minangkabau. Salah satu terbitan yang berhubungan erat dengan 

‘minangkabauisasi’ Sumatera Barat itu terlihat dari diterbitkannya tambo, 

historiografi tradisional Minangkabau dalam huruf Latin. Tambo Minangkabau 

memang dibukukan (dilatinkan) pertama kali tidak lama setelah ‘kongres adat’ 

di Bukittinggi. Tambo yang diberi judul Tambo Alam Minangkabau diterbitkan 

pertama kali tahun 1930 dan disusun oleh Jamaran Dt. Batuah. Beliau sendiri 

hadir dalam ‘kongres adat’ di Bukittinggi dan ikut menandatangani surat 

permohonan pembatalan penggabungan Keresidenan Sumatera Barat dengan 

Tapanuli. Dalam tambo itulah dikemukakan dengan jelas bahwa yang namanya 

Alam Minangkabau itu meliputi, di samping daerah yang waktu itu menjadi 

bagian dari Keresidenan Sumatera Barat, juga sebagian daerah di Riau dan 

8 Surat ini ditandatangani oleh 76 orang penghulu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai wakil 

seluruh penghulu di Luhak Nan Tigo Laras Nan Duo (seluruh daerah di Minangkabau). Surat koleksi 

pribadi keluarga W. A. C. Whitlau.
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Jambi, khususnya kawasan sekitar Kampar, Kuantan dan Batanghari (Batuah 

1930: 37-64, 201-3).

Daerah Minangkabau yang dilukiskan dalam tambo tersebut kemudian 

diperkuat oleh temuan panitia penyusunan monografi nagari dan desa di 

Sumatera Barat pada penghujung tahun 1920-an. Temuan panitia itu ternyata 

semakin meyakinkan warga Sumatera Barat, bahwa daerahnya betul-betul 

mempunyai hubungan historis dan teritori dengan kawasan ‘di luar’ daerah 

administratif Sumatera Barat, terutama di Kuantan, Kampar, Rokan, dan 

Batanghari. Tiga daerah yang disebut pertama adalah bagian dari Keresidenan 

Riau dan daerah yang disebut terakhir adalah bagian dari Keresidenan Jambi. 

Dalam laporan panitia yang dipublikasikan dalam Adatrechtbundel itu 

dinyatakan bahwa sebagian besar nagari di Kuantan (dan juga Kampar, Rokan 

dan Jambi) sesungguhnya merupakan bagian dari Alam Minangkabau.9

Peta teritori daerah yang telah diterima secara luas itu tetap dipedomani 

oleh warga daerah hingga akhir kekuasaan Belanda. Namun seiring dengan 

masuknya tentara pendudukan Jepang, sebuah perubahan penting segera terjadi. 

Jepang mengeluarkan daerah Bangkinang dari daerah administratif Sumatera 

Barat (Sumatora Nishi Kaigan Shu) dan menjadikannya sebagai bagian dari 

Riau Shu. Keluarnya Bangkinang sempat menghebohkan orang Sumatera Barat, 

sebab tentara pendudukan itu telah merubah ‘format’ daerah yang telah berlaku 

selama itu. Namun, karena sikap politik Jepang yang represif dan militeristik 

menyebabkan kritik atau ketidaksukaan warga itu tidak mempunyai gaung 

sedikit pun. Jadi, semenjak zaman Jepang luas teritori daerah administratif 

Sumatera Barat semakin berkurang, dan itu juga berarti pengakuan terhadap 

daerah budaya Minang sebagai dasar pembentuk daerah administratif Sumatera 

Barat juga semakin diciutkan.

Perkembangan Politik Tahun 1950-an: Sejarah Baru dan Peta 

Baru

Seperti yang telah disebut di atas, segera setelah proklamasi kemerdekaan, 

Sumatera Barat dijadikan sebagai sebuah daerah administratif setingkat 

keresidenan. Pada tahun 1948, berdasarkan UU No. 10/1948 daerah Sumatera 

Barat bersama-sama dengan Riau dan Jambi disatukan menjadi sebuah provinsi 

dan dinamakan Provinsi Sumatera Tengah. Dalam UU yang disetujui tanggal 

9   Lihat misalnya Adatrechtbundel 35 (1932), hlm. 480-530.
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15 April 1948 itu ditetapkan bahwa gubernur Sumatera Tengah berkedudukan 

di Bukittinggi. Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah memberi kesempatan 

kepada orang Sumatera Barat menjadi kelompok yang dominan di kawasan 

ini. Dominannya orang Sumatera Barat itu antara lain dilatarbelakangi oleh 

jumlah penduduknya yang jauh lebih banyak dari penduduk Riau dan Jambi 

serta relatif lebih majunya pendidikan orang Sumatera Barat dibandingkan 

dengan orang Riau dan Jambi. 

Sejak abad-abad yang lalu, Sumatera Barat telah menjadi sebuah daerah 

dengan penduduk terpadat di Pulau Sumatera (Blink 1926:35). Di samping 

itu, setidaknya sejak penghujung abad ke-19 Sumatera Barat telah tampil 

menjadi sebuah daerah yang memiliki penduduk terpelajar dalam jumlah yang 

‘mencengangkan’ bila dibandingkan dengan kelompok etnis lain di Sumatera. 

Hadirnya kaum terpelajar yang banyak antara lain dilatarbelakangi oleh adanya 

banyak sekolah di daerah ini—mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan, 

serta kemauan dari anak negerinya untuk melanjutkan pendidikan ke luar 

daerah, terutama ke Jawa. Adanya sejumlah besar kaum terpelajar ini telah 

mengantarkan Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang berperan aktif 

dalam pergerakan kemerdekaan. Dan segera setelah kemerdekaan diperoleh, 

tidak sedikit pula di antara mereka yang menjadi pemimpin terkemuka di 

Indonesia. Berdasarkan kondisi ini, tentu masuk akal bahwa mereka menjadi 

kelompok yang dominan di dalam jaringan pemerintahan daerah Sumatera 

Tengah (Dobbin 1983: 239-44; Amran 1985: 150-82; Kahin 1999: 78-84).

Dominasi orang Sumatera Barat dalam pemerintahan daerah Sumatera 

Tengah memang sangat kelihatan. Posisi-posisi penting dalam pemerintahan 

daerah dipegang oleh orang Sumatera Barat: gubernur pertama adalah orang 

Sumatera Barat dan 20 di antara 29 anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera 

Tengah (DPRST) adalah wakil Sumatera Barat. Sementara itu, beberapa wakil 

dari Riau dan Jambi juga berasal dari Sumatera Barat. Selain itu, 4 dari 6 anggota 

Dewan Eksekutif Provinsi adalah orang Sumatera Barat, termasuk ketuanya. 

Hampir semua pejabat terpenting seperti kepala jawatan tingkat provinsi adalah 

orang Sumatera Barat. Sesuatu yang tidak proporsional juga ada, seperti 8 dari 

14 kabupaten yang ada di provinsi ini letaknya di bekas Keresidenan Sumatera 

Barat. Bahkan mayoritas anggota DPRD di beberapa kabupaten di Riau dan 

Jambi adalah orang Sumatera Barat.

Dominasi orang Sumatera Barat tidak hanya terlihat dalam bidang 

pemerintahan dan kehidupan politik daerah. Mereka juga mendominasi 

lapangan penerbitan dan tulis menulis. Beberapa surat kabar, majalah, dan 
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hampir semua penerbitan yang ada di Sumatera Tengah waktu itu dimiliki dan 

diterbitkan oleh orang Sumatera Barat.10 Dan tentunya mereka juga merupakan 

sebagian besar wartawan dan kontributor untuk surat kabar dan majalah yang 

terbit di Sumatera Tengah. Sebenarnya dominasi orang Sumatera Barat dalam 

lapangan penerbitan dan tulis menulis ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi 

sudah berlaku sejak dekade kedua abad ke-20.11 

Bila dibandingkan dengan periode sebelum kemerdekaan, tema-tema 

tulisan orang Sumatera Barat tahun 1950-an memperlihatkan perubahan yang 

sangat drastis. Bila tema utama dalam tulisan pada periode sebelum kemerdekaan 

adalah modernisasi, pencarian identitas serta konflik antara dunia modern 

dan dunia lama, maka tema tulisan pada dasawarsa 1950-an—sesuai dengan 

jiwa zaman (tijdgeest) dan latar belakang budaya (cultuurgebondenheid) yang 

berkembang—dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu demokrasi, otonomi 

daerah serta desentralisasi pemerintahan, dan terakhir, gerakan daerah.12

Ketiga tema tersebut diungkapkan dalam berbagai jenis tulisan, sebagian 

besar dalam bentuk artikel di surat kabar dan majalah terbitan daerah dan 

sebagian lain dalam bentuk makalah-makalah yang disajikan pada berbagai 

konferensi dan kongres. Di samping itu, ada juga yang diterbitkan dalam bentuk 

buku. Khususnya tulisan-tulisan yang terbit di surat kabar sering berhubungan 

dengan peristiwa-peristiwa tertentu sedangkan yang dibuat untuk konferensi 

dan kongres berhubungan dengan tema kongres yang diselenggarakan. Ketiga 

tema tersebut diungkapkan dalam berbagai diskusi kritis tentang keadaan 

sosial dan politik daerah, nasional, atau internasional. Di samping itu, juga 

ditampilkan dalam diskusi-diskusi tentang adat, agama, sejarah, pendidikan, 

dan lain sebagainya.

Tanpa mengecilkan makna tulisan-tulisan yang mendiskusikan berbagai 

persoalan sosial, politik, adat dan agama, adalah sangat menarik mengikuti 

diskusi orang Sumatera Barat tentang sejarah dan penulisan sejarah. Dikatakan 

menarik adalah karena jumlah tulisan tentang itu relatif banyak. Di samping 

itu deskripsi dan tafsiran yang diberikan ketika menulis sejarah dan membuat 

buku-buku geografi serta membuat peta-peta daerah sangat mencerminkan jiwa 

zaman yang tengah berjuang untuk mendapatkan identitas yang baru, otonomi 

10 Sementara itu di beberapa penerbitan besar di Jakarta, Medan, dan Palembang pengaruh Sumatera Barat 

juga sangat besar, sebab sebagian besar penerbitan itu dimiliki oleh orang Sumatera Barat dan sebagian 

lagi ‘tenaga ahli’ atau manajemennya dipegang oleh orang Sumatera Barat.

11 Era Balai Pustaka hampir identik dengan era sastrawan Sumatera Barat.

12 Lebih lengkapnya baca Gusti Asnan 2007.
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daerah dan desentralisasi pemerintahan serta tengah terlibat dalam gerakan 

daerah.

Di samping jumlah yang banyak, tulisan-tulisan sejarah yang terbit di 

daerah ini sepanjang tahun 1950-an juga memperlihatkan keanekaragaman 

corak dan penafsiran. Pada mulanya (pada parohan pertama) banyak terbit 

tulisan sejarah pejuang (pahlawan) dan kejadian-kejadian besar (perang) yang 

dilakukan warga daerah melawan kaum kolonialis. Tema-tema itu tentunya sesuai 

dengan tuntutan menanamkan nasionalisme pasca-perjuangan kemerdekaan 

dengan ‘wajah daerah’. Tuanku Imam Bonjol dan Perang Paderi adalah tokoh 

dan peristiwa bersejarah yang paling banyak ditulis. Pada waktu itu, ditulis 

dan diterbitkan buku sejarah tentang Tuanku Imam Bonjol dan Perang Paderi 

yang khusus ditujukan untuk murid sekolah dasar, seperti karya Maisir Thaib, 

Tuanku Imam Bondjol: Tjerita sedjarah untuk sekolah rakjat (1955) dan untuk 

konsumsi masyarakat umum karya  L. Dt. R. Dihoeloe, Riwajat dan perdjuangan 

Tuanku Imam Bondjol: Pahlawan dan patriot Islam (1950), karya Darwis Datoek 

Madjolelo dan Ahmad Marzoeki, Tuanku Imam Bondjol: Perintis djalan ke 

kemerdekaan (1951); dan Muhamad Radjab, Perang Paderi di Sumatera Barat 

(1954). Tokoh-tokoh lain yang juga banyak ditulis adalah pejuang-pejuang 

Paderi yang lain seperti Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piobang serta Tuanku 

Nan Renceh. Sedangkan peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya yang relatif 

banyak dibicarakan adalah pemberontakan Batipuh, pemberontakan pajak, 

pembaharuan Islam, dan kebangkitan kaum adat. 

Sebagai bagian dari ‘era penemuan diri’ maka pesan utama yang tersirat 

dari tulisan atau buku-buku sejarah di atas adalah penumbuhan kesadaran 

bahwa ‘kita’ adalah keturunan para pejuang yang telah berjuang mati-matian 

menghadapi kaum penjajah. Perjuangan yang dilakukan oleh mereka adalah 

untuk menuntut hak merdeka dan bebas dari penindasan. Kemerdekaan 

yang telah diperoleh adalah buah dari pengorbanan yang sangat besar, baik 

pengorbanan moril maupun materil. Dari sudut pandang ilmu sejarah, karya-

karya sejarah tersebut bukanlah ditulis berdasarkan penelitian kesejarahan yang 

sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu dan penelitian sejarah. Seperti dikatakan 

Klooster, tulisan-tulisan itu masih merupakan ‘pembalikan’ dari historiografi 

kolonial. Maksudnya karya itu hanya berupa ‘saduran’ dari karya-karya sejarah 

yang ditulis oleh sejarawan kolonial. Tokoh-tokoh yang dianggap pemberontak 

dalam historiografi kolonial dijadikan pahlawan dalam historiografi yang 

baru, dan tokoh-tokoh yang dianggap pahlawan dalam historiografi kolonial 

dijadikan tokoh yang ‘mendatangkan malapetaka’ dalam historiografi yang 
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baru. Jiwa zaman dan latar belakang kebudayaan serta para penulis yang tidak 

memiliki latar belakang ilmu sejarah adalah sebagian penyebab mengapa hasil 

penulisan mereka seperti itu. Memasuki parohan kedua 1950-an, penulisan 

sejarah di Sumatera Barat mulai memperlihatkan kentalnya aroma ‘konflik’ 

antara daerah ini dengan pusat, yaitu Jawa, serta ‘ekspansi’ orang Sumatera 

Barat ke daerah-daerah tetangganya. Pada tahun 1956, A. Dt. Batuah dan A. 

Dt. Majoindo menerbitkan Tambo Minangkabau. Berbeda dengan tambo yang 

diterbitkan pada tahun 1930, yang hanya berupa pelatinan tambo yang telah 

ada, maka tambo Dt. Batuah dan Dt. Majoindo ini dapat dikatakan tambo 

yang mereka tulis sendiri dengan merujuk ke tambo-tambo lama. 

Aroma konflik antara Sumatera Barat dengan pusat di Jawa dalam 

tambo ini terlihat pada bagian yang mendeskripsikan tentang asal-usul nama 

Minangkabau:

Negeri yang telah didiami oleh anak-cucu Datuk Ketemanggungan dan Perpatih 

Nan Sabatang itu telah terkenal ke mana-mana. Kerajaannya diisi oleh orang 

yang cerdik-cerdik. Kabar ini juga terdengar oleh raja Majapahit. Lalu raja 

Majapahit mengutus hulubalangnya membawa tentara dan sampai ke Bukit Batu 

Patah. Para penghulu serta cerdik pandai menyambut mereka dengan baik dan 

menawarkan tidak usah berperang. Disepakatilah jalan keluarnya mengadakan 

acara adu kerbau. Orang Jawa membawa kerbau yang sangat besar bernama 

binuang sati, tanduknya panjang sekali. Orang Minang hanya mempersiapkan 

kerbau kecil yang selama satu minggu tidak dikasih air susu. Namun, ketika 

pertandingan tiba, kerbau orang Minangkabau dikasih cawang atau pisau (yang 

disebut juga minang). Akhirnya ketika acara berlangsung kalahlah kerbau 

orang Jawa. Sejak itu bernamalah daerah ini Minangkabau, terjadi perubahan 

penyebutan dari menang kerbau. (Batuah dan Madjoindo 1956: 31)

Penegasan asal-usul penamaan Minangkabau yang mengaitkan dengan adu 

kerbau warga daerah ini dengan kerbau orang Jawa adalah sebuah perubahan 

besar dalam penulisan tambo Minangkabau. Dalam tambo-tambo lama yang 

ditulis tangan, termasuk tambo yang dilatinkan dan diterbitkan pada tahun 1930 

hanya disebutkan adanya pertandingan adu kerbau antara kerbau orang daerah 

ini dengan kerbau seorang nakhoda asing, yang tidak disebutkan asal-usulnya.13 

13 Dalam tambo yang terbit tahun 1930 juga tidak disebutkan asal-usul nakhoda tersebut, hanya editor 

yang mencoba menambahkan dalam catatan kaki kemungkinan nakhoda tersebut berasal dari Jawa 

Batuah 1930: 23.
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Suatu perubahan lain dari terbitnya ‘tambo baru’ ini adalah pernyataan 

dengan tegas tentang wilayah Minangkabau. Untuk pertama kali pula ditegaskan 

dengan rinci bahwa yang namanya Alam Minangkabau itu meliputi daerah 

“[...] mulai dari Sikilang dan Air Bangis, sampai ke riak nan berdebur, pucuk 

Jambi Sembilan Lurah, sampai ke Tanjung Simalidu, Kuok dan Bangkinang, 

Siak, Indragiri, Kampar-Kiri dan Kampar Kanan.” Ini berbeda dengan tambo 

yang terbit pada tahun 1930 yang hanya menyebut alam Minangkabau sampai 

ke Rokan, Kuantan dan Batanghari (Batuah dan Madjoindo 1956: 32). 

Guna menambahkan ‘keyakinan’ pembacanya, maka penulis tambo ini 

juga melengkapi bukunya dengan sebuah peta tentang Alam Minangkabau, 

sebuah peta yang sebelumnya tidak pernah dibuat oleh penulis lainnya. 

Dalam peta itu terlihat, bahwa Alam Minangkabau memang hampir identik 

dengan daerah administratif Sumatera Tengah (daratan) (Lihat Peta 2). Tradisi 

melampirkan peta memang menjadi tren dalam karya-karya sejarah atau tulisan-

tulisan umum tentang Sumatera Tengah tahun 1950-an. Kenyataan ini dapat 

dilihat antara lain dalam buku Propinsi Sumatera Tengah (1953), Sumatera 

Tengah: Laporan tahun 1954 (1955), dan Sumatera Tengah membangun (Thaib 

dan Dasiba 1956) serta beberapa buku terbitan pemerintah daerah lainnya 

(Lihat Peta 3).

Nuansa anti-Jawa juga terlihat dari terbitnya buku kecil tentang sejarah 

Minangkabau periode Adityawarman. Buku yang ditulis oleh M. St. Mudo itu 

mengatakan bahwa Adityawarman tidak pernah memerintah di Minangkabau. 

Kalaupun ia pernah ada di daerah ini, maka itu hanya sebagai orang semenda 

dan hidup terlunta-lunta.14 Buku lain yang dikeluarkan oleh Jawatan 

Kebudayaan Sumatera Tengah menyebut bahwa Adityawarman sesungguhnya 

berasal dari Singosari dan Majapahit. Tidak disinggung sedikit pun tentang 

asal-usul ibunya yang berasal dari Kerajaan Melayu (Gema udara 1956: 133-5). 

Ada kesan meniadakan atau meminimalkan pengaruh Jawa dan orang Jawa di 

Sumatera Barat dari buku-buku ini.

Sebaliknya tulisan yang bernada mengukuhkan daerah dan menjadikan 

sejarah Sumatera Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah 

Riau dan Jambi serta sebagai daerah yang menjadi pusat dari Sumatera Tengah 

terbit dalam jumlah yang relatif banyak. Salah satu peristiwa sejarah yang 

paling banyak ditulis adalah tentang asal-usul penduduk Riau dan Jambi. 

14 Sayang sekali penulis tidak sempat menemukan bukunya. Bahan untuk tulisan ini lebih diasarkan pada 

informasi yang diperoleh dari perdebatan tentang buku kontrovesial itu di harian Haluan.
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Dalam berbagai tulisan itu dikatakan bahwa asal-usul penduduk tertua Riau 

dan Jambi, seperti orang Sakai, Kubu, dan Talang Mamak serta Orang Laut, 

berasal dari Minangkabau. Mereka adalah keturunan Dt. Perpatih nan Sabatang 

(salah seorang dari dua datuk pencipta adat Minangkabau) yang pindah ke 

daerah itu. Orang Kubu dan Talang Mamak adalah bagian dari rombongan 

datuk itu yang tidak ingin melanjutkan perjalanan terus menyeberang laut, 

sedangkan Orang Laut adalah bagian dari rombongan datuk tersebut yang 

terus berlayar mengarungi laut luas (Haluan 15-07-1956, 29-07-1956). Dengan 

penulisan sejarah asal-usul penduduk tertua Riau dan Jambi itu, diharapkan 

akan lahir kesadaran dari warga daerah tersebut bahwa mereka berasal dari 

satu nenek moyang, dan dari kesadaran itu akan muncul jalinan dan ikatan 

sejarah yang kuat dari sesama mereka. Sedangkan pesan paling penting yang 

ingin disampaikan adalah nenek moyang penduduk Riau dan Jambi berasal 

dari Sumatera Barat. Jadi orang Sumatera Barat adalah ‘saudara tua’ warga Riau 

dan Jambi.

Karya sejarah lainnya yang banyak terbit pada paruhan kedua tahun 1950-

an adalah biografi tokoh daerah yang masih hidup pada waktu itu. Tokoh-tokoh 

yang dibuatkan biografinya adalah A. R. St. Mansur, Ahmad Husein, Syekh 

Sulaiman Ar-Rasuly, S. J. St. Mangkuto, Hj. Moh. Yatim, Ilyas Yakub, Moh. 

Syafei, dan sebagainya (Haluan Minggu 30-09-1956, 07-10-1956, 28-10-1956, 08-

11-1956, 02-12-1956). Mereka semua aktif dalam pergerakan politik daerah pada 

waktu itu, termasuk dalam gerakan daerah (PRRI). Ada kesan, tujuan penulisan 

biografi tokoh-tokoh ini adalah agar mereka lebih dikenal oleh masyarakat 

dan untuk meyakinkan masyarakat bahwa orang-orang ini adalah tokoh-tokoh 

‘pejuang’ otonomi dan desentralisasi. Bila ‘pahlawan nasional’ yang dibuatkan 

biografinya pada paruhan pertama 1950-an berjuang menentang ‘penjajah 

Belanda’, maka ‘pahlawan daerah’ yang dibuatkan biografinya pada paruhan 

kedua 1950-an berjuang menentang ‘penjajah Jawa’.

 Tulisan dan informasi kesejarahan juga ditemukan dalam buku-buku 

geografi yang banyak ditulis pada tahun 1950-an. Untuk mendukung proses 

belajar dan mengajar di sekolah dasar, Inspeksi Pendidikan Dasar, Jawatan 

Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Tengah merekomendasi penulisan dan 

penerbitan buku-buku geografi untuk murid sekolah dasar. Program yang telah 

direncanakan sejak tahun 1953 memutuskan untuk memberi materi pelajaran 

ilmu bumi kabupaten kepada murid kelas III dan ilmu bumi provinsi kepada 

murid kelas IV sekolah dasar. Untuk murid kelas V dan VI akan diberikan ilmu 
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bumi Indonesia dan dunia. Sesuai dengan materi ajar yang akan diberikan, 

maka Inspeksi Pendidikan Dasar lebih berkonsentrasi pada penulisan dan 

penerbitan buku geografi untuk kelas III dan IV. Menurut rencana akan dibuat 

dan diterbitkan 14 buku ilmu bumi untuk kelas III, sesuai dengan jumlah 

kabupaten yang ada di provinsi ini, dan satu buku geografi untuk tingkat 

provinsi. 

Pada tahun 1955, telah terbit enam buku geografi untuk kelas III. 

Keenam buku tersebut adalah Ilmu Bumi Kabupaten Agam, Limapuluh Kota, 

Tanah Datar, Pesisir Selatan dan Kerinci (PSK), Kampar, Pasaman (Bandaro 

Putih 1955a, 1955b, 1955c, 1955d, 1955e; dan Madjolelo 1955). Kecuali buku 

untuk Kabupaten Kampar, maka semua buku di atas adalah buku-buku tentang 

kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Lima buku pertama ditulis oleh R. Dt. 

Bandaro Putih dan buku terakhir ditulis oleh J. St. Majolelo. Lima buku ini 

memiliki pola penyajian yang sama dan mulai dengan letak dan batas kabupaten, 

kemudian membahas kecamatan-kecamatan yang ada dalam kabupaten itu, 

pembagian kecamatan menjadi nagari (desa) berikut dengan nama-namanya, 

dan keadaan alam (nama-nama sungai, gunung, pasar, jalan, dan sebagainya). 

Seperti yang disebut di atas, dalam buku ini juga diberikan informasi 

tentang sejarah daerah dan tempat-tempat bersejarah yang penting. Informasi 

tentang sejarah daerah diberikan secara ringkas sejak zaman prasejarah hingga 

tahun 1950-an. Pembahasan tentang tempat-tempat bersejarah cenderung lebih 

banyak dan detail. Misalnya dalam buku Kabupaten Agam, ketika membahas 

Kota Bukittinggi dikisahkan bahwa kota ini dahulunya pernah menjadi pusat 

pendidikan barat yang terkemuka di Sumatera, pernah menjadi ibu kota 

Sumatera pada zaman Jepang, dan pernah menjadi ibu kota RI pada masa PDRI, 

dan sebagainya. Dalam buku Kabupaten Limapuluh Kota juga diungkapkan 

bahwa kabupaten ini pernah menjadi salah satu daerah terpenting PDRI, dan 

di daerah ini lahir beberapa pahlawan terkenal di tingkat provinsi dan nasional, 

seperti Khatib Sulaiman dan Tan Malaka. Begitu juga ketika berbicara tentang 

Kabupaten Pasaman, maka sebagian besar halaman tersita untuk pembahasan 

tentang adanya Perang Paderi di daerah itu serta tampilnya Tuanku Imam 

Bonjol sebagai seorang pejuang yang menjadi pahlawan nasional dari daerah 

itu.

Buku ilmu bumi ke-enam, yang dikarang J. St. Madjolelo, memberikan 

penyajian yang sedikit berbeda. Penulis mendeskripsikan berbagai keterangan 

dan informasi geografis—seperti yang diberikan dalam buku R. Dt. Bandaro 
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Peta 2: Peta Alam Minangkabau 

Sumber: Batuah dan Madjoindo 1956.

Putih—dengan cara menceritakan perjalanan seorang murid kelas III sekolah 

dasar dari kota paling utara hingga paling selatan Kabupaten Pasaman. 

Menurut penulis buku tersebut, pola penyajian seperti ini diambil dengan 

tujuan mengajak murid belajar sambil bermain. 

Pada setiap buku dilampirkan peta masing-masing kabupaten. Hampir 

semua peta itu ditempatkan pada bagian tengah buku, sehingga peta disajikan 
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Peta 3. Peta Provinsi Sumatera Tengah

Sumber: Thaib dan Dasiba, 1956.

dalam dua halaman sekaligus. Dengan demikian, para siswa bisa memerhatikan 

dan memahami informasi dari peta tersebut dengan lebih saksama. Pada 

beberapa buku, juga ditampilkan peta dengan informasi hasil bumi, dan potensi 

alam serta informasi historis.

Buku geografi untuk kelas IV juga diterbitkan pertama kali tahun 1955. 

Buku yang seharusnya berisikan geografi Provinsi Sumatera Tengah hanya 

memuat geografi Sumatera Barat. Alasannya materi seluruh Provinsi Sumatera 

Tengah tengah dipersiapkan dan akan diterbitkan di kemudian hari.15 Sehingga 

murid kelas IV de facto hanya mempelajari geografi Sumatera Barat. Berdasarkan 

kenyataan itu, beberapa sekolah di Riau dan Jambi terpaksa menyusun buku 

tersendiri atau memberikan suplemen untuk daerah mereka di samping buku 

paket dari Inspeksi Sekolah Rakyat (Dasar).16 Buku geografi untuk kelas IV 

ini juga disajikan dengan pola deskripsi tentang letak dan batas kabupaten, 

15 Ternyata hingga bubarnya Provinsi Sumatera Tengah, buku yang dimaksud tidak pernah terwujud.

16 “Catatan harian seorang guru: Intan Djuddin 1929-1999” naskah tidak diterbitkan. Lihat juga Tasman 

2001.
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pembagian kecamatan dan pembagian nagari (desa), keadaan alam dan informasi 

tentang objek-objek wisata dan tempat-tempat bersejarah. Pada bagian akhir juga 

diberikan uraian tentang sejarah (riwayat) ringkas Minangkabau.17 Informasi 

yang disajikan dalam buku ini juga hampir sama dengan buku yang membahas 

geografi kabupaten. Kalau ada beberapa perbedaan maka itu lebih terlihat pada 

informasi tentang penduduk, agama yang dianut, lembaga-lembaga pendidikan 

yang ada di daerah ini, hasil bumi, serta sarana dan prasarana transportasi. 

Informasi tentang sejarah juga mengambil tempat yang cukup banyak. Ada 

kesan bahwa dengan mempelajari geografi ini maka siswa diharapkan bisa 

sekaligus memahami perkembangan sejarah daerahnya. 

Penulisan dan penerbitan buku-buku pelajaran geografi tingkat 

kabupaten dan provinsi dinilai beberapa pengamat dari kalangan guru masa 

itu sangat efektif untuk menumbuhkan semangat ‘cinta daerah’ di kalangan 

pembacanya. Anak didik yang mendapat pelajaran geografi dikatakan ‘betul-

betul’ memahami daerahnya. Sebagian besar murid di daerah ini dikatakan 

bisa menyebut informasi geografis kabupaten dan Sumatera Barat di peta buta 

dengan hampir tanpa salah. Di sisi lain, pemahaman mereka akan sejarah 

daerahnya juga ‘sangat bagus’.18 Apresiasi siswa terhadap ilmu bumi akan sejarah 

daerahnya semakin diperkuat dengan dijadikan ‘jalan-jalan’ sebagai salah satu 

kegiatan sekolah di waktu libur.19

Epilog

Perjuangan warga Sumatera Barat menuntut otonomi dan desentralisasi hampir 

tidak pernah direspons dengan cara yang memuaskan oleh pemerintah pusat. 

Kekecewaan dengan sikap Jakarta itu mengantarkan mereka mengambil ‘jalan 

pintas’ melakukan gerakan separatisme. Pada tanggal 15 Februari 1958 mereka 

memproklamirkan PRRI. 

Pemerintah pusat bersikap represif terhadap pemberontakan itu. Dengan 

dukungan tentara yang cukup besar serta persenjataan yang cukup lengkap, 

dalam waktu yang relatif pendek APRI berhasil membuat para pendukung PRRI 

terdesak. Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi tiga provinsi baru, yakni 

17 Buku ini diterbitkan kembali pada tahun 1962 dan diadakan sedikit perombakan pada bagian sejarah 

(riwayat) ringkas Minangkabau. Lihat Maharadja 1962.

18 Hasil wawancara dengan sejumlah pemilik sekolah dan mantan guru. 

19 Jalan-jalan adalah kegiatan mengunjungi objek-objek bersejarah dan tempat rekreasi yang dilakukan oleh 

anak didik dengan bimbingan beberapa orang guru. Biasanya kegiatan ini dilakukan dengan menyewa 

bus dan berlangsung dalam waktu satu, dua sampai tiga hari. 
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Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Setelah berhasil mengambil alih 

pemerintahan daerah, maka pemerintah pusat dan penguasa militer melakukan 

beberapa tindakan ‘pembersihan’ terhadap unsur-unsur PRRI di daerah ini. 

Hampir semua posisi penting dalam pemerintahan sipil dan militer diambil 

alih oleh pihak tentara dari Jawa dan pejabat yang direkomendasi tentara. 

‘Pembersihan’ juga dilakukan dengan proses ‘pencucian otak’ warga daerah. 

‘Impian’ akan kebesaran Minangkabau dibuang jauh-jauh. Sebagai bagian 

berbagai upaya itu maka dilakukan pula penulisan ulang sejarah daerah dan 

penataan ulang materi pelajaran geografi serta pembuatan peta daerah.

Sebagai sebuah karya sejarah tradisional, tambo adalah buku sejarah 

yang pertama kali di’re-rekonstruksi’. Pada awal tahun 1962 muncul tambo 

edisi baru. Tambo ini mengembalikan ‘format asli’ tambo. Asal-usul nama 

Minangkabau tidak lagi dikaitkan dengan peristiwa adu kerbau orang daerah 

ini dengan kerbau orang Jawa seperti di tambo tahun 1950-an, tetapi seperti di 

tambo asli dengan kerbau seorang nakhoda asing. Pada tahun 1966 tambo ‘edisi 

baru’ ini bahkan mengatakan bahwa kerbau itu sesungguhnya adalah kerbau 

orang Sriwijaya yang menjadikan Jawa atau orang Jawa sebagai batu loncatan 

atau alat untuk menguasai Minangkabau.20 Pola seperti ini tetap dipakai hingga 

saat sekarang, terutama dalam buku Budaya Adat Minangkabau yang menjadi 

mata pelajaran muatan lokal siswa SD (Zulkarnain 1996). Adityawarman 

kembali diletakkan pada posisinya semula sebagai raja pertama pendiri Kerajaan 

Minangkabau. Ketika buku Sedjarah Minangkabau terbit tahun 1970 peranan 

dan signifikasi keberadaan raja tersebut dibahas dengan cukup dalam (Mansoer 

1970: 51-63). Walaupun mendapat sedikit tantangan, nama raja itu kemudian 

juga diabadikan sebagai nama museum daerah (provinsi). 

Buku-buku geografi, khusus untuk murid kelas III dan IV ditulis dan 

dicetak ulang pula. Di samping berisikan informasi sebagaimana yang dituntut 

oleh ilmu bumi, hampir pada semua buku itu juga diberi tambahan informasi 

tentang nama-nama pejuang atau pahlawan daerah, tetapi hanya yang berjuang 

melawan penjajah Belanda serta kejadian-kejadian penting di daerah tersebut 

pada masa perang melawan Belanda. Tentunya, tidak satupun menyinggung 

tokoh-tokoh yang terlibat dalam PRRI. Bila tidak ada tokoh atau pahlawan serta 

peristiwa seperti yang dimaksud di atas, maka dicarikanlah kisah-kisah lain yang 

20 Lihat Basa 1966: 88, 96. Diduga, masuknya kembali orang Jawa dalam tambo adalah untuk melemparkan 

kesalahan kepada pihak lain dan mengambil hati orang Jawa. Orang Jawa dalam hal ini tidak dianggap 

salah, yang salah adalah orang Sriwijaya. Sikap akomodatif terhadap Jawa waktu itu jelas sangat 

merupakan refleksi zaman, ketika orang Jawa sedang berada di pusat kekuasaan.



126 GUSTI ASNAN

mengandung unsur nasionalisme, penubuhan semangat persatuan dan kesatuan 

bangsa. Dalam buku geografi untuk kelas IV sekolah dasar yang diterbitkan 

tahun 1962, edisi revisi dari terbitan tahun 1955, asal-usul nama Minangkabau 

juga dikisahkan menurut ‘versi baru’ yakni antara kerbau ‘orang awak’ dengan 

kerbau seorang nakhoda asing. Sedangkan Adityawarman dikatakan sebagai 

wakil Kerajaan Majapahit yang semua ditempatkan di Kerajaan Melayu dan 

kemudian di daerah Minangkabau guna menjaga ancaman yang datang dari 

luar (Maharadja 1962: 27).

Peta daerah juga mengalami perubahan. Peta yang dibuat hampir semuanya 

peta daerah administratif setingkat kabupaten yang ada, sedangkan peta yang 

berhubungan dengan daerah budaya hampir tidak diperkenankan lagi untuk 

diproduksi sesuai dengan alergi Orde Baru terhadap ‘sukuisme’. Sejak masa 

ini, ungkapan-ungkapan yang dipakai dalam menjelaskan peta banyak yang 

mengandung makna ‘ideologis’, seperti Kabupaten Pasaman disatukan dengan 

Kabupaten Kampar oleh Bukit Gadang, Provinsi Sumatera Tengah disatukan 

dengan Sumatera Utara oleh Gunung Talamau dan Bukit 12, dan sebagainya. 

Terselip pesan untuk menumbuhkan semangat ‘persatuan’ dan ‘kesatuan’ 

dari pelajaran mengenai peta ini. Pesan itu nampak dengan jelas dalam kata 

pengantar beberapa buku geografi yang mengatakan, “[...] setelah mempelajari 

buku ini siswa diharapkan lebih mengetahui lingkungan daerahnya serta lebih 

mencintai daerahnya dan tanah airnya [...].”

Berdasarkan fenomena terakhir ini, maka dapat disimpulkan bahwa 

penulisan sejarah dan geografi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

gerakan daerah atau ‘penataan kembali’ daerah yang baru saja bergolak. Buku 

sejarah dan geografi yang dihasilkan di Sumatera Barat membuktikan bahwa 

pesan politik yang ditemukan di dalamnya mencerminkan hubungan yang 

sarat konflik ideologis, baik antara kelompok di daerah Sumatera Barat sendiri 

maupun antara kelompok tertentu di daerah ini dengan pemerintah pusat di 

Jakarta. 

Penulisan ulang sejarah Sumatera Barat (Minangkabau) dan penerbitan 

berbagai buku geografi, khususnya untuk murid kelas III dan IV sekolah dasar, 

serta pemetaan baru wilayah Sumatera Tengah di satu sisi dapat dikatakan 

sebagai upaya untuk menumbuhkan semangat serumpun bagi seluruh 

kelompok etnis yang ada di bagian tengah Sumatera. Orang Sumatera Barat 

menginginkan adanya persatuan dan kesatuan di antara ketiga daerah yang 

terdapat di Sumatera Tengah. Ini adalah sebuah upaya yang menarik, sebab 

terdapat keinginan untuk membakukan unit administratif yang dibentuk 
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dengan sebuah keputusan formal menjadi sebuah unit sejarah, sosial, dan 

budaya yang sesungguhnya merupakan suatu kesatuan yang ‘informal’ serta 

bersifat dinamis. Di sisi lain, apa yang dilakukan sejarawan dan penulis buku 

geografi serta pembuat peta wilayah tahun 1950-an itu dapat pula dikatakan 

sebagai potret dominasi orang Sumatera Barat terhadap orang Riau dan Jambi. 

Orang Sumatera Barat menginginkan adanya keseragaman di Sumatera Tengah 

dan menisbikan adanya keanekaragam sejarah serta lingkungan geopolitis 

daerah. Keinginan ini jelas sebagai sebuah keinginan pihak penguasa. 

Apa yang dilakukan orang Sumatera Barat tentu saja mendapat tantangan 

dari warga Riau, Jambi serta Jakarta, dan ini menimbulkan ketegangan di 

antara elite-elite daerah. Beberapa pemuka masyarakat dari Riau dan Jambi 

mengkritik penulisan sejarah, pembuatan buku geografi serta peta wilayah 

yang baru itu. Tidak itu saja, warga Riau dan Jambi mulai menolak kehadiran 

orang Sumatera Barat dalam kehidupan sosial dan politik daerahnya. Puncak 

dari penolakan itu akhirnya diwujudkan melalui upaya melepaskan diri dari 

Sumatera Barat. Jakarta juga memberikan reaksi yang sama. Berbagai tekanan 

diberikan kepada daerah, misalnya Jakarta tidak pernah lagi menghidupkan 

DPRST yang dibekukan tahun 1951, mengurangi anggaran pembangunan yang 

diusulkan daerah, menempatkan transmigran dan pejabat-pejabat dari Jawa 

dalam jumlah yang lebih banyak serta menjawab ancaman bersenjata daerah ini 

dengan tindakan represif pada tahun 1958.
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BERPISAH UNTUK BERSATU 

DINAMIKA PEMEKARAN WILAYAH DI 

SUMATERA TENGAH TAHUN 1950-AN 

Pemekaran wilayah adalah salah satu trade mark era Reformasi. Dalam waktu 

yang relatif pendek, terjadi pembengkakan yang signifikan dalam jumlah 

daerah administratif setingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan di 

negeri ini. Sejak keran Reformasi itu dibuka, maka hingga 1 Januari 2004 telah 

lahir enam provinsi baru, 30 kota baru, 142 buah kabupaten baru dan 1.718 

buah kecamatan baru. Ini adalah sebuah jumlah yang sangat besar, sebuah 

‘prestasi’ luar biasa yang belum pernah diukir oleh bangsa ini pada waktu-

waktu sebelumnya.1 

Ada banyak alasan yang dijadikan dasar pemekaran wilayah itu. Ada 

yang mengatakan bahwa wilayah yang dimekarkan memiliki berbagai sumber 

daya, terutama sumber daya alam (SDA) yang bisa membuatnya layak berdiri 

sendiri. Ada yang mengatakan bahwa daerah tersebut merasa ‘dianaktirikan’ 

oleh daerah induk. Dan ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya daerah 

yang dimekarkan tersebut telah menginginkan atau telah memperjuangkan 

pemekarannya sejak waktu yang lama. Adanya berbagai alasan pemekaran di 

atas, juga memengaruhi proses pemekaran itu sendiri. Karena itu ada sebuah 

daerah yang tidak terlalu lama menunggu undang-undang tentang pemekarannya 

dikeluarkan, ada daerah yang tidak begitu susah mengupayakan pemekarannya, 

bahkan proses pemekaran itu difasilitasi oleh pemerintah (pusat). Tidak itu 

saja, ada daerah yang tidak mau dimekarkan, seperti Provinsi Papua, tetapi 

‘dipaksakan’ pemekarannya oleh pemerintah pusat.

Perkembangan akhir-akhir ini sebetulnya juga pernah terjadi di Indo-

nesia di masa lampau, tepatnya tahun 1950-an. Pada dekade itu, walaupun 

1 Pada tahun 1998 jumlah provinsi adalah 26, kabupaten 207, kota 61, dan kecamatan 3492 (di luar Timor 

Timur). Data terakhir yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri tanggal 1 Januari 2004 menyebut ada 

32 provinsi, 349 kabupaten, 39 kota, dan 5110 kecamatan di Indonesia. 
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tidak sebanyak sekarang, juga terjadi pemekaran-pemekaran daerah setingkat 

provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Sumatera Tengah adalah salah satu daerah 

yang mengalami pemekaran. Klimaks dari proses pemekaran tersebut terjadi 

pada tahun 1958, yakni dijadikannya provinsi itu menjadi tiga provinsi yang 

baru, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.

Pengalaman pemekaran Provinsi Sumatera Tengah memiliki dinamika 

yang menampilkan jiwa zaman dan latar belakang budaya. Sisa-sisa pengalaman 

pemekaran waktu itu ternyata masih menjadi ingatan kolektif warga daerah itu 

hingga saat sekarang. Dan pemekaran pada tingkat provinsi, kabupaten atau 

kecamatan yang dilakukan di daerah tersebut akhir-akhir ini sering mengaitkan 

latar belakangnya dengan pengalaman masa itu. Hingga sekarang problematika 

pemekaran di Sumatera Tengah hampir tidak pernah diungkapkan para 

sejarawan. Beberapa tulisan yang membahas tentang kelahiran Provinsi Riau 

dan Jambi misalnya hanya mengemukakan perjuangan yang dilakukan warga 

kedua daerah itu (terutama kelompok elitenya) dalam membentuk provinsi 

yang berdiri sendiri.2 Yang kurang terungkap adalah peranan pemerintah pusat 

dan provinsi (Bukittinggi) dalam proses menuju pemekaran dua provinsi 

itu, padahal dua stakeholder itu dan hubungan di antara mereka sebenarnya 

sangat menentukan. Barangkali, iklim politik di masa lampau—terutama pada 

masa Orde Baru yang memandang tabu pembicaraan atau penulisan sejarah 

tentang pemekaran atau pemisahan wilayah—membuat berbagai persoalan yang 

sesungguhnya bernilai historis tinggi itu terluput dari perhatian sejarawan. 

Sedangkan jiwa zaman Reformasi yang menggebu-gebu sifat kedaerahan-

nya atau seperti yang dikatakan Vivienne Wee banyak didasari oleh ethno-

nationalism lebih membuat penulis sejarah Riau dan juga Jambi terfokus 

pada pengungkapan upaya yang dilakukan warganya, terutama kelompok elite 

daerahnya, dalam membentuk provinsi baru.3

Tulisan ini akan mencoba memulai penelusuran proses pemekaran 

Provinsi Sumatera Tengah lewat sebuah diskusi yang berangkat dari sejumlah 

pertanyaan: mengapa Provinsi Sumatera Tengah itu dimekarkan? Apa hubungan 

antara pengalaman pembentukan daerah itu dengan lahirnya ide-ide pemekaran? 

Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan serta memperkuat semangat warga 

2 Lihat misalnya Mardjani 1959; Bafadhal dan Hanafi 1976; Jamil et al. 2001; Tasman 2001.

3 Vivienne Wee memakai konsep ini untuk mengemukakan paham atau semangat kebangsaan (yang ingin 

mendirikan sebuah negara baru) berdasarkan kelompok etnis. Konsep ini dipakai Wee dalam mengkaji 

gerakan mendirikan negara baru yang muncul di Riau pada penghujung Orde Baru dan hari-hari 

pertama tampilnya ‘Orde Reformasi’. Lebih lanjut lihat Wee 2002.
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daerah untuk menuntut wilayahnya menjadi provinsi tersendiri? Dan terakhir, 

sejauh mana hubungan antara gerakan daerah dan tindakan pemerintah pusat 

berperan dalam realisasi pemekaran provinsi itu? Pembahasan ketiga aspek 

tersebut diharapkan dapat mengungkapkan dinamika proses pemekaran wila-

yah di daerah itu pada tahun 1950-an. Sebuah proses yang sesungguhnya lebih 

didasari oleh semangat untuk tetap tegaknya Indonesia daripada semangat 

untuk keluar dari NKRI. 

Lahirnya Provinsi Sumatera Tengah 

Segera setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia 

menjadikan Sumatera sebagai satu kesatuan daerah administratif setingkat 

provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur yang berkedudukan di Medan. 

Provinsi ini dibagi lagi menjadi sepuluh keresidenan, yaitu Aceh, Sumatera 

Timur, Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu, 

dan Bangka-Belitung. Masing-masing keresidenan dipimpin oleh seorang 

residen. Dengan sedikit perbedaan untuk daerah Riau, pembentukan kesepuluh 

keresidenan ini, baik nama dan juga luasnya, kelihatannya masih mengacu pada 

unit administratif setingkat Residentie pada zaman Hindia Belanda atau Shu 

pada zaman Jepang. 4 

Masing-masing keresidenan dibagi lagi menjadi beberapa unit adminis-

tratif setingkat kabupaten. Pada hari-hari pertama pembentukannya, unit 

administratif ini dinamakan dengan sebutan yang beragam. Di Sumatera Barat 

dinamakan luhak, di Riau tetap dinamakan bun (masih memakai nama Jepang) 

dan di Jambi dinamakan kabupaten. Di Sumatera Barat ada tujuh luhak, di 

Riau ada empat bun dan di Jambi ada dua kabupaten. Nama dan perbatasan 

unit administratif setingkat kabupaten ini juga masih identik dengan apa yang 

berlaku pada zaman Hindia Belanda dan zaman Jepang, yakni afdeling dan 

bun. Kabupaten dibagi lagi menjadi beberapa kewedanaan, kewedanaan dibagi 

lagi menjadi beberapa kecamatan dan kecamatan dibagi lagi menjadi beberapa 

nagari (di Sumatera Barat), desa (di Riau), dan marga serta (di Jambi).

Pada tahun 1946, tepatnya pada tanggal 17 April 1946, dilangsungkan 

rapat para residen se-Sumatera di Bukittinggi. Dalam rapat itu juga dibicarakan 

4 Pada zaman Jepang daerah Riau sebetulnya terbagi menjadi dua unit pemerintahan. Riau Daratan 

dikuasai Angkatan Darat yang berpusat di Bukittinggi dan dijadikan sebagai unit administratif setingkat 

Shu dan dinamakan Riau Shu, sedangkan daerah Kepulauan Riau langsung berada di bawah kekuasan 

militer Jepang di Singapura (Syonan-to).
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luasnya wilayah kerja gubernur Sumatera. Wilayah kerja yang demikian luas 

dianggap tidak efektif, sebab gubernur mempunyai berbagai keterbatasan 

sedangkan persoalan daerah yang dibawahinya sangat banyak dan kompleks. 

Apalagi pada masa itu, Belanda yang datang bersama tentara sekutu telah 

menduduki beberapa pusat pemerintahan keresidenan. Sebagai solusinya 

disepakatilah untuk membagi Sumatera menjadi tiga daerah subgubernur 

yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur muda. Ketiga daerah 

subgubernur itu adalah Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, 

Sumatera Timur dan Tapanuli; Sumatera Tengah yang meliputi Keresidenan 

Sumatera Barat, Riau dan Jambi; serta Sumatera Selatan yang meliputi 

Keresidenan Palembang, Lampung, Bengkulu, Bangka-Belitung. 

Pada tahun 1948, berdasarkan Undang-undang No. 10/1948 tentang 

Pemecahan Sumatera Menjadi Tiga Provinsi, pemerintah pusat mengukuhkan 

ketiga daerah sub-gubernur di atas menjadi provinsi definitif. Dalam pasal 3 

Undang-undang yang ditetapkan pada tanggal 15 April 1948 itu dikatakan bahwa 

wujud, susunan, kekuasaan dan kewajiban pemerintahan provinsi yang baru 

dibentuk akan ditetapkan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum 

UU tentang Pemerintahan Daerah itu terbentuk, maka pemerintahan provinsi 

terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan 

Badan Eksekutif Provinsi. Selanjutnya UU tersebut mengatakan bahwa untuk 

sementara waktu anggota DPRD Provinsi akan diambilkan dari wakil masing-

masing keresidenan (Sumatera Barat, Riau, dan Jambi) di Dewan Perwakilan 

Sumatera (DPS). DPS Keresidenan Sumatera Barat memiliki 20 orang wakil, 

Riau lima orang wakil dan Jambi empat orang wakil, dengan demikian jumlah 

anggota DPRD Sumatera Tengah adalah sebanyak 29 orang.5 Dari komposisi 

anggota itu juga terlihat, bahwa mayoritas anggota dewan berasal dari Sumatera 

Barat. Karena yang menjabat sebagai gubernur muda pada saat itu adalah 

Mohammad Nasrun, maka pemerintah pusat langsung mengangkatnya sebagai 

gubernur kepala daerah.6 Sebagai partner kerja dan untuk memenuhi tuntutan 

5 Banyaknya wakil Sumatera Barat di lembaga legislatif Provinsi Sumatera itu didasarkan oleh banyak 

jumlah penduduk Keresidenan tersebut. Nama-nama lengkap anggota DPRST ini dapat dilihat dalam 

Provinsi 1953: 394.

6 Mohammad Nasrun dilahirkan di Lubuk Sikaping tanggal 29 Oktober 1907. Pendidikannya adalah 

HIS di Bukittinggi, kemudian MULO di Padang dan melanjutkan pendidikan di Surakarta, Jakarta, 

dan memperoleh gelar kesarjanaan (Mr.) di Universitas Leiden, Negeri Belanda, pada tahun 1938. Pada 

masa penjajahan Jepang ia menjadi anggota Kerukunan Minangkabau dan Shu Sangi Kai. Setelah 

proklamasi menjadi anggota pimpinan KNI dan wakil Sumatera Barat di KNIP. Karir Nasrun dalam 

bidang pemerintahan dimulai dengan diangkatnya beliau menjadi gubernur muda Sumatera Tengah 

tahun 1947. Ia diangkat karena gubernur muda yang lama, Mohammad Djamil dipercaya sebagai rektor 

Universitas Sumatera di Bukittinggi. 
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UU, maka dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah (DPRST) 

yang pertama ditetapkan lima orang anggota Badan Eksekutif Provinsi. Kelima 

anggota badan tersebut adalah A. Rahim Usman, S. J. St. Mangkuto, Abdullah, 

Dt. Mangku, dan Syagaf Yahya. Sama dengan komposisi DPRST, ada dominasi 

wakil Sumatera Barat dalam Badan Eksekutif Provinsi ini, karena dari lima 

anggota badan tersebut, tiga orang (tiga nama yang disebut pertama) merupa-

kan wakil Sumatera Barat. Sedangkan wakil dari Riau dan Jambi masing-masing 

hanya satu orang (nama keempat wakil Riau dan nama kelima wakil Jambi). 

Pada tanggal 18 Desember 1948, DPRD Provinsi mengadakan sidangnya 

yang kedua. Sidang yang diadakan dalam suasana politik yang menegangkan, 

saat mana Belanda tengah bersiap-siap melancarkan Agresi Militer II, melahirkan 

dua keputusan penting. Pertama membekukan kegiatan pemerintahan provinsi 

dan kedua menyerahkan penyelenggaraan pemerintahan kepada masing-masing 

keresidenan, jadi Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi dihidupkan 

kembali.7 Karena keadaan yang mendesak, berdasarkan Ketetapan Panglima 

Tentara dan Teritorium Sumatera No. WKS/SI/Ist 038, maka pada tanggal 

2 Januari 1949 dilakukan militerisasi pemerintahan di Sumatera, termasuk 

Sumatera Barat dan Riau. Instruksi tersebut membagi Sumatera menjadi lima 

daerah teritorial militer yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur 

militer. Tidak satupun dari kelima gubernur yang diangkat yang memiliki latar 

belakang militer. Jadi, militerisasi pemerintahan sebetulnya adalah sebuah proses 

yang memberi wewenang militer atau komando pertempuran (dalam kerangka 

DPD) kepada para pejabat pemerintahan sipil. Konsekuensi dari proses ini 

adalah diberikannya gelar-gelar tituler kepada para pejabat sipil tersebut. Bupati 

militer misalnya diberi pangkat mayor tituler, wedana militer diberi pangkat 

kapten tituler, camat militer diberi pangkat letnan I tituler dan wali nagari 

diberi pangkat wali perang. Pada tanggal 1 April 1949, sekali lagi panglima 

Tentara dan Teritorium Sumatera mengeluarkan ketetapannya. Ketetapan kali 

ini menegaskan, bahwa gubernur militer Sumatera Barat diangkat menjadi 

gubernur militer untuk Sumatera Tengah, yang daerahnya meliputi Sumatera 

Barat dan Riau. Dengan ketetapan ini, Sumatera Tengah (Sumatera Barat dan 

7 Keputusan ini senada dengan Instruksi Gubernur Sumatera Mohammad Hasan yang memberi 

wewenang hukum kepada DPD dalam semua urusan di daerahnya. DPD adalah sebuah lembaga yang 

mempunyai kekuasaan tertinggi di daerah ketika negara dalam keadaan perang. DPD Sumatera Barat 

dibentuk pertama kali tanggal 6 Juli 1946. Keanggotaan dewan ini terdiri dari Ketua (Residen), Wakil 

Ketua (Komandan Tentara tertinggi di daerah ini), serta lima orang Anggota yang terdiri dari dua orang 

wakil DPRD dan tiga orang wakil organisasi rakyat. Bertindak sebagai Residen waktu itu adalah Sutan 

Mohammad Rasyid.
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Riau) sekali lagi menjadi satu kesatuan pemerintahan.8

Pada tanggal 1 Januari 1950, seusai pengakuan kedaulatan RI oleh 

Belanda, pemerintahan militer dihapuskan dan pemerintahan sipil Provinsi 

Sumatera Tengah kembali diaktifkan. Namun, karena berita penghapusan itu 

terlambat sampai di daerah ini, maka secara efektif pemerintahan provinsi baru 

mulai berjalan pada tanggal 1 Februari 1950.9 Pada tanggal 14 Agustus 1950, 

diundangkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 

4 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah. Bab I, pasal 1 Perpu tersebut 

mengatakan bahwa Provinsi Sumatera Tengah meliputi daerah Keresidenan 

Sumatera Barat, Riau dan Jambi lama. Perpu No. 4 ini adalah penegasan dari 

UU No. 10/1948 tentang pemecahan Sumatera menjadi tiga provinsi baru. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Perpu No. 4 inilah dasar hukum 

pembentukan Provinsi Sumatera Tengah.

Perlawanan Pertama Orang Sumatera terhadap Pusat

Pada tanggal 2 sampai dengan 11 April 1950, yaitu sekitar tiga bulan setelah 

diaktifkan, DPRST mengadakan sidang pleno yang pertama. Pembangkangan 

terhadap pemerintah pusat langsung dimulai. Pada hari kedua, dewan legislatif 

itu memutuskan untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada Gubernur 

Mohammad Nasrun, yang memang ditunjuk dan diangkat oleh pusat. Mosi 

yang dikenal dengan nama Mosi Tan Tuah diajukan karena anggota dewan 

menilai gubernur gagal dalam tugasnya. Nasrun dinilai gagal mengembalikan 

kondisi sosial dan politik serta ekonomi daerah. Di samping itu, anggota dewan 

juga menilai gubernur lamban, tidak tegas, dan tidak memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan harapan daerah. Sebagai konsekuensi dari kegagalan itu, 

penandatangan mosi meminta kepada pemerintah pusat agar Mohammad 

Nasrun sebagai gubernur diganti dengan salah satu dari empat calon yang 

mereka ajukan.10 

8 Namun karena Jambi dimasukkan ke dalam kendali tentara Sumatera Selatan, maka daerah ini tetap 

terpisah dari Sumatera Barat dan Riau.

9 Setelah diaktifkan, posisi gubernur tetap dipegang oleh Moh. Nasrun dan anggota DPRST juga hampir 

tidak mengalami perubahan.

10 Keempat calon tersebut adalah Ilyas Yakub, St. Moh. Rasyid, Moh. Jamil dan A. Rahim Usman. Provinsi 

1953: 396, 403. Ilyas Yakub waktu itu menjabat ketua DPRST dan salah seorang tokoh Masyumi yang 

berpengaruh. St. Moh. Rasyid adalah mantan residen keempat Sumatera Barat dan juga mantan gubernur 

militer Sumatera Barat. Secara politik, beliau adalah salah seorang pendukung PSI. Moh. Jamil adalah 

mantan residen ketiga Sumatera Barat, mantan gubernur muda pertama Sumatera Barat, dan juga mantan 

direktur Universitas Sumatera di Bukittinggi yang ditujukan khusus untuk mencetak pamong utusan 

hampir semua keresidenan di Sumatera. A. Rahim Usman adalah seorang politisi yang telah terlibat sejak 
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Pada mulanya Gubernur Nasrun tidak mengacuhkan isi mosi tersebut. 

Dalam sebuah jumpa pers, Nasrun mengatakan bahwa ia tidak bertanggung 

jawab kepada DPRST, tetapi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).11 

Mendagri juga tidak merespon isi mosi di atas. Namun, karena pertentangan 

dengan pihak legislatif yang makin meruncing—gubernur dan DPRST telah 

sama-sama mengatakan tidak mungkin lagi menjalin kerja sama—maka 

pemerintah pusat mulai bertindak. Pada mulanya, pada Juli 1950, Mendagri 

mengganti Nasrun dengan S. J. St. Mangkuto dan kemudian, pada bulan 

November 1950, mengganti St. Mangkuto dengan Ruslan Mulyoharjo sebagai 

acting gubernur.12 

Keputusan pemerintah pusat itu ditentang habis-habisan oleh anggota 

DPRST. Mereka menginginkan yang diangkat adalah gubernur definitif dan 

itu haruslah salah satu dari calon yang mereka ajukan. Tuntutan itu mereka 

kemukakan karena UU No. 22/1948 mengatakan, “Presiden mengangkat 

Gubernur Kepala Daerah dari dua atau sebanyak-banyaknya empat calon yang 

diajukan DPRD.” Penentangan DPRST itu akhirnya dilanjutkan dengan aksi 

boikot terhadap acara pelantikan Ruslan.13 Ruslan seyogianya akan dilantik 

pada tanggal 23 Desember 1950. Pemerintah pusat tidak menerima aksi boikot 

ini dan membalas dengan membekukan keberadaan dewan legislatif daerah.14 

DPRST dibekukan Jakarta pada tanggal 6 Januari 1951 lewat Peraturan 

Pemerintah No.1/1951. 

Kecuali Masyumi, hampir semua partai politik di Sumatera Tengah 

mengecam cara pemerintah pusat mengakhiri riwayat lembaga legislatif daerah 

ini. Umumnya, mereka mengatakan bahwa pembekuan itu adalah tindakan 

awal dalam lembaga legislatif daerah, mulai dari Komite Nasional Indonesia Daerah-Sumatera Barat 

hingga DPRST serta juga ikut dalam Dewan Eksekutif serta Dewan Pemerintahan Daerah. 

11 Struktur pemerintahan seperti ini menempatkan Jakarta pada posisi yang menentukan bila terjadi 

perselisihan dengan pihak eksekutif. Ini adalah salah satu bentuk sentralisasi pemerintahan. Pola ini 

diciplak dari yang dipraktekan pemerintah kolonial Belanda yang juga sangat sentralistis. Lihat Legge 

1961: 14-5.

12 Tidak diperoleh keterangan mengapa Jakarta mengangkat Ruslan sebagai acting gubernur. Namun 

menurut sebuah keterangan, ini adalah strategi Jakarta untuk menenangkan keributan di Sumatera 

Tengah dan pendapat lain menyebutkan bahwa ini adalah bentuk ketidaktegasan Jakarta. Lihat Haluan 

28-12-1950 dan 27-01-1951.

13 Ruslan Mulyoharjo dilahirkan di Ambarawa tanggal 7 Desember 1903. Memulai karir sebagai pamong 

tahun 1924 serta pernah juga bekerja sebagai mantri polisi di Surabaya. Pada tahun 1948 ia dipindahkan 

ke Bukittinggi dan diangkat sebagai residen yang diperbantukan pada komisaris pemerintah pusat 

untuk Sumatera. Dalam tahun 1949-1950 Ruslan pernah menjadi residen yang diperbantukan pada 

Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta dan residen diperbantukan pada gubernur Jawa Barat serta 

residen koordinator di Kalimantan Timur. Secara politik Ruslan adalah kader Masyumi.

14 Satu alasan penting lain untuk keputusan ini adalah perlawanan DPRST yang telah menyebabkan 

terbengkalainya berbagai program pembangunan daerah. Lihat Konsiderans PP No. 1/1951.
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diktatorial pemerintah pusat dan sebuah kekejaman Jakarta yang membunuh 

jiwa serta semangat demokrasi yang mulai tumbuh di daerah. Masyumi 

mendukung kebijakan pemerintah pusat membekukan DPRST karena partai ini 

memang telah menilai DPRST yang ada waktu itu tidak lagi mewakili seluruh 

komponen masyarakat serta tidak sesuai dengan zaman, karena anggotanya 

tidak dipilih oleh dan dari rakyat, namun hanya diangkat dengan konsensus 

sesama elite masyarakat pada tahun 1946. Di samping itu, sikap setuju Masyumi 

juga dilandasi oleh kenyataan yang menunjukkan bahwa pembekuan itu 

dilaksanakan oleh pemerintahan yang dipimpin Mohammad Natsir, dan Natsir 

sendiri adalah orang Masyumi. Perti dan PSII juga bisa menerima pembekuan 

tersebut, dengan alasan yang hampir senada dengan yang dikemukakan 

Masyumi, namun kedua partai ini tidak bisa menerima cara pemerintah meng-

akhiri riwayat DPRST. Mereka mengatakan, lembaga ini diangkat dengan baik-

baik dan harus diakhiri dengan cara yang baik pula (demokratis). PKI, Murba, 

dan PAR tidak bisa menerima baik pembekuan maupun cara pembekuan itu. 

Ketiga partai ini menginginkan DPRST diakhiri dengan cara yang demokratis, 

dan tidak dengan cara diktatorial seperti ini (Haluan 17-01-1951, 18-01-1951).

Ketika DPRST telah dibekukan, mantan anggota dewan itu dan ditambah 

dengan beberapa politisi lain mendirikan Komisi Partai-partai Politik Sumatera 

Tengah (KPPST) (Provinsi 1953: 424-6). Wadah tempat berhimpunnya 14 buah 

partai politik di Sumatera Tengah ini mempunyai tujuan menghidupkan kembali 

DPRST. Dalam perjuangan itu, para politisi yang hampir semuanya berasal 

dari Sumatera Barat beberapa kali menyuarakan pendapat yang bertentangan 

dengan pemerintah pusat. Misalnya, pada saat pemerintah pusat menawarkan 

untuk mengaktifkan DPRST yang lama dengan menambah anggotanya menjadi 

40 (memasukkan wakil-wakil partai yang belum terwakili), tawaran pusat ini 

ditolak dengan mengatakan DPRD yang baru harus betul-betul baru, dan harus 

dipilih lewat pemilu. Keinginan KPPST ini memang sulit dipenuhi, karena UU 

untuk pemilihan dan pembentukan DPRD itu belum ada.15

Ketika perjuangan pembentukan dewan legislatif belum juga mencapai 

hasil, para politisi Sumatera Barat mulai mengalihkan sasarannya pada penolakan 

terhadap pejabat yang berasal dari luar Sumatera Barat, khususnya pejabat yang 

berasal dari Jawa. Sejak tahun 1953, jumlah pejabat yang berasal dari Jawa 

memang semakin banyak di Sumatera Tengah. Di samping Ruslan Mulyaharjo 

15 Dalam memperjuangkan tujuannya, KPPST juga tidak kompak. Masyumi, PSI, dan PNI sering tidak 

sesuai dengan banyak keputusan KPPST. Ketidakkompakan itu dan ditambah dengan kurang atau tidak 

aktifnya Masyumi bisa dikatakan sebagai penyebab gagalnya perjuangan lembaga ini.
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sebagai gubernur, maka ada Muhadi sebagai kepala Jawatan Penerangan, ada 

Sumarjito sebagai residen dan ada 11 orang lainnya yang menduduki jabatan 

sebagai kepala jawatan dan inspeksi di daerah ini. Di samping itu, sejak tahun 

1953 ke daerah ini juga mulai berdatangan para transmigran yang berasal dari 

suku Jawa. Sejak tahun 1953, penolakan terhadap para pejabat yang berasal dari 

Jawa memang cukup lantang di Sumatera Barat. Gerakan penolakan itu diawali 

dengan koalisi sejumlah politisi untuk ‘mengeksitkan’ Gubernur Ruslan, 

selanjutnya diiringi oleh gerakan penolakan terhadap Muhadi, Sumarjito, dan 

berbagai pejabat tinggi lainnya serta penolakan penempatan transmigran di 

Sumatera Tengah (Asnan 2003: 83-4). 

Dalam berbagai tulisan yang dimuat di harian Haluan sekitar konflik 

antara DPRST versus gubernur dan pemerintah pusat tersirat adanya semangat 

daerahisme di dalamnya. Tidak itu saja, konflik tersebut juga mengandung 

nuansa perlawanan atau pembangkangan daerah ini terhadap pemerintah pusat. 

Bukti adanya unsur daerahisme dalam konflik tersebut terlihat dari keinginan 

DPRST—yang didominasi oleh wakil-wakil Sumatera Barat—agar yang diangkat 

menjadi gubernur adalah orang Sumatera Barat. Empat calon yang mereka 

ajukan adalah putra-putra daerah Sumatera Barat. Tidak terlintas dalam pikiran 

mereka untuk mencalonkan tokoh yang berasal dari Riau dan Jambi. Semua 

penandatangan mosi tidak percaya kepada gubernur, yang menjadi penyebab 

konflik itu, juga wakil-wakil dari Sumatera Barat. Para politisi yang bergabung 

ke dalam KPPST dan kemudian melanjutkan perjuangan dengan menyuarakan 

isu anti-pejabat dari Jawa umumnya adalah politisi Sumatera Barat pula. 

Jadi, mosi tidak percaya kepada gubernur, penolakan terhadap pengangkatan 

Ruslan Mulyoharjo sebagai acting gubernur, komentar-komentar sinis terhadap 

pembekuan DPRST serta upaya ‘pengeksitan’ pejabat dari yang berasal dari 

Jawa, yang sesungguhnya bagian dari kehidupan berdemokrasi yang sangat 

dijamin dalam UUDS 1950 bisa juga dikatakan sebagai perlawanan pertama 

Sumatera Barat terhadap pemerintah pusat.

Riau Menggugat Sumatera Barat

Ketika politisi daerah yang didominasi oleh orang Sumatera Barat sibuk 

dengan KPPST dan kemudian melebar kepada persoalan penentangan terhadap 

pemerintah pusat, beberapa tokoh Riau mulai tampil dalam percaturan politik 

daerah. Mereka mengambil posisi sendiri dan sikap itu membuat mereka 

berhadapan dengan Sumatera Barat. Tanda pertama penentangan elite Riau itu 
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dapat dibaca pada surat kabar Haluan, edisi 20 Januari 1951 yang menurunkan 

berita yang berjudul “Konperensi Gabungan 4 Kabupaten di Riau”. Dalam 

tulisan itu dikatakan bahwa empat pemerintahan daerah setingkat kabupaten 

di daerah Riau, yaitu Kampar, Indragiri, Bengkalis, dan Kepulauan Riau 

mengadakan pertemuan di Karimun. Walaupun Haluan tidak mendapat 

informasi apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, namun harian ini 

menduga bahwa pertemuan tersebut ada hubungannya dengan perkembangan 

politik di Sumatera Tengah waktu itu, khususnya dengan penolakan DPRST 

terhadap pengangkatan Ruslan Mulyoharjo serta pembekuan DPRST. Penolakan 

terhadap Ruslan dikatakan sangat menyinggung perasaan warga Riau, sebab 

di mata orang Riau, seperti yang dikemukakan Ahmat Suka, pengangkatan 

itu sudah sangat tepat. Ruslan adalah figur yang tepat memimpin Sumatera 

Tengah, dia netral, tidak mewakili Sumatera Barat, Riau, ataupun Jambi. Ahmat 

Suka, wakil Riau dalam DPRST dan juga di Dewan Pemerintahan Daerah 

(DPD) telah mengikuti berbagai kegiatan Ruslan sejak acting gubernur itu 

belum dilantik. Ahmat Suka misalnya hadir dalam pertemuan Ruslan dengan 

Dewan Pemerintahan Kabupaten (DPK) se-Sumatera Tengah di Padang tanggal 

21 Desember 1950.

Seperti yang telah disebutkan di atas, empat calon yang diajukan DPRST 

sebagai pengganti Nasrun adalah tokoh-tokoh dari Sumatera Barat. Jadi, di mata 

orang Riau, Ruslan dapat berperan sebagai wakil dari warga Riau dan Jambi 

yang tidak mendapat tempat di DPRST. Dukungan warga Riau ini pulalah—

barangkali—yang membuat Ruslan mengambil keputusan untuk memilih Riau 

sebagai daerah yang pertama ia kunjungi sebagai kepala daerah.16

Satu bulan setelah ‘rapat gelap’ empat pemerintahan kabupaten di Kari-

mun, beberapa anggota DPRDS Kabupaten Kampar menyampaikan ketidak-

puasannya mereka terhadap jumlah kabupaten yang ada di bekas Keresidenan 

Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Para wakil rakyat Kampar yang menyuarakan 

ketidakpuasannya dihadapan rombongan acting gubernur Sumatera Tengah 

yang tengah mengadakan kunjungan kerja ke daerah Riau menuntut agar jum-

lah kabupaten di bekas ketiga keresidenan tersebut dikembalikan kepada jumlah 

yang ditetapkan oleh Panitia Desentralisasi sebelum Agresi Militer Belanda II, 

yakni Sumatera Barat lima, Riau empat, dan Jambi dua buah. Tuntutan wakil 

rakyat Kampar ini mempunyai arti tersendiri karena itu adalah ungkapan 

16 Kunjungan kerja Ruslan ini berlangsung antara tanggal 18 sampai dengan 25 Februari 1951. Daerah-

daerah yang dikunjungi adalah Kampar, Kepulauan Riau, dan Indragiri. 
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ketidakpuasan pertama warga Riau terhadap pemerintahan Sumatera Tengah. 

H. M. Amien yang waktu itu juga menjadi anggota DPK adalah salah satu 

pendukung gagasan penataan ulang jumlah kabupaten tersebut dan selama 

tahun 1950-an beliau termasuk tokoh yang banyak mengkritik dominasi orang 

Sumatera Barat di pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah.17 

Lahirnya tuntutan itu memang menarik untuk disimak. Pada tahun 1948, 

ketika UU No. 10 tentang pemecahan Sumatera Menjadi Tiga Provinsi dikeluar-

kan, Sumatera Tengah memiliki 12 buah kabupaten. Ke-12 buah kabupaten itu 

terdiri dari tujuh buah di Keresidenan Sumatera Barat lama, tiga di Riau dan 

dua di Jambi. Ini berarti jumlah kabupaten di Sumatera Barat lebih besar dari 

jumlah kabupaten yang ada di Riau dan Jambi bila disatukan. 

Segera setelah pemerintahan provinsi terbentuk, yakni setelah 

disahkannya DPRST serta ditetapkannya Badan Eksekutif Provinsi, maka 

ditubuhkanlah sebuah panitia yang akan mempersiapkan pelaksanaan 

desentralisasi pemerintahan di daerah ini. Panitia ini dibentuk dalam rangka 

merespons keluarnya UU No. 22/1948 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Bab 

I, pasal 1 UU yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 1948 itu dikatakan bahwa 

daerah negara RI tersusun atas tiga tingkatan, yakni provinsi, kabupaten (kota 

besar), dan desa (kota kecil), negeri, marga, dan sebagainya. Tegasnya kepanitiaan 

yang dinamakan Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah itu mempunyai tugas 

merancang bentuk dan jumlah pemerintahan tingkat kabupaten dan desa (atau 

daerah terendah) yang ideal untuk Sumatera Tengah.

Pada tanggal 25 November 1948 Panitia Desentralisasi telah berhasil 

menyelesaikan tugasnya. Ada dua keputusan penting yang dibuatnya. Pertama, 

menghapuskan keberadaan pemerintahan keresidenan. Kedua, menata ulang 

jumlah kabupaten di bekas Keresidenan Sumatera Barat dari tujuh menjadi 

lima, di Riau menjadi empat (dengan memasukkan Kepulauan Riau) dan di 

Jambi tetap dua. Dengan jumlah kabupaten seperti ini, akan bisa diciptakan 

sebuah suasana yang demokratis dalam pemerintahan, sebab Sumatera Barat 

tidak akan bisa lagi mendikte Riau dan Jambi bila diadakan voting terhadap 

satu keputusan atau Sumatera Barat mendapat jatah yang lebih banyak dalam 

pembagian ‘jatah’ pembangunan. Dalam keputusan Panitia Desentralisasi ini, 

jumlah kabupaten di Riau dan Jambi lebih banyak dari di Sumatera Barat. 

Direncanakan, hasil keputusan panitia itu akan direalisasikan pada awal Januari 

1949 (Provinsi 1953: 347).

17 Ketika Riau berpisah dari Sumatera Barat, H. M. Amien dipercaya menjabat bupati Kampar.
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Sayangnya, keputusan panitia ini tidak bisa direalisir karena pada 

tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresi Militer II dan setelah 

itu oleh pemerintahan militer di Sumatera Barat, Riau, dan Jambi diadakan 

penataan jumlah kabupaten yang sesuai dengan kebutuhan perangnya. Di Suma-

tera Barat misalnya jumlah kabupaten dijadikan delapan, di Riau dijadikan 

empat (di luar Kepulauan Riau) dan di Jambi tetap dua. Jumlah kabupaten 

ini kemudian dikukuhkan oleh pemerintah provinsi pada pertengahan tahun 

1950. Adanya jumlah kabupaten yang cukup besar di Sumatera Barat lama 

inilah yang menimbulkan rasa tidak puas di kawasan Riau dan juga Jambi.18 Itu 

pulalah yang membuat warga Riau menyampaikan keberatannya di hadapan 

rombongan gubernur yang menghadiri rapatnya.

Protes DPRD Kampar ini pada awal tahun 1951 kelihatannya sederhana, 

namun ini adalah sebuah perkembangan yang besar. Sebab daerah itu telah 

mengemukakan ketidakpuasannya terhadap kebijaksanaan pemerintahan 

provinsi yang didominasi oleh orang Sumatera Barat. Bahkan di DPRD Kampar 

itu sendiri juga dominan suara yang mendukung Sumatera Barat. Oleh karena 

itu, suara H. M. Amin yang begitu lantang ditanggapi dengan keras oleh H. 

Abdullah sebagai usulan yang bersifat provincialistisch, artinya menunjukkan 

cara berpikir yang sempit. Abdullah sendiri adalah anggota DPRD Kampar 

yang berasal dari Bukittinggi. 

Jambi dan Riau Ingin Keluar dari Sumatera Tengah

Pada tahun-tahun berikutnya, perasaan tidak puas terhadap Sumatera Barat 

juga dikemukakan rakyat Jambi. Namun, berbeda dengan yang terjadi di Riau 

tahun 1951 yang mempersoalkan keadaan administratif internal provinsi, 

rakyat Jambi bahkan menggugat keberadaan Sumatera Tengah. Pada bulan 

Desember 1952, rakyat Jambi membuat sebuah resolusi yang mengatakan 

bahwa mereka “ingin menghela Jambi lama ke Sumatera Selatan” (Haluan 

15-12-1952, 16-12-1952, 08-01-1953). Resolusi ini adalah ungkapan pertama 

yang secara tegas menyatakan bahwa keberadaan Provinsi Sumatera Tengah 

sudah selayaknya dipertimbangkan/ditinjau kembali. Resolusi itu adalah 

pernyataan pertama yang menuntut agar Provinsi Sumatera Tengah dipecah 

atau dengan kata lain, dimekarkan saja. Ada dua alasan yang dikemukakan 

oleh penandatangan resolusi sehingga tindakan di atas sampai keluar. Pertama, 

18 Empat kabupaten di Riau meliputi tiga di Riau Daratan dan satu dari Kepulauan Riau.
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tokoh-tokoh Jambi yang selama ini menjadi bupati, yaitu akan diganti dengan 

orang Sumatera Barat. Bupati M. Kamil dari Merangin misalnya akan diganti 

dengan bupati baru dari Sumatera Barat, yakni Jamin Dt. Bagindo. Kedua, 

Bukittinggi menganaktirikan Jambi. Hal ini ditegaskan dengan pernyataan, 

selama daerah Jambi masuk Provinsi Sumatera Tengah perhubungan semakin 

sulit. Perjalanan dari Jambi ke Bukittinggi bisa ditempuh dalam waktu dua 

minggu, dan bila musim penghujan bahkan bisa memakan waktu satu bulan. 

Akibat transportasi susah, harga barang dan kebutuhan hidup menjadi sangat 

mahal (Haluan 15-12-1952, 16-12-1952, 08-01-1953; Bafadhal et al. 1976: 63). Di 

samping itu, juga beredar suara-suara yang sesungguhnya menjadi alasan ketiga 

lahirnya resolusi itu, yakni dominasi orang Sumatera Barat di dua pemerintahan 

daerah tingkat kabupaten di Jambi. Dalam sebuah rapat DPRD Batanghari 

pada akhir Desember 1952 pernah dikemukakan oleh seorang anggota dewan 

bahwa pegawai-pegawai di Jambi, mulai dari kepala jawatan tingkat keresidenan 

hingga sopir diimpor dari Sumatera Barat. Padahal di daerah ini banyak tenaga 

bekas pejuang yang menganggur dan bisa diberdayakan (Haluan 05-01-1953). 

Alasan keempat yang mengemuka pada penghujung tahun 1952 berkait dengan 

aspek sosial-budaya. Alasan ini dikemukakan oleh Raden Mohammad Shadak, 

anggota parlemen dari Partai Indonesia Raya (PIR). Dalam sebuah ceramah 

yang diadakan di Jambi pada tanggal 27 Desember 1952 Shadak mengatakan 

bahwa secara kekeluargaan (sosial), adat-istiadat, budaya, perhubungan, dan 

lain-lain memang pada tempatnya Jambi masuk Sumatera Selatan.19 

Latar belakang keinginan Jambi bergabung dengan Sumatera Selatan 

dapat ditemukan dalam pengalaman masa Agresi Militer Belanda II dan 

menarik untuk dicermati. Hubungan ‘mesra’ Jambi dengan Sumatera Selatan 

mulai terbina sejak Agresi Militer Belanda II. Seperti telah dikemukakan di atas, 

pada waktu itu pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Tengah membekukan 

diri dan pemerintahan daerah kemudian diserahkan kepada pemerintahan 

militer. Namun berbeda dengan Sumatera Barat dan Riau, pemerintahan 

militer Jambi dimasukkan oleh panglima Tentara dan Teritorium Sumatera 

ke Sumatera Selatan dan ditempatkan di bawah kekuasaan gubernur militer 

19 Haluan 05-01-1953. Raden Mohammad Saddak dilahirkan di Jambi tanggal 11 November 1911. Pada 

zaman pemerintahan Hindia Belanda, ia bekerja pada Djambische Volksbank dan Bataafsche Petroleum 

Maatschappij (BPM). Pada waktu pendudukan Jepang, ia diangkat menjadi Fuku Guncho dan segera 

setelah kemerdekaan ia diangkat menjadi kepala polisi RI Inspektur kl. 1 di Jambi. Kemudian ia bekerja 

sebagai boekhouder Borsumij dan procuratiehouder serta adviseur Borsumij. Dengan lahirnya Negara 

RIS ia diangkat sebagai anggota DPR RIS wakil dari Negara Sumatera Selatan. Ketika NKRI lahir ia 

menjadi anggota DPR RI sebagai wakil dari Partai Indonesia Raya (PIR). Lihat Kami perkenalkan 1954: 

115.
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Sumatera Selatan.20 Karena suasana perang, bahwa ikatan antara sesama pejuang 

dan kelompok masyarakat dalam menghadapi Belanda sebagai musuh bersama 

cukup kuat, maka oleh sebagian masyarakat Jambi memang terasa adanya 

keakraban dan hubungan yang sangat harmonis antara mereka dengan Sumatera 

Selatan. Romantisme masa revolusi itulah yang selalu dikenang dan diingat 

oleh sebagian pemuka masyarakat Jambi.21 Di samping itu, sejak tahun 1950 

hubungan transportasi antara Jambi dengan Palembang terasa semakin lancar. 

Sejak pertengahan tahun itu ada kapal yang menghubungkan kedua kota itu 

secara rutin dan jarak tempuhnya juga tidak begitu lama, hanya sekitar satu hari 

perjalanan. Sejak waktu yang bersamaan juga dibuka hubungan udara antara 

kedua kota setiap hari. Ketika perang telah berakhir dan ketika pemerintahan 

Provinsi Sumatera Tengah dihidupkan kembali yang mereka temukan adalah 

kenyataan yang sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya, maka adalah wajar 

bila muncul keinginan untuk bergabung dengan Sumatera Selatan.

Pada tahun 1953, ada desakan lagi untuk dilepas dari Sumatera Tengah, 

yang kali ini berasal dari Kepulauan Riau. Pada sebuah pertemuan yang 

diselenggarakan di Tanjung Pinang sekelompok tokoh masyarakat Kepulauan 

Riau yang pada umumnya mantan anggota DPRDS Darurat Kepulauan Riau 

yang dibentuk penguasa militer tahun 1950 menghasilkan sejumlah tuntutan. 

Salah satu di antaranya adalah agar diberikan otonomi luas atau seluas-luasnya 

kepada daerah Kepulauan Riau.22

Sama dengan yang di Jambi, tuntutan masyarakat Kepulauan Riau 

berkaitan erat dengan masa lampau, dalam hal ini masa Jepang. Pada masa itu, 

Kepulauan Riau berada di bawah kekuasaan militer Singapura. Beberapa waktu 

setelah proklamasi kemerdekaan RI, daerah ini segera jatuh kembali ke dalam 

kekuasaan Belanda dan penguasa Belanda menjadikannya daerah administratif 

setingkat residentie dengan nama Residentie van Riouw. Pada tahun 1948, 

bersama dengan Bangka dan Belitung, daerah Kepulauan Riau digabungkan men-

jadi sebuah federasi dan dinamakan Babiri (Bangka, Billiton, dan Riau). Sejak 

pengakuan kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949, maka menurut kamus 

Konferensi Meja Bundar, Kepulauan Riau menjadi daerah bagian (istimewa). 

Status sebagai ‘daerah istimewa’ itu disandang Kepulauan Riau hingga bulan 

20 Provinsi 1953: 180-1, 211. Pada awal Mei 1949, karena terjadinya berbagai kerancuan dalam tugas dan 

wewenang, maka daerah militer Sumatera Barat dan Riau digabungkan menjadi daerah militer Sumatera 

Tengah dan berada di bawah kekuasaan gubernur militer Sumatera Tengah.

21 Pernyataan Dachlan dan K. A. Gafar Dung sebagaimana dikutip Haluan 03-02-1953.

22 Makna otonomi seluas-luasnya yang dimaksud adalah daerah administratif yang berdiri sendiri (setingkat 

provinsi). Lihat Haluan 23-03-1953, 08-08-1953.
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Mei 1950. Sejak saat itu, daerah ini bergabung dengan Provinsi Sumatera Tengah 

dan mendapat status sebagai kabupaten dan dinamakan Kabupaten Kepulauan 

Riau.23 Dengan latar belakang seperti ini tidak mengherankan bila dari daerah 

yang dikenal dengan kawasan seribu pulau itu, mudah sekali muncul gagasan 

untuk keluar dari Sumatera Tengah. Apalagi, mengingat memang ada perasaan 

setempat bahwa ada ketimpangan yang sangat nyata antara daerah itu dengan 

daerah-daerah lain di Provinsi Sumatera Tengah.

Seiring dengan lahirnya tuntutan warga Kepulauan Riau, di Riau Daratan 

juga muncul keinginan untuk keluar dari Sumatera Tengah. Tuntutan itu dinyata-

kan dengan usulan untuk menghidupkan kembali Swapraja Siak yang meliputi 

Kerajaan Siak Sri-Indrapura lama dan mengangkat Sultan Syarif Kasim sebagai 

pemimpinnya (Indonesia Raya 21-03-1953, Haluan 26-03-1953, 13-04-1953). 

Tidak tanggung-tanggung, tuntutan ini disampaikan secara langsung dan terang-

terangan pada Wakil Presiden Mohammad Hatta ketika beliau berkunjung ke 

kawasan itu pada 10 April 1953 (Haluan 13-04-1953). Keinginan untuk meng-

hidupkan kembali Swapraja Siak juga berasal dari keprihatinan yang mendalam 

akan nasib warga Siak pada umumnya dan mantan petinggi Kerajaan Siak pada 

khususnya. Sejak pengakuan kedaulatan, para petinggi kerajaan Siak masih tetap 

menduduki posisi yang strategis di wilayah Siak. Sayangnya, kedudukan yang 

mereka peroleh tidak diiringi oleh peran politik dan ekonomi yang memadai. 

Secara politis dan ekonomis, para mantan petinggi Kerajaan Siak itu memang 

menderita. Di samping itu, sejak pengakuan kedaulatan, daerah Siak hampir 

tidak menikmati perubahan ke arah yang lebih baik sama-sekali.24

Reaksi Bukittinggi dan Jakarta 

Bukittinggi sebagai pusat pemerintahan Sumatera Tengah dapat dikatakan 

tidak mengindahkan tuntutan-tuntutan yang diajukan beberapa anggota DPRD 

Kabupaten Kampar, pemuka masyarakat Kepulauan Riau dan Siak serta warga 

Jambi. Tuntutan ‘sepele’ warga Kampar yang menginginkan agar dilakukan 

penataan ulang jumlah kabupaten tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah 

Sumatera Tengah, termasuk DPRST-nya. Tokoh-tokoh politik di ibu kota pro-

vinsi itu bahkan menuduh suara-suara dari Kampar itu sebagai sesuatu yang 

23 Dengan pembentukan Kabupaten Kepulauan Riau ini, maka di wilayah Riau ada empat kabupaten, 

yakni Kabupaten Indragiri, Kampar, Bengkalis, dan Kepulauan Riau.

24 Pernyataan itu dikemukakan oleh Gulmat Siregar, wakil Riau di DPRST dan seorang tokoh yang 

mewakili Riau dalam Dewan Pemerintahan Daerah Sumatera Tengah. Lihat Haluan 02-05-1953. 
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tidak pantas dikemukakan di saat negeri kita tengah menghadapi berbagai 

tantangan, apalagi tuntutan itu beraroma daerahisme atau provincialistisch 

(Haluan 15-03-1951). 

Ungkapan warga Jambi dan Riau yang mengatakan bahwa daerah mereka 

dianaktirikan dalam hal pembangunan juga ditanggapi dengan tanggapan ‘basa-

basi’, dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan warga Riau dan Jambi itu 

tidak benar. Atau ditanggapi dengan pernyataan bahwa sesungguhnya semua 

daerah di Sumatera Tengah (termasuk Sumatera Barat) sama-sama terlantar. 

Provinsi tidak bisa berbuat banyak dalam hal pembangunan daerah, terutama 

pembangunan jaringan jalan raya dan pendidikan, sebab anggaran dari Jakarta 

sangat terbatas jumlahnya. 

Kritikan bahwa Riau dan Jambi telah ‘diminangkabauisasikan’ oleh peme-

rintahan daerah juga hampir tidak pernah diacuhkan. Bahkan gejala perluasan 

pengaruh Minangkabau (Sumatera Barat) di Sumatera Tengah semakin menjadi-

jadi. Semua keputusan penting untuk daerah itu diputuskan di Bukittinggi 

dan umumnya berdasarkan perspektif dan kepentingan orang Sumatera Barat. 

Semua jabatan dan posisi penting diisi oleh orang Sumatera Barat. Pelajaran 

sejarah, geografi, dan kesenian yang diberikan kepada anak didik di tingkat 

sekolah dasar umumnya menyangkut dan berhubungan dengan Sumatera Barat 

atau Minangkabau.25 

Berbeda dengan sikap Bukittinggi, Jakarta sesungguhnya telah mem-

berikan perhatian yang cukup serius terhadap pertama gerakan ingin keluar 

dari Sumatera Tengah itu hadir. Pada tahun 1952, 1953, dan 1954 misalnya 

pemerintah pusat telah mengirim Panitia Nasional dengan tugas menyelidiki 

benar tidaknya keinginan warga Jambi untuk keluar dari Sumatera Tengah. 

Panitia itu juga diberi tugas untuk menyelidiki kesiapan Jambi bila menjadi 

provinsi tersendiri. Sikap yang sama juga ditujukan terhadap aspirasi warga 

Riau. Dalam merespons tuntutan warga Riau yang menginginkan Swapraja Siak 

dihidupkan kembali misalnya, Jakarta lewat Mohammad Hatta mengusulkan 

agar tuntutan itu ditujukan ke parlemen. Namun, secara umum Hatta 

mengakui bahwa Riau memang dalam banyak hal, terutama pendidikan dan 

kesejahteraan sosialnya tertinggal dari daerah-daerah lain. Selanjutnya ia berkata 

bahwa kedua permasalahan terakhir ini harus diselesaikan dan bila tidak akan 

bisa menyuburkan perasaan tidak puas, tidak hanya pada pemerintahan daerah, 

tetapi juga kepada pemerintah pusat. 

25 Lihat artikel ‘Regionalisme, historiografi, dan pemetaan wilayah’ dalam buku ini.
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Riau dan Jambi Berjuang untuk Provinsi Sendiri

Dalam menghadapi sikap acuh tak acuh baik dari pemerintah provinsi di 

Bukittingi maupun pemerintah nasional, masing-masing warga Riau dan Jambi 

mulai nekat bertindak lebih jauh dari masa-masa sebelumnya. Sejak tahun 1954, 

kedua daerah itu mulai memikirkan dengan sungguh-sungguh untuk keluar dari 

Sumatera Tengah. Pada tahun itu warga Riau dan Jambi mulai terang-terangan 

menuntut agar daerah mereka dijadikan daerah otonom setingkat provinsi. 

Gerakan ini diawali dengan pelaksanaan Kongres Pemuda Riau di 

Pekanbaru pada tanggal 17 Oktober 1954. Tujuan kongres ini adalah menuntut 

provinsi tersendiri untuk daerah Riau. Daerah Riau yang dimaksud para 

pemuda terdiri dari empat kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar, Bengkalis, 

Kepulauan Riau, dan Indragiri (Lutfi et al. 1977: 636-8; Jamil et al. 2001: 49-

53). Keinginan mereka membentuk sebuah provinsi juga dibuktikan dengan 

dukungan yang kuat dari para pemuda dari masing-masing kabupaten. Semua 

kecamatan yang ada di empat kabupaten tersebut mengirimkan dua orang 

wakilnya ke kongres.

Inisiatif berikutnya tercatat pada tahun 1955. Di tengah kesibukan 

menyambut pemilu, empat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara 

(DPRDS) kabupaten di Riau mengadakan konferensi di Bengkalis. Konferensi 

yang diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 1955 melahirkan satu kesepakatan, 

keempat kabupaten tersebut menuntut agar diberikan status daerah otonom 

tingkat provinsi kepada mereka. Kesepakatan yang dihasilkan konferensi wakil-

wakil rakyat dari keempat kabupaten itu semakin membulatkan tekad warga 

Riau untuk memiliki provinsi tersendiri (Muchtar Lutfi et al. 1977: 638-42).

Konferensi tahun 1955 kemudian dilanjutkan dengan pembentukan 

Panitia Persiapan Provinsi Riau (P3R) pada tanggal 2 dan 3 Januari 1956. 

Panitia ini merencanakan akan menyelenggarakan Kongres Rakyat Riau 

tanggal 31 Januari 1956 (Haluan 20-01-1956). Sesuai dengan yang direncanakan, 

kongres itu mendapat sambutan dan dukungan yang besar. Jumlah peserta 

177 orang dan peninjau 700 orang. Kongres ini juga dihadiri oleh gubernur 

Sumatera Tengah, Badan Kongres Rakyat Jambi, kepala-kepala jawatan tingkat 

provinsi. Bahkan ucapan selamat dikirimkan lewat telegram oleh Mendagri, 

ketua Parlemen RI dan mantan Sultan Siak (Haluan 10-02-1956; Lutfi et al. 

1977: 642-52; Jamil et al. 2001: 54-9; Tasman 2001: 134-43). Keputusan yang 

dihasilkan kongres di atas antara lain: 1) Menuntut supaya Riau yang meliputi 

Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri, dan kepulauan Riau segera dijadikan 
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daerah otonom tingkat provinsi; 2) Memberikan definisi mengenai apa yang 

disebut dengan kata-kata rakyat Riau, yaitu bangsa Indonesia di daerah Riau. 

Untuk menyegerakan terwujudnya keputusan kongres maka dibuat dan dikirim 

sebuah resolusi kepada pemerintah pusat (dan juga DPR) yang berisikan 

keputusan kongres. Kongres juga menugaskan P3R untuk memperkuat nota 

penjelasan keputusan serta menugaskan P3R melaksanakan segala pekerjaan 

guna mencapai tujuan tuntutan kongres (Haluan 10-02-1956).

Hampir bersamaan dengan yang terjadi di Riau, warga Jambi juga menun-

tut pembentukan provinsi tersendiri bagi daerahnya lewat Kongres Rakyat. 

Cikal bakal kongres itu lahir dari rapat-rapat yang dilakukan oleh wakil rakyat 

yang duduk di DPRDS Batanghari. Rapat-rapat yang diselenggarakan beberapa 

kali pada tahun 1954 hampir selalu mengagendakan pembicaraan tentang status 

daerah serta kemungkinan untuk memiliki provinsi sendiri. Pada saat itu ide 

untuk bergabung dengan Sumatera Selatan tidak pernah disebut-sebut lagi. 

Setelah sedikit sepi pada tahun 1955, karena perhatian warga lebih ter-

fokus pada penyelenggaraan pemilu, maka tahun 1956 geliat pembentukan 

provinsi sendiri hadir lagi. Tidak itu saja, pada tahun ini juga diselenggarakan 

Kongres Rakyat Jambi. Lewat Kongres Rakyat yang diselenggarakan pada tanggal 

24-25 Februari 1956, warga Jambi yang berasal dari Kabupaten Batanghari dan 

Merangin membulatkan tekad untuk membentuk sebuah provinsi sendiri. 

Lewat kongres itulah untuk pertama kali hampir semua komponen masyarakat 

Jambi, mulai dari politisi yang duduk di DPRDS Kabupaten Batanghari dan 

Merangin, tetua-tetua adat, alim-ulama, kaum ibu, pemuda, pegawai dan buruh 

hingga nelayan dan kaum tani bersama-sama menyuarakan keinginan untuk 

membentuk provinsi tersendiri bagi Jambi. Sebagai kelanjutan kongres yang 

pertama itu, maka pada tanggal 28 dan 29 Mei 1956, sekali lagi rakyat Jambi 

menyelenggarakan kongres. Pokok pembicaraan pada kongres yang kedua ini 

adalah persiapan-persiapan yang harus dilakukan dalam rangka menyambut 

pemberian otonomi tingkat provinsi itu (Haluan 11-04-1956, 07-06-1956).

Ada sejumlah kondisi yang membuat warga Riau dan Jambi mulai 

melahirkan tuntutan untuk memiliki provinsi sendiri sejak tahun 1954. Pertama, 

pada waktu itu mereka telah banyak ‘belajar’ dari tuntutan dan sikap politisi 

yang berasal dari Sumatera Barat terhadap pemerintah pusat. Mereka belajar, 

bahwa—sama dengan yang telah dilakukan orang Sumatera Barat di DPRST 

terhadap Gubernur Nasrun dan Ruslan Mulyoharjo pada tahun 1950—mereka 

juga bisa memprotes keberadaan orang dari luar, dalam hal ini dari Sumatera 

Barat, dalam pemerintahan setempat dan menuntut yang terpilih adalah putra 
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daerah sendiri. Dengan kata lain, keberanian untuk membangkang orang 

Sumatera Barat terhadap pemerintah pusat telah menjadi contoh bagi warga 

Riau dan Jambi.

Faktor kedua, ‘pelajaran’ yang diberikan oleh para politisi daerah yang 

terhimpun dalam KPPST. Orang Sumatera Barat melalui pembentukan KPPST 

telah mengajarkan pada warga Riau dan Jambi bahwa gerakan protes juga dapat 

dilakukan di luar wadah pemerintahan, melalui forum atau kongres. Berbagai 

pertemuan, rapat atau sidang bahkan demonstrasi dilakukan oleh anggota 

KPPST dalam mendesak pencairan DPRST. Bahkan pernah direncanakan tahun 

1952 untuk menyelenggarakan Kongres Rakyat Sumatera Barat (yang terlaksana 

hanya Kongres Urang Ampek Jinih, yakni sebuah kongres yang lebih kental 

nuansa adatnya, yakni adat Minangkabau).

Pada tahap yang terakhir, pelajaran yang diberikan warga Sumatera Barat 

adalah terang-terangan menolak keberadaan ‘orang asing’ di daerahnya. Seperti 

yang telah disinggung di atas, ketika tuntutan mereka untuk mencairkan DPRST 

tidak juga berhasil maka politisi Sumatera Barat mengalihkan gerakannya guna 

‘mengeksit’ Ruslan Mulyoharjo, Sumarjito, Muhadi, dan pejabat-pejabat yang 

berasal dari Jawa serta menolak penempatan transmigran yang berasal dari 

Jawa. ‘Pelajaran’ berharga yang diberikan oleh politisi Sumatera Barat ini turut-

serta mempercepat tumbuhnya semangat warga Riau dan Jambi untuk keluar 

dari Provinsi Sumatera Tengah, yang nyata-nyata juga didominasi oleh orang 

Sumatera Barat. Di mata orang Riau dan Jambi, bila Sumatera Barat berani 

menantang Jakarta yang dikatakan mendominasi daerahnya, berani ‘mengeksit’ 

pejabat dari Jawa yang menduduki beberapa jabatan penting di daerah ini, 

maka adalah tidak salah bila warga Riau dan Jambi juga memberanikan diri 

menantang Sumatera Barat yang medominasi daerahnya.

Faktor pendorong selanjutnya yang juga semakin membuat menggebunya 

semangat Jambi dan Riau menyatakan dengan terang-terangan untuk keluar 

dari Sumatera Tengah adalah munculnya tenaga baru di kedua daerah itu. Para 

pemeran baru yang dimaksud adalah kaum muda terpelajar yang berasal dari 

SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi serta politisi yang mulai matang dalam kancah 

perpolitikan nasional. Kaum muda ini adalah sekelompok warga masyarakat 

yang telah menyadari adanya ketimpangan dalam pembangunan daerah serta 

pembagian ‘jatah’ daerah. Sebagian besar dari mereka telah melihat dengan 

langsung keadaan di Sumatera Barat, karena banyak dari mereka bersekolah di 

sana, sisanya ada yang telah melihat bagaimana keadaan di daerah lain termasuk 

di Pulau Jawa. Tidak itu saja, dengan bekal pengetahuan yang mereka miliki, 
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mereka juga telah mengikuti perkembangan pemerintahan daerah dan nasional 

lewat surat kabar dan radio. Ini semua mengantarkan kesadaran kepada mereka. 

Kesadaran itulah yang mempercepat munculnya keberanian untuk menyuara-

kan keinginan membentuk sebuah provinsi tersendiri.

Selain kaum muda, politisi Riau dan Jambi yang mulai matang dalam 

kancah perpolitikan juga ikut berperan. Pasca pemilu 1955 beberapa putra 

daerah Riau dan Jambi, seperti Ma’rifat Marjani, Umar Amin Husein, dan H. 

Hanafi mendapat kepercayaan menjadi wakil rakyat dan duduk di parlemen. 

Mereka inilah yang dengan gigih menyampaikan suara rakyat Riau. Mereka ini 

pulalah, bersama dengan beberapa politisi lainnya melakukan perjuangan yang 

‘elegan’ dengan mengadakan lobi-lobi khusus dengan sasaran para petinggi 

negeri di Jakarta.

Faktor penambah semangat berikutnya adalah ‘perhatian’ pemerintah 

pusat terhadap perjuangan rakyat Riau dan Jambi. Dukungan pusat antara lain 

terlihat ketika rakyat Riau mengadakan kongres. Ketua parlemen dan Mendagri 

mengirimkan ucapan selamat berkongres kepada warga Riau. Hal yang sama 

juga terjadi ketika warga Jambi melaksanakan kongres. Ucapan selamat petinggi 

negeri itu dipahami sebagai dukungan moral Jakarta terhadap gerakan mereka 

oleh warga Riau dan Jambi. Stimulan dari pusat semakin kentara ketika 

Mendagri di kantornya secara langsung mengatakan kepada wakil-wakil Riau 

dan Jambi pada tahun 1956 bahwa keinginan warga Riau dan Jambi itu akan 

segera terwujud. 

Semua faktor di atas adalah unsur-unsur pemicu semakin menggebunya 

warga Riau menuntut dan memperjuangkan provinsi mereka. Namun semua 

alasan dan pemicu itu masih belum bisa mewujudkan harapan warga Riau dan 

Jambi. Yang akhirnya mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi harapan 

mereka, bukan upaya mereka sendiri, tetapi justru sikap pembangkangan orang 

Sumatera Barat pada akhir tahun 1956.

Dewan Banteng serta Realisasi Provinsi Riau dan Jambi

Pada tanggal 20 Desember 1956, dilaksanakan pengalihan pemerintahan provinsi 

dari Gubernur Ruslan Mulyoharjo kepada Ahmad Husein di Bukittinggi. 

Ahmad Husein waktu itu menjabat pimpinan dari Dewan Banteng. Dewan 

Banten adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk merealisasikan hasil 

tgwpk"Gz/Fkxkuk"Dcpvgpi"{cpi"fkugngpiictcmcp"rcfc"vcpiicn"43<46"Pqxgodgt"
1956. Dewan Banteng mempunyai tujuh rencana perjuangan, dua di antaranya 
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adalah: 1) Menuntut pemberian dan pengisian otonomi yang luas bagi daerah-

daerah dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan desentralisasi serta 

pemberian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang layak dan adil; 

2) Mempercepat realisasi pemerintahan otonom tingkat I bagi Riau, Jambi, dan 

Sumatera Barat serta melakukan persiapan ke arah tingkat II dan III (Leirissa 

3;;3<"5:<65+0

Dua dari tujuh rencana perjuangan, Dewan Banteng di atas mendapat 

sambutan yang beragam di daerah Riau dan Jambi. Sebagian anggota 

masyarakat menyambutnya dengan sukacita dan tidak sedikit di antaranya yang 

mengirimkan ucapan terima kasih kepada pimpinan Dewan Banteng di Padang 

(Haluan 12-01-1957, 25-01-1957). Sebagai kelanjutan dari sambutan itu, maka 

daerah-daerah segera merancang bentuk provinsi yang akan dibentuk nanti. 

Dari Indragiri (Riau) misalnya muncul Konsepsi Sembilan Pasal yang antara 

lain mengatakan: 1) Pembentukan Provinsi Riau hendaklah segera diwujudkan 

dan dengan mengangkat Gubernur Provinsi Riau selambat-lambatnya tangal 1 

Maret 1957; 2) Kepala Daerah (gubernur/bupati) Riau haruslah putra daerah; 3) 

Mengenai keuangan, selain dari keuangan biasa, agar 50% hasil pertambangan, 

bea/cukai yang diperoleh di daerah Riau harus dipergunakan oleh daerah ini 

(Haluan 06-02-1957).

Di sisi lain, ada pula kelompok masyarakat yang memandang dengan 

sinis konsepsi perjuangan Dewan Banteng. P3R adalah salah satu di antaranya. 

Kelompok ini mengatakan bahwa apa yang dikemukakan Dewan Banteng itu 

tidak benar sama sekali, mereka bahkan mengatakan bahwa Dewan Banteng 

menghalang-halangi perjuangan pembentukan Provinsi Riau (Tasman 2001: 

151-7). Di Jambi juga muncul dua tanggapan, ada yang mendukung dan ada 

yang memandang curiga serta sinis. 

Walaupun ada tanggapan curiga dan sinis tersebut, Dewan Banteng 

ternyata tetap melangkah dengan programnya. Tanggal 7 Januari, Dewan Banteng 

memutuskan untuk memberikan status daerah otonom tingkat I kepada Riau 

dan Jambi. Dewan Banteng juga menyetujui pembentukan Dewan Persiapan 

Provinsi di Riau dan Jambi. Tidak itu saja, mereka juga telah menetapkan Amin 

Husin sebagai calon gubernur Riau dan Jamin Dt. Bagindo untuk gubernur 

Jambi (Haluan 02-03-1957). Dalam kunjungannya ke Pekanbaru, Ahmad 

Husein juga mengulangi janji tentang pemberian status otonomi tingkat 

provinsi kepada Riau. Dan dalam kunjungannya ke Jambi, kepala staf sipil 

Dewan Banteng, Mayor Sofyan Ibrahim juga mengemukakan janji yang sama 

(Haluan 19-08-1957, 20-08-1957).
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Ikhtiar Dewan Banteng di atas segera direspons Jakarta dengan lebih 

mengintensifkan pendekatan kepada tokoh-tokoh ‘penghubung’ Riau dan 

Jambi yang dikirim dan dimukimkan khusus di Jakarta. Pertemuan-pertemuan 

antara mereka dan Mendagri semakin intensif. Mendagri lebih banyak 

meluangkan waktu bagi mereka. Besar dugaan, respons positif dari Mendagri 

terhadap panitia-panitia penghubung Riau dan Jambi sangat berhubungan 

dengan semakin intensifnya upaya Dewan Banteng di Sumatera Tengah. Sangat 

mungkin, seandainya Dewan Banteng tidak begitu agresif pada waktu itu, Jakarta 

tidak atau belum akan begitu ‘berbaik hati’ menerima panitia penghubung 

Riau dan Jambi.

Dukungan Jakarta terhadap keinginan masyarakat Riau dan Jambi 

semakin besar ketika Dewan Banteng telah melangkah ‘demikian jauh’. Dewan 

ini telah melakukan perdagangan langsung dengan luar negeri, telah membuka 

kontak-kontak dengan negara luar (terutama Amerika Serikat dan Belanda), 

meminta penyelesaian persoalan daerah secara tuntas serta menegaskan 

bahwa mereka hanya mau berunding dengan ‘juru runding’ pemerintah jika 

‘juru runding’ itu mendapat mandat dari presiden atau perdana menteri atau 

dipimpin oleh Perdana Menteri. Jakarta kemudian memang mengirim juru 

runding yang mendapat mandat dari perdana menteri dan presiden, seperti 

komisi Z. A. Ahmad (2 Januari 1957), dan Enny Karim (18 Januari 1957) serta 

P. M. Juanda (23 April 1957). Namun tidak ada hasil yang dicapai. Bahkan 

ketika Juanda datang, ia diperlakukan ‘tidak wajar’ oleh Dewan Banteng. 

Ahmad Husein sebagai ketua daerah tidak menjemputnya ke tangga pesawat, 

dan dalam pertemuan, seperti dikatakan Haluan, Dewan Banteng terkesan 

mendikte sang PM (Juanda sendiri mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan 

mengenai tuntutan Dewan Banteng antara dirinya dengan Ahmad Husein). 

Merespon sikap yang sudah tidak selayaknya dilakukan daerah Sumatera Barat 

itulah, sidang kabinet tanggal 1 Juli 1957 memutuskan untuk menyegerakan 

pemekaran Sumatera Tengah menjadi tiga provinsi baru. Satu bulan setelah 

itu, yakni tanggal 9 Agustus 1957, ditandatanganilah UU Darurat No. 19/1957 

tentang pemekaran Sumatera Tengah. Dilihat dari dasar hukumnya, yaitu UU 

Darurat, jelas sekali bahwa pemekaran itu dilakukan dengan tergesa-gesa dan 

dipaksakan. 

Dewan Banteng mengingkari keputusan Jakarta. Pada tanggal 6 September 

1957, tepatnya pada hari Jum’at mereka meresmikan tiga provinsi baru di Suma-

tera Tengah. Hadir dalam peresmian itu adalah ketua daerah dan hampir semua 

petinggi Dewan Banteng serta utusan dari Riau dan Jambi. Dengan peresmian 
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itu, dikatakan bahwa Dewan Banteng telah merealisasikan tuntutan Reuni eks-

Divisi Banteng tahun 1956 (Haluan 07-09-1957).

Sebenarnya, dalam menangani Dewan Banteng pemerintah pusat sudah 

cukup sabar dan hati-hati. Tampilnya Ahmad Husein sebagai ketua daerah pada 

mulanya masih bisa diterima pemerintah pusat. Bahkan sebagian tuntutan 

Dewan Banteng seperti pembentukan sebuah komando militer di Sumatera 

Tengah dikabulkan. Ketika Staat van Oorlog en Beleg (SOB) diberlakukan 

pertama kali, daerah ini dikecualikan. Ketika Dewan Banteng menuntut agar 

perundingan penyelesaian gerakan daerah dipimpin oleh juru runding yang 

mendapat mandat dari perdana menteri atau presiden atau setingkat PM, 

maka tuntutan ini juga dikabulkan Jakarta. Namun, ketika Dewan Banteng 

sudah melangkah demikian jauh, bahkan mengingkari UU Darurat No. 

19/1957 dan kemudian bersama-sama dengan beberapa tokoh politik dari 

Jakarta memproklamirkan PRRI, Jakarta memutuskan untuk bertindak tegas. 

Diputuskan bahwa ‘pemberontakan’ daerah itu harus dihentikan dan isi UU 

Darurat No. 19/1957 harus direalisasikan. Karena itu, segera setelah Riau, 

Jambi, dan Sumatera Barat diduduki, segera pula dibentuk pemerintahan sipil 

di ketiga provinsi yang baru. Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah 

itu maka di Sumatera Barat diangkat Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa, di Riau 

Moh. Amin, dan di Jambi M. Jusuf Singedekane sebagai gubernur. 

Akhirul kalam

Gerakan pemekaran wilayah nampaknya telah menjadi bagian dari sejarah 

daerah Provinsi Sumatera Tengah. Sejak hari-hari pertama keberadaannya, 

tuntutan agar daerah itu dimekarkan telah dikemukakan oleh sebagian 

warganya, yaitu warga yang berasal dari kawasan Riau dan Jambi. Bila dilihat 

dari posisi geografis, kedua daerah yang mengajukan tuntutan pemekaran 

tersebut berada di kawasan pinggiran, maksudnya daerah yang relatif jauh dari 

pusat pemerintahan provinsi. Bila dilihat dari sisi sosial, politik, dan ekonomi 

daerah, maka warga yang menuntut pemekaran itu adalah warga yang kurang 

terwakili dalam berbagai bidang pemerintahan daerah serta daerah-daerah yang 

kurang berkembang bila dilihat dari kacamata ekonomi. Namun, di sisi lain, 

mereka merupakan daerah yang strategis dan memiliki kemampuan ekonomis 

yang tinggi bagi kepentingan provinsi khususnya dan negara pada umumnya. 

Riau dan Jambi memiliki sumber daya alam yang sangat penting artinya bagi 

pendapatan daerah dan negara.
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Tuntutan untuk memekarkan wilayah pada mulanya lebih banyak di-

dasarkan pada kenyataan riil di lapangan. Alasan yang sering diajukan pada 

taraf awal perjuangan lokal ini menyangkut ketimpangan pembangunan 

ekonomi dan sosial antara daerah mereka dengan daerah pusat provinsi. 

Berkenaan dengan alasan ini, para pejuang pemekaran dari daerah sering 

menjadikan kontribusi ekonomis daerah mereka bagi provinsi sebagai dasar 

tuntutan. Di samping itu juga didasari oleh alasan-alasan politik, misalnya 

dominannya pejabat dari daerah pusat provinsi yang ditempatkan di daerah 

mereka. Alasan selanjutnya adalah munculnya apa yang dinamakan atavisme 

dan indigenisme dalam konstruksi etno-historis mereka. Meskipun arti kamus 

atavisme adalah pengembalian gaya hidup dan kebiasaan (nenek moyang) yang 

telah berlalu, namun dalam konteks ini pengembalian itu lebih dimotivasi oleh 

kepentingan politik. Atavisme daripada sekadar memory akan masa lampau, 

tetapi lebih merupakan upaya untuk mengembalikan (kejayaan) masa lampau 

dalam berbagai peristiwa, seperti forum, konferensi, kongres, penyelenggaraan 

acara kesenian atau penulisan buku sejarah. Selanjutnya, diharapkan akan 

muncul kesadaran akan kesatuan sesama mereka dan dari sana akan muncul 

sebuah kesadaran bahwa mereka memang berbeda dari kelompok masyarakat 

yang lain. Indigenisme adalah sebuah gerakan yang menginginkan putra daerah 

diberi tempat terlebih dahulu dalam berbagai kesempatan, sebab merekalah 

pewaris asli daerah di mana mereka tinggal. 

Konstruksi etno-historis muncul karena pemerintah provinsi dan pusat 

tidak memberi peluang kepada warga yang ‘tertindas’ untuk menyampaikan 

suara mereka dengan baik, atau ketika pemerintah provinsi dan pusat senantiasa 

merespon tuntutan daerah dengan jawaban klise. Demikianlah, ketika Jambi 

ingin keluar dari Sumatera Tengah dan bergabung dengan Sumatera Selatan, 

maka mereka menyatakan bahwa sejarah mereka, asal-usul penduduk Jambi 

serta adat-istiadatnya memang lebih dekat ke Sumatera Selatan daripada ke 

Sumatera Barat. Faktor sejarah ini kemudian dihubungkan pula dengan 

dijadikannya Jambi sebagai bagian dari pemerintahan militer Sumatera Selatan 

pada waktu Agresi Militer Belanda II. Warga kepulauan Riau yang pertama 

kali meminta otonomi yang luas juga mengatakan bahwa masa lalu mereka 

berbeda dengan daerah-daerah yang termasuk Sumatera Tengah. Nenek moyang 

mereka adalah figur kunci dalam peradaban Melayu yang menjadi pumpunan 

politik, ekonomi, dan sosial dunia Melayu. Pada masa penjajahan Belanda dan 

Jepang, bahkan di saat revolusi mereka juga memiliki keistimewaan tersendiri. 
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Kemudian, ketika Kongres Rakyat Riau dilaksanakan juga dikatakan bahwa 

di zaman penjajahan, secara administratif Riau berbeda dengan Sumatera 

Barat dan juga Jambi. Dalam kongres itu juga dikatakan bahwa secara sosial, 

ada perbedaan antara Riau dengan daerah lain. Ketika perjuangan menuntut 

pemekaran wilayah semakin kuat, maka isu indigenisme kemudian dilontarkan. 

Bila Riau menjadi provinsi maka gubernurnya haruslah orang Riau, atau bila 

Jambi menjadi provinsi gubernurnya haruslah orang Jambi, adalah salah satu 

ekspresi indigenisme dalam perjuangan menuntut pemekaran wilayah itu. Jadi, 

dalam tahap ini mulai disebut-sebut siapa yang termasuk warga ‘asli’ daerah 

dan siapa yang bukan. Orang ‘asli’ adalah pewaris sah negeri tersebut dan harus 

mendapat keistimewaan.

Sebaliknya, pusat pemerintahan provinsi selalu berusaha menghalang-

halangi setiap usaha pemekaran wilayah. Berbagai protes yang disampaikan 

warga Riau dan Jambi terhadap ketimpangan jalannya pemerintahan provinsi 

hampir tidak pernah ditanggapi dengan serius oleh Bukittinggi. Bahkan 

protes-protes itu dianggap sebagai tindakan separatisme. Pusat pemerintahan 

provinsi cenderung mempertahankan keutuhan daerahnya, karena ia banyak 

diuntungkan oleh daerah yang luas tersebut, apalagi daerah-daerah yang 

menuntut pemekaran itu adalah daerah-daerah yang kaya akan sumber daya 

alam sebagai penghasil utama bagi kas daerah. Namun, bila eskalasi tuntutan 

semakin kuat, maka pusat pemerintahan provinsi mulai merubah sikapnya. 

Janji-janji pemenuhan tuntutan pemekaran wilayah mulai diberikan. Dalam 

konteks inilah, Dewan Banteng menjadikan realisasi daerah otonom tingkat I 

Riau dan Jambi sebagai salah satu pokok perjuangannya.

Jakarta sebagai pusat pemerintahan RI juga sebetulnya menganut paham 

Bukittinggi pada tahun 1950-an di atas. Segala daya dan upaya daerah Riau 

dan Jambi dalam memekarkan wilayahnya mulai dari tahun 1952 hingga 1957 

memang kadang-kadang ditanggapi oleh Jakarta, tetapi belum secara serius. 

Walaupun Depdagri dan parlemen mengirim beberapa panitia atau utusan ke 

Jambi dan Riau pada tahun 1952, 1953, 1954, dan juga mengucapkan selamat 

berkongres pada tahun 1956, nampaknya, selama tuntutan daerah Riau dan 

Jambi serta sikap, tindak-tanduk, dan kebijaksanaan yang dilakukan politisi 

dan pemerintahan di Sumatera Barat belum membahayakan persatuan dan 

kesatuan bangsa, maka Jakarta tidak merasa berkepentingan untuk menanggapi 

tuntutan warga daerah itu. Ada perasaan takut Jakarta memenuhi tuntutan 

Riau dan Jambi, sebab pemenuhan tuntutan itu akan menimbulkan munculnya 
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tuntutan dari daerah-daerah yang lain untuk dimekarkan dari provinsi mereka 

saat itu pula. Sejak awal tahun 1950-an, Aceh, dan Sumatera Timur misalnya 

telah menuntut agar dikeluarkan dari Sumatera Utara. Bangka/Belitung dan 

Lampung ingin keluar dari Sumatera Selatan. Hal yang sama juga terjadi 

di Kalimantan dan Sulawesi. Jadi, penundaan realisasi tuntutan Riau itu 

sesungguhnya adalah sebuah sikap politik Jakarta.

Ketika keadaan telah berubah, yaitu ketika Dewan Banteng telah berbuat 

dan bertindak di luar batas kewenangannya, maka Jakarta memenuhi tuntutan 

warga Riau dan Jambi. Bahkan bisa dikatakan, keputusan ini merupakan bagian 

dari strategi menghambat ruang gerak Dewan Banteng. Kemungkinannya, tanpa 

diperjuangkan oleh warga Riau dan Jambi sekalipun, daerah itu akan dipecah 

juga oleh Jakarta.

Namun pemekaran wilayah ternyata bukanlah segala-galanya. Segera 

setelah dimekarkan, warga Riau dan Jambi kembali menyuarakan ketidak-

puasannya. Bila dahulu kepada Bukittinggi, kini kepada Jakarta. Kali ini, 

mereka merasa masih ‘dijajah’ pusat. Para pejabat yang memimpin di daerah 

mereka masih orang ‘luar’ dan kekayaan daerah mereka tetap dikuras serta 

dibawa ke Jakarta. Oleh karenanya, mereka tetap menuntut agar warga Riau 

diangkat jadi gubernur, dan kalau tidak, di Riau akan muncul tuntutan untuk 

lepas dari NKRI. Ancaman ini membawa hasil. Saleh Yazid terpilih menjadi 

gubernur pada bulan Desember 1998. Tidak itu saja, komposisi pembagian hasil 

bumi Riau, khususnya minyak bumi juga telah diatur sedemikian sehingga 

menguntungkan daerah itu.

Sebagai sebuah gerakan, pemekaran wilayah nampaknya tidak pernah 

berhenti. Di Riau sendiri, setelah beberapa tuntutan daerah itu dipenuhi, maka 

muncul lagi gerakan yang serupa dari Kepulauan Riau. Warga daerah itu juga 

mengemukakan berbagai alasan untuk lepas dari Provinsi Riau. Walaupun 

mendapat tantang yang kuat dari pusat provinsi, nampaknya Jakarta merestui 

tuntutan warga Seribu Pulau tersebut. Restu itu antara lain diwujudkan dengan 

jalan mengundangkan UU No. 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Riau. Hal yang sama barangkali akan tetap terjadi di masa-masa 

yang akan datang. Nampaknya, bagi Indonesia kasus pemekaran wilayah itu 

akan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Di satu sisi, gerakan 

itu adalah untuk memenuhi hasrat daerah, di sisi lain adalah untuk menjaga 

kesatuan dan kesatuan bangsa.
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GERRY VAN KLINKEN

MENGKOLONISASI BORNEO: 

PEMBENTUKAN PROVINSI DAYAK DI 

KALIMANTAN 

Provinsi adalah hal yang ajaib.11 Ia merupakan tatanan administratif yang 

memungkinkan negara merasuk lebih dalam ke pedalaman. Birokrasi 

provinsi hampir tidak merupakan urusan yang menggairahkan, kecuali 

barangkali untuk kaum birokrat. Tetapi, provinsi bisa juga menjadi wahana 

sebuah identitas. Maka ia pun jadi bermuatan sentimen perkasa, walau kabur, 

yaitu rasa menjadi bagian dari bangsa yang lebih besar, namun terpisah darinya. 

Kontras antara dua sisi fenomena kedaerahan ini berjalan sejajar dengan kontras 

negara-bangsa. Walau biasanya diucapkan dalam satu tarikan napas, negara dan 

bangsa dalam frasa negara-bangsa itu hidup juga di dua dunia yang berbeda. 

Bangsa adalah komunitas manusia yang hidup di sebuah wilayah tertentu. 

Negara adalah perangkat institusi yang dipakai untuk menguasai wilayah itu. 

Nasionalisme modern hendak meyakinkan kita bahwa fusi lebih riil daripada 

bagian-bagiannya yang terpisah, tetapi hal itu tidak selamanya demikian.

Banyak provinsi baru dibentuk di Indonesia akhir tahun 1950-an, antara 

lain Kalimantan Tengah. Ini merupakan bagian dari ketegangan dramatis yang 

menyelimuti daerah-daerah di luar Jakarta. Hal ini terjadi di masa masih panas-

panasnya nasionalisme. Semua yang ikut membantu terbentuknya Kalimantan 

Tengah tahun 1957 membicarakannya dengan istilah ’bangsa’—artinya sebagai 

isu identitas. Tentu saja penglihatan dari Jakarta berlainan dengan penglihatan 

di Kalimantan. Media metropolitan menggambarkan pembentukan provinsi 

Kalimantan Tengah itu sebagai hasil proses menghimpun berbagai bagian 

1 Terima kasih kepada staf Nationaal Archief di Den Haag yang telah mengijinkan saya mengutip dari 

arsip-arsip Komisariat Belanda di Banjarmasin tahun 1950-an, kepada Henk Schulte Nordholt dan Sita 

van Bemmelen atas tanggapan kritis terhadap rancangan-rancangan sebelumnya, juga kepada Antonius 

Made Tony Supriatma dan T. T. Suan atas diskusi yang banyak membantu, dan kepada Marko Mahin 

atas informasi dari wawancara yang ia lakukan di Banjarmasin dan Palangkaraya bulan November dan 

Desember 2003 dengan sanak saudara Hausmann Baboe dan Ch. Simbar.
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bangsa menjadi satu bangsa. Orang-orang daerah yang telah berjuang bagi 

terbentuknya provinsi itu dengan rasa puas diam-diam melukiskannya sebagai 

pemberontakan melawan Jakarta, atas nama identitasnya sendiri yang terpisah 

di tengah lingkungan bangsa. Perasaan mendua, menjadi bagian dari bangsa 

Indonesia dan sekaligus tetap berdiri terpisah dengannya, dihayati sebagai 

sebuah nikmat, dan itu selalu mewarnai Indonesia sebagai bangsa. Bahwa 

semua orang waktu itu sepakat membiarkan istilah ’negara’ tidak dibicarakan, 

bukan hal yang mengherankan. Istilah ’bangsa’ memberikan jawaban yang lebih 

memuaskan keinginan untuk memperoleh kebersamaan yang heroik namun 

kabur, dibandingkan dengan tatanan administratif. Wacana Indonesia mengenai 

identitas kedaerahan akhir tahun 1950-an menekankan sifat kesukarelaan dan 

kerakyatan komunitas kedaerahan ini.

Namun, wacana ini hanyalah semacam tabir asap. Di balik tabir itu, 

berlangsung permainan kekuasaan yang melibatkan pemain yang jumlahnya 

jauh lebih sedikit. Karangan ini menjelaskan bahwa pembentukan Kalimantan 

Tengah bukan tindak nation-building (pembentukan bangsa), melainkan 

state-building (pembentukan negara). Itu adalah pemecahan atas masalah 

negara, yaitu lemahnya negara di daerah-daerah kepulauan yang jauh sesudah 

berkecamuknya perang dan revolusi. Pembentukan negara dalam kondisi 

lemahnya pemerintah pusat menjadi masalah umum bagi ilmu politik di 

seluruh dunia. Hal itu berulang kali terjadi dalam sejarah Indonesia abad ke-20. 

Suatu penelitian tentang cara memecahkan masalah di satu tempat akan dapat 

membantu kita memahami dengan lebih baik mengapa pembentukan negara 

begitu bernuansa etnis di saat-saat negara lemah. Kontradiksi antara bacaan 

nasional dan bacaan kedaerahan mengenai pembentukan provinsi ini hilang 

manakala kita menelusuri dinamikanya di tingkat yang lebih fundamental, 

yaitu sebagai masalah state-building.

Klimaks kisah berorientasi bangsa ini terjadi pada hari Rabu 17 Juli 

1957. Pada hari itu, Presiden Soekarno memudiki Sungai Kahayan yang besar 

di Borneo Tengah diiringi sejumlah perahu untuk meletakkan batu pertama 

Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang baru. Sampai waktu itu, 

daerah pedalaman yang diliputi hutan rimba itu merupakan bagian dari Provinsi 

Kalimantan Selatan yang diperintah dari ibu kota Banjarmasin yang terletak di 

kuala. Selama 36 jam memudiki sungai itu, menurut laporan serial sebuah harian 

Jakarta yang besar, orang-orang kampung keluar dengan biduk masing-masing 

untuk menyambut presiden dan memekik ’Merdeka!’ Mereka hanya pernah melihat 

potretnya dijual di perahu-perahu sungai. Ketika ia mendekati pintu gerbang 
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pedalaman Dayak di Kuala Kapuas pada hari sebelumnya, bunyi genderang telah 

sampai di telinga rombongan sebelum rombongan selesai melingkari belokan 

terakhir. Prajurit-prajurit Dayak berpakaian menakjubkan melingkarkan biduk 

mereka di depan kapal presiden. Ketika presiden menjejakkan kakinya di pantai, 

orang-orang mempersilakannya naik joli yang indah. Ia menolak, sebaliknya ia 

letakkan bendera merah putih di atas joli, dan bergabung dengan orang banyak 

mengibarkan bendera itu. Soekarno mengatakan pada orang banyak itu bahwa 

semangat Proklamasi ’45 masih hidup di Kalimantan, dan bahwa ’orang-orang 

asing’ yang mengatakan Kalimantan ingin memisahkan diri terbukti salah. 

Adegan serupa dimainkan hari berikutnya di Palangkaraya yang sampai waktu 

itu merupakan sebuah kampung kecil berpenduduk 900 jiwa, bernama Pahandut. 

“Bisa dibayangkan,” tulis seorang wartawan ibu kota yang mengikuti rombongan 

itu terkesan, “betapa luar biasa adat-istiadat suku Dayak itu yang mencerminkan 

keaslian, kemurnian, dan keluguan, lepas dari segala keburukan yang mengancam 

kota-kota besar di Indonesia ini.[...] [Namun, bahkan] di tempat sejauh dan 

sesunyi itu Bung Karno sebagai kepala Negara dari 80 juta rakyat Indonesia, 

telah menjumpai rakyatnya.”2

Seperti sebuah Brasilia pedalaman diciptakan ex nihilo dari hutan rimba, 

begitulah Palangkaraya menjadi panggung Soekarno untuk menggelar teater 

bangsa ini. Belakangan, karena letaknya di pusat kepulauan, ia sarankan untuk 

menjadikannya ibu kota pilihan untuk ’Maphilindo’, satu bentuk uni Indonesia 

dengan Malaya dan Filipina yang ada di bayangannya. Ia bahkan berhasil 

meyakinkan Rusia untuk membangun jalan di sana. Jalan itu menembus hutan 

rimba beberapa kilometer jauhnya dari Palangkaraya, kemudian berangsur-

angsur menghilang. Dengan demikian, Kalimantan Tengah menjadi lambang 

kuat negara-bangsa Indonesia nonetnis yang bersatu, dan sekaligus salah satu 

provinsi Indonesia yang paling bersifat ’etnis’. Sebab, para prajurit Dayak yang 

menyambut Presiden Soekarno itu tidak semata-mata hiasan. Mereka mewakili 

hakikat provinsi tersebut. Tidak mengherankan orang pusat maupun orang 

pedalaman memandangnya berlainan. Orang Jakarta memandang orang-orang 

primitif itu mempersembahkan kesetiaan kepada suatu keseluruhan yang besar, 

sedangkan orang setempat melihatnya sebagai pernyataan identitas setempat yang 

tak dapat disingkirkan lagi. Tetapi untuk keduanya, para prajurit itu merupakan 

unsur yang esensial. Kalau kita bisa memahami bagaimana kedua persepsi yang 

sangat berbeda ini dapat eksis di saat yang bersamaan, maka itu akan membantu 

2 Merdeka 23-27 Juli 1957, oleh M. H. Munawar, Palangkaraya waktu itu dieja Palangkaraya. Dua foto 

mengenai kunjungan Soekarno termuat dalam Riwut (1958: 133-4).



164 GERRY VAN KLINKEN

kita melakukan pencarian yang lebih bermakna, yaitu memahami interaksi 

antara etnisitas dan negara-bangsa di Indonesia secara lebih luas. Telah dapat 

diduga bahwa etnisitas bukanlah sekadar fenomena budaya, apalagi sebuah 

peninggalan, melainkan tersirat dalam pembentukan negara modern pada 

dasawarsa yang begitu menentukan sesudah Perang Dunia II itu.

Tampil teatral Soekarno di Sungai Kahayan itu menyembunyikan 

dinamika yang sesungguhnya antara etnisitas dan negara-bangsa. Masalah 

sebetulnya bukan bangsa, melainkan negara, yang sangat memerlukan personel 

yang loyal di daerah-daerah luar Jawa, guna membangun kapasitas negara dalam 

menjaga ketertiban. Negara telah menghadapi masalah state-building yang serius. 

Dua pengamatan kunci menentukan jalan kita. Pertama, penyebaran provinsi-

provinsi baru tahun 1957-1958 yang penuh pergolakan itu merupakan ekspansi 

negara Indonesia ke penjuru-penjuru wilayah yang lemah pemerintahannya. 

Kalimantan Tengah merupakan satu dari delapan provinsi baru saat itu, sebagai 

tambahan atas sepuluh provinsi yang asli.3 Provinsi-provinsi baru itu merupakan 

respons terhadap kondisi disintegratif, tetapi pembentukan provinsi-provinsi 

itu sendiri bukan peristiwa disintegratif. Beberapa antropolog, berdasarkan 

informasi lokal, telah menulis tentang pembentukan Provinsi Kalimantan 

Tengah sebagai kasus ’pemisahan diri’ dan ’pemberontakan’, tetapi penafsiran 

itu agaknya bukan pada tempatnya (Miles 1976: 119-20; Weinstock 1983: 131-5). 

Yang terjadi bukan fragmentasi negara, dan bukan juga pemberontakan yang 

sesungguhnya dari bawah. Sebaliknya, penyebaran provinsi itu merupakan 

gerakan pengapit dari negara yang lemah untuk melawan pemberontakan 

regional yang disintegratif. Ekspansi itu disebabkan oleh tarikan dari daerah 

pinggiran yang sekaligus didorong oleh pusat, dan dengan demikian mirip 

dengan ekspansi ke luar oleh negara-negara kolonial dahulu.4 Semua provinsi 

Indonesia yang baru terletak di pinggiran negara kepulauan ini, dengan Jawa 

yang berpenduduk padat di pusatnya. Sekalipun simbolisme kebangsaan yang 

berlimpah dalam bahasa Soekarno, yang terjadi adalah suatu ekspansi negara, 

yang paling sedikit sejalan dengan ekspansi bangsa. 

Kedua, terlepas dari antusiasme Soekarno, tarikan dari daerah pinggiran 

ini dimanfaatkan sejumlah kecil fungsionaris negara dan para klien non-

3 Daftar lengkapnya diberikan di bawah.

4 Proses ini mirip dengan proses yang diteorikan tahun 1970-an untuk menjelaskan ekspansi imperialis 

dalam kasus-kasus di mana dorongan ekonomi datang dari pusat itu agaknya merupakan penjelasan yang 

tidak mencukupi. Negara kolonial itu ditarik ke luar oleh kepentingan keamanan di daerah pinggiran 

(Fieldhouse 1981) atau oleh pertempuran-pertempuran kecil antara kaum elite yang berkolaborasi di 

sana (Robinson 1976).
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negaranya, baik di pusat maupun di daerah pinggiran. Ini bukan gerakan 

yang populer, paling tidak bukan gerakan yang berakar di dalam organisasi 

akar rumput yang tersebar luas. Kebanyakan partai politik tidak menyukai 

omongan etnis yang menyertai pembentukan provinsi-provinsi baru, tetapi mau 

tak mau partai-partai itu terlibat dalam proses pembentukan provinsi-provinsi 

tersebut. Di pusat ada pejabat-pejabat keamanan yang ingin menemukan mitra-

mitranya yang loyal dan efektif di daerah pinggiran. Di daerah pinggiran, ada 

pegawai negeri bawahan yang ingin membuktikan loyalitasnya dan mengambil 

keuntungan dari kue birokrasi yang terus bertambah. Mereka harus tampil beda 

dengan para pemberontak maupun kaum loyalis yang menjadi pesaingnya. 

Akibatnya, negosiasi antara pusat dan daerah pinggiran mempunyai ciri 

persekongkolan. Negosiasi itu berayun di antara strategi langsung dan tidak 

langsung, antara lobi intensif dan pensponsoran milisi samar-samar. Bahasa 

yang mereka gunakan adalah bahasa hibrida. Kadang-kadang mereka bicara 

seperti orang-orang nasionalis, sebagian karena mereka memang antusias 

mendukung bangsa, dan sebagian lagi karena mereka sekadar loyal. Kadang-

kadang mereka bicara seperti kaum primordialis etnis, maka mereka lakukan 

itu sebagian karena mereka perlu merekrut pengikut-pengikut baru, dan 

sebagian lagi mengiklankan keunikan mereka sendiri. Prajurit-prajurit suku 

berpakaian eksotis yang meyakinkan Soekarno bahwa bangsa ini tetap satu, 

mengilustrasikan dengan baik sekali adanya hibrida bahasa ini.

Uraian berikut ini menelusuri sejarah negosiasi antara pusat dengan 

daerah pinggiran dalam dua tahap, tahap pertama selama periode federal di 

bawah Belanda segera sesudah Perang Dunia II, dan tahap kedua di masa 

Indonesia merdeka yang mencapai klimaksnya pada tahun 1957. Dalam tiap 

tahap, kita akan melihat bagaimana para elite negara yang berorientasi keamanan 

mencari dan membuat perjanjian dengan para elite loyalis di daerah pinggiran. 

Hasilnya adalah wilayah administratif ’Dayak’ yang setengah jadi pada akhir 

tahap pertama, untuk akhirnya menjadi wujud nyata pada tahap kedua.

Pembangunan negara di Indonesia selamanya melalui salah satu dari 

dua cara yaitu cara sentralisasi atau cara desentralisasi. Tahun-tahun yang 

dibicarakan di sini—khususnya akhir tahun 1940-an dan akhir tahun 1950-

an—ditandai oleh berlakunya cara desentralisasi. Bab ini merupakan bagian 

dari minat akademis yang semakin tumbuh dalam mempelajari kontur cara 

desentralisasi dalam pembangunan negara di Indonesia di daerah luar Jawa. 

Kebutuhan Jakarta untuk menjalin hubungan dengan banyak kelompok elite 

lokal di daerah untuk menjamin agar mereka tidak berkomplot melawan pusat, 
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cenderung mempersempit idiom negosiasi pada etnisitas tempat asal, dan 

menyempitkan pilihannya pada para mitra lokal yang sanggup memaksakan 

kehendak pada tingkat lokal.

Oleh karena itu, pembangunan negara dengan cara desentralisasi selalu 

diwarnai wacana tentang tradisi, etnisitas, dan hierarki—kalau perlu, tradisi 

yang dibuat-buat alias direkayasa. Cara sentralisasi, sebaliknya, diwarnai wacana 

modernitas dan nasionalisme. Ini tidak berarti bahwa nasionalisme modern 

di tingkat lokal tidak ada, begitu pula minat terhadap tradisi di pusat. Tetapi 

elemen-elemen ini kurang menentukan proses pembangunan negara pada saat-

saat yang kritis di tahun 1950-an.

Kedua cara ini, sentralisasi dan desentralisasi, tetap merupakan ciri yang 

bertahan dalam lanskap politik di Indonesia sampai dewasa ini. Kadang-kadang 

cara desentralisasi yang lebih menonjol (abad ke-19, wilayah-wilayah federal 

tahun 1946-49, 1956-58, 1999-2001), kadang-kadang cara sentralisasi yang 

unggul (dari 1900 sampai 1927, 1959-98).

Federalisme dan Dewan Dayak (1946-1949)

Dayak adalah istilah generik yang untuk pertama kalinya dirumuskan oleh 

para antropolog Barat mencakup beberapa macam penduduk asli Borneo non-

Muslim. Umumnya mereka tinggal di pedalaman, sementara kota-kota pantai 

yang pokok didominasi oleh orang-orang Muslim pribumi (yang kadang-

kadang secara generik disebut orang Melayu) dan oleh kelompok-kelompok 

migran (King 1993). Pulau besar ini, dewasa ini, dibagi di antara tiga negara 

yang berdaulat, dan di bagian Indonesianya terdapat empat provinsi. Gerakan 

Dayak etnis berwarna politik memiliki sejarah sendiri di hampir seluruh 

wilayah Borneo, tetapi gerakan itu cenderung beredar di dalam perbatasan 

politik masing-masing provinsi. Jadi gerakan di Kalimantan Barat dan apa yang 

kemudian dinamakan Kalimantan Tengah praktis tidak ada hubungan. 

Di tempat lain, sudah saya tunjukkan bahwa tokoh kunci dalam gerakan 

Dayak masa kolonial akhir di wilayah pusat Borneo adalah Hausmann Baboe 

(Van Klinken 2004). Riwayat Baboe memperlihatkan, betapa misi dan pemerintah 

telah mencetak karir kepala daerah pribumi yang energik ini. Semula, ia merasa 

bergairah mendapat janji solidaritas nasional dan solidaritas kelas dalam 

melawan penindas kolonial. Tetapi sesudah Belanda sukses menindas gerakan 

nasionalis militan tahun 1927, dia ditarik untuk ambil bagian dalam politik etnis 

yang dinyatakan diijinkan oleh Belanda. Para pejabat kolonial menggambarkan 
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Hindia Belanda sebagai rangkaian kesatuan etnis yang punya ciri-ciri tersendiri, 

masing-masing menghuni wilayahnya sendiri, dan mereka memberikan kursi 

kepada unit-unit etnis ini di dalam proto-parlemen kolonialnya, yaitu Volksraad. 

Hausmann Baboe terlibat dalam lobi untuk menentukan keanggotaan Dayak 

dalam badan tersebut. 

Pedalaman yang didominasi orang Dayak sebelum Perang Dunia II itu 

adalah bagian dari ’pemerintah’ Borneo Tenggara yang luas, dengan ibu kotanya 

di Banjarmasin. Orang Dayak di situ tidak pernah sebelumnya memiliki sendiri 

wilayah yang jelas gambarannya. Mereka mulai bergerak untuk pertama kali 

menuju identitas teritorial ketika Gubernur B. J. Haga mulai menunjukkan 

beberapa wilayah sebagai reservasi khusus untuk suku Dayak di rawa-rawa 

Buntok dan Pegunungan Meratus di timur laut Banjarmasin tepat sebelum 

perang. Reservasi-reservasi untuk menampung suku asli dibentuk juga di negeri-

negeri lain sekitar waktu ini—termasuk di Afrika Selatan tahun 1913 dan 1936 

dan di Amerika Serikat tahun 1934 (Indian New Deal).5 Di luar otonomi resmi 

terbatas yang dinikmati oleh orang-orang Dayak suku sebagai komunitas asli 

(rechtsgemeenschap), otonomi teritorial yang lebih substansial agaknya secara 

administratif tidak mungkin. Alasannya yang pernah disebutkan ialah bahwa 

masyarakat Dayak itu ’betul-betul primitif’. Alasan lain ada hubungannya 

dengan undang-undang kolonial. Otonomi teritorial adalah bagian dari sistem 

pemerintahan tak langsung, yang satuan-satuan prakolonial mempertahankan 

sebagian hidupnya sendiri. Dasarnya ada dalam beratus-ratus kerajaan 

’berpemerintahan sendiri’ di seluruh Hindia Belanda. Namun Kesultanan 

Banjarmasin telah dihancurkan tahun 1859-1860, dan sejak itu Belanda 

memerintah Borneo tenggara dan tengah secara langsung (Cribb 2000: 124).

Namun demikian, serangkaian reform konservatif yang dipicu 

oleh bangkitnya gerakan nasionalis pertengahan tahun 1920-an akhirnya 

memungkinkan dibentuknya semacam pemerintahan tak langsung di wilayah-

wilayah pemerintahan langsung. Peraturan tentang Pemerintahan Sendiri tahun 

1938 yang dimaksudkan untuk memperkokoh satuan-satuan politik tradisional 

(yang telah dirongrong oleh kebijakan-kebijakan modernisasi dan sentralisasi), 

baru terwujud sesudah Perang Pasifik usai. Sebuah dekrit bulan Februari 1946 

membolehkan wilayah-wilayah pemerintahan langsung dimasukkan dalam 

wilayah-wilayah otonom dengan cara memperlakukan wilayah-wilayah itu 

5 Wilayah reservasi suku Dayak terus ada di daerah hutan beberapa waktu lamanya sesudah kemerdekaan, 

tapi detailnya tidak jelas bagi saya (Riwut 1993: 293-4).
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sebagai wilayah tradisional dan berpemerintahan sendiri, seperti dirumuskan 

dalam Peraturan tahun 1938 (Naar de nieuwe rechtsorde 1948: 26-7). Proses ini 

berakhir dengan pembentukan secara artifisial komunitas politik lokal sesuai 

dengan konsep ’adat’ menurut pemahaman tahun 1946. Perangkat hukum ini 

membuka pintu bagi langkah pembangunan negara ke pedalaman Dayak.

Ketika Belanda kembali ke wilayah itu, sesudah kekalahan Jepang, mereka 

menghadapi masalah pembangunan negara yang serius. Republik Indonesia yang 

revolusioner telah memanfaatkan kekosongan kekuasaan sesaat sesudah Jepang 

menyerah pada bulan Agustus 1945 untuk membangun suatu pemerintah yang 

efektif di Jawa dan beberapa tempat di Sumatera. Sentimen Republik meledak 

di seluruh kepulauan. Divide et impera merupakan strategi Belanda untuk 

memecahankan masalah ini. Strategi utama mereka, Letnan Gubernur Jenderal 

H. J. van Mook, dengan cepat mulai bekerja membentuk satuan-satuan etnis 

di wilayah-wilayah otonom yang relatif kecil dan mengelilingi pusat Republik. 

“Ketika Jawa terbukti menjadi anak nakal,” tulis sejarawan Yong Mun Cheong, 

“Van Mook mulai memikirkan Borneo dan Timur Besar” (Yong 1982: 59).

Namun keanekaan itu sendiri secara tidak langsung berarti juga keanekaan 

dalam strategi negosiasi. Pendekatan Van Mook di daerah-daerah luar Jawa tampak 

sekali berbeda-beda. Di Timur Besar (Sulawesi dan daerah di timurnya) ia mulai 

membangun struktur negara dari atas ke bawah, sedangkan di Borneo ia mengajak 

semua satuan etnis berunding. Satuan-satuan itu telah dibekukan lewat kebijakan 

kolonial 50 tahun yang lalu, seperti diilustrasikan dalam riwayat Hausmann Baboe. 

Pada akhirnya, terbukti politik Van Mook terhadap Borneo kurang efektif. Sultan 

Pontianak menuntut keras mendapatkan privilese khusus, hingga menjauhkan 

para pemain lain yang mulai menuntut juga hak lebih banyak. Hasilnya ialah 

bahwa konsep asli Van Mook mengenai negara Borneo yang tunggal menjadi 

terpecah-pecah dalam beberapa negara kecil yang impoten. Namun, maksud 

Belanda di Borneo waktu itu bukanlah membentuk kembali pemerintahan 

yang riil di pedalaman, sebuah wilayah yang tetap sengsara dan terbengkalai 

sejak Jepang pergi.6 Pembangunan negara itu lebih banyak dimaksudkan untuk 

6 Bagaimana sengsara kondisi itu jelas dari kunjungan ke pedalaman bulan Maret 1948 yang dilakukan 

oleh Residen Deelman dari Borneo Selatan. Ia memudiki sungai Katingan sampai sejauh Tumbang 

Samba. Itu adalah kunjungan pejabat Belanda yang pertama sejak tahun 1932. Ia tulis: “Tanpa membesar-

besarkannya, saya akan sebut kondisinya mengkhawatirkan. Tidak ada tekstil, korupsi dalam distribusi 

tekstil, tidak ada garam, gudang-gudang garam kosong sama sekali, pemerintah distrik yang korup, 

tak ada transpor, tak ada sarana pengobatan, penduduk seperti dua puluh tahun yang lalu hampir 

semuanya berpakaian kulit kayu lagi dan bersikap apatis; anak-anak berperut buncit (karena cacing?), 

wabah malaria, disentri, dan yang paling berat adalah sangat banyaknya frambusia (catatan kaki: dokter 

yang menyertai saya menyimpulkan bahwa 25% penduduk terjangkit frambusia, di antaranya dalam 
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tujuan strategis. Mereka ingin membangun pagar politik sentimen pro-Belanda 

di sekeliling wilayah Banjarmasin dan Hulu Sungei di selatan dan timur tanah 

Dayak, yang cenderung kepada Republik (NIB VIII: 330-4, 481).

Belanda mulai secara serius menghimpun kekuatan politiknya di daerah 

luar Jawa menjelang pertengahan tahun 1946. Sejalan dengan tradisi kolonial, 

mereka mengadakan konferensi-konferensi terpisah untuk kelompok-kelompok 

etnis yang berbeda. Satu diadakan di Malino (Sulawesi Selatan) pada Juli 1946 

untuk orang Indonesia, yang lain di Pangkal Pinang (Bangka Belitung) untuk 

orang Eropa dan Timur Asing bulan Oktober sesudah itu. Kedua konferensi 

dimaksudkan untuk merumuskan bentuk federasi Indonesia di bawah pimpinan 

Belanda. Para organisator konferensi mengundang para pesertanya menurut garis 

korporatis etnis dan bukan didasarkan pada jumlah penduduk. Pengalaman 

mengajarkan bahwa kelompok-kelompok kecil lebih lentur daripada kelompok-

kelompok besar. Perhatian khusus diambil di Malino untuk menghindari 

mengundang orang-orang kosmopolitis yang berpengalaman luas di Jawa. Mereka 

takut orang-orang seperti itu mungkin telah terpengaruh oleh ’ideologi-ideologi’ 

sehingga bisa menyebabkan terjadinya kekacauan yang tidak diinginkan di antara 

yang sesama suku mereka (NIB IV: 308-9). Kecurigaan kolonial terhadap partai-

partai politik mendapatkan angin baru selama masa yang menggelisahkan bagi 

kekuasan pejajahan Belanda ini. Partai-partai politik itu digambarkan sebagai 

organisasi propaganda dan intimidasi kiri yang akan memutuskan masa depan 

Borneo tanpa melibatkan penduduk yang tak terorganisasi secara politik (NIB 

XI: 71).

Pendapat peserta Konferensi Malino bermacam-macam, mulai dari yang 

pro-Belanda sampai pro-Republik. Orang Dayak berdiri di ujung spektrum 

yang pro-Belanda. Menurut wartawan Belanda, bersama orang Toraja dan Papua 

mereka merupakan ’minoritas terbelakang yang mencari perlindungan’. Orang 

Manado yang beragama Kristen berdiri di sana juga. Di ujung Republik adalah 

para pemimpin etnis Banjar dari Banjarmasin di Borneo Selatan. Di antara 

keduanya terdapat berbagai pendirian bersifat kompromi.

Wakil Dayak dalam delegasi tiga orang dari Borneo Selatan di Malino 

adalah Raden Cyrillus Kersanegara.7 Ia adalah kepala distrik pribumi Pangkalan 

Bun, di kerajaan pantai Kotawaringin di sebelah barat Banjarmasin (Yong 

1982: 88). Hausmann Baboe pernah mengusulkannya sebagai calon Dayak 

jumlah sangat besar kasus stadium ketiga). […] Keadaan sedemikian rupa hingga saya malu, sebagai wakil 

pemerintah, memperlihatkan muka saya di sini.” (NIB XIII: 212-5).

7 NIB XIV: 375-81. Fotonya yang kurang baik terdapat dalam Van Goudoever 1946: 18.
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untuk Volksraad tahun 1926, ketika ia masih menjadi pelajar muda paramedis 

di Surabaya. Walau menjadi wakil ’minoritas terbelakang yang mencari 

perlindungan’, Cyrillus pada tahun 1946 menolak memainkan peran sebagai 

bawahan yang tergantung dan bersifat nurut. Ia mengatakan ia akan bekerja 

sama dengan usul Belanda mana pun asalkan orang Dayak memperoleh daerah 

administratif sendiri (Van Goudoever 1946: 32). Konferensi merekomendasikan 

untuk membagi Borneo menjadi tiga daerah otonom, yaitu Borneo Barat, 

Selatan, dan Timur. Keturunan Kerajaan Pontianak dan Kutai adalah orang yang 

berpengaruh di Borneo Barat dan Timur, sedangkan etnis Banjar mempunyai 

Dewan Banjar di Borneo Selatan. Tetapi pendapat Cyrillus kurang dihiraukan. 

Wilayah keempat di pedalaman Dayak hanya dicatat sebagai kemungkinan 

untuk masa depan (Van Goudoever 1946: 56-7).

Tak sampai enam bulan kemudian, meningkatnya ancaman kekuasaan 

Republik di Borneo Tengah memaksa Belanda untuk memperbaiki tawarannya. 

Orang Dayak memperoleh apa yang mereka inginkan. Instrumen resmi untuk 

memperolehnya adalah peraturan tahun 1938 yang sudah disebut di atas dan 

dekrit tahun 1946 mengenai pemerintahan tak langsung. Kedua instrumen itu 

mengubah wilayah-wilayah Borneo yang sampai waktu itu diperintah langsung, 

menjadi ’negeri berpemerintahan sendiri baru’ (atau ’negeri baru’). Satu di 

antaranya adalah daerah Dayak Besar (Groot Dajak). Status konstitusionalnya 

berada di bawah status negara federal, tetapi dengan maksud menjadikannya 

negara sendiri. Pusat demografisnya terletak di utara Banjarmasin, di daerah 

aliran tengah Sungai Barito dan Kahayan yang terutama dihuni oleh orang Dayak 

Ngaju (Cribb 2000: 160). Di sebelah barat, ia berbatasan dengan kesultanan kecil 

Kotawaringin yang ber-’pemerintahan sendiri’. Ketika Sultan Kotawaringin 

yang sakit-sakitan diberhentikan pada pertengahan tahun 1949, orang Dayak 

berpendapat bahwa berdasarkan sejarah Kotawaringin harus bergabung dengan 

Dayak Besar, tetapi sia-sia saja. Mereka kemudian meneruskan klaim ini tahun 

1957, dan lebih berhasil (NIB V: 23). 

Residen Belanda membentuk dewan pemerintah (Groot Dajakraad) 

bulan Desember 1946, yang mulai bekerja pada bulan Maret berikutnya (Naar 

de nieuwe rechtsorde 1948: 28). Anggarannya diperoleh dari usaha kayu yang 

legalitasnya diragukan. Sebagai imbalan atas konsesi besar bagi eksploitasi 

hutan terbesar di Asia Tenggara, dewan mendapat bagian saham besar dalam 

perusahaan yang dijalankan oleh (bekas) prajurit tentara kolonial.8

8 Bruynzeel Dajak Houtbedrijven NV adalah perusahaan Belanda padat teknologi. Dewan Dayak Besar 
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Daerah Dayak Besar dihuni oleh penduduk pedesaan sebanyak 340.000 

jiwa. Sekitar 70% dari mereka adalah orang Dayak Ngaju dari wilayah aliran 

hulu Sungai Kapuas dan Kahayan (NIB XVI: 465-8). Kelompok-kelompok etnis 

selebihnya diperkirakan masing-masing kurang dari 30.000 jiwa, semuanya 

orang Dayak, kecuali orang Banjar. Walau ada usaha intensif dari misi, hanya 

6% penduduk wilayah ini memeluk agama Kristen, jadi tidak seperti orang 

Dayak di Borneo Barat yang beralih ke agama Kristen dalam jumlah besar. 

Mayoritas non-Kristen secara merata terbagi antara orang Islam dan ’kafir’ (yang 

kemudian disebut Kaharingan). Walaupun keadaannya demikian, orang Dayak 

selalu disebut ’Dayak Kristen’ dalam korespondensi kolonial. Karena lebih baik 

pendidikannya, maka kelompok Dayak Kristen mempunyai pengaruh yang 

melebihi jumlahnya terhadap perkembangan di wilayah Dayak di masa yang 

dibahas di sini.

Ketika pemilihan akhirnya diadakan untuk memilih Dewan Dayak 

Besar bulan Desember 1948, Belanda merasa lega melihat bahwa ke-19 anggota 

pilihan terpilih hampir tanpa pengaruh dari partai-partai politik. Partai 

Serikat Kerakjatan Indonesia (SKI), Partai Republiken berbasis di Borneo 

Selatan, merupakan satu-satunya perkecualian, tetapi lemah organisasinya.9 

Secara umum, orang Dayak memilih orang-orang yang mereka (atau Belanda) 

’percayai’. Hampir semua yang terpilih untuk Dewan Dayak Besar tergolong 

keluarga ’demang’, sebuah kelas birokrat lokal Dayak yang diciptakan oleh 

orang Belanda. Dalam contoh menyolok zaman pascakolonial, kelas ini sudah 

dianggap sebagai aristokrasi keturunan, tak sampai lima puluh tahun sesudah 

diciptakan (Van Klinken 2004). Komunitas-komunitas yang secara etnis 

terpecah-belah memilih orang luar yang ’netral’—yang biasanya administrator 

pemerintah lokal (yang dikenal sebagai ’kiai’). Tidak adanya partai politik telah 

‘menghadiahi’ perusahaan itu dengan konsesi perkayuan yang luasnya satu setengah kali Negeri Belanda 

sebagai imbalan atas pemberian saham. Saham itu kemudian dikuasai oleh Republik Indonesia di 

Jakarta, yang dikelola oleh politisi Mahir Mahar, I. J. Kasimo, dan Quanggo (?). Pertengahan tahun 1950-

an, perusahaan ini mempekerjakan lebih dari seribu orang, kebanyakan bekas serdadu tentara kolonial 

dan tentara Belanda KNIL/KL. Sebuah laporan dalam Indonesia Raja bulan Mei 1954 menunjukkan 

bahwa kerugian besar yang ditanggungnya tahun-tahun belakangan sebagian besar disebabkan oleh 

korupsi, bukan karena kebutuhan untuk memperbaiki kerusakan akibat perang. Waktu itu, perusahaan 

itu 85% dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bupati Tjilik Riwut agaknya menasionalisasi 15% 

lebihnya. Nationaal Achief ’s-Gravenhage (NAG), Arsip Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlands 

Commissariaat te Bandjarmasin (Indonesië), 1951-1957, inv.no. 83: 29-05-1954; Indonesia Berdjuang 12-

05-1954, 15-05-1954.

9 Laporan-laporan Belanda hanya menyebutkan adanya tiga partai di Borneo Selatan akhir tahun 1948: 

SKI, Sermi, dan SRI. Tidak satu pun beruang lingkup nasional, dan semuanya ada di pusat-pusat 

perkotaan yang besar. SKI dan Sermi adalah partai Republiken, tapi pada waktu ini telah meninggalkan 

sikap nonkooperatif yang sebelumnya dianut olehnya terhadap federalisme yang dipimpin Belanda, 

sedangkan SRI adalah Partai Islam dan bersifat federalis (NIB XI: 69-72).
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menghasilkan pemerintah yang cocok benar dengan konsep Belanda tentang 

pemerintahan sendiri—pemerintahan oleh kaum aristokrat dan administator, 

tanpa ’ideologi’.10

Belanda pun tidak lama kemudian mengakui bahwa di lapangan tak 

seorang pun masih tertarik dengan dewan yang tak berdaya itu (NIB XI: 

72). Sampai dibubarkannya tahun 1949 Dewan Dayak Besar itu bersidang 

di Banjarmasin yang non-Dayak karena tak dapat memutuskan di mana 

menempatkan ibu kotanya. Para pembimbing Belandanya diam-diam mengeluh 

tentang ’tiadanya intelektual’ (NIB XIX: 383-6). Cyrillus diajak kepada berbagai 

acara diplomatik sebagai ’penasihat’ tingkat-tiga (NIB XV: 144, XVI: 29). Ketika 

Mochran bin Hadji Moh. Ali menggantikannya awal tahun 1949, ia pun tak 

banyak bicara (NIB XVII: 332-4, 357-62, XIX: 778). Walaupun demikian, ciptaan 

tak efektif yang lahir di tengah krisis kenegaraan itu telah menjadi preseden 

masalah teritorial Dayak.

Sesudah pertengahan 1947, laporan-laporan Van Mook ke Den Haag mulai 

mengakui bahwa ia tidak dapat membendung pasang naik sentimen Republik 

di daerah-daerah yang dikuasai Belanda (NIB IX: 363-81). Pembentukan Dayak 

Besar merupakan salah satu kemenangan Belanda yang tidak banyak berarti 

dalam melawan serangan yang terorganisasi dengan baik dari pihak Republik 

Indonesia. Begitu pula kemenangan lain berupa Negara Indonesia Timur 

(NIT), Borneo Barat, Borneo Timur, dan Bangka Belitung. Lagipula pejuang-

pejuang gerilya Republik di bawah Hasan Basry awal tahun 1949 memperoleh 

kemenangan-kemenangan penting di Borneo Selatan, khususnya di wilayah 

Hulu Sungei, Banjar, yang berbatasan dengan tanah Dayak Dusun.11 Namun 

penguasa Belanda lebih condong menggarisbawahi ciri agama Islamnya para 

pemberontak daripada kecenderungan mereka pada Republik. Penguasa 

Belanda menekan kepala-kepala desa ’Dayak Kristen’ untuk membentuk milisi 

guna melawan mereka. Agaknya apa yang dinamakan Tentara Lawong/Laung, 

yang akan segera kita bicarakan lebih banyak di bawah ini, berasal dari masa 

ini.12 Residen A. G. Deelman menilai persaingan etnis-religius, yang sebenarnya 

10 Cyrillus adalah orang Dayak kunci dalam dewan pertama, yang diangkat pada bulan Desember 1946. 

Anggota yang kurang aktif adalah Mahir Mahar, kemenakan Hausmann Baboe. Cyrillus tidak sukses 

dalam pemilihan dua tahun kemudian, dan ketua yang baru adalah Mochran bin Hadji Moh. Ali 

yang baru terpilih, kepala distrik pribumi di Barabai (NIB XVII: 332-4). Wakil ketua Mochran adalah 

H. Koenoem (NIB XIX: 487-8). Dewan itu selalu berada di bawah pengawasan bersifat bimbingan dari 

kontrolir Belanda untuk Sampit, J. Dijk (NIB XIV: 375-81, XIX: 778).

11 Hasan Basry adalah pejuang perlawanan kelahiran Kandangan dan komandan angkatan bersenjata 

Republik di Kalimantan (Divisi IV ALRI Kalimantan) yang berpangkalan di Hulu Sungei.

12 NIB XVII: 686-9, XVIII: 39; NAG, Arsip Nederlands Commissariaat te Bandjarmasin, inv.no. 83: 12-11-
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ditimbulkan secara artifisial, patut disayangkan, namun ia merasa juga ada 

akibat sampingannya yang bermanfaat. Ancaman dari orang Banjar Islam (ia 

tak menyebut mereka Banjar Republik) justru memperkokoh perasaan etnis 

Dayak. “Hal itu dengan jelas berpengaruh konkret mendorong ‘kebangkitan 

Dayak’ yang telah tampak sebelum perang, juga mendorong rasa solidaritas 

kelompok etnis ini,” tulisnya (NIB XVIII: 500-3).

Pukulan terakhir terhadap Dewan Dayak Besar merupakan pukulan 

diplomatik, yang diberikan oleh Hasan Basry. Residen Deelman telah minta 

Mochran dan mitranya dalam Dewan Banjar, Hanafiah, pergi ke Jakarta bulan 

Mei 1949 untuk mencoba membendung dukungan Republik terhadap gerilya 

Hasan Basry (NIB XVIII: 500-3). Tetapi tak seorang pun di Jakarta terkesan oleh 

argumentasi mereka, dan perjalanan itu hanya berhasil menunjukkan betapa tak 

efektif kedua anggota dewan yang pro-Belanda dari Banjarmasin itu. Melihat 

lemahnya posisi Deelman, Hasan Basry memanfaatkan keadaan ini dengan 

baik dan mengundang Mochran dan Hanafiah pada bulan Agustus 1949 untuk 

duduk dalam Komite Nasional Republik di Jakarta. Mereka menerima tawaran 

itu, tidak sangsi lagi karena takut akan masa depan mereka jika mereka bertahan 

mendukung Belanda. Tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, Hasan 

Basry menyatakan bahwa kedua Dewan Banjar dan Dayak telah dibubarkan 

dan digantikan dengan Dewan Nasional (NIB XIX: 187-8, 721). Hal itu 

merupakan sekakmat bagi strategi pemerintahan desentralisasi Belanda. Paling 

tidak untuk sementara, Dayak Besar telah mati. Tanggal 27 Desember 1949, 

Belanda dengan resmi mengakui kedaulatan (federal) Indonesia atas hampir 

seluruh bekas wilayah kolonial itu. Satu demi satu sepanjang tahun berikutnya, 

wilayah-wilayah federal meleburkan diri ke dalam Republik yang tersentralisasi. 

Indonesia memasuki masa pemerintahan sentralisasi, walaupun ternyata di 

kemudian hari umurnya pendek.

Kemerdekaan dan Kampanye untuk Kalimantan Tengah

Untuk sesaat, terlihat seakan-akan prestise revolusi nasional terpusat yang 

setia kepada negara kesatuan Indonesia akan menyapu bersih semua politik 

lokal. Bahwa meskipun demikian minoritas Dayak yang jumlah kecil berhasil 

memperoleh sebuah provinsi yang dapat mereka sebut provinsi sendiri pada 

tahun 1957, adalah berkat munculnya sejumlah dinamika pembangunan 

1953, 18-01-1957.
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negara yang mirip dengan yang baru saja diuraikan tadi. Jakarta tidak lagi 

milik Belanda tetapi milik Republik, dan krisis pembangunan negara kali ini 

datang tidak dari gerilya Republik, melainkan dari pemberontakan Darul Islam. 

Seperti tahun 1945-1949, masalah ibu kota nasional pada awal tahun 1950-an 

ialah bahwa negara terlalu lemah untuk menangani pemberontakan bersenjata 

yang serius sekaligus di beberapa daerah negeri ini. Tiap kali, kapasitas militer 

saja tidak mencukupi untuk memulihkan kontrol. Mengubah strateginya, ibu 

kota mencoba meluaskan kapasitas negara dengan mencari mitra-mitra yang 

loyal di daerah pinggiran. Ia membentuk persekutuan dengan para perantara 

kekuasaan di daerah-daerah pinggiran yang berbatasan dengan daerah-daerah 

yang ditimpa pemberontakan. Gerakan melingkar ini tidak berawal dari 

tekanan rakyat yang terorganisasi. Pengaruh partai-partai politik selama ini juga 

tetap marjinal. Koalisi-koalisi politik yang bergerak terdiri dari kaum elite yang 

berorientasi keamanan di ibu kota dan para pejabat negara yang ambisius di 

daerah. Para pejabat itu seringkali adalah orang-orang yang sama, yang di bawah 

pemerintahan Belanda federal beberapa tahun sebelumnya telah mendorong 

memobilisasi pengikut atas dasar etnisitas.

Perang Dunia II dan sesudah itu revolusi telah memerosotkan pemerintah 

lokal di Borneo. Ketika unit-unit federal dan subfederal yang banyak jumlahnya 

dibubarkan tahun 1950, Borneo tidak memiliki pemerintah provinsi sampai 

tahun 1953, walau ada kabupaten-kabupaten yang setara dengan bekas subdistrik 

(afdelingen) kolonial. Sampai pada waktu itu Borneo merupakan hanya satu 

provinsi, dengan ibu kota di Banjarmasin. Sejak semula ada tuntutan dari 

daerah-daerah Indonesia untuk membentuk provinsi-provinsi baru, tetapi 

baru sesudah meletus dua pemberontakan yang serius Jakarta tergerak untuk 

meresponsnya.

Pemberontakan pertama adalah dari Darul Islam, pemberontakan rakyat 

yang dimulai di Jawa Barat tahun 1948, tetapi membiakkan gerakan serupa di 

Aceh, Sulawesi Selatan, dan Borneo Selatan sesudah tahun 1950.13 Di Borneo 

gerakan itu menggunakan singkatan KRJT, Kesatuan Rakjat Jang Tertindas, 

dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Banyak di antara anggotanya adalah bekas gerilya 

Republik yang gagal memperoleh pangkat dalam angkatan bersenjata Indonesia. 

Pusatnya di Hulu Sungei, wilayah Banjar yang pernah juga menjadi basis gerilya. 

Kelompok-kelompok sejenis beroperasi juga di tanah Dayak, termasuk yang di 

13 Van Dijk 1981; Velthoen 2003. Kebanyakan karya tentang Darul Islam menekankan pimpinannya, bukan 

unsur-unsur kerakyatannya. Sebagai kontras, Velthoen melukiskannya sebagian sebagai gerakan ekonomi 

moral alternatif yang menekankan persamaan dan sebagai penolakan terhadap ‘kemewahan kota’.
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dekat Sampit dipimpin oleh Suriansjah. KRJT melakukan perjuangan penuh 

kekerasan yang terbukti sulit ditindas oleh militer. Perjuangan ini mencapai 

puncak kekuatannya tahun 1954.

Pemberontakan kedua yang disebut Permesta/PRRI merupakan gerakan 

perwira-perwira militer di daerah luar Jawa yang lebih elite, akhir tahun 1956 

dan tahun 1957. Pemberontakan itu dilatarbelakangi kepentingan bisnis, juga 

oleh Amerika Serikat yang prihatin dengan berkembangnya kekuatan kiri di 

Jakarta (Kahin dan Kahin 1995). Komandan-komandan militer pemberontak 

mengumumkan keadaan darurat di wilayah militer masing-masing di Sumatera 

dan Sulawesi, dan memutuskan hubungan dengan Jakarta.

Aspek penting dalam respons Jakarta terhadap krisis kekuasaan ini adalah 

pembentukan provinsi-provinsi baru. Aspek lainnya adalah pemecahan wilayah-

wilayah militer menjadi unit-unit yang lebih kecil yang berjalan seiring dengan 

itu, dan penggunaan kekuatan militer dari Jawa untuk menindas pemberontakan. 

Akibatnya, wilayah-wilayah yang di bawah Belanda merupakan keresidenan, kini 

menjadi provinsi. Sebaliknya, kebijakan ekonomi yang menjadi penyebab utama 

keresahan dalam ekonomi luar Jawa yang berorientasi ekspor tidak dikoreksi (lihat 

Dick dalam buku ini). Bagian berikut ini menunjukkan bagaimana intensifikasi 

birokratis ini diterapkan khususnya di Kalimantan Tengah, dan peranan yang 

dimainkan oleh klaim-klaim berdasarkan identitas etnis dalam proses ini.

Para promotornya dari awal menggambarkan Provinsi Kalimantan 

Tengah yang mereka inginkan itu sebagai Provinsi Dayak Besar, dan mereka 

membenarkannya dengan istilah-istilah etnis serupa. Kelompok pertama yang 

diliput dalam pers dengan tuntutan agar terbentuk Provinsi ’Dayak’ adalah 

Serikat Kaharingan Dajak Indonesia (SKDI). Hal itu terjadi bulan Juli 1953, 

ketika Provinsi Kalimantan telah dibentuk (Indonesia Berdjuang 24-02-1955). 

SKDI telah dibentuk tahun 1950 (Schiller 1997: 191-2). Self-determination (hak 

menentukan nasib sendiri) telah memenangkan kemerdekaan bagi Indonesia, 

dan kini istilah itu juga digunakan orang Dayak untuk melukiskan cita-citanya 

sendiri. Bahkan surat kabar sosialis Indonesia Berdjuang di Banjarmasin 

menggunakan istilah ini dalam sebuah editorial yang simpatik mengenai 

Kalimantan Tengah pada bulan Februari 1954 (seraya mengingatkan bahwa self-

determination harus berlaku ’di Republik Indonesia yang merdeka’) (Indonesia 

Berdjuang 20-01-1954, 26-02-1954).

Pada bulan Februari 1954, kabinet di Jakarta mengumumkan bahwa 

kabinet bersiap-siap membagi Kalimantan menjadi tiga provinsi (Indonesia 
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Berdjuang 21-02-1954). Jadi rencana itu tampak seperti elaborasi dari dua 

keresidenan Belanda yang sebelumnya disetujui pada waktu Konferensi Malino 

tahun 1946. Orang Dayak memberikan respons dengan menuntut empat 

provinsi. Panitia Aksi Rakjat Kalimantan Tengah mengklaim dalam sebuah 

pertemuan yang diadakan di sebuah sekolah Kristen Banjarmasin bahwa 

‘seluruh 849’ desa di bekas Dayak Besar mendukung tuntutan itu (Indonesia 

Berdjuang 18-03-1954). Sementara itu, di Kuala Kapuas wakil-wakil partai 

politik diminta menyatakan secara terbuka bagaimana sikap mereka (Indonesia 

Berdjuang 31-03-1954, 04-04-1954). Partai-partai nasionalis besar memberikan 

respons dengan mengingatkan bahaya ’daerahisme dan sukuisme’ (PNI) dan 

menganjurkan, “perasaan nasional di antara suku-suku terbelakang.” Tetapi 

beberapa partai kecil atau partai lokal dengan pengikut hanya di daerah-daerah 

khusus dengan semangat berbicara tentang perlunya memberikan “kesempatan 

hidup kepada unit-unit hidup di daerah-daerah terpencil” (Acoma, Parkindo), 

dan “memberikan hak istimewa kepada suku-suku terbelakang seperti Mentawai, 

Kubu, Toraja, Tengger, dan lain-lain.” (Somdi).

Pembicaraan soal etnis mencemaskan gubernur yang ditempatkan oleh 

Jakarta di Banjarmasin, Murdjani, seorang anggota PNI dari Jawa. Ia adalah 

modernisator teguh yang bercita-cita mendatangkan perkembangan ekonomi 

bagi Kalimantan. Ia yakin bahwa perbedaan etnis akan menghilang apabila 

perdagangan intern dan lalu-lintas tumbuh-kembang lebih intensif. Baginya 

keputusan untuk membagi Kalimantan menjadi tiga provinsi merupakan 

penyerahan pada politik etnis yang perlu disayangkan. Tetapi, ia mengerti 

juga bahwa negara telah gagal mendatangkan perbaikan ekonomi yang pantas 

diharapkan oleh rakyat Kalimantan. Dibatalkannya sebuah proyek drainase rawa 

besar karena tiadanya dana (proyek polder Schophuys) awal tahun 1954 telah 

menimbulkan beberapa aksi protes di wilayah pedesaan di luar Banjarmasin.14 

Pada waktu itu, Murdjani tak dapat meneruskan tugasnya karena penyakit yang 

dideritanya kambuh, dan digantikan pertengahan tahun 1954 oleh Milono, 

juga dari Jawa. Komentar pers Banjarmasin yang liberal semula menganggap 

Milono sebagai seorang ’feodal’, tapi citranya membaik ketika ia mulai bekerja 

keras untuk kepentingan provinsi-provinsi yang baru didirikan.

Para aktivis Dayak tidak sendiri dalam mempolitisir masalah etnis. 

Tuntutan membentuk provinsi-provinsi baru diungkapkan dalam istilah-istilah 

etnis di banyak wilayah lain juga, misalnya di Sumatera Utara tahun 1956-1957 

14 NAG, Arsip Nederlands Commissariaat te Bandjarmasin, inv. no. 83: 18-04-1954.
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(Liddle 1970; lihat Gusti Asnan dalam buku ini). Orang Banjar merupakan 

perkecualian. Harian Banjarmasin Indonesia Berdjuang selalu menampilkan 

isu politik daerah mereka tanpa menggunakan bahasa identitas melainkan 

demokrasi liberal. Yang harus diusahakan, demikian sering ditulisnya, adalah 

mematahkan monopoli eksekutif yang ditunjuk Jakarta dengan menggunakan 

parlemen daerah yang pada waktu itu belum ada. Walaupun demikian para 

aktivis Dayak tahu bahwa etnisitas OK, asalkan disuarakan di arena lokal, 

dan bukan sebagai wacana nasional. Tetapi, bila mau didengar oleh Jakarta, 

pembicaraan tentang etnis adalah pantang. Tjilik Riwut, Bupati Kotawaringin 

(sejak 1951) yang energik dan populer, mengajukan gagasan tentang Provinsi 

Kalimantan Tengah di Jakarta dengan menekankan perlunya membawa 

pelayanan pemerintah ke pedalaman terpencil, seraya secara bijak mengingkari 

’daerahisme yang merusak’ (Indonesia Berdjuang 04-02-1955, juga 07-04-1954). 

Tokoh-tokoh lain menerapkan pada Kalimantan Tengah gagasan yang populer 

bahwa mereka yang paling menderita di bawah kolonialisme Belanda pantaslah 

mendapat perhatian khusus (Indonesia Berdjuang 18-04-1954). 

Halangan bagi provinsi-provinsi yang baru itu adalah biayanya. 

Kementerian Dalam Negeri menceritakan kepada mereka yang juga meninginkan 

provinsi sendiri pada awal tahun 1954 bahwa membentuk provinsi baru di 

Kalimantan akan berarti melipatduakan birokrat yang telah berjumlah 40.000 

di Kalimantan pada waktu itu, dan setiap provinsi baru akan membutuhkan 

anggaran awal sebanyak 30 juta rupiah. Kalau setiap orang yang menginginkan 

provinsi baru terkabul keinginannya, hal itu akan sangat mengganggu efektivitas 

pemerintah (Indonesia Berdjuang 20-03-1954). Namun angka-angka demikian 

justru cenderung mendorong daripada menghalangi ambisi para elite daerah. 

Dan perkembangan di pedalaman wilayah Dayak mulai tahun 1953 akhirnya 

mendorong pemerintah untuk menerima tuntutan atas pembentukan provinsi 

baru di situ juga.

Christian Simbar dan Insiden Buntok (1953)

Provinsi baru itu sebagian besar dirundingkan di luar pengetahuan umum. 

Teknik perundingan yang pokok adalah lobi langsung ke Jakarta, didukung 

kekuatan siluman di hutan rimba Kalimantan. Peranan milisi yang dikendalikan 

secara diam-diam adalah memberikan bobot pada tuntutan Provinsi Dayak, 

sekaligus memperlihatkan loyalitas kepada Jakarta dengan melawan para 

pemberontak anti-Jakarta. Para aktivis yang berpangkalan di Kalimantan suka 
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melukiskan milisi tersebut kepada Jakarta sebagai ekspresi budaya Dayak yang 

unik, yaitu buas tapi loyal. Nyatanya milisi ini punya sejarah panjang. Tentara 

Lawong, seperti sudah kita lihat, adalah barangkali kelompok siaga ’Dayak 

Kristen’ yang sebelumnya disponsori Belanda untuk melawan penetrasi gerilya 

Republik Banjar ke tanah Dusun dari Hulu Sungei ke tenggara. Tentara ini 

tetap ada sesudah masa transisi ke kemerdekaan dan muncul kembali dalam 

catatan tertulis akhir tahun 1953 di Tamiang Layang di wilayah tanah Dusun 

dari Hulu Sungei. Pada dasarnya, tentara Lawong telah menjadi kelompok lokal 

yang tidak lagi terikat pada tujuan politik yang lebih luas. Jelas bukan organisasi 

Kristen yang ortodoks melainkan aktif dalam pengkultusan ’mistik’ pribumi 

(Indonesia Berdjuang 26-11-1954).

Christian Simbar adalah pemimpin utama Tentara Lawong. Dia sekretaris 

kepala distrik (wedana atau camat) di Buntok. Kota kecil pinggir sungai di 

tanah Dusun Dayak ini terletak sekitar 50 km barat laut Tamiang Layang. 

Tujuan utama kelompok bersenjata ini adalah mempertahankan kepentingan 

lokal terhadap orang-orang luar yang bermusuhan. Mungkin saja bahkan 

menjalin hubungan samar dengan KRJT yang dipimpin Ibnu Hadjar, yang 

walau bersekutu dengan Darul Islam namun lebih mirip gerakan akar rumput 

nonreligius yang menolak kontrol negara (Kesatuan Rakjat Jang Tertindas).15

Dukungan besar lokal terhadap Tentara Lawong tidak disebabkan karena 

alasan ideologis, melainkan karena praktiknya merompak perahu-perahu dagang 

yang melintas dan membagikan hasilnya, dengan gaya Robin Hood, kepada yang 

membutuhkan. Para penyerang dari Tentara Lawong telah merompak perahu-

perahu di Kurau, Negara, dan akhirnya di Kalahien dekat Buntok. Mereka 

bertindak seperti orang-orang yang berkuasa, mengenakan seragam pemerintah, 

juga ketika membagikan hasilnya kemudian. Tetapi insiden di Kalahien akhir 

tahun 1953 dianggap keterlaluan oleh polisi yang menahan sejumlah anak buah 

Simbar karena merompak kapal sungai Tionghoa, Gin Wan II. Empat orang dari 

yang ditahan adalah sanak keluarga Simbar, dan Simbar memutuskan untuk 

memukul balik. Pagi-pagi hari Minggu tanggal 22 November 1953, Simbar dan 

ratusan pengikut Dayaknya menyerbu Kota Buntok. Mereka membebaskan 

rekan-rekan mereka yang ditahan, tapi membunuh juga enam orang polisi dan 

enam anggota keluarga polisi, termasuk tiga anak-anak (Indonesia Berdjuang 

25-11-1953). Pejabat kepala distrik termasuk di antara mereka yang dibunuh. 

Pelakunya melarikan diri membawa persenjataan polisi.

15 Wawancara dengan T. T. Suan, Palangkaraya, 12 Mei 2003.
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Kekuatan bersenjata di wilayah yang tak seorang pun memonopoli alat-

alat kekerasan, pasti menarik minat pihak lain juga. Simbar dan gerombolannya 

bukannya menjadi kekuatan di luar hukum, malah hampir dipilih dan diubah 

menjadi komoditas politis yang berguna. Semula milisi itu tampak lebih 

menarik sebagai kekuatan keagamaan daripada sebagai kekuatan etnis. Orang-

orang Dayak Kristen di Banjarmasin yang sama sekali tidak anti-Indonesia, 

melihatnya sebagai sekutu-sekutu potensial untuk melawan ancaman Darul 

Islam terhadap agama mereka. Laporan tentang serangan-serangan gerakan 

Darul Islam Kahar Muzakkar terhadap orang Kristen Toraja di Sulawesi Selatan 

menyebarkan ketakutan ke gereja-gereja di seluruh Indonesia. Di Banjarmasin, 

bulan November 1953 Christoffel Mihing, seorang pegawai negeri Dayak dan 

seorang Kristen, mengumumkan bahwa ia dan umatnya siap mengangkat 

senjata mendukung pemerintah Indonesia dan melindungi diri terhadap 

pengislaman paksa.16 Mereka ingin melakukan kontak dengan Tentara Lawong 

untuk merancang sebuah ’program perjuangan’ bersama-sama. Bahwa milisi ini 

akhirnya tidak ditarik ke dalam politik keagamaan tapi ke dalam politik etnis 

yang menguntungkan provinsi keempat Dayak, itu ada hubungannya dengan 

masalah pembangunan negara di Jakarta waktu itu.

Tidak lama sesudah serangan di Buntok itu, pemimpin-pemimpin Dayak 

di Banjarmasin yang tak disebutkan namanya, tapi barangkali orang Kristen, 

menghubungi Gubernur Murdjani. Para penyerang dari Buntok bukanlah para 

pemberontak di bawah Ibnu Hadjar, kata mereka, tapi bertindak dengan latar 

belakang sejarah permusuhan lama antara kelompok Islam dan kelompok Dayak. 

Para pelobi itu mengklaim tahu ’budaya dan adat’ orang Dayak yang ’unik’ dan 

punya hubungan kekerabatan yang kuat. Mereka menganjurkan pemecahan 

masalah pembunuhan yang ’bijak’, yaitu tanpa menuntut para pelakunya. Sebuah 

tajuk rencana Indonesia Berdjuang sepakat dengan sentimen ini, dan melaporkan 

kemudian bahwa kabinet lebih memandang serangan itu sebagai masalah kriminal 

daripada sebagai masalah politik (Indonesia Berdjuang 26-11-1953, 28-11-1953).

Serangan Buntok telah dilancarkan, menurut ungkapan para penyerang 

dalam sepucuk surat, oleh sebuah gerakan bernama “Telabang Pantjasila Sektor 

Dajak”. Telabang (atau telawang) adalah perisai. Nama gerakan ini jelas mengacu 

pada Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia untuk membuktikan 

loyalitasnya pada Jakarta. Para penyerang dimotivasi oleh kekecewaan-kekecewaan 

seperti korupsi pemerintah dan pembatalan program drainase rawa-rawa. 

16 NAG, Arsip Nederlands Commissariaat te Bandjarmasin, inv. no. 83: 12-11-1953.
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Kelompok ini menambahkan (tak sangsi lagi dengan tujuan mengambil hati 

para sponsor potensial di Jakarta) ’siap mati’ untuk Pancasila. Hari berikutnya 

kelompok ini mengubah namanya dengan istilah Dayak yang lebih meriah tapi 

agak kurang terbuka, yaitu ’Mandau Telabang Pantjasila’ (mandau adalah pedang 

Dayak). Diumumkannya bahwa pemimpinnya adalah Ch. Simbar alias Mandolin, 

tokoh suku Dayak Ma’anyan. Yang terpenting ialah bahwa kelompok ini melawan 

persekutuan longgar gerakan-gerakan pemberontakan anti-Jakarta, yaitu KRJT, 

Darul Islam, dan Tentara Islam Indonesia (Indonesia Berdjuang 03-12-1953).

Simbar jelas bukan paria. Ia adalah pejabat pemerintah setempat yang 

kini berbicara atas nama banyak rekan pejabat di wilayah Dayak ini (Indonesia 

Berdjuang 03-01-1954). Dalam sebuah pertemuan panjang dan simpatik bulan 

Desember 1953 dengan sebuah delegasi tokoh-tokoh Dayak berkekuasaan tinggi 

yang dipimpin oleh bupati Barito (G. Obus), ia mengajukan pembelaan ideologis 

yang menonjol terhadap tindakan-tindakannya. Ia katakan, ia terdorong oleh 

rasa ketidakadilan yang diderita oleh orang Dayak, menentang korupsi dan 

pemberontak-pemberontak Islam, dan ia serta anak buahnya akan menyerahkan 

diri asalkan mereka direkrut menjadi polisi atau tentara (Indonesia Berdjuang 

04-12-1953). Hadir juga dalam pertemuan itu ketua Dewan Kebupaten Barito 

(DPRDS) C. Luran yang pernah menjadi anggota eksekutif Pakat Dayak tahun 

1939.

Sepertinya sebuah kesepakatan telah tercapai, sebab hari berikutnya 

Simbar menyerah dengan 129 pengikutnya (Indonesia Berdjuang 05-12-1953, 

06-12-1953). Semuanya dibawa ke Banjarmasin. Pertemuan tingkat tinggi lain 

menyusul di sana antara para pemimpin Dayak dan wakil gubernur, polisi, dan 

kantor kejaksaan (dengan mediasi kepala distrik Barnstein Babu, kemenakan 

Hausmann Baboe) (Indonesia Berdjuang 06-01-1954). Kemudian kebanyakan 

orang itu dibebaskan. Polisi, yang masih sakit hati karena anggotanya menjadi 

korban dan tidak ingin melepaskan tuntutan-tuntutan hukum begitu saja, 

bersikeras menahan pemimpin-pemimpin terasnya dan menuduhnya dengan 

perompakan atas kapal Gin Wan II. Tetapi pertengahan April 1954, Simbar 

boleh dikatakan seenaknya meloloskan diri dari tahanan dan naik bus ke utara 

menuju tanah asalnya (Indonesia Berdjuang 13-04-1954, 15-04-1954, 23-04-1954, 

24-04-1954, 23-05-1954). Bulan Agustus diumumkan bahwa semua tuduhan 

terhadap Simbar dan rekan-rekannya dicabut. Masih jengkel, polisi semula 

bersikeras Simbar harus mengambil surat pembebasan itu sendiri, tapi akhirnya 

tuntutan itu pun dicabut (Indonesia Berdjuang 03-08-1954, 08-09-1954).
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Para komentator Indonesia Berdjuang segera merasa curiga, namun tidak 

ada yang berani menyebut nama-nama. Simbar tidak mungkin telah merancang 

semua itu sendiri, tapi tentunya hanya bertindak atas perintah, demikian 

mereka tulis. Gerakannya yang misterius itu adalah cara prapemilihan untuk 

menentang partai-partai Islam. Keluarnya dari tahanan telah diatur oleh 

’elemen-elemen klandestin’ di Banjarmasin, dan menurut para komentator itu, 

elemen-elemen tersebut kini memberikan senjata padanya untuk menghadapi 

pemilihan (Indonesia Berdjuang 08-12-1953, 24-07-1954, 29-08-1954).

Benar bahwa prospek pemilihan nasional sudah menaikkan suhu politik di 

negeri ini tahun 1954, setahun sebelum pemilihan akhirnya diselenggarakan. Tapi 

gerakan Simbar tidak banyak hubungan dengan politik pemilihan. Ia merupakan 

anak bidak dalam politik elite pemerintahan desentralisasi. Justru waktu itulah 

pembagian Kalimantan menjadi beberapa provinsi dipertimbangkan di dalam 

kabinet. Komite-komite aksi Dayak bermunculan untuk menuntut provinsi 

’keempat’ yang meliputi Dayak Besar. Yang paling terkait di antaranya adalah Panitia 

Pejalur Hasrat Rakjat Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Oberlin Brahim dan 

M. Ismail (Indonesia Berdjuang 29-08-1954). Saudara Oberlin, Timmerman, tak 

lama kemudian membentuk Partai Persatuan Daya, sedang Ismail adalah saudara 

dari pemimpin Parkindo dan hakim di Banjarmasin, A. D. Ismail.

Bulan Juni 1954 Simbar kembali menjadi headline setempat, sekali lagi 

memimpin organisasi bersenjata bernama ’Telawang, Mandau, dan Pantjasila’ 

(kadang-kadang disebut juga ’Telabang Mandau Dajak Kalimantan). Ia masih 

berpangkalan di daerah aliran Sungai Barito sekitar Buntok dan Muara Teweh 

(Indonesia Berdjuang 19-06-1954, 19-08-1954, 27-08-1954). Dua bulan kemudian 

ia telah berjalan sejauh 150 km ke barat memasuki daerah aliran Sungai Kahayan, 

tempat ia memberikan ’pengetahuan mistik’ (ilmu) kepada orang Dayak 

Kaharingan dan Dayak Kristen dan mendorong mereka bergabung dengan 

angkatan bersenjatanya.17 ’Ribuan’ orang menyambutnya, menurut Indonesia 

Berdjuang. Ia menyatakan kepada pers bahwa pembentukan Provinsi Kalimantan 

Tengah dengan sarana ’demokratis’ adalah mendesak, dan ia mengecam usaha-

usaha lemah yang dilakukan ke arah ini oleh anggota parlemen suku Dayak 

bernama Halmoat Kunum di Jakarta (Indonesia Berdjuang 23-09-1954).

Kegemilangan Simbar adalah bergerak maju-mundur menurut 

keinginannya di antara kota dan hutan rimba, kadang memainkan peranan 

17 Menarik kiranya mengetahui apakah ilmu ini menyerupai gerakan nyuli di tengah orang Dayak 

Lawangan/Luangan dan Dayak Ma’anyan tahun 1920-an (Feuilletau de Bruyn 1934; Weinstock 1983: 

148).
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sebagai calon suku Dayak untuk pemilihan, kadang sebagai pemimpin gerilya 

bersenjata. Bulan Mei 1955, jadi sesudah keluar dari hutan rimba, ia tampil di 

antara tiga orang calon papan atas Partai Persatuan Daya.18

Rgoknkjcp"Vcjwp"3;77<"ÒMgmcncjcpÓ"wpvwm"Qvqpqok"Fc{cm

Bukti paling terang bahwa provinsi keempat yang bersifat etnis di Kalimantan 

hanya merupakan cita-cita sebuah elite perkotaan ialah kenyataan bahwa 

cita-cita itu gagal berderang waktu pemilihan bahkan di tiga kabupaten 

pusat Dayak. Ketika pemilihan pertama bagi bangsa Indonesia ini semakin 

mendekat, partai-partai besar berbicara tentang persatuan nasional, SDM, dan 

anggaran belanja. Para aktivis otonomi memang menempuh jalan pemilihan, 

tetapi mereka menemukan perlindungan hanya di tiga partai kecil. Partai 

Rakjat Nasional (PRN) punya menteri dalam kabinet (Djody Gondokusumo, 

Menteri Kehakiman). Bulan Maret 1954 partai ini mengadakan konferensi 

nasional tahunan di Banjarmasin, dan tampil mendukung usul pembentukan 

provinsi keempat.19 Tetapi tak sampai setengah tahun kemudian partai ini 

terpecah antara sebuah kubu di Jakarta yang menentang pemberian konsesi 

penting kepada daerah, dan kubu lain di tempat asalnya Sulawesi Selatan yang 

mendukung konsesi tersebut. Partai lain adalah partai Protestan kecil, Parkindo, 

yang bergabung adalah beberapa orang Dayak terkemuka, termasuk Mahir 

Mahar yang berpendidikan misi. Kedua partai itu bersifat nasional. Namun 

yang paling menjanjikan adalah Partai Persatuan Daya. Ini adalah partai yang 

khusus etnis tanpa pretensi nasional, yang didirikan tak lama sebelum pemilihan 

di Kalimantan Selatan oleh Timmerman Brahim. Partai ini tak ada hubungan 

dengan partai yang sama namanya di Kalimantan Barat (Davidson 2002: 86).

Orang Dayak di distrik pemilihan Kalimantan Selatan tidak disatukan 

18 Agaknya Tentara Lawung tetap aktif sampai paling tidak tahun 1955, walau tidak mesti dengan pimpinan 

Simbar. Berlanjutnya kekejaman para anggota Darul Islam terhadap orang sipil menyebabkan pemerintah 

membentuk milisi setempat yang dinamakan Barisan Keamanan Kampung BKK (kadang-kadang disebut 

Barisan Keamanan Desa BKD, atau Organisasi Keamanan Desa OKD). Mereka diberi latihan minimal 

dan kemudian bergabung dengan patroli militer memburu musuh. Di wilayah Banjar, bulan Mei 1955 

terdapat 600 orang, di Rantau 300 orang, di Amandit 50 orang, di Barabai, dan Tanjung masing-masing 

20 orang (NAG, Arsip Nederlands Commissariaat te Bandjarmasin, inv.no. 83: 18-05-1955). Sebagian 

dari milisi ini berwatak etnis. Bulan Juli 1955 satu milisi Dayak bernama Laung Kuning, yang bunyinya 

mirip dengan Tentara Laung (Lawung) di bawah Simbar, tetapi beroperasi di Hulu Sungai itu sendiri, 

jadi bukan di daerah pinggiran barat laut, ‘dilegalisir’ sebagai BKK. Laung Kuning terbukti merupakan 

kekuatan efektif terhadap pangkalan Ibnu Hadjar di pegunungan Amandit dekat Kandangan bulan-

bulan berikutnya (Indonesia Berdjuang 06-05-1955, 05-07-1955, 14-08-1955, 18-08-1955, 24-08-1955).

19 NAG, Arsip Nederlands Commissariaat te Bandjarmasin, inv. no. 83: 09-03-1954; Indonesia Berdjuang 

12-02-1955, 17-02-1955.
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berdasar cita-cita etnis, ketika pemilihan tahun 1955 akan berlangsung. Ini 

bukan karena partai-partai tidak ada minat. Douglas Miles menggambarkan 

tingginya politisasi daerah pedesaan, termasuk wilayah hulu, menjelang 

pemilihan (Miles 1976: 127). Tetapi tidak seperti di Kalimantan Barat, di mana 

orang Dayak berhimpun di belakang partai etnisnya dan memenangkan satu 

kursi dalam parlemen nasional, di sini mereka tersebar dalam banyak partai.20 

Banyak orang Dayak tidak merasakan etnisitas Dayak cocok sebagai identitas 

politik eksklusif. Para kandidat kunci Partai Persatuan Daya adalah Timmerman 

Brahim, Perdinand Dahdan Leiden, dan Christian Simbar tersebut di muka, 

yang semuanya tinggal di Banjarmasin.21 Sementara itu, Mahir Mahar, bekas 

anggota Dewan Dayak Besar dan saat itu anggota parlemen di Jakarta, diajukan 

oleh Parkindo. Mochran bin Hadji Moh. Ali, bekas anggota Dewan Dayak 

Besar yang lain dan saat itu anggota parlemen di Jakarta bekerja sama dengan 

Parindra. Matseman Usup, ayah dari K. M. A. Usop yang nantinya menjadi 

pemimpin Dayak yang begitu penting awal tahun 1990, waktu itu bekerja sama 

PNI di Kuala Kapuas, walau pada nomor urut yang tidak memungkinannya 

untuk menang. Christoffel Mihing, pegawai negeri Dayak di Banjarmasin, 

tampil sebagai calon independen, walau ia anggota PNI. Akhirnya Tjilik Riwut, 

bupati Kotawaringin yang terkenal dan seorang bekas prajurit, merupakan 

kandidat nomor satu untuk partai militer IPKI.

Hasil pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan 

(DPRD Peralihan) yang diselenggarakan tahun itu juga menegaskan betapa tidak 

efektifnya politik pemilihan Dayak etnis itu. Di Kalimantan Selatan, secara 

keseluruhan, 82% persen suara masuk dalam dua partai Islam, Nahdatul Ulama 

(49%), dan Masyumi (33%). PNI mendapat 6%. Tak ada di antara partai-partai 

itu yang menunjukkan minat pada provinsi keempat. Di kabupaten-kabupaten 

Barito, Kapuas, dan Kotawaringin yang dinilai didominasi orang Dayak, partai-

partai kecil lebih berperan, tapi tak punya cukup suara untuk mematahkan 

dominasi NU-Masyumi-PNI. Ketiga partai besar itu mengantongi masing-

masing 70%, 52% dan 60% suara di ketiga kabupaten pedalaman itu. Partai-

partai yang pro provinsi keempat, Partai Persatuan Daya, PRN, dan Parkindo 

masing-masing memperoleh bagian kecil suara, walau Persatuan Daya, partainya 

Simbar, jelas berhasil sebagai partai baru (mereka memenangkan masing-masing 

20 Suluh Umum Mei 1955: 14-6; Indonesia Berdjuang 03-05-1955; NAG, Arsip Nederlands Commissariaat 

te Bandjarmasin, inv. no. 83: 09-07-1955.

21 Kandidat lain dari Partai Persatuan Daya adalah Adji Djaga Bahyn, Kristinus Wanden Wente (perwira 

militer rendah dari Banjarmasin), Ny. Bahara Njangkal (kepala sekolah dasar pribumi dari Banjarmasin), 

Johannes Idjau, dan Sikoer.
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3%, 14%, dan 3% suara).22 Tidaklah cukup meyakinkan Simbar untuk tetap 

pada politik partai, dan tak lama kemudian ia pun kembali pada taktik-taktik 

lamanya.

Simbar Menggelar Taktik Gerilya Lagi

Sesudah kalah dalam pemilihan, Christian Simbar masuk kembali dalam hutan 

pada September 1956. Tetapi, ia tidak memutuskan hubungan dengan penguasa. 

Hampir seluruh waktunya ia habiskan di daerah asalnya di Buntok dan bagian 

utara Hulu Sungei, tetapi ia pun bergerak ke barat ke Sungai Kahayan.23 

Douglas Miles memberikan bukti mengenai Sungai Mentaya Hulu (di atas 

Sampit di Kotawaringin) bahwa Simbar dapat menjalin kerja sama dengan 

militer. Tjilik Riwut yang memadukan peranan pemerintahan sipil dengan 

hubungan militer berkesinambungan merupakan saluran dan kesempatan 

bagi pemberi tugasnya.24 Ini memungkinkan Simbar beraksi tanpa mendapat 

hukuman. Gerombolannya menyerang gudang senjata militer di Sampit pada 

10 November 1956 (Miles 1976: vii, 130-3). Pada 6 Desember, dia dan anak 

buahnya menyerang kota Pahandut yang waktu itu baru merupakan ibu kota 

distrik (kecamatan) (Harian Rakjat 11-12-1956). Dua orang polisi terbunuh, 

dan kepala distrik (camat) seorang dari tiga orang yang terluka. Gerombolan 

itu dituduh membakar rumah-rumah, memperkosa perempuan, kemudian 

melarikan diri dengan membawa emas dan berlian yang mereka rampas dari 

penduduk setempat, dan barang-barang dari kantor pemerintah. Mereka menuju 

utara ke Kuala Kurung sepanjang Sungai Kahayan, agaknya dengan maksud 

mengulangi aksinya. Mereka selalu meninggalkan selebaran—ini adalah gerakan 

modern!—yang mendesak dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah, komitmen 

Dayak kepada Soekarno, dan menentang Indonesia yang Islam.

Pasukan siaga Simbar memberikan kesan bahwa mereka menguasai 

sebagian besar daerah pedalaman Kabupaten Kapuas. Mereka melakukan 

latihan berbaris dan menembak hanya beberapa kilometer di luar ibu kota 

22 Hasil pemilihan dihitung dari Miles (1976: 118), dengan perbedaan kecil dalam NAG, Arsip Nederlands 

Commissariaat te Bandjarmasin, inv.no. 83: 25-08-1956. Miles lupa menjelaskan bahwa pemilihan ini 

bukan untuk parlemen nasional, melainkan untuk parlemen daerah.

23 NAG, Arsip Nederlands Commissariaat te Bandjarmasin, inv.no. 83: 24-09-1956; Harian Rakjat 25-12-

1956.

24 Teman-teman Simbar masih percaya bahwa A. H. Nasution telah memerintahkan Tjilik Riwut membuat 

‘beberapa riak’ di pedalaman Kalimantan untuk memberikan tekanan kepada Presiden Soekarno. Adanya 

hubungan militer inilah, menurut mereka, penyebabnya mengapa Simbar hanya menyerang polisi dan 

tidak menyerang militer (hubungan pribadi dengan Marko Mahun 09-12-2003).
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Kabupaten Kuala Kapuas. Pers ibu kota menganggap seluruh pedalaman 

tidak aman bagi perjalanan perahu, karena Simbar akan menembak dan 

merampok perahu dagang dan perahu pemerintah yang lewat. Sementara itu, 

Sungai Katingan, wilayah aliran sungai sebelahnya ke barat berada di bawah 

kekuasaan pemimpin gerombolan lain yang bernama William Embang (Harian 

Rakjat 25-12-1956). Bersama-sama mereka terus menamakan gerakan mereka 

Mandau Telabang Pantjasila Kalimantan. Tetapi di pedalaman, Simbar tidak 

dipandang sebagai pemberontak. Para pemimpin pemerintah setempat agaknya 

mendukungnya. Kepala distrik Kasungan, kota asal Embang, menggabungkan 

diri dengan Embang di hutan beberapa waktu lamanya. Ketika tertangkap, dia 

katakan bahwa Embang telah menculiknya, dan semua tuduhan pun gugur 

(Harian Rakjat 15-12-1956).

Anehnya, surat kabar PKI Harian Rakjat di Jakarta menyatakan pada 

bulan Desember 1956 bahwa gerombongan Simbar dan Embang tidak 

seperti gerombolan lain karena mereka tidak pernah merampok. Surat kabar 

itu menyatakan bahwa gerombongan itu punya ’jaksa agung’ sendiri yang 

menghukum dengan keras anggotanya yang melakukan perampokan (Harian 

Rakjat 25-12-1956). Mengingat pendapat aneh ini diturunkan hanya beberapa 

hari sesudah serangan berdarah terhadap Pahandut, yang diberitakan di surat 

kabar itu juga, ini merupakan tanda lain bahwa Simbar dan Embang kini telah 

menjalin hubungan dengan kelompok elite sampai ke Jakarta. Hubungan 

itu mungkin saja bersifat dua arah. Karena, seperti halnya serangan Simbar 

pada akhir tahun 1953 terhadap Buntok benar-benar bertepatan dengan 

pembicaraan pertama oleh kabinet tentang pembentukan provinsi-provinsi 

baru di Kalimantan, serangannya tahun 1956 terhadap Pahandut terjadi justru 

dua bulan sesudah kabinet sekali lagi membicarakan masalah Kalimantan itu.

Pembentukan Provinsi Baru Kalimantan Tengah

Akhir tahun 1956, pemberontakan Darul Islam sudah jauh melemah. Di 

Kalimantan Selatan banyak anak buah Ibnu Hadjar menyerah (walau tanpa 

senjata mereka) dan dihadiahi pekerjaan di perkebunan karet milik negara.25 

Tetapi justru waktu itu meletus ancaman yang lebih gawat lagi, yaitu ketika para 

komandan militer setempat melakukan tindak pembangkangan yang semakin 

serius di beberapa daerah luar Jawa, sebagai bagian dari pemberontakan 

25 NAG, Arsip Nederlands Commissariaat te Bandjarmasin, inv. no. 83: 19-11-1956.
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PRRI/Permesta. Pertama di Sumatera Utara bulan November 1956, kemudian 

di Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan, dan di Sulawesi Utara. Kolonel 

Abimanju, komandan militer Kalimantan, cenderung bersimpati dengan mereka 

juga, walau ragu-ragu dan tanpa memutuskan hubungan dengan Jakarta.

Akhir tahun 1956, kepala staf Angkatan Darat Jenderal A. H. Nasution 

merupakan orang paling kuat di negeri ini. Dia tampil di halaman depan 

surat kabar tiap hari selama berbulan-bulan, bahkan sebelum Kabinet Ali 

Sastroamidjojo mengundurkan diri pada 14 Maret 1957 dan keadaan perang 

diumumkan di seluruh Indonesia untuk menghadapi pemberontakan daerah 

berupa PRRI/Permesta. Kabinet ’zaken’ nonpartai yang terbentuk kemudian 

hanya bisa bekerja di bawah bayangannya. Kabinet itu mengumumkan bahwa 

prioritas utama adalah memecahkan masalah-masalah daerah. Unsur strategi 

politik kabinet yang paling utama adalah mengerahkan dukungan dengan 

menciptakan provinsi-provinsi baru. Biayanya kini tidak seberapa menjadi 

pertimbangan. Pendekatan ini dalam kenyataan sudah dimulai dengan 

dibentuknya Provinsi Aceh, bulan September sebelumnya. Aceh dipisahkan 

dari Provinsi Sumatera Utara dan diberi status otonom dengan istilah Daerah 

Istimewa. Banyak lagi provinsi dibentuk, tetapi tidak satu pun memperoleh 

otonomi yang demikian signifikan. Di provinsi-provinsi tersebut desentralisasi 

berarti dekonsentrasi tugas-tugas administratif pemerintah, bukan pengalihan 

kekuasaan. Tetapi itu tidak merupakan masalah. Mereka yang menginginkan 

provinsi baru itu lebih mengharapkan pekerjaan dan masuknya uang ke dalam 

ekonomi daerah yang dilanda krisis daripada otonomi politik. Delegasi-delegasi 

yang berangkat ke Jakarta semua mengemukakan penolakannya terhadap 

pemberontakan di daerahnya, dan bersikap amat rendah hati, baik di depan 

Nasution dan siapapun yang mau mendengarkan mereka.

Partai politik komunis-nasionalis Murba yang bermaksud mendukung 

Presiden Soekarno dengan menentang Islamisme dan daerahisme berusaha 

menempuh strategi baru dengan menyelenggarakan serangkaian ’kongres 

rakyat’ di seluruh negeri. Kongres Rakyat Seluruh Indonesia di bawah pimpinan 

A. M. Hanafi yang berkecenderungan Murba mendukung banyak pertemuan 

daerah sekitar waktu ini. Para pembicara sering mulai dengan menyatakan 

dukungan terhadap pemerintah di Jakarta, dan menutupnya dengan meminta 

status provinsi. Satu kongres demikian untuk Kalimantan Tengah diadakan di 

bawah ketua Mahir Mahar di Banjarmasin pada bulan Desember 1956. Kongres 

itu menghimpun 600 peserta, termasuk Gubernur Milono. Kongres mendesak 

agar Propinsi Kalimantan Tengah segera dibentuk, sementara secara nominal 
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menolak gerakan Simbar dan Embang yang ’tidak demokratis’. Sumatera Timur 

juga menuntut provinsi sekitar waktu ini, demikian juga Tapanuli, Bangka, dan 

Lampung (Merdeka 12-01-1957, 19-02-1057, 20-04-1957, 26-06-1957). Memilah 

dan memilih dengan dibimbing oleh kebutuhan sendiri dalam membangun 

negara, Jakarta menolak sebagian tuntutan ini, tetapi menerima sebagian lainnya. 

Di antara yang diterima adalah tuntutan dari Provinsi Sulawesi Selatan, Tengah, 

Tenggara dan Utara, Jambi, Sumatera Barat, Riau (Legge 1961: 66-8). Maluku 

diubah dari provinsi ’administratif’ menjadi provinsi ’otonom’ tahun itu juga, 

dan Nusa Tenggara dipecah menjadi tiga provinsi tahun berikutnya.

Persiapan untuk membagi Kalimantan menjadi tiga berlangsung setapak 

demi setapak sejak awal tahun 1954, tetapi tanggal pelaksanaannya kini 

ditetapkan pada 1 Januari 1957. Provinsi Kalimantan Tengah masih belum ikut 

dibentuk. Oleh karena itu, bupati Kotawaringin Tjilik Riwut mengirim telegram 

urgen ke Jakarta bulan Oktober 1956. Barangkali ia heran sendiri bahwa kini 

kata-katanya didengarkan. PKI tampil mendukung Kalimantan Tengah, walau 

tak menyukai ’sukuisme’ (rasa kesukuan) yang menjadi ciri banyak perpolitikan 

daerah.26 Sikap itu jelas didorong oleh keinginan untuk menyingkirkan musuh 

bebuyutannya, Masyumi, dari sebagian besar wilayahnya di Kalimantan Selatan. 

Tidak sangsi lagi, hubungan militer Tjilik Riwut dimanfaatkan juga. Ia dapat 

memperlihatkan kepada mereka foto dirinya bertelanjang kaki dan memegang 

senapan, secara pribadi memimpin ekspedisi melawan KRJT di wilayahnya 

(Indonesia Berdjuang 30-01-1955). Sebagai hasilnya partai pemerintah yang 

utama, PNI, menyetujui pada bulan Oktober 1956 bahwa Kalimantan Tengah 

akan memperoleh provinsi sendiri dalam kurung waktu tiga tahun (Harian 

Rakjat 26-10-1956).

Tjilik Riwut kini menjadi pemain kunci dalam tahap kulminasi 

permainan kekuasaan di daerah ini. Awal tahun baru ia diperbantukan di sebuah 

kantor di Banjarmasin untuk menyiapkan provinsi baru Kalimantan Tengah, 

di bawah pimpinan bekas gubernur seluruh Kalimantan, Milono (Merdeka 06-

04-1957). Penantian selama tiga tahun itu terlalu lama bagi mereka. Peluang 

untuk mengurangi waktunya ini datang ketika keadaan perang diumumkan 

bulan Maret. Tjilik Riwut dan Milono berangkat ke Jakarta sekali lagi untuk 

memperjuangkan pembentukan provinsi baru tersebut. Milono yang telah 

berjuang untuk meniadakan citranya sebelumnya sebagai gubernur dari luar 

26 Harian Rakjat 15-10-1956, 24-10-1956, 25-10-1956, 26-10-1956; Harian Rakjat 12-02-1957 tentang Sulawesi 

Tengah.
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yang ditempatkan oleh Jakarta, dengan semangat berjanji tak akan kembali 

dengan tangan kosong (Merdeka 09-04-1957, 07-05-1957). Kalimantan Tengah 

kemungkinan besar ada dalam agenda sebuah pertemuan militer penting yang 

akan membicarakan keadaan perang dan otonomi daerah, yang dijadwalkan 

pada pertengahan bulan April (Merdeka 13-04-1957, 29-04-1957).

Keadaan keamanan kini ’ideal’, menurut hemat Tjilik Riwut serta 

komandan militer baru untuk Kalimantan (Merdeka 16-04-1957). Sementara 

itu, Simbar disingkirkan pelan-pelan dari gelanggang. Ia tidak diperlukan lagi. 

Dia dan Embang keluar dari hutan rimba dan dibawa menjumpai penjabat 

Gubernur Kalimantan Sarkawie beserta rombongan di Banjarmasin pada 

bulan Maret. Simbar mengatakan pada mereka, dia punya ’10.000’ anak buah 

di seluruh Kalimantan Tengah. Rombongan kemudian melakukan perjalanan 

bersama ke Buntok dan Bundar untuk menyaksikan sumpah simbolis kesetiaan 

kepada negara oleh 400 orang di antaranya di masing-masing tempat (Merdeka 

23-02-1957, 01-03-1957, 25-03-1957, 26-03-1957). Bulan berikutnya gerombolan 

itu menjadi tamu kehormatan saat perayaan resmi di setiap kabupaten dari 

tiga kabupaten yang akan menjadi bagian dari provinsi baru. Mereka diberi 

nama baru Front Pemuda untuk Pembangunan Kalimantan Tengah, yang 

masih dipimpin oleh Simbar, yang selanjutnya dipandang sebagai salah seorang 

pahlawan Kalimantan Tengah (Riwut 1993: 62; Usop 1996: 82).

Yang Kalah dan yang Menang

Daftar calon gubernur provinsi baru yang beredar di Banjarmasin menunjukkan 

siapa yang dianggap paling pantas mendapat kehormatan memimpin provinsi 

yang baru itu (Merdeka 27-04-1957). Nama Hausmann Baboe almarhum, bapak 

kesadaran diri etnis Dayak, masih menduduki tempat tertinggi di kalangan 

Dayak politik, sebab anak lelakinya Ruslan Babu yang saat itu konsul Republik 

Indonesia di San Francisco, ada di dalam daftar. Anaknya yang lain, saudagar 

Alfons Babu, sebelumnya pernah dijagokan, ketika untuk pertama kali timbul 

kegairahan tentang pembentukan provinsi tersebut tahun 1954 (Indonesia 

Berdjuang 21-04-1954). Calon lain adalah Christoffel Mihing, pegawai negeri 

di Banjarmasin yang pernah ingin mengirimkan gereja Kristennya untuk 

memerangi Darul Islam, mengetuai dewan Kongres Rakyat Kalimantan 

Tengah bulan Desember sebelumnya. Di daftar juga ada Mahir Mahar yang 

pernah masuk Dewan Dayak Besar di bawah Belanda. Lain lagi G. Obus yang 

pernah memberikan suara kepada Simbar dalam media nasional tahun 1954 
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dan menjabat sebagai bupati Barito pada waktu itu. Kemudian A. D. Ismail, 

pemimpin Partai Protestan Parkindo yang telah mendukung pembentukan 

provinsi sejak awal. Hanya calon J. M. Nahan, seorang Dayak Ma’anyan, yang 

relatif tidak dikenal. Tak seorang pun dari mereka terpilih sebagai gubernur, 

tetapi tak seorang pun juga kecewa. Semua pemain ini mendapat hadiah salah 

satu jabatan dari banyak jabatan yang kini terbuka, mulai dari manajer bank 

sampai ketua majelis.27

Calon terdepan untuk jabatan gubernur ternyata adalah Tjilik Riwut, yang 

waktu itu sedang memberikan olesan terakhir pada pemerintahan yang baru itu. 

Tjilik punya karisma, dan riwayatnya meyakinkan. Terdidik sebagai paramedis, 

ia telah berjuang sebagai gerilyawan Republik di pedalaman Borneo. Tahun 

1955, sebagai kepala distrik Kotawaringin, ia menasionalisasi perusahaan kayu 

Bruynzeel. Ia pun seorang pengarang yang produktif (Riwut 1952, 1958, 1962, 

1993). Ia telah mengajukan usul sendiri untuk membentuk sebuah provinsi 

baru tahun 1954, yang harus dinamakan Kalimantan Selatan, dengan Sampit 

sebagai ibu kotanya (Indonesia Berdjuang 01-04-1954, 03-04-1954). Orang-orang 

Dayak telah membanjiri Sampit untuk menyatakan dukungannya, dan sebuah 

panitia ’Orang Dayak Kotawaringin’ telah dibentuk untuk memajukan gagasan 

itu (Indonesia Berdjuang 18-05-1954, 12-08-1954). Setelah Milono menjabat 

sebagai gubernur selama beberapa bulan, Tjilik Riwut menjadi gubernur Dayak 

pertama untuk Kalimantan Tengah (1957-1967). Orang Dayak memegang 

jabatan itu sampai tahun 1984. Baru saat puncak kejayaan Orde Baru jabatan 

gubernur jatuh ke tangan orang luar.

Ibu kota dibangun di Pahandut. Tjilik Riwut pernah memilih Sampit 

dengan alasan yang masuk akal bahwa di situ terdapat pelabuhan air dalam 

dan perusahaan kayu Bruynzeel. Tetapi, para aktivis Kalimantan Tengah yang 

berorientasi birokrasi membenarkan desa kecil Pahandut ini, yang hanya 

dapat membanggakan sebuah lapangan udara Jepang yang sudah ditinggalkan. 

Pahandut tepat sebagai sebuah ’pusat budaya’, kata mereka. Tempatnya tidak 

terjangkit ’mentalitas kota pelabuhan’ Sampit.28 Lagi pula Pahandut adalah 

tanah asal kelompok inti berpendidikan zending yang telah berjuang bagi 

pembentukan provinsi baru. Maraknya pembangunan yang dibiayai pemerintah 

jelas akan menguntungkan semua orang.29

27 Banyak nama tercantum dalam Riwut (1962).

28 NAG, Arsip Nederlands Commissariaat te Bandjarmasin, inv. no. 83: 18-03-1957; 07-05-1957.

29 Cepatnya pengkristenan awal abad ini hampir meyakinkan misi Jerman untuk memindahkan seminarinya 

dari Banjarmasin ke Kuala Kurung di atas Pahandut (Encyclopaedie 1917: 364).
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Simbar diperdayakan dengan sejumlah uang dan mencoba berkiprah 

di dunia bisnis. Ia tak cocok untuk itu dan jatuh bangkrut. Tahun 1961, ia 

kembali masuk hutan, masih membayangkan bahwa dirinyalah yang telah 

merintis jalan satu-satunya menuju keberhasilan politik (sementara itu, ia lupa 

lobi di Jakarta yang dilakukan orang-orang lain). Ia telah dilangkahi untuk 

menduduki jabatan gubernur sesudah masa jabatan Tjilik Riwut berakhir, dan 

ini membuatnya berang. Tetapi kali itu tak seorang pun melindunginya lagi. 

Simbar ditangkap dan meninggal dalam keadaan misterius tidak lama sesudah 

ia dibebaskan dari tahanan militer di Balikpapan, Kalimantan Timur. Penguasa 

setempat belum melupakan korban tewas di pihaknya akibat perbuatan Simbar, 

maka ada kecurigaan bahwa ia telah dieksekusi.30 Simbar boleh ditinggalkan. 

Embang sementara itu hidup sampai umur tua di Palangkaraya.

Renungan

Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah bukan bagian penting dalam 

sejarah Indonesia, bukan juga kisah yang begitu gemilang. Tetapi pembentukan 

provinsi ini menarik karena menggambarkan sebuah dinamika yang pernah 

penting. Sesudah berakhirnya Orde Baru tahun 1998, Jakarta yang lemah 

telah membentuk sejumlah besar distrik dan provinsi baru, banyak di 

antaranya mengikuti garis etnis. Dinamika politik lokal berwarna etnis sering 

disalahtafsirkan. Dalam cerita di atas, dinamika tersebut tidak ditentukan oleh 

gerakan pemberontakan, melainkan merupakan bagian dari gerakan loyalis di 

kalangan pegawai negeri bawahan. Pejuang gerilya ’liar’ yang terlibat dalam 

perjuangan bagi pembentukan sebuah provinsi terpisah hanyalah alat bagi 

pemain yang lebih penting. Pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah boleh 

dikatakan adalah mata pisau sebuah negara birokratis yang sedang meluaskan 

diri, dan sekaligus ditarik memasuki wilayah terpinggir kepulauan ini. Citra-

citra identitas kesukuan yang digunakannya tidaklah ’alamiah’, yaitu citra-

citra yang kuno, melainkan penemuan yang sangat baru. Di tangan mereka 

yang mempolitikkannya, citra-citra ini tak banyak dikaitkan dengan otonomi 

melainkan dengan penyesuaian, dan tak banyak dengan keinginan menentukan 

nasib sendiri dan demokrasi, melainkan dengan perluasan mesin pemerintahan 

yang menguntungkan bagi mereka.

30 Wawancara dengan T. T. Suan, Palangkaraya, 12 Mei 2003; hubungan pribadi dengan Marko Mahin 

12-12-2003 berdasarkan wawancara baru-baru ini dengan saudara lelaki Ch. Simbar, Damang Bubu 

Simbar.
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Ketika berkunjung ke Palangkaraya bulan Juli 1957 untuk meletakkan 

batu pertama, Presiden Soekarno tanpa disadari telah memberikan restu pada 

satu bentuk etnis kenegaraan di tingkat provinsi yang sangat bertentangan 

dengan peringatannya sendiri untuk menolak ’sukuisme dan separatisme’ 

(Merdeka 23-04-1957). Etnisitas pribumi yang liar tapi loyal, yang dengan 

tangkas dimanfaatkan baik oleh kaum birokrat provinsi yang berjuang untuk 

provinsi, maupun oleh A. H. Nasution dan letnan-letnannya di Jakarta yang 

memberikannya, tidak begitu merupakan satu bentuk perlawanan rakyat, 

melainkan satu elemen dalam politik persekongkolan yang dipraktikkan di 

antara Banjarmasin dan Jakarta. Bagaimana kiranya wujud perlawanan yang 

sungguh-sungguh berasal dari rakyat setempat terhadap penindasan—dan 

apakah perlawanan demikian akan mengambil idiom etnis itu juga—kita tidak 

bisa tahu dari cerita ini. Seandainya Simbar tidak dikooptasi, ia mungkin 

mengembangkan hubungannya dengan KRJT dari Ibnu Hadjar, dan siapa tahu 

berjuang bukan untuk sebuah provinsi, atau untuk Pancasila, ataupun untuk 

Islam, melainkan untuk keadilan sosial.

Episode yang dibahas di sini merupakan contoh pembangunan negara 

atau state-building berdasarkan desentralisasi yang pernah dialami Indonesia. 

Hasilnya adalah sebuah provinsi baru yang oleh para aktivis Dayak sudah lama 

dilukiskan sebagai ’sebuah Rumah Dayak’ (Usop 1996: 82). Politik identitas 

etnis telah diizinkan keberadaannya di Republik Indonesia, bukan karena para 

pemberontak etnis yang menginginkan separatisme telah memaksakannya, 

melainkan karena Jakarta sendiri telah memilih merekrut para loyalis provinsi 

yang telah menampilkan diri sebagai ’minoritas terbelakang yang mencari 

perlindungan’. Sikap mereka mirip sekali dengan sikap orang Dayak pada waktu 

Konferensi Malino tahun 1946 sebagaimana dilukiskan oleh orang Belanda. 

Politik sejenis muncul kembali pada tahun 2001 dalam wujud penyingkiran 

orang non-Dayak. Sebuah organisasi militan Dayak dihidupkan kembali, 

termasuk milisi yang mempunyai koneksi dengan elite yang mengingatkan 

kita pada gerombolan Ch. Simbar. Melalui tindakan-tindakannya organisasi ini 

berusaha mengarahkan politik kedaerahan pada zaman pasca-Suharto dengan 

mengusir semua pendatang dari Madura (Van Klinken 2002).
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ESTHER VELTHOEN

MEMETAKAN SULAWESI 

TAHUN 1950-AN 

Satu artikel dalam harian komunis Harian Rakjat menyatakan tahun 

1958 bahwa ”Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah yang terus-menerus 

dalam pemberontakan” (Harian Rakjat 01-09-1958). Mulai dengan insiden 

Andi Aziz bulan Mei 1950—Andi Aziz adalah seorang perwira KNIL yang 

menolak pendaratan pasukan dari Jawa di Makassar, yang menyebabkan 

terjadinya pertempuran beberapa hari—wilayah Sulawesi Selatan memang terus 

dirongrong berbagai macam konflik bersenjata sampai tahun 1960-an, yang 

sangat mengacaukan kehidupan beratus ribu penduduknya. Bagian selatan 

didominasi oleh pemberontakan Kahar Muzakkar yang meletus sebagai protes 

terhadap kebijakan personel tentara. Tahun 1953, Kahar Muzakkar menyatakan 

berafiliasi dengan pemberontakan Darul Islam yang bermaksud mendirikan 

negara Islam Indonesia dan sudah aktif di Jawa Barat dan Aceh. Yang menyusul 

adalah Permesta (1957-1961) yang walaupun dirancang dan diproklamasikan di 

Makassar, menyulut konflik bersenjata terutama di Sulawesi Utara dan Tengah, 

dan segera kemudian menjalin hubungan dengan gerakan bersenjata lain 

melawan pemerintah pusat di Sumatera—Pemerintah Revolusioner Republik 

Indonesia atau PRRI. Pertempuran yang berlarut-larut menyebabkan terjadinya 

militerisasi kehidupan sehari-hari masyarakat di seluruh Sulawesi Selatan dan 

militerisasi politik, yang sangat menghalangi perkembangan politik ’sipil’.

Tokoh yang nampak besar dalam sejarah Sulawesi Selatan tahun 1950-

an adalah Kahar Muzakkar. Dialah yang menyulut pemberontakan dan dapat 

mencengkeram Sulawesi dalam perang saudara selama lebih dari satu dasawarsa. 

Konflik dimulai sebagai sengketa tentang siapa yang harus diterima dalam 

tentara, dan di tingkat yang lebih pribadi, tentang kenyataan bahwa Kahar 

ditolak untuk menjabat sebagai jenderal divisi Hasanuddin yang berpangkalan 
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di Sulawesi.1 Menurut pendapatnya, batalion ini harus mencakup semua 

orang yang pernah berjuang dalam revolusi. Namun, pemerintah pusat tidak 

memasukkan semua bekas pejuang kemerdekaan, melainkan hanya menerima 

mereka yang sudah lulus ’skrining’. Maksud skrining adalah membatasi jumlah 

pejuang kemerdekaan yang dimasukkan dalam tentara, karena memasukkan 

semua mereka akan berarti melampaui kapasitas menajerial dan finansial 

pemerintah. Akibatnya, sejumlah besar anak buah Kahar yang tak memiliki 

cukup pendidikan atau pelatihan militer, tidak diterima dalam tentara nasional 

dan dirumahkan. Kahar tidak diberi kedudukan sebagai komandan divisi 

tentara di Sulawesi, dengan alasan yang berbeda. Kahar sendiri sudah mencapai 

pangkat letnan kolonel pada akhir revolusi, tetapi walau ia memperlihatkan 

cukup kecakapan dan karisma, ada kekhawatiran bahwa kencenderungan 

antifeodalnya mungkin dapat mengakibatkan terjadinya revolusi sosial terhadap 

kaum aristokrat Sulawesi Selatan. Selain itu, walau Kahar memiliki pendidikan 

lanjutan, pendidikan itu hanyalah di sekolah guru Muhammadiyah di Solo, 

yang mungkin tidak dipandang memenuhi syarat untuk mengangkatnya sebagai 

seorang jenderal dalam tentara profesional.

Dua penelitian terpenting mengenai Sulawesi Selatan masa 

pascakemerdekaan, oleh Barbara Sillars Harvey dan Anhar Gonggong, 

memusatkan perhatiannya pada diri Kahar Muzakkar. Karya Harvey (1974) 

merupakan uraian yang teliti sekali mengenai ketegangan antara pemerintah 

pusat yang menyebabkan Kahar Muzakkar menarik diri ke hutan tahun 1950, dan 

mengenai pemberontakan sesudah itu yang berlangsung sampai beberapa tahun 

setelah kematiannya pada tahun 1965. Penelitian Anhar Gonggong (1992) yang 

dibangun atas dasar karya Harvey, mencoba membingkai Kahar dengan latar 

belakang khas budaya Bugis dan Makassar. Ia melihat konsep sirih, kehormatan, 

sebagai kunci untuk memahami jawaban Kahar yang ditolak sebagai komandan 

batalion Hasanuddin dalam tentara nasional yang berpangkalan di Sulawesi. 

Ia juga menunjukkan jaringan kekerabatan sebagai pilar utama masyarakat 

Sulawesi Selatan. Kendatipun ada dimensi budaya lokal dalam tingkah laku 

dan gerakan Kahar, seyogianya jelas juga bahwa Kahar adalah seorang nasionalis 

dan memajukan gagasan-gagasan politik yang tak ada hubungannya dengan 

konsep-konsep yang berakar dalam budaya Sulawesi Selatan yang ’tradisional’. 

Gagasan-gagasan Kahar terilhami oleh keikutsertaannya dalam perjuangan 

nasionalis melawan penjajah Belanda.

1 Sultan Hasanuddin dari Goa, Sulawesi Selatan, hidup pada abad tujuh belas, berjuang melawan VOC, 

dan akhirnya dikalahkan pada tahun 1669.
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Dalam masa konflik yang berlarut-larut ini, satu isu pokok yang menjadi 

perdebatan adalah seberapa jauhlah otonomi daerah di satu pihak dan kontrol 

dari pemerintah pusat di lain pihak. Karangan ini bermaksud mengungkapkan 

kesulitannya untuk menentukan ’wilayah’ atau ’daerah’ mana sebenarnya yang 

bertentangan dengan pemerintah pusat di Jakarta. Saya tidak akan mengupas 

ketegangan antara ’Sulawesi’ dan ’pusat’, tetapi akan memfokuskan perhatian 

pada dinamika politik di bagian internal Provinsi Sulawesi bagian selatan. Karena 

sangat tidak homogen, maka perbedaan antara berbagai bagian Sulawesi Selatan 

merupakan faktor yang penting dalam menentukan hubungannya dengan 

pemerintah pusat. Ketegangan antara Sulawesi Selatan dan Jakarta tergandakan 

di tingkat yang lebih lokal dalam friksi di antara berbagai subdaerah. Saya 

akan mengarahkan perhatian khusus pada semenanjung tenggara (Kendari 

dan Kolaka) dan pada Tana Toraja yang waktu itu dan sekarang pun masih 

merupakan pinggiran dari ’pusatnya’ Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. 

Dengan mengarahkan perhatian pada perbedaan-perbedaan yang ada di Sulawesi 

Selatan, hubungan dengan pusat negara-kebangsaan yang baru itu dihadapkan 

pada latar belakang upaya-upaya memperebutkan kekuasaan di wilayah 

Sulawesi itu sendiri. Sejarah tahun 1950-an yang seringkali penuh kekerasan 

itu menyebabkan timbulnya milisi-milisi lokal yang mengambil tugas untuk 

mempertahankan komunitas desa terhadap para penyerang bersenjata, baik 

dari ’kaum pemberontak’ maupun sekali-sekali dari unit-unit tentara nasional. 

Pembentukan milisi tersebut, seperti misalnya di Toraja dan Sulawesi Selatan, 

pada gilirannya membantu terbentuknya identitas dan sikap lokal terhadap 

Makassar dan pemerintah pusat.

Konflik-konflik itu tidak hanya berbentuk konflik bersenjata, tetapi 

juga berbentuk usaha untuk mendirikan wilayah administratif tersendiri, baik 

provinsi maupun kabupaten. Tahun 1950, sesudah pecahnya negara federal 

Negara Indonesia Timur, dan tergabungnya dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) Sulawesi merupakan satu provinsi di bawah pimpinan 

seorang gubernur yang bermarkas di Makassar. Ketika pemberontakan sedang 

berlangsung, dan seluruh daerah terseret dalam konflik, terdengar suara-suara 

yang menyetujui pembentukan provinsi-provinsi terpisah, atau kabupaten-

kabupaten di dalam provinsi-provinsi itu. Banyak energi terbuang untuk 

mendukung atau sebaliknya menentang unit-unit administratif baru yang akan 

dibentuk pada tingkat provinsi, khususnya karena kabupaten itu dimaksud 

untuk menggantikan bekas daerah swapraja yang diperintah oleh kaum 

bangsawan tradisional.
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Usaha untuk mendukung atau menolak pembentukan unit-unit 

administratif baru, dan penetapan serta penetapan kembali perbatasannya, 

terjadi dengan latar belakang konflik bersenjata. Tuntutan untuk membentuk 

provinsi-provinsi tersendiri untuk Sulawesi Timur dan Sulawesi Tenggara akhir 

tahun 1950-an didorong keinginan untuk melepaskan diri dari Sulawesi Selatan, 

di mana sumber daya pemerintah terkuras oleh kampanye untuk menindas 

pemberontakan bersenjata Darul Islam. Kepentingan daerah-daerah Sulawesi 

di luar wilayah konflik itu tidak banyak mendapat perhatian dari pemerintah. 

Gagasan menjadi provinsi terpisah, walau barangkali terpinggirkan, tetapi 

dengan hubungan langsung ke Jakarta dalam negara-bangsa (nation-state) yang 

baru, rupanya lebih menarik daripada gagasan menjadi wilayah terpinggirkan 

dalam Provinsi Sulawesi yang lebih besar.

Darul Islam versus Republik Indonesia Tahun 1950-an

Pembagian wilayah paling tajam di Sulawesi bagian selatan pada tahun 1950-an 

tidak mengikuti garis politik atau etnis, tetapi perbatasan yang memisahkan 

dua wilayah pengaruh, yang umumnya disebut wilayah RI (Republik Indonesia) 

dan wilayah DI (Darul Islam). Darul Islam mengontrol sebagian besar wilayah 

pedesaan, sedangkan Republik menguasai kota utama Makassar dan kota-

kota provinsi yang lebih kecil serta wilayah-wilayah di sekitar pos militer 

pemerintah. Sesudah Kahar dan para pengikutnya menarik diri ke hutan pada 

tahun 1950, perbatasan di antara kedua wilayah pengaruh itu tetap relatif 

terbuka. Kecewa karena harapannya untuk diterima dalam tentara tak terkabul, 

Kahar mendirikan pemerintah di wilayah-wilayah yang di bawah kontrolnya, 

dan mengeluarkan sebuah konstitusi yang berwawasan nasionalis dan sekuler. 

Pasukannya yang semula dikenal sebagai Corps Tjadangan Nasional, diganti 

namanya dengan Tentara Kemerdekaan Rakjat tahun 1952. Tahun berikutnya 

Kahar memproklamasikan negara Islam, dan mengeluarkan konstitusi baru 

berdasar Islam, dengan demikian bergabung dengan gerakan Darul Islam yang 

sudah aktif di Jawa Barat dan Aceh.2 Proklamasi negara Darul Islam pada 7 

Agustus 1953 itu memperdalam perpecahan dengan Republik Indonesia. 

Kesetiaan baru antara Kahar Muzakkar dan gerakan Darul Islam yang lebih luas 

berarti putusnya perundingan dan awal kampanye militer, dan sebagai akibatnya 

perbatasan antara kedua wilayah pengaruh jadi lebih sukar diseberangi.3 

2  Untuk uraian yang lebih rinci mengenai periode awal ini lihat Velthoen 2004.

3 Wawancara dengan Siti Subaeda, Makassar, 9 November 2002.
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Walau terjadi sengketa ideologi yang sengit di antara partai-partai di 

tingkat nasional, di tingkat provinsi dan kabupaten partai-partai seperti Murba, 

Parkindo, dan PKI dipersatukan oleh kesetiaan bersama pada konstitusi 

Indonesia dan Pancasila serta oleh penentangan mereka terhadap negara Islam. 

Sesudah Kahar memproklamasikan negara Darul Islam, partai-partai politik 

di Palopo mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak Darul Islam dan 

mengedepankan Pancasila sebagai dasar negara. Pemilihan umum yang pertama 

pada tahun 1955 di Sulawesi Selatan, terutama di wilayah pedesaan di luar 

Makassar, pertama-tama dan terutama merupakan persaingan antara Darul Islam 

dan Republik. Angkatan perang Darul Islam merusak pemilihan umum lewat 

propaganda dan kekerasan seperti penculikan-penculikan dan penyerangan-

penyerangan atas desa-desa tempat berlangsung pendaftaran pemilih. Dua 

pejabat Departemen Penerangan terbunuh tahun 1954 ketika melakukan 

perjalanan ke pedalaman dan memutar film tentang pemilihan umum (Saleh 

1955). Anggota panitia pemilihan diculik atau dibunuh, penduduk desa yang 

pergi mendaftarkan diri sebagai pemilih diancam, dan administrasi para pemilih 

dihancurkan di beberapa wilayah.

Geografi politik waktu itu sangat rumit dan tidak menentu. Pembagian 

wilayah antara yang dikuasai DI dan pemerintah disilangsiuri arus manusia dan 

barang yang menyeberang perbatasan. Para pengungsi dari pedalaman masuk 

kota, dan bahan pangan, obat-obatan serta peralatan kantor mengalir dari kota 

ke hutan. Penting untuk diperhatikan, perbedaan antara tentara pemerintah 

dan gerilyawan dikaburkan oleh unit-unit tentara pemerintah yang dipimpin 

oleh ’kepala-kepala perang’ (warlords) yang secara resmi diterima dalam TNI 

(Tentara Nasional Indonesia—tentara pemerintah pusat) tetapi masih mengikuti 

agenda sendiri, seperti unit-unit Andi Selle. Unit-unit seperti yang dipimpin 

oleh Andi Selle itu secara resmi berada di pihak pemerintah, tetapi meneruskan 

operasi sebagai bandit.

Beberapa wilayah di Sulawesi Selatan dan Tenggara tidak berada dalam 

kekuasaan Darul Islam maupun TNI. Laporan tentara yang berpatroli maupun 

keterangan lisan menunjukkan bahwa kontrol TNI tidak lebih dari beberapa 

kilometer di luar perbatasan pos-pos tentara. Ada juga wilayah-wilayah yang 

lumayan luas dan tidak berada dekat pos-pos tentara, tetapi secara teratur 

mengalami gangguan hebat dari DI atau pasukan-pasukan lain, bahkan dari 

TNI. Salah satu wilayah seperti itu adalah Pulau Kabaena, sebuah pulau di 

selatan semenanjung tenggara Sulawesi. Para sesepuh dari Kabaena pernah 
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membentuk kelompok pelobi untuk menyampaikan permohonan kepada 

pemerintah di Makassar dan Jakarta agar membangun pos militer di pulau 

itu guna melindungi penduduk dari serangan DI dari daratan. Tetapi birokrasi 

pemerintah yang berada dalam keadaan genting tidak menghiraukan permintaan 

itu, hingga penduduk Kabaena membentuk milisi sendiri. Hal serupa terjadi 

di Mamasa, di timur laut Toraja, tempat batalion ’710’ di bawah Andi Selle 

beroperasi yang terkenal buruk namanya. Andi Selle secara resmi diterima di 

TNI, tetapi banyak anak buahnya yang masih mengakui pimpinannya tidak 

diterima di TNI. Bahkan unit-unit yang secara resmi berada di bawah TNI 

masih sering bertindak sebagai bandit, menjarah, dan merampok penduduk 

lokal tanpa dasar ideologi yang jelas. 

Situasi yang bahkan lebih rumit terdapat di Konawe, pedalaman 

semenanjung tenggara. Penduduk Tolaki di sana mendapat serangan baik dari 

pasukan DI yang aktif di Sulawesi Tenggara pada akhir tahun 1950-an maupun 

dari batalion TNI yang ditempatkan di Kendari di bawah pimpinan Makatang 

Daeng Sibali, seorang bangsawan Makassar yang ikut berjuang dalam revolusi. 

Baik di Kendari maupun Konawe, identitas lokal jauh lebih berperan dalam 

memobilisasi rakyat untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap ancaman 

dari luar, baik dari tentara nasional maupun tentara Darul Islam.

Baik di pihak DI maupun di pihak RI ada usaha untuk menciptakan 

negara baru, modern, dan menyingkirkan unsur-unsur ’terbelakang’ dari masa 

lalu, seperti misalnya ’feodalisme’. Pihak Darul Islam melakukan kampanye 

melawan adat kebiasaan dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan Islam. 

Kepercayaan-kepercayaan sinkretis, praktik-praktik pedukunan dan pemujaan 

terhadap roh ditiadakan. Di samping itu, Darul Islam meniadakan gelar-gelar 

kebangsawanan, karena perbedaan demikian dianggap berdasar tradisi dan tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Larangan-larangan demikian merupakan 

kelanjutan logis dari perdebatan yang telah berlangsung sejak paling tidak 

tahun 1930-an di kalangan Muhammadiyah, sebuah organisasi modernis yang 

menekankan pendidikan dan penafsiran reformis Islam. Di samping menentang 

berbagai manifestasi tradisi, Darul Islam juga menentang salah satu lambang 

yang paling nyata dalam gaya hidup modern, yaitu kota. Sebetulnya orang 

yang tinggal di sebelah perbatasan yang dikuasai Darul Islam sering berbicara 

tentang ’tentara kota’ dan ’kemewahan kota’ seperti gula putih, tepung putih, 

tepung susu dan rokok putih, yang dilarang di wilayah Darul Islam. Namun 

unsur-unsur ’modern’ lain seperti lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi 
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pendidikan yang disponsori pemerintah DI seperti organisasi wanita Gerwais, 

diterima dan dibentuk sesuai cita-cita Darul Islam.4

Di pihak RI, retorika yang mengilhami revolusi telah menjadi ideologi 

dominan negara yang baru. Pemerintah yang baru mulai mengindonesiakan 

infrastruktur kolonial yang diwarisinya, dan membangun negara baru yang 

modern, termasuk pertanian yang termekanisasi, pendidikan, pelayanan 

kesehatan, media massa, dan yang terpenting, sebuah tentara yang profesional. 

Tetapi, pemerintah tidak sanggup mengerahkan usaha untuk membangun 

negara, melainkan harus menghadapi pemberontakan Darul Islam, yang 

memerlukan kampanye militer yang tinggi biayanya, sekaligus mengacaukan 

ekonomi serta mengakibatkan banjir pengungsi.

Konflik yang membagi wilayah bagian selatan Sulawesi, yang semula 

merupakan sengketa mengenai tentara macam apa yang harus dimiliki 

Indonesia, telah berkembang menjadi konflik antara ideologi-ideologi yang 

berbeda tentang bagaimana menjalankan negara dan dasarnya seharusnya 

seperti apa. Kedua belah pihak memiliki pendekatan modern dan universalis, 

dan keduanya telah meninggalkan masa lalu sebagai sumber legitimasi. Di balik 

retorika negara, realitas politik dan sosial lokal membentuk terintegrasinya 

daerah ke dalam Republik yang baru merdeka. Dalam pararaf-paragraf berikut, 

saya akan membicarakan Toraja, Konawe, dan Buton sebagai kasus-kasus yang 

menggambarkan keanekaragaman di Sulawesi, karena masing-masing memiliki 

sejarah khasnya dalam penyesuaiannya dengan negara-kebangsaan yang baru.

Menetapkan Tana Toraja Tahun 1950-an

Toraja adalah wilayah Rantepao dan Makale yang terletak di dataran tinggi, 

bersawah, dengan penduduk yang sebagian besar beragama Kristen.5 Sebagian 

kerabat bangsawan daerah selatan yang kemudian menjadi Tana Toraja masih 

mempertahankan hubungan yang bersifat taklukan dengan Luwu, sebuah 

kesatuan politik daerah pantai yang luas tetapi longgar organisasinya, yang 

memiliki daerah taklukan yang luas di Sulawesi Tengah dan Tenggara. Adanya 

hubungan taklukan ini menjadi dasar bagi pemerintah kolonial Belanda untuk 

memasukkan Toraja dalam satuan administratif swapraja Luwu pada tahun 

4 Gerakan Wanita Islam yang diketuai oleh istri Indo Kahar Muzakkar, Corry van Stenus.

5 Dalam literatur etnografi semula ada kekacauan, karena dua serangkai linguis dan misionaris terkenal 

Adriani dan Kruyt menggunakan istilah Toraja untuk penduduk pedalaman Sulawesi Tengah dan 

Tenggara. Adriani dan Kruyt 1912.
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1905, sesudah daerah itu diperintah langsung oleh Belanda. Pemasukan Toraja 

ini ditentang keras sesudah Indonesia merdeka.

Baik penduduk wilayah dataran tinggi yang termasuk Toraja dan 

Rongkong sekarang, maupun penduduk dataran pantai Luwu berbicara bahasa 

Ta’e (kecuali di kota Palopo di mana orang lebih banyak berbicara bahasa 

Bugis). Namun, pertalian bahasa tidak mendatangkan kesatuan politik atau 

budaya, karena penduduk wilayah pantai telah mengalami pengaruh dari luar, 

telah bercampur dengan orang Bugis dari daerah-daerah Sulawesi Selatan yang 

lain, dan paling tidak dalam sebutan beragama Islam.6 Ada pertentangan sejak 

lama antara kelompok dataran tinggi yang umumnya masih, dengan kelompok 

tetangganya di dataran rendah yang kebanyakan beragama Islam dan berbudaya 

Bugis. Dataran rendah didominasi oleh Luwu yang umumnya dipandang 

sebagai kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Persekutuan Basse Lepongan Bulan, 

pada akhir abad ke-17 dibentuk untuk melawan penaklukan Arung Palaka dari 

dataran tinggi, sering disebut sebagai awalnya identitas dataran tinggi yang 

ditempa sebagai lawan Bugis dari dataran rendah. Namun persepsi diri ’Toraja’ 

sebagai satu kelompok tersendiri baru mulai dirasakan tahun 1930-an sebagai 

akibat pengaruh penjajahan dan misi Kristen (Bigalke 1981: 14-6).

Selama pendudukan Jepang, selaan singkat otonomi Toraja dipatahkan 

oleh pengembaliannya kekuasaan Luwu atas daerah tersebut. Hal itu terjadi 

bersamaan dengan kebangkitan adat-istiadat Toraja dan keaktifan Islam, yang 

membuat orang Kristen berkedudukan defensif (Bigalke 1981: bab 9). Ketika 

Belanda kembali, Toraja dipisahkan dari Luwu pada tahun 1947 sebagai respons 

atas tuntutan para pemimpin Toraja yang mengklaim bahwa sebelum tahun 1905, 

di masa prakolonial, secara efektif wilayah mereka tidak merupakan bagian dari 

Luwu. Gerakan otonomi Toraja ini dikenal juga dengan nama gerakan Toradja 

Raya. Pemerintah Belanda merasa bahwa klaim ini tidak dapat diabaikan, dan 

merancang sebuah dekrit untuk memisahkan Toraja dan melembagakan sebuah 

pemerintah daerah yang berwenang atas semua lembah (lembang) besar-kecil, 

yang masing-masing merupakan kesatuan politik tersendiri.7 

Kahar Muzakkar yang berasal dari dataran rendah Luwu, semula mendapat 

banyak dukungan di Toraja. Ia dianggap mewakili Sulawesi, tidak hanya Luwu, 

6  Luwu umumnya dipandang sebagai kerajaan Bugis yang tertua, karena itu paling bergengsi, walau tidak 

berpengaruh di bidang ekonomi dan politik selama beberapa abad. Namun secara budaya, Luwu berada 

di pinggiran dunia Bugis sebab bahasa Bugis kebanyakan dipakai di Palopo, sedangkan sebagian besar 

penduduk Luwu berbicara bahasa Ta’e.

7 Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Arsip Algemene Secretarie en het Kabinet van de Gouverneur-

Generaal 1944-1950, inv. no. 601 (1946-1949), ‘Daerahvorming’.
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dan mempertahankan kepentingan Sulawesi menghadapi dominasi pemerintah 

pusat. Antagonisme antara Toraja dan Luwu dalam samaran masalah keagamaan 

dan etnis masa itu, baru mulai tampak sesudah Kahar Muzakkar secara resmi 

memproklamasikan Darul Islam pada tahun 1953. Pembelokan pemberontakan 

ke arah agama ini menggoncangkan banyak orang di daerah itu. Terdengar 

desas-desus bahwa orang Kristen dikejar-kejar di dataran tinggi Luwu, begitu 

pula cerita-cerita tentang orang yang dipaksakan masuk Islam, wanita Kristen 

yang dipaksakan kawin dengan pria Islam, dan terbunuhnya pendeta Sangka 

dari Rongkong yang belum terlupakan sampai sekarang. Pemerintah tidak bisa 

atau tidak ingin campur tangan.

Munculnya konsep Benteng Kristen, istilah yang sekarang umum dipakai 

oleh orang Toraja untuk melukiskan posisi mereka di tengah daerah sekitarnya 

yang mayoritas Islam, adalah hasil dari proses sejarah di mana hubungan antara 

pantai dan pedalaman semakin dikerangkakan sebagai hubungan Kristen lawan 

Islam. Saat-saat yang menentukan adalah kampanye-kampanye militer terhadap 

Toraja yang dipimpin oleh Andi Sose pada tahun 1953 dan 1958, yang pada 

waktu itu dan sekarang pun masih dianggap sebagai usaha mengislamkan Toraja. 

Andi Sose, anak seorang bangsawan dari Enrekang yang berbatasan dengan 

Toraja sehingga banyak ada hubungan kekerabatan di sana, adalah pemimpin 

gerilya setempat selama revolusi yang semula menolak bergabung dengan 

tentara Indonesia, tetapi berhasil ditarik ke pihak pemerintah pusat pada tahun 

1952, bertentangan dengan kehendak Kahar.8 Sesudah terjadi ketegangan yang 

semakin mendalam antara dia dan Frans Karangan, salah seorang anak buah 

Andi Sose yang bertanggungjawab atas Toraja, Andi Sose menyerang Toraja, 

tetapi terpaksa mengundurkan diri, dan baru kembali empat tahun kemudian. 

Tahun 1957, Permesta diproklamasikan di Makassar, suatu gerakan politik yang 

menginginkan otonomi yang lebih luas dari Jakarta. Gerakan ini tidak mendapat 

banyak dukungan di Sulawesi Selatan selain dari kaum elite berpendidikan di 

Makassar, tetapi berubah menjadi pemberontakan bersenjata di Sulawesi Utara. 

Mengambil keuntungan dari situasi itu, Andi Sose menyerang Toraja dengan 

alasan Toraja berpihak pada gerakan pemberontak Permesta, karena Toraja 

beragama Kristen maka dapat dipercaya pasti mendukung Sulawesi Utara yang 

sesama Kristen.

8 Menurut koran lokal Rakjat Berdjoang, Andi Sose bergabung dengan TNI karena berbeda pendapat 

dengan Kahar; ia lama ragu-ragu apakah akan membentuk gerombolan sendiri atau bergabung dengan 

tentara. Ministerie van Buitenlandse Zaken, ’s-Gravenhage, Arsip Code 9, Indonesië 1945-1954, inv. no. 

2567, “Kort politiek overzicht over de maand mei 1952.”
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Penolakan terhadap usaha yang dikira untuk mengislamkan Toraja itu 

memperkokoh artinya Toraja sebagai wilayah Kristen.9 Latar belakang politik 

yang lebih bersifat lokal mengenai penetapan masyarakat Kristen di dataran 

tinggi sebagai sasaran itu terungkap dalam laporan komisaris Belanda yang 

ditempatkan di Makassar untuk mengurusi kepentingan perusahaan dan 

perorangan Belanda dan untuk memantau situasi politik. Ia menyatakan bahwa 

kelompok Kristen yang paling rentan terhadap pengejaran gerilya Darul Islam 

adalah mereka yang baru saja masuk Kristen di daerah perbatasan antara Toraja 

dan Luwu. Masuknya agama Kristen dilaporkan sebagai akibat tekanan dari 

TNI sesudah runtuhnya Negara Indonesia Timur untuk memilih antara agama 

Islam atau Kristen.10 Serangan terhadap orang-orang yang baru masuk Kristen 

ini mungkin saja disebabkan karena orang Luwu dari dataran rendah merasa 

benci bahwa para bekas taklukannya keluar dari Islam, yang dapat ditafsirkan 

sebagai penolakan atas kekuasaan Luwu. Banyak di antara orang Luwu itu 

bergabung dengan gerakan Kahar.

Menarik bahwa surat protes dari gereja Toraja di Palopo terhadap pengejaran 

orang Kristen oleh pasukan Kahar kepada perwakilan departemen agama disusun 

dalam bahasa kewarganegaraan dan hak-hak asasi manusia. Surat itu merujuk 

pada konvensi hak-hak manusia di Jenewa yang telah diratifikasi oleh pemerintah 

Indonesia dan hak untuk bebas beragama sebagaimana tercantum dalam undang-

undang dasar Indonesia. Surat protes ini menunjukkan bahwa bahkan di wilayah 

pertanian yang terpencil itu para pemimpin Kristen memandang dirinya sebagai 

anggota komunitas nasional dan internasional.11 Parkindo cabang Palopo dan 

demikian pula cabang Partai Kristen Indonesia di sana mengangkat masalah 

pengungsi dalam dewan perwakilan rakyat daerah, dan bahkan berhasil mendapat 

bantuan dari Amerika Serikat. Lobi Kristen juga berhasil mendapatkan bantuan 

untuk pengungsi lewat hubungannya dengan gereja-gereja Belanda, dengan 

menyerukan arti persaudaraan dan kesahidan Kristen.12

Di Indonesia pasca-Orde Baru sekarang ini, saat sering terjadi konflik-

konflik keagamaan, paling tidak yang nampaknya seperti itu di permukaan, 

9 Diks Pasande (2002) menyatakan bahwa motif Andi Sose bukan keagamaan, tetapi politik dan 

ekonomi.

10 Negara Indonesia Timur (NIT) adalah negara federal yang dibentuk pada tahun 1946 dengan bantuan 

pemerintahan Belanda yang kembali ke Indonesia. NIT dibubarkan bulan Agustus 1950 ketika 

pemerintahnya bergabung dengan Republik Indonesia kesatuan.

11 Nationaal Archief, ‘s-Gravenhage, Arsip Ministerie van Buitenlandse Zaken: Nederlands Commissariaat 

te Makassar (Indonesië), (1947) 1950-1957, inv. no. 197, Makassar 27 November 1952, surat dewan gereja 

Toraja di Palopo kepada Kantoor voor Godsdienstzaken di Palopo.

12 Wawancara dengan Yermia Rante, Palopo, Oktober 2002.
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hubungan Bugis-Toraja masa lalu dengan mudah dianggap diwarnai unsur 

keagamaan pula. Namun, kalau diperhatikan daerah pinggiran yang sekarang 

dikenal sebagai Tana Toraja, maka sikap-sikap antardaerah lebih keropos 

di masa lalu dan barangkali kurang didasarkan atas perbedaan keagamaan 

daripada sekarang. Walaupun ada tuduhan dari Andi Sose bahwa orang Toraja 

mendukung pemberontakan Permesta atas dasar solidaritas Kristen, nyatanya 

banyak orang Toraja bergabung dengan sebuah milisi, GPST, Gerakan Pemuda 

Sulawesi Tengah, yang bertempur berdampingan dengan TNI melawan 

Permesta di Sulawesi Tengah. Gerakan ini yang sampai sekarang sedikit sekali 

didokumentasikan dan belum diteliti secara mendalam, diperkirakan oleh 

seorang bekas anggotanya berjumlah sampai 25.000 anggota resmi ditambah 

kelompok lokal yang ambil bagian dalam pertempuran tetapi tidak terdaftar 

atau dipersenjatai oleh GPST. Tuntutan politiknya adalah dibentuknya sebuah 

provinsi tersendiri yang terdiri dari Sulawesi bagian selatan tengah, yang kurang 

lebih sama dengan bekas wilayah Luwu. Tiga anggota gerakan ini diutuskan 

berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan presiden guna membicarakan 

kemungkinan membentuk satu provinsi tersendiri, tetapi akhirnya itu gagal 

terwujud.13 Sekiranya aspirasi itu terwujud, Toraja akan menjadi bagian dari 

Provinsi Sulawesi Tengah, bukan Sulawesi Selatan.

Karena Toraja tidak dapat memperoleh otonomi ataupun tempat penting 

di Provinsi Sulawesi Tengah, hasil dari tahun 1950-an dan awal tahun 1960-

an yang kacau adalah dukungan penuh terhadap ’pusat’ yang dikira sekutu 

terbaik untuk sebuah minoritas yang dikelilingi para tetangga yang berpotensi 

bermusuhan dan bersifat ekspansif.

Semenanjung Tenggara: Pasukan Djihad Konawe versus Darul 

Islam dan TNI

Kalau perbedaan antara Toraja dengan daerah Sulawesi Selatan masih dapat 

selebihnya bisa ditelusuri dari adanya penonjolan identitas lokal dalam judi 

politik untuk memperoleh otonomi dan kebebasan dari campur tangan dan 

gangguan luar, maka situasi di Sulawesi Tenggara tahun 1950-an lebih rumit 

lagi. Dua kelompok etnis utama di semenanjung itu adalah Tolaki (bagian 

timur) dan ToMekongga (bagian barat). Bahasa ToMekongga memang masih 

serumpun dengan bahasa Tolaki, dan secara budaya keduanya sangat mirip. 

13 Wawancara dengan Samuel Sampelita Danduru, Buntao’, Kecamatan Sanggalangi’, Tana Toraja, 3 

November 2002.
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Kaum bangsawan Tolaki dan ToMekongga terjalin dalam hubungan kekerabatan 

yang erat pula. Namun demikian, sejarah mereka sebelum dan selama masa 

penjajahan membuat dua suku ini menempuh jalan yang sangat berbeda dalam 

perang kemerdekaan dan sepanjang tahun 1950-an.

Konawe adalah nama kekuasaan Tolaki sebelum masa penjajahan Belanda, 

yang ada di bagian pedalaman timur semenanjung tenggara. Dalam sejarahnya, 

Konawe terkait dengan Kerajaan Bone Sulawesi Selatan yang merupakan kekuatan 

politik dominan di daerah itu sejak akhir abad ke-17 sampai masa perluasan 

negara kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Para pendatang Bugis mulai 

menetap di pesisir semenanjung tenggara dari abad ke-17, dan terus-menerus 

memasuki daerah ini sampai masa pascakemerdekaan. Para pengamat Eropa 

mencatat sekitar tahun 1830 dan pada tahun 1903 bahwa masyarakat Konawe 

tidak lebih dari federasi longgar yang terdiri dari kesatuan-kesatuan yang lebih 

kecil, yang masing-masing diperintah oleh kaum bangsawan (Vosmaer 1839). 

Wilayah pantai Laiwui mulai mendominasi pedalaman Konawe karena menguasai 

arus perdagangan dan persenjataan luar ke sana (Velthoen 2002: bab 6 dan 7).

Di samping menjadi zona perbatasan politik, semenanjung ini menjadi 

medan persaingan antarkelompok keagamaan pula. Kaum misionaris Belanda 

mulai bekerja di semenanjung tenggara ini pada tahun 1916 sampai 1942, tetapi 

hanya berhasil mengkristenkan sekitar 10% penduduk. Melalui hubungan resmi 

antara bangsawan Tolaki dengan Kerajaan Bugis dari Bone agama Islam juga 

telah diperkenalkan, tetapi pengaruhnya tetap sangat terbatas sampai tahun 

1920-an dan 1930-an ketika guru-guru agama Islam mulai masuk ke pedalaman, 

seringkali dengan dukungan para bangsawan setempat. Persaingan langsung 

antara Kekristenan dan Islam yang masih terbatas sejalan dengan pengaruh 

gagasan-gagasan nasionalis yang terbatas pula. Secara umum, wilayah Konawe 

dan kota Kendari agaknya kurang tersentuh arus luas nasionalisme dibandingkan 

Toraja, walaupun minoritas kecil yang berpendidikan terpengaruh oleh gagasan-

gagasan baru itu.

Secara historis, semenanjung tenggara itu berfungsi sebagai tempat 

pembuangan dan sebagai daerah pinggiran Sulawesi Selatan. Pola sebagai 

daerah pinggiran di bawah pengaruh Sulawesi Selatan ini berlangsung terus 

sampai masa pascaperang. Makassar dan Jakarta tetap menjadi pusat-pusat 

administratif yang utama, tetapi kini dalam konteks baru Indonesia merdeka.14 

14 Wawancara dengan Lambauta, Kelurahan Landono, Kecamatan Landono, Kabupaten Kendari, 20 

September 2001.
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Sejak proklamasi kemerdekaan, orang Tolaki yang pro-Belanda langsung 

berhadapan dengan tetangganya yang nasionalis di sisi lain semenanjung 

tenggara, yaitu orang ToMekongga.

Berbeda dengan orang Tolaki, orang ToMekongga sejak dahulu kala 

mempertahankan hubungan erat dengan Luwu, bukan dengan Bone, dan diperintah 

oleh kaum bangsawan Luwu sampai tahun 1942. Orang Jepang memutus ikatan 

administratif antara Kolaka dengan Luwu, dan menggabungkan Tolaki dan 

ToMekongga dalam satu unit administratif.15 Karena ikatan erat antara Luwu 

dengan ToMekongga tetap berlangsung, maka tidak mengherankan bahwa ketika 

penguasa Luwu Andi Djemma mengambil sikap keras pro-Republik dan menentang 

kembalinya Belanda, ToMekongga mengikutinya. Penguasa Tolaki sebaliknya 

memilih bekerja sama dengan administrasi Belanda yang datang kembali.

Tahun 1952, banyak di antara pejuang kemerdekaan ToMekongga 

bergabung dengan Kahar Muzakkar yang kebetulan berasal dari Luwu, dan 

berjuang melawan pemerintah pusat, walau penguasanya Andi Djemma terus 

mendukung Republik yang baru. Kolaka sebagai kota asal ToMekongga menjadi 

’kota kesayangan’ pasukan Kahar, yang relatif tidak banyak mendapat gangguan 

atau serangan. Namun Tolaki di sisi timur semenanjung tidak bersimpati 

terhadap Kahar Muzakkar dan gerakannya, dan oleh karena itu secara teratur 

mendapat serangan, dan sebagian dipaksa bergabung. Dengan demikian, 

pedalaman semenanjung tenggara sebagian besar Ófg"hcevqÓ merupakan wilayah 

Darul Islam. Hanya kota Kendari merupakan pangkalan aman di tangan TNI, 

sehingga dibanjiri pengungsi dari pedalaman bagian Tolaki.

Tetapi garis pemisah antara DI dan RI tidak seterang sebagaimana 

diharapkan banyak orang Tolaki. Pasukan Djihad Konawe atau PDK belum 

dibentuk sampai akhir tahun 1950-an. Milisi ini dibentuk oleh orang Tolaki 

pedalaman sebagai jawaban atas ancaman dari batalion TNI setempat maupun 

angkatan bersenjata Darul Islam. Batalion TNI baru ditempatkan di sana 

pada tahun 1956, di bawah komando Sibali. Anak buah Sibali tidak menjaga 

keamanan dan memerangi Darul Islam, melainkan diketahui memperkosa 

perempuan, merampas bahan pangan, ternak, dan barang-barang berharga lain. 

Secara luas diyakini pula bahwa Sibali sesungguhnya berpihak pada Kahar yang 

sama-sama bekas pejuang kemerdekaan, dan juga berasal dari Sulawesi Selatan. 

Kecurigaan ini dibenarkan oleh kenyataan bahwa tidak pernah terjadi adu 

senjata yang serius antara kedua kelompok itu.

15 Kesatuan ini menjadi provinsi tersendiri pada tahun 1964.
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Hal yang merumitkan ialah, kata ’jihad’ dalam nama milisi Tolaki yang 

merupakan istilah Islam tidak menunjukkan adanya maksud PDK untuk 

mendirikan negara Islam, dan bahkan dapat diartikan sebagai tindak menantang 

gerakan Darul Islam. Jihad dalam konteks ini berkonotasi perjuangan Tolaki 

demi ’kebenaran’ dan ’keadilan’, bukan bersedianya untuk tunduk kepada cita-

cita Kahar. Menurut seorang bekas anggota PDK, DI menyatakan diri Islam, 

tetapi sebaliknya melakukan kejahatan-kejahatan yang bertentangan dengan 

ajaran-ajaran Islam.16 Yang jelas, ada juga unsur anti-Bugis dan anti-Sulawesi 

Selatan dalam PDK, yang harus dipahami sebagai akibat langsung dari tingkah 

laku buruk Sibali dan anak buahnya, yang dilatarbelakangi rasa benci lama, 

terhadap orang Bugis. Selain TNI yang terdiri dari orang Bugis dan Makassar, 

PDK menyasar juga sebuah desa transmigrasi yang terdiri dari ’veteran’ 

pejuang kemerdekaan yang berasal dari Sulawesi Selatan yang disponsori 

pemerintah.17 PDK tidak memandang dirinya antipemerintah, tetapi karena 

ia mempertahankan diri terhadap pasukan Sibali yang merupakan bagian dari 

tentara pemerintah, maka secara teknis mereka melawan pemerintah. Pada 

tahun 1958, Sibali dan anak buahnya diganti oleh pasukan pemerintah yang 

kurang menyakitkan hati orang Tolaki.

Dalam perundingan dengan pemerintah, PDK berusaha agar semua 

anggotanya diterima dalam TNI, seperti para gerilyawan Sulawesi Selatan 

di bawah pimpinan Kahar sebelum menarik diri ke hutan. Orang Tolaki 

berharap bahwa batalion TNI yang terdiri dari orang setempat akan menjamin 

perlindungan terhadap batalion-batalion yang korup dari tempat lain. 

Perundingan ini mengalami kegagalan ketika diumumkan bahwa hanya satu 

batalion PDK akan diterima dalam TNI. Laporan pers menggambarkan PDK 

sebagai gerakan pengacau yang melawan pemerintah, bukan hanya serangan-

serangan DI (Pedoman Rakjat 11-01-1958, 24-01-1958). Inilah sebabnya, 

menurut bekas pejuang PDK Lambauta, mengapa tuntutan PDK dikurangi 

16 Wawancara dengan H. M. Tahrir, Kolaka, 25 September 2002; dan dengan Lambauta, Kelurahan 

Landono, Kecamatan Landono, Kabupaten Kendari, 20 September 2001.

17  Dalam pengertian pengikut PDK, para pemukim Bugis itu adalah sekutu pasukan Sulawesi Selatan yang 

kasar. Para pemukim ini dikabarkan memandang rendah orang Tolaki dan selalu menghina mereka. 

Menurut Tahrir yang orang Bugis kelahiran Kolaka dan kawin campur dengan orang dari aristokrasi 

ToMekongga/Tolaki, orang Tolaki tidak suka bahwa pemukiman baru itu demikian maju, berhasil, dan 

makmur, karena orang Bugis memang bekerja keras dan tahu bagaimana hidup. Pemukiman kembali 

veteran itu barangkali salah satu proyek yang ditangani oleh Biro Rekonstruksi Nasional, sebuah badan 

pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu para bekas pejuang kemerdekaan untuk kembali 

ke masyarakat sipil (lihat misalnya Ministerie van Buitenlandse Zaken, ‘s-Gravenhage, Arsip Code 9, 

Indonesië 1945-1954, inv. no. 2473, Verslag 1951). Usahanya terhalang oleh langkanya dana dan oleh 

terus terjadinya konflik bersenjata di Sulawesi Selatan.
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dan misalnya melepaskan tuntutan agar nama kabupaten mereka diganti dari 

Kendari (nama ibu kota pesisir) menjadi Konawe. Baru pada tahun 2001, jadi 

sampai era Reformasi dan menjelang peraturan baru tentang otonomi daerah, 

permintaan itu akhirnya diajukan dan dikabulkan pada tahun 2003.

Konflik antara DI dan TNI di semenanjung tenggara merupakan kelanjutan 

perpecahan historis tahun 1950-an yang berasal dari masa prakolonial, tetapi 

muncul kembali dalam konteks perjuangan untuk negara-kebangsaan yang 

baru. Gerakan Darul Islam bertahan paling lama di semenanjung tenggara ini. 

Gangguan berlangsung sampai tahun 1970, lima tahun sesudah Kahar Muzakkar 

ditembak oleh pasukan TNI dekat Lasolo yang terletak di muara sebuah sungai 

di utara Kendari, saat ia mengundurkan diri tahun-tahun belakangan itu akibat 

kampanye militer terhadapnya. Intensitas dan lamanya konflik di semenanjung 

tenggara ini memudarkan seperangkat persaingan lain, yaitu antara daratan 

Sulawesi Tenggara dan Buton yang merupakan pusat politik prakolonial yang 

paling penting di Sulawesi bagian timur.

Buton Mengajukan Tuntutannya pada Republik

Kesultanan Buton sejak dahulu kala beroperasi di wilayah lokal Sulawesi 

bagian timur, dengan mencoba memberlakukan kekuasaannya di daerah yang 

berdekatan seperti Muna dan daratan Sulawesi bagian tenggara, dan juga ikut 

berperan di wilayah adu kekuasaan regional yang lebih luas antara Ternate di 

Maluku dan Bone di Sulawesi Selatan. Buton telah menjaga hubungan lebih 

baik dengan Belanda dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan, 

dengan meminta bantuan Belanda menghadapi musuh-musuhnya. Dalam hal 

ini, kesultanan tersebut dengan cerdik menggunakan Belanda untuk bermanuver 

di antara beberapa kekuasaan pribumi dalam usahanya mempertahankan 

kemerdekaannya. Dengan menjaga keseimbangan antara beberapa kekuasaan 

itu, Buton berhasil mencegah campur tangan Belanda dalam urusan internalnya, 

sampai Belanda menaklukkannya secara resmi pada tahun 1905. Selama masa 

penjajahan, Buton memiliki status yang sama dengan banyak swapraja lainnya; 

artinya, eksistensi prakolonialnya dipertahankan dalam negara penjajahan 

dalam bentuk yang disesuaikan. Pemerintahan tradisionalnya yang berdasarkan 

tradisi Islam Sufi yang lama dan berpadu dengan tradisi setempat berlangsung 

sampai tahun 1950-an, ketika para sesepuhnya mempertahankannya terhadap 

usaha-usaha untuk menghapuskannya dengan menuntut status khusus bagi 

Buton di dalam Republik.
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Di masa pascakemerdekaan, Buton mencoba menegaskan kembali 

posisinya sebagai pusat politik utama di Sulawesi bagian tenggara, yang pada 

zaman Jepang terpaksa diserahkan kepada Kendari. Buton harus mengklaim 

memiliki kesetiaan pada ideologi nasionalis, karena punya reputasi akrab dengan 

Belanda yang kurang menguntungkan di masa retorika politik anti-Belanda 

saat itu. Kenyataan bahwa putra sultan, Laode Manarfa, belajar di Leiden akhir 

tahun 1940-an, ikut menentukan reputasi Buton sebagai kekuasaan yang lebih 

pro-Belanda daripada pro-Republik di tahun-tahun awal kemerdekaan. Karena 

terletak di kepulauan di lepas pantai semenanjung tenggara, maka Buton 

terpisah jauh dari pusat gerakan Darul Islam, sehingga hanya terkena serangan 

di bagian utara pulau utamanya pada tahun 1950-an.

Segera sesudah bubarnya Negara Indonesia Timur pada tahun 1950 

dan masuknya Buton dalam NKRI, Sultan Buton menugaskan sebuah panitia 

sesepuh untuk menyusun sejarah Buton dalam bahasa Indonesia berdasarkan 

naskah-naskah lokal yang rinci dan cukup banyak. Tahun 1952, ketika himpunan 

dokumen sejarah itu terkumpul, ’rakyat Buton’ mengajukan permohonan 

kepada pemerintah pusat agar pemerintah tradisional dan hukum adat 

Buton dijunjung tinggi dan diratifikasi oleh pemerintah Republik.18 Jawaban 

yang mereka terima tidak diketahui, tetapi yang jelas Buton tidak menerima 

perlakuan khusus ketika semua swapraja atau kerajaan-kerajaan ’tradisional’ di 

Sulawesi dihapuskan beberapa tahun kemudian.

Namun dihapuskannya pemerintahan tradisional tidak merupakan 

akhir ambisi Buton untuk meraih kembali kedudukannya sebagai pusat 

politik dan otonomi yang pernah dimiliki pada masa penjajahan. Khususnya 

di Arsip Konstituante terdapat tumpukan dokumen yang tinggi sekali yang 

berasal dari kelompok-kelompok pelobi di Sulawesi Timur dari Buton sampai 

sejauh Banggai di utara sejak tahun 1957 untuk menuntut provinsi tersendiri 

bagi Sulawesi Timur. Alasan utamanya ialah karena konflik di Sulawesi bagian 

selatan memakan semua sumber pemerintah, sehingga pantai timur Sulawesi 

terabaikan, dan sebagai akibatnya perkembangan ekonominya terlantar.19 

Produk-produk ekspor terlantar di pelabuhan-pelabuhan kecil karena tiadanya 

sarana pengangkutan dan fasilitas pelabuhan yang baik.20 

18 Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Arsip Kabinet President 1950-1959, inv. no. 851, Bau-bau, 

23 Agustus 1952, Permohonan Rakjat Buton.

19 Ini tidak berbeda dari para pendukung provinsi tersendiri untuk Sulawesi Utara pada masa itu juga.

20 Namun informasi lisan menyatakan bahwa pemerintah Kahar Muzakkar secara luas menggunakan 

perahu untuk mengekspor kopra dari pantai timur Sulawesi ke Singapura, dan banyak di antara perahu 

itu berpangkalan di Buton.
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Usaha yang pada akhirnya mengalami kegagalan itu dikoordinasikan oleh 

Laode Manarfa yang waktu itu bertempat tinggal di Makassar dan menjadi anggota 

Konstituante akhir tahun 1950-an.21 Putra mantan Sultan Buton ini barangkali 

merupakan satu-satunya bangsawan lulusan universitas (Leiden) di Sulawesi 

Selatan, dan jelas merupakan pemeran politik utama yang mengerahkan kelompok 

dari berbagai wilayah di Sulawesi Timur untuk menggunakan pendekatan pada 

pemerintah melalui pengiriman petisi dan delegasi ke Makassar dan Jakarta guna 

membela kepentingan mereka. Organisasi lokal ini mengikuti praktik yang standar 

dengan mengirimkan surat pernyataan mereka baik kepada Laode Manarfa maupun 

kepada puluhan departemen dan wakil pemerintah. Dalam hal kepemimpinan 

pascaperang Loade Manarfa memang merupakan kasus yang menarik. Menyatakan 

dirinya seorang nasionalis sejati dan memiliki kecakapan karena pendidikannya di 

universitas Belanda, ia memandang dirinya sebagai perintis pendidikan modern 

dan kepemimpinan politik. Tentunya, pengaruhnya juga berdasarkan statusnya 

sebagai orang bangsawan. Tahun 1953, Laode Manarfa meninggalkan pekerjaannya 

di Kementerian Dalam Negeri karena ia dipanggil oleh Gubernur Sudiro untuk 

bekerja di kantor gubernur di Makassar. Pengangkatan Sudiro, orang Jawa, sebagai 

gubernur merupakan hal yang kontroversial, sebab para calon dari Sulawesi telah 

disingkirkan untuk memberikan tempat kepada orang dari luar daerah.22 Laode 

Manarfa menggunakan hubungan politiknya di Makassar dan Jakarta untuk 

mencapai tujuan-tujuan lokal. Namun agaknya sesudah kegagalan membentuk 

provinsi tersendiri di bawah pimpinan Buton, dan kecenderungan umum dalam 

politik Indonesia yang tidak mengindahkan otonomi regional atau lokal, Laode 

Manarfa memusatkan karirnya di Jakarta, dan baru kembali memainkan peranan 

penting di Buton sesudah pensiun pada tahun 1987.

Antagonisme antara Sulawesi Selatan dan Buton terjadi juga di bidang 

pendidikan. Makassar harus berjuang di tingkat nasional untuk memperoleh 

universitas sendiri, sementara itu perjuangan serupa berlangsung terus di tingkat 

Sulawesi Selatan. Orang Buton mengklaim sebetulnya sudah mendirikan 

sebuah universitas, tetapi dengan paksa ditutup oleh orang Makassar, namun 

belakangan dibolehkan buka kembali di Kendari, dengan demikian lebih 

melemahkan lagi Buton. Yang menarik ialah, Laode Manarfa mendirikan 

sebuah universitas swasta yang baru di Bau-Bau, ibu kota Buton, di kemudian 

hari sesudah ia pensiun.

21 Walaupun lembaran-lembaran petisi itu masih tersimpan, saya tidak dapat menemukan informasi 

tentang kenapa usul tersebut ditolak oleh pemerintah pusat.

22 La Ode 1992: 22; wawancara dengan Laode Manarfa, Bau-Bau, 23 September 2001.
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Banyak orang Buton memandang tahun 1965 sebagai akhir kontrol Buton 

atas pemerintah setempat dan kekalahan final Buton di wilayah semenanjung 

tenggara. Pembabatan atas kaum komunis yang dimulai tahun 1965 sungguh 

menimbulkan trauma di Buton. Tindakan itu dianggap sebagai alat yang digunakan 

oleh orang Bugis dan Makassar untuk mendiskreditkan dan memenjarakan 

orang Buton, terutama karena jumlah orang komunis di Buton sebetulnya tidak 

seberapa. Bupati Buton meninggal di penjara dalam keadaan mencurigakan, dan 

digantikan oleh seorang pejabat dari luar yang ditunjuk oleh Makassar. Tahun 

1964 Sulawesi tenggara dibentuk sebagai provinsi. Tetapi yang dipilih sebagai ibu 

kota provinsi bukan Bau-Bau, ibu kota kuno kesultanan Buton dengan bentengnya 

yang mengesankan, melainkan Kota Kendari yang relatif baru, kabarnya karena 

Kendari akan dapat menampung penduduk kota yang terus meningkat karena 

terletak dekat wilayah penghasil pangan. Sekali lagi Buton dilewati.23 Perjuangan 

untuk memperebutkan dominasi di provinsi yang baru tetapi marjinal ini terus 

berlangsung antara kelompok-kelompok lokal orang Buton, Tolaki dan Muna, 

serta birokrasi dan militer impor dari Sulawesi Selatan.

Kesimpulan

Memetakan Sulawesi dan menetapkan perbatasan daerah-daerah di Sulawesi di 

masa awal kemerdekaan adalah tugas yang membingungkan. Ini sebagian besar 

disebabkan karena terus berubahnya perbatasan ketika perjuangan untuk otonomi 

didominasi konteks nasional, regional, dan lokal. Konstelasi perbatasan etnis dan 

historis yang lama digeser oleh ruang lingkup pengaruh nyata yang baru akibat 

konflik bersenjata antara gerakan Kahar Muzakkar dan pemerintah Indonesia 

yang baru merdeka. Kedua pihak berusaha membentuk sebuah negara modern dan 

meniadakan peninggalan masa lalu yang tak diinginkan. Dalam ruang lingkup 

pengaruh Kahar Muzakkar, upaya ini memakai panji-panji Islam modernis, 

sedangkan dalam ruang lingkup Republik Indonesia modernitas, antikapitalisme, 

korporatisme, dan kemerdekaan merupakan konsep-konsep kunci.

Pembagian dalam dua ruang lingkup pengaruh ini adalah relatif baru 

dan singkat riwayatnya dibandingkan dengan pembagian kesukuan, kebahasaan, 

dan politik yang lebih lama, yang diwarisi dari masa prakolonial dan masa 

23 H. M. Tahrir yang terlibat dalam menetapkan Kendari sebagai ibu kota provinsi, berkeras menyatakan 

bahwa pilihan itu semata-mata berdasar pertimbangan praktis, karena adanya pangan dan air yang 

lebih melimpah di Kendari dibandingkan dengan di Buton. Wawancara dengan H. M. Tahrir, Kolaka, 

September 2001.
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penjajahan. Paduan pola-pola historis yang lebih lama dan cita-cita politik yang 

baru itulah yang ikut menentukan posisi masing-masing kelompok satu sama 

lainnya di dalam Provinsi Sulawesi dan juga terhadap pemerintah pusat. Ketiga 

wilayah yang disoroti dalam karangan ini semuanya menempatkan kedudukan 

marjinal terhadap orang Bugis dan Makassar yang mendominasi semenanjung 

selatan dan seringkali juga daerah-daerah sekitarnya.

Dalam kasus Toraja, perbedaan yang sudah lebih dahulu ada antara 

dataran tinggi Toraja dengan tetangganya, Bugis di dataran rendah, memiliki 

dimensi politik dan keagamaan yang baru dalam konteks negara-bangsa yang 

baru. Aksi-aksi Andi Sose dan pengejaran yang dilakukan terhadap orang 

Kristen oleh pasukan DI ikut mendorong penguatan identitas Toraja, di mana 

agama Kristen menjadi konsep dasar utama. Semua itu menyebabkan juga 

orang Toraja lebih condong ke pemerintah pusat yang sekuler sebagai jaminan 

perlindungan terhadap lawan-lawan lokal mereka.

Di semenanjung tenggara, perbedaan antara DI dan RI berjalan seiring 

dengan perbedaan pada masa prakolonial dan kolonial antara suku ToMekongga 

dan suku Tolaki. Perjuangan kemerdekaan berubah menjadi perjuangan Kahar 

Muzakkar melawan pemerintah pusat. Dalam proses itu, Tolaki yang mula-mula 

berpihak pada pemerintah NICA, pindah berpihak pada Republik Indonesia. 

Kemudian, Pasukan Djihad Konawe dari Tolaki berjuang untuk ’keadilan dan 

kebenaran’, membela penduduk Tolaki terhadap serangan-serangan baik dari 

pihak Darul Islam maupun dari pasukan TNI. Ketika pemerintah pusat keluar 

sebagai pemenang, milisi-milisi lokal pun kehilangan maknanya. Akibatnya 

baik ToMekongga maupun Tolaki tidak mempunyai posisi tawar yang kuat, 

yang pertama sebab mereka dianggap berdosa karena mendukung ’pemberontak’ 

Kahar, dan yang kedua karena mereka dianggap berdosa melawan TNI. Kedua 

kelompok ini tidak siap berpartisipasi dalam sebuah negara birokratis yang 

sangat didominasi oleh Jakarta.

Buton sebagai pihak yang paling kurang terganggu oleh konflik 

bersenjata, tidak membentuk milisi sendiri, tetapi mengejar tujuan-tujuannya 

lewat jalur politik. Ambisi-ambisi politik Buton tenggelam oleh dampak besar 

konflik bersenjata di daratan Sulawesi Selatan, yang menyerap seluruh perhatian 

pemerintah pusat. Ketika sebuah provinsi tersendiri dibentuk, provinsi itu 

bukanlah provinsi yang dilobikan oleh Laode Manarfa, melainkan provinsi 

yang berpusat di Kendari, bukan di Buton. Akhirnya, kegagahan Buton yang 

sudah tidak banyak tersisa lagi, mendapat pukulan keras susulan pada tahun 

1965, yang membuat Buton merosot menjadi daerah terbelakang.
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Menjelang akhir dasawarsa 1950-an yang penuh gejolak, konstelasi baru 

di Sulawesi Tengah telah ditegakkan. Pemberontakan bersenjata telah kehilangan 

napasnya. Batasan provinsi di Sulawesi Selatan sudah menjadi pasti. Tiga 

daerah yang dibahas dalam karangan ini, Toraja, Buton, dan Sulawesi Tenggara, 

semuanya semakin berada di bawah kontrol politik dan administratif Makassar 

sebagai pusat kekuasaan yang tak tertandingi lagi. Namun perlu ditekankan 

bahwa proses ini berlangsung dalam kerangka lebih luas, yaitu penggeseran 

kekuasaan politik dari Makassar ke ibu kota Indonesia, Jakarta. Ditindasnya 

pemberontakan bersenjata, berkembangnya struktur-struktur negara yang lebih 

kuat, dan dimasukkannya secara pasti daerah-daerah dalam negara nasional 

yang tersentralisasi, untuk sementara berdampak menetralkan persaingan 

antardaerah.
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DIKS PASANDE

POLITIK NASIONAL 

DAN PENGUASA LOKAL 

DI TANA TORAJA 

Tana Toraja bukanlah daerah yang pertama dipikirkan bila membicarakan 

perkembangan politik dan militer di Pulau Sulawesi pada tahun 1950-

an. Ingatan historis kolektif anak bangsa generasi baru sejak kurang lebih 

setengah abad tertuju kepada gerakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan yang 

bergabung dengan Darul Islam di Jawa dan Aceh serta pemberontakan Permesta 

sebagai upaya daerah melawan pemerintah pusat. Dalam era reformasi dan 

otonomi daerah masa kini, barulah perkembangan di daerah ‘di luar daerah 

konflik’ pada waktu itu semakin mendapat perhatian sehingga menimbulkan 

pertanyaan bagaimana masyarakat Toraja dipengaruhi dan menghadapi gejolak 

politik dan militer yang terjadi di wilayah sekitarnya pada tahun 1950-an.

Karangan ini bermaksud mengisahkan latar belakang dan perjalanan 

perlawanan masyarakat Toraja terhadap sosok Andi Sose, seorang bangsawan 

Bugis dan gerilyawan seperjuangan Kahar Muzakkar yang kemudian 

meninggalkannya dan menjadi petinggi militer pasukan Angkatan Darat yang 

bertugas di Tana Toraja. Pada permukaannya, perlawanan masyarakat Toraja 

terlihat sebagai konflik agama, mengingat Andi Sose mewakili budaya Islam 

asal Sulawesi Selatan, sedangkan sebagian masyarakat Toraja di pedalaman 

Sulawesi Tengah pada waktu itu telah menganut agama Kristen. Di bawah 

ini dijelaskan bahwa sejumlah faktor lain ikut menentukan sikap masyarakat 

setempat terhadap Andi Sose yang bermuara dalam pengusirannya dari Tana 

Toraja pada tahun 1953 dan sekali lagi pada tahun 1958. Sebagiannya tidak 

terkait dengan perbedaan agama, tetapi berhubungan dengan perilaku militer 

dan ekonomis Andi Sose sebagai warlord lokal. Tetapi tidak kalah pentingnya 

adalah ketidakkompakan dan pola persaingan sejak masa sebelum dan selama 

penjajahan Belanda di kalangan elite tradisional Toraja, kekuatan beraliran 

politik kiri setempat yang melaksanakan revolusi petani pada tahun 1953 
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dengan bantuan pasukan Jawa, pembangkangan perwira militer asal Toraja Frans 

Karangan terhadap Andi Sose serta bertambah besarnya pengaruh kekuatan 

politik Kristen melalui partai Parkindo. 

Selain itu, yang ingin dipaparkan di sini bahwa kekristenan bukanlah 

faktor pemisah antara masyarakat Toraja dengan masyarakat di daerah lain 

di Sulawesi Selatan yang memiliki sejarah yang panjang. Malah sebaliknya, 

elite tradisional Toraja sejak masa prakolonial hingga tahun 1950-an menjalin 

hubungan dengan elite Islam di wilayah selatan. Oleh karena itu, kiranya 

penting untuk menjawab pertanyaan mengapa masyarakat Toraja justru 

memakai kekristenan sebagai alat perjuangan dalam penyesuaiannya terhadap 

dinamika politik di Sulawesi, yang turut ditentukan oleh kebijakan pemerintah 

Indonesia yang berpusat di Jakarta.

Penjajahan, Penginjilan, dan Identitas Toraja

Tana Toraja secara politis terbagi dalam dua kekuatan besar; Toraja utara yang 

meliputi daerah Rantepao dan sekitarnya serta Toraja selatan yang terdiri 

daerah Sangalla, Mengkendek, dan Makale. Persekutuan tiga daerah di bagian 

selatan Tana Toraja ini dikenal dengan sebutan Tallu Lembangna. Persaingan 

dan pertentangan antara penguasa lokal di Tana Toraja merupakan ciri khas 

konstelasi politik lokal jauh sebelum tahun 1950-an. Empat faktor yang ikut 

memengaruhinya, yaitu pentingnya Tana Toraja sebagai daerah pemasok budak 

dan sebagai produsen utama kopi di Sulawesi, pengaruh Kerajaan Luwu dan 

Kerajaan Sidenreng yang berbatasan dengan Tana Toraja, kemudian kedatangan 

Belanda sebagai penjajah, dan terakhir kedatangan kekristenan yang dibawa 

oleh misionaris Belanda. 

Perdagangan budak sejak abad ke-17 sampai dihapus oleh pemerintah 

Belanda pada perparuhan kedua abad ke-19 membawa dampak yang berjangka 

panjang pada struktur masyarakat Tana Toraja. Orang yang keturunan hamba 

atau kaunan (oleh orang Bugis disebut ata) tercipta sebagai kasta terendah 

dalam masyarakat Toraja yang masih dianggap sampai sekarang tidak dapat 

ditiadakan sebab merupakan bagian integral dari aluk. Aluk dalam pandangan 

orang Toraja merupakan tatanan dan pola hidup yang telah ditetapkan oleh 

Puang Matua atau Yang Ilahi (Kobong 1983: 6). Dengan demikian, perhambaan 

dcik"ocu{ctcmcv"Vqtclc"fknkjcv"vkfcm"uclc"fctk"curgm"gmqpqok<rqnkvku"vgvcrk"lwic"
dipahami sebagai suatu mandat ilahi. Seperti akan dibahas dalam yang berikut, 

tatanan sosial inilah yang menimbulkan konflik horizontal berupa revolusi 
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petani pada tahun 1950-an karena adanya pengaruh dari luar wilayah Toraja.

Tana Toraja masa kejayaannya beriringan dengan perkembangan daerah 

ini sebagai produsen kopi utama di Sulawesi selatan pada akhir abad ke-19. 

Perdagangan hasil tanah ini memungkinkan para penguasa atau rctgpigÓ untuk 

membangun kekuatannya di masing-masing daerah dengan hasil penjualan 

kopi. Senjata api yang diperkenalkan oleh para saudagar yang datang dari 

luar daerah Tana Toraja semakin membuka kesempatan bagi mereka untuk 

menguasai wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya. Hubungan kerja sama 

dan aliansi juga dijalin dengan kerajaan-kerajaan yang lebih besar dan kuat. 

Yang menaruh minat yang besar terhadap monopoli kopi di Tana Toraja 

pada waktu itu, adalah Sidenreng yang telah berkembang menjadi salah satu 

kerajaan yang paling berpengaruh di Sulawesi Selatan pada akhir abad ke-19 

dan berbatasan dengan Tana Toraja. Untuk mendapatkan monopoli tersebut, 

Sidenreng berupaya menguasai Duri pada tahun 1866, khususnya sentra 

kopi yang berada di daerah Tallu Lembangna. Selain itu, melalui perkawinan 

antarsuku, hubungan antara Sidenreng dengan Duri-Enrekang semakin erat, 

bahkan sampai orang Duri mulai mengidentifikasi dirinya sebagai orang Bugis 

daripada sebagai orang Toraja. Dengan adanya hubungan tersebut, para pemuka 

dari daerah ini menyangkali hubungan formal mereka dengan Kerajaan Luwu, 

yang sejak dulu menaklukkan dan menguasai Tana Toraja. 

Pada masa pemerintahan Belanda, Tana Toraja kembali dikaitkan dengan 

Luwu karena digabung dalam satu afdeling yaitu afdeling Luwu. Ketika itu, 

afdeling Luwu terdiri dari onderafdeling"*dcikcp+"Rcnqrq."Ocucodc."Ocmcng<
Rantepao, Malili, dan Mekongga. Kelak keputusan ini ditentang oleh sebagian 

besar pemuka masyarakat Tana Toraja sebab menimbulkan kesan seakan-akan 

mereka harus tunduk kepada kedaulatan Kerajaan Luwu. Kesan itu makin kuat 

ketika Toraja diserang oleh Kerajaan Sidenreng, karena pemerintah Belanda 

menerima klaim Kerajaan Luwu atas Toraja pada masa perdagangan kopi 

(Bigalke 1981: 20). 

Bersamaan dengan kedatangan Belanda di Tana Toraja pada awal abad 

ke-20, masuk pula Injil yang dibawa oleh Indische Protestantsche Kerk yang 

kemudian dikenal sebagai Gereja Protestan Indonesia (GPI). Kedatangannya 

mula-mula bertujuan untuk memelihara rohani pegawai-pegawai pemerintah 

kolonial, kemudian berusaha mengkristenkan orang-orang yang masih beragama 

suku. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah mendirikan sekolah landschap 

di Makale dan Rantepao. Pada tahun 1913 dan 1914 dibuka lagi sembilan 

sekolah. Guru-guru didatangkan dari Ambon, Timor, Manado, dan Sangihe. 
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Sementara itu, di negeri Belanda tepatnya di Utrecht, pada tahun 1901 berdiri 

sebuah lembaga penginjilan bernama Gereformeerde Zendingsbond (GZB) 

yang bergerak dalam lingkungan Hervormde Kerk (Van den End 1994: 3). Oleh 

pemerintah Hindia Belanda, GZB mendapat wilayah kerja di lingkungan orang 

Toraja di Sulawesi. 

Masuknya Injil ke Tana Toraja merupakan babak baru bagi peradaban dan 

kehidupan orang Toraja. Kegiatan penginjilan di daerah Toraja merupakan—apa 

yang disebut oleh Zakaria J. Ngelow—“emansipasi ke dalam peradaban modern” 

(Ngelow 1996: 21). Perubahan pertama yang dibawa pendidikan formal yang 

dikembangkan GZB, adalah pemakaian bahasa. Sebelum pemerintah kolonial 

Belanda dan para zendeling tiba di Tana Toraja, bahasa yang digunakan oleh 

para pemuka masyarakat Toraja yang melek huruf dalam interaksinya dengan 

masyarakat pesisir adalah bahasa Bugis. Di daerah pesisir, peranan guru mengaji 

dan penyiar agama Islam turut ambil bagian dalam penggunaan bahasa Bugis, 

khususnya di daerah Luwu dan Duri (Bigalke 1981: 259). Setelah pemerintahan 

kolonial Belanda dan terutama GZB tiba, sekolah-sekolah yang mereka buka 

menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dengan demikian, 

komunikasi dengan masyarakat pesisir beralih kepada bahasa Melayu. 

Bahasa Melayu juga membawa masyarakat Toraja menjadi bagian yang 

integral dengan dunia yang lebih luas lagi. Perjumpaan orang-orang Toraja 

dengan guru-guru yang didatangkan oleh pemerintah Belanda dan GZB, 

terutama dari Ambon, Manado, Sangihe-Talaud, dan Timor turut memberikan 

pengaruh yang cukup berarti dalam kehidupan mereka. Kedekatan mereka 

dengan orang-orang Belanda, identitas baru yang mereka sandang selaku orang 

Kristen, kelak akan menentukan arah perjalanan masyarakat Toraja dalam 

berhubungan dengan dunia dan masyarakat sekitarnya. 

Berkat pendidikan yang dikembangkan GZB, orang Toraja juga mulai 

lebih maju daripada orang-orang yang berada di wilayah pesisir, terutama orang 

Bugis. Ini membuat orang Toraja merasa bangga dan semakin percaya diri ketika 

itu serta membantu mereka membentuk identitas dan jati dirinya (Van den End 

1994: 694, dok. 206). Nama ‘Toraja’ yang berabad-abad diidentikkan dengan 

hal-hal yang negatif dan bersifat meremehkan oleh mereka yang berdiam di 

daerah pesisir, kini menjadi identitas yang membanggakan mereka yang berasal 

dari pegunungan. Nama Toraja mulai dipakai berbagai organisasi modern dan 

bercorak nasional maupun lokal seperti Persatoean Toradja Christen (PTC), 

sebuah organisasi kaum terpelajar Toraja yang didirikan pada tahun 1936. Pada 

tahun 1941, PTC juga mendirikan sebuah koperasi yang diberi nama Koperasi 
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Simpan Pindjam Bank Toradja (Pakan 1997: 7). Dan pada tahun 1947, nama 

Toraja dipakai lagi untuk lembaga yang baru berdiri sendiri yakni ‘Gereja 

Toraja’. 

Identitas baru ini juga nampak dalam penolakan masyarakat Toraja untuk 

mengakui kekuasaan Kerajaan Luwu atas mereka. Secara terbuka, para pemuka 

masyarakat Toraja, terutama dari daerah Tallu Lembangna, menolak untuk 

memberikan upeti kepada Datu Luwu. Demikian halnya dengan para pemuda 

Toraja yang telah menjadi Kristen menyatakan keengganannya untuk tunduk 

di bawah pemerintahan Datu Luwu (Van den End 1994: 378; Mattata 1967: 

8-16). Pemuka masyarakat Toraja didukung oleh zending bahkan mengajukan 

keberatannya kepada gubernur Sulawesi, kemudian kepada gubernur jenderal. Pada 

tahun 1936 Van der Veen, seorang tenaga utusan zending ke Tana Toraja menulis 

surat mengenai permintaan pemuka masyarakat Toraja untuk memisahkan diri 

dari Kerajaan Luwu kepada B. C. de Jonge, gubernur jenderal di Batavia.

Kemudian, PTC yang merupakan cikal bakal Parkindo di Tana Toraja kelak, 

pada awal pergerakannya diakhir 1930-an telah berusaha untuk memperjuangkan 

pemisahan daerah Tana Toraja dari Kerajaan Luwu.1 Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh salah seorang pendiri PTC, bahwa tujuan utama didirikannya 

PTC adalah untuk memperjuangkan persamaan status antara Tana Toraja dan 

Luwu serta untuk memisahkan diri dari Kerajaan Luwu. Menjelang kemerdekaan 

Indonesia, jumlah orang Toraja yang memeluk agama Kristen melonjak menjadi 

lebih dari 22.000 jiwa (Sarira 1975: 23). Dengan identitas baru sebagaimana 

dikemukakan di atas dan dengan kekuatan jumlah yang semakin berarti, orang 

Toraja masih saja berada dalam ‘kepungan’ orang-orang Bugis dan tentunya tetap 

berkeinginan untuk mengubah keadaan tersebut. 

Otonomi dan Persaingan (1946-1949)

Perjuangan kemerdekaan di Sulawesi tidak dapat menghalangi tentara Belanda 

datang kembali ke Tana Toraja pada bulan Oktober 1945. Setelah menangkap 

para pemuda yang pro-Republik, pemerintah Belanda kemudian mengangkat 

pejabat pemerintah yang dianggap loyal atau setidaknya yang dapat mereka 

kendalikan. J. M. van Lijf yang bertugas sebagai controleur di Makale-Rantepao 

mengabulkan keinginan masyarakat Toraja untuk menjadikan wilayah mereka 

menjadi daerah otonom, terpisah dari Luwu. Bagi masyarakat Tana Toraja, hal 

1 Lihat Bigalke 1981: 303. Parkindo didirikan di Tana Toraja pada bulan Mei 1949.
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ini merupakan perwujudan dari harapan mereka yang harus menunggu selama 

hampir 50 tahun, sejak pemerintah kolonial memasukkan wilayah Rantepao-

Makale sebagai bagian dari Kerajaan Luwu. 

Sejak tanggal 15 Oktober 1946, Tana Toraja yang meliputi wilayah 

Rantepao-Makale telah memiliki badan pemerintahan sendiri yang namanya 

Tongkonan Ada’ dan berkedudukan di Makale (Van Schie 2000: 69). Pada 

tanggal 16 September 1946, 30 orang kepala distrik telah memilih tujuh orang 

yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan. Ketujuh pemuka masyarakat 

Tana Toraja tersebut adalah Laso’ Rinding (Puang Sangalla’), A. D. Andilolo 

(Puang Makale), Sesa Tandirerung (Kesu’), Isak Tandirerung (Ulusalu, Se’seng, 

Malimbong), Herman Saba’ (Madandan), Salu Rapa’ (Nanggala), dan Jusuf 

Sarungu’ (Pangala’) (Bigalke 1981: 491). Tiga pemuka masyarakat tersebut 

menganut agama suku Aluk Todolo, sedangkan empat orang beragama Kristen. 

A. D. Andilolo, kepala distrik Makale, menjadi kepala pemerintahan Tana Toraja, 

sekaligus diangkat menjadi ketua Tongkonan Ada’.2 Ternyata, pengangkatannya 

memunculkan kembali persoalan klasik dalam masyarakat Toraja, yaitu masalah 

rivalitas antara Makale-Rantepao.

Di kalangan elite tradisional Tallu Lembangna terdapat semacam ‘perasaan 

unggul’ apabila berhadapan dengan pemuka masyarakat daerah lain di Tana 

Toraja (Bigalke 1981: 360). Pengangkatan Andilolo sebagai kepala pemerintahan 

di Tana Toraja seakan-akan hendak melegitimasi anggapan tersebut. Andilolo 

membuat para pemuka masyarakat Tana Toraja tersinggung manakala dalam 

suatu upacara adat ia mengenakan songko Bone (songko sejenis penutup kepala). 

Dalam pandangan para kepala distrik dan pemuka masyarakat Tana Toraja hal 

itu sengaja dilakukan oleh Andilolo untuk menunjukkan supremasinya atas 

para kepala distrik dan pemuka masyarakat yang lain. Hal ini memberi kesan 

bahwa Andilolo berusaha untuk menjadi seorang raja dengan mendirikan 

sebuah kerajaan baru. Selain itu, para kepala distrik beranggapan bahwa adalah 

tidak patut mengenakan atribut dari Bone, sementara masyarakat Tana Toraja 

berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan orang-orang Bugis yang ada 

di pesisir (Bigalke 1981: 362). Dengan adanya persoalan ini, penyatuan Tana 

Toraja di bawah satu pemerintahan terancam menemui jalan buntu. 

Pada saat pembentukan Tongkonan Ada’, distrik-distrik dari Tallu 

Lembangna tiba-tiba membuat tandingan dengan merencanakan untuk 

2 Semacam Dewan Tradisional yang beranggotan para pemuka adat atau kepala distrik se-Tana Toraja. 

Para pemuka adat ini kemudian akan memilih seorang ‘Ketua’ yang bertugas mengambil kebijakan, lalu 

disahkan oleh bestuursassistent.
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membuat ‘Tongkonan Layuk’. Hal itu dilakukan berdasarkan anggapan bahwa 

status sosial mereka lebih tinggi dan mengungguli daerah-daerah yang lain di 

Tana Toraja. Para kepala distrik dari Rantepao melihat upaya tersebut sebagai 

bentuk tekanan kepada Controleur Van Lijf agar mengangkat salah seorang 

kepala distrik dari Tallu Lembangna sebagai ketua Tongkonan Ada’. Kecemasan 

tersebut kemudian terbukti kebenarannya. Meskipun jumlah kepala distrik dari 

Rantepao melebihi jumlah kepala distrik dari Tallu Lembangna, akhirnya A. D. 

Andilolo tetap dipilih sebagai ketua Tongkonan Ada’.

Persaingan antara Rantepao dan Makale berlanjut di sepanjang 

keberadaan Tongkonan Ada’ selama empat tahun. Meskipun para kepala distrik 

dari Rantepao berhasil mencegah berdirinya Tongkonan Layuk, namun mereka 

tetap tidak dapat menghalangi dominasi Makale untuk memonopoli jabatan 

di bidang pemerintahan. Karena kecewa dengan keberadaan Tongonan Ada’, 

ke-17 kepala distrik dari Rantepao menyatakan bahwa wilayah mereka keluar 

dari Tana Toraja dan kembali bergabung dengan Luwu berdasarkan formula 

onderafdeling yang lama. Mereka juga meminta salah seorang dari mereka 

menjadi controleur (Bigalke 1981: 364). Dengan demikian, secara de facto 

Andilolo kehilangan supremasinya atas Rantepao. 

Para Penguasa Lokal di Masa Kemerdekaan

Kehidupan sosial politik di Tana Toraja menjadi lebih dinamis seiring dengan 

kemerdekaan Indonesia. Jika dilihat dalam konteks tersebut, situasi sosial 

politik Tana Toraja mengacu kepada upaya-upaya dari berbagai kelompok dan 

golongan untuk bersaing dalam memperebutkan posisi dan kedudukan, baik 

dalam bidang pemerintahan maupun dalam berbagai bentuk kepentingan. 

Pertarungan antarelite tradisional, semangat kedaerahan berpadu dengan 

nasionalisme yang menggebu, dan persaingan antarorganisasi keagamaan 

turut mewarnai kehidupan sosial politik Tana Toraja ketika itu. Hal ini turut 

menentukan arah dari peristiwa 1953, yang dengan sendirinya terkait secara 

langsung maupun tidak langsung.

Setelah pengakuan kedaulatan, Tongkonan Ada’ sebagai lembaga 

pemerintahan bentukan Belanda dinyatakan tidak efektif lagi. Sebagai ganti 

dari lembaga ini, lahirlah Dewan Pemerintahan Sendiri, yang dibentuk 

atas saran Gubernur Sulawesi W. B. Lapian. Meskipun telah berganti nama, 

lembaga pemerintahan di Tana Toraja ini sebenarnya merupakan kelanjutan 

dari Tongkonan Ada’. Salah satu penyebab utamanya adalah Puang Makale, 
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A. D. Andilolo masih tetap menjabat sebagai ketua. Konsekuensinya, sekali 

lagi Rantepao harus berpisah dengan Tallu Lembangna (Makale, Sangalla’, dan 

Mengkendek).

Pada awal tahun 1950-an, seiring dengan perubahan konstelasi politik 

nasional, kaum nasionalis dan para aktivis politik yang didukung oleh militer 

secara bersama-sama menolak keberadaan Dewan Pemerintahan Sendiri. Hal ini 

merupakan bentuk perlawanan kaum modern-nasionalis terhadap para kepala 

distrik dan elite tradisional yang dianggap mewakili ‘zaman Belanda’. Para 

aktivis politik dan kaum nasionalis yang pro-Republik atas anjuran Gubernur 

Sulawesi W. B. Lapian segera membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) 

dan memilih seorang kepala daerah (Bigalke 1981: 384).

Menurut Bigalke, setelah Dewan Pemerintahan Sendiri tidak efektif lagi, 

kekuatan politik di Tana Toraja kemudian terbagi ke dalam tiga kelompok: 

Parkindo, para pemuda pejuang dan gerilyawan (tidak sedikit dari mereka yang 

beragama Islam), dan gerakan sekuler, yang diwakili oleh Partai Kedaulatan 

Rakyat (PKR) (Bigalke 1981: 383). Komite Nasional Indonesia terdiri dari 21 

orang pemimpin daerah Tana Toraja, seperempat dari mereka beragama Islam 

(dari partai Masyumi dan PSII), yang sesungguhnya hendak menggambarkan 

kuatnya kedudukan kaum gerilya. Sisanya atau tiga perempat kursi diisi oleh 

para pejuang Kristen, pemimpin Parkindo, partai sekuler (PKR dan Partai 

Sosialis Indonesia), dan para pemimpin tradisional yang mempunyai hubungan 

baik dengan pemerintah.

Dua orang calon diajukan untuk menduduki jabatan kepala daerah; F. K. 

Sarungallo, ketua Parkindo Tana Toraja, dan Machmud, pemimpin partai politik 

Islam.3 Namun keduanya menyatakan mengundurkan diri. Karena adanya 

tekanan dari batalion Anjing Laut dan tentara gerilya kepada KNI untuk segera 

memilih seorang kepala daerah, akhirnya KNI sepakat untuk mengangkat C. 

Rongre sebagai kepala daerah Tana Toraja.4 Rongre tampil di pentas politik 

Tana Toraja melawan kelaziman yang terjadi waktu itu. Meskipun matang 

dalam organisasi pergerakan pemuda, sebagai anggota Dewan Sulawesi Selatan 

pada masa pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT), namun masyarakat 

dan kaum elite tradisional Tana Toraja akan tetap mengingat status sosialnya 

3 Menurut Y. R. Pasolon, selain sebagai salah seorang pemimpin Masyumi di Tana Toraja, Machmud juga 

merupakan salah seorang pendiri Muhammadiyah di Tana Toraja. Lihat Pasolon 2000: 67.

4 C. Rongre merupakan salah seorang tokoh pergerakan pemuda di Tana Toraja tahun 1930-an. Salah 

seorang pendiri Persatoean Toradja Christen (PTC). Lihat Van den End 1994: 38.
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yang berasal dari kalangan hamba di Sangalla’.5 Selama berada di Enrekang, 

Rongre dikenal dekat dengan Andi Sose, ketika masih memimpin perlawanan 

terhadap Belanda. Bahkan Rongre pernah menjadi ‘penasihat’ ketika Andi Sose 

memimpin Batalion Masserempulu, sebelum bergabung dengan APRI/TNI. 

Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa terpilihnya Rongre sebagai kepala 

daerah Tana Toraja tidak dapat dipisahkan dari campur tangan Andi Sose. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa pemuda pejuang (gerilyawan) turut 

ambil bagian dalam KNI dan di sinilah Andi Sose menggunakan pengaruhnya 

sebagai pemimpin gerilya. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa Andi 

Sose juga memanfaatkan kedekatannya secara geneologis dengan masyarakat 

Tallu Lembangna dan hubungan baiknya dengan partai politik Islam untuk 

menjadikan Rongre sebagai kepala daerah di Tana Toraja. 

Pemerintah Darurat yang dipimpin oleh C. Rongre segera mendapat 

tekanan dari kaum bangsawan. Selain karena masalah status sosialnya yang 

dianggap tidak layak untuk menjadi orang nomor satu dalam pemerintahan, 

kebijakan land reform yang diberlakukannya juga dianggap merugikan para 

tuan tanah, yang sebagian besar merupakan para elite tradisional. Kebijakan 

land reform oleh C. Rongre mendapat dukungan dari Barisan Tani Indonesia 

dan Pemuda Rakyat. Kaum gerilya juga turut melibatkan diri dalam menghasut 

rakyat untuk melakukan perlawanan dan mengadakan aksi boikot kepada para 

tuan tanah. John Laga, seorang anggota gerilya yang menjadi anak buah Andi 

Sose dan kelak menjadi kepala staf Batalion 720, mendirikan organisasi Barisan 

Tani untuk mendukung program land reform.

Rongre akhirnya mundur dan diberhentikan oleh gubernur Sulawesi 

dari jabatannya selaku kepala daerah pada bulan Maret 1952 karena mendapat 

tekanan dari kaum elite tradisional (Bigalke 1981: 395-6). Selain itu, Rongre 

juga dipermalukan di depan umum melalui penganiayaan terhadapnya oleh 

seorang wanita.6 Land reform yang dicanangkannya dilanjutkan dengan cara 

yang lebih radikal dan revolusioner lagi oleh PKI, yang banyak pendukungnya 

di Barisan Tani Indonesia dan Pemuda Rakyat. Disadari atau tidak oleh 

masyarakat Tana Toraja, Andi Sose melalui dukungannya terhadap Rongre dan 

perlawanan pada kaum bangsawan telah merambah masuk ke dalam hal yang 

paling vital dalam kehidupan sosial politik Tana Toraja waktu itu yakni militer 

dan pemerintahan.

5 Menurut Bigalke (1981: 368), ibunya merupakan hamba (kaunan) dari Puang Sangalla’.

6 Menurut Bigalke (1981: 396), Rongre ditampar oleh adik perempuan Puang Sangalla.
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Andi Sose, dari Gerilyawan sampai Militer Nasional

Pada dasawarsa 1950-an sosok Andi Sose menjadi sasaran utama perlawanan 

masyarakat Toraja, karena mantan gerilyawan ini yang diangkat sebagai perwira 

militer yang berkedudukan di sekitar daerah Tana Toraja berupaya untuk 

menaklukkan Tana Toraja dua kali, pada tahun 1953 dan sekali lagi pada tahun 

1958. Mengingat pentingnya kekuatan politiknya, riwayat hidup sosok Andi 

Sose dibahas di bawah ini.

Andi Sose lahir di desa Sossok, Anggeraja-Duri (sekarang masuk wilayah 

Kabupaten Enrekang) pada tanggal 15 Maret 1930 sebagai putra dari pasangan 

suami istri bangsawan Bugis Andi Liu dan Andi Sabbe. Andi Liu, ayah Andi 

Sose pada masa pemerintahan Belanda adalah anggota Zelfbestuur di Malua.7 

Masa kecil Andi Sose dilalui di Sossok, tempat dia bersekolah di sekolah dasar 

(volkschool). Pada usia sembilan tahun, Andi Sose ke Makale dan melanjutkan 

pendidikannya di schakelschool.8 Andi Sose keluar dari schakelschool dengan 

alasan pecahnya Perang Dunia II dan kedatangan tentara Jepang. Setelah itu, 

Andi Sose pindah ke Makassar dan melanjutkan pendidikannya di sekolah Jepang 

yaitu Tokubetsu Chuu-gakko dan kemudian di SMP Nasional Makassar.

Setelah kekalahan Jepang yang disusul dengan proklamasi kemerdekaan 

Indonesia pada tahun 1945, Andi Sose terlibat dalam perjuangan yang 

bertujuan menentang kembalinya tentara Belanda yang membonceng melalui 

Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Tanggal 16 Juni 1946, 19 

badan kelaskaran membentuk wadah perjuangan yang diberi nama Laskar 

Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS). Lipang Bajeng, Harimau 

Indonesia, Kris Muda adalah sebagian dari kelaskaran yang bergabung ke dalam 

LAPRIS (Harvey 1989: 119-24). Selama berada di Makassar, Andi Sose telah 

bergabung dengan kelaskaran Harimau Indonesia yang dipimpin oleh Daeng 

Bahang dan Mohammad Syah. Dalam kelaskaran Harimau Indonesia inilah 

Andi Sose mengenal Wolter Monginsidi, Janci Raib, dan Emmy Saelan.9 Atas 

mandat dari Mohammad Syah, pada bulan Oktober 1946 Andi Sose berangkat 

ke Enrekang dan membentuk Laskar Harimau Indonesia di sana. 

Di Enrekang, Andi Sose memanfaatkan kedudukannya sebagai seorang 

bangsawan untuk memengaruhi para pemuda agar terlibat dalam gerakan yang 

7 Dalam tesisnya, Y. R. Pasolon (2000: 60) menyatakan bahwa Andi Sose adalah anak dari Puang Buntu 

Batu; wawancara dengan Andi Sose, Makassar, 3 Maret 2001.

8 Schakelschool merupakan pendidikan lanjutan sekolah desa yang berlangsung selama lima tahun dan 

menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Lihat Van den End 1994: 14-5.

9 Wawancara dengan Andi Sose, Makassar, 3 Maret 2001.
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dipimpinnya. Laskar Harimau Indonesia di Enrekang kemudian lebih dikenal 

dengan Laskar Harimau Indonesia Bambapuang. Pada tahun 1948 dalam 

sebuah operasi yang dilakukan oleh tentara Belanda dan dipimpin oleh Kapten 

Bloemen, Andi Sose tertangkap.10 Dari Enrekang Andi Sose dibawa ke Pare-

Pare dan terakhir ditahan di Makassar dengan status tahanan perang. Pada 

tahun 1949, menjelang pengakuan kedaulatan atas Republik Indonesia tanggal 

27 Desember 1949, Andi Sose dibebaskan.

Pada saat Andi Sose keluar dari tahanan pada akhir tahun 1949, ia 

langsung memanfaatkan situasi yang telah berkembang di dalam tubuh TNI 

sejak penyerahan kedaulatan. Pada saat itu, divisi Tentara Republik Indonesia 

(TRI) di Sulawesi didirikan pada tahun 1946 atas keputusan Panglima Besar 

Jenderal Sudirman. Dan gerilyawan lokal yang terkemuka; Kahar Muzakkar, 

Andi Mattalatta, dan Saleh Lahade beserta pasukannya telah dalam proses 

perombakan menjadi bagian dari TNI. Dalam rangka itu, pada bulan Februari 

1949, Kahar Muzakkar diamanatkan oleh Kolonel Bambang Supeno, kepala 

staf Teritorial untuk Jawa agar membentuk Komando Groep Seberang (KGS) 

(Harvey 1989: 149). Selaku Komandan KGS, Kahar Muzakkar yang masih berada 

di Yogyakarta saat itu, bertugas mengkoordinasikan kegiatan gerilya di wilayah 

Kalimantan dan Sulawesi untuk dijadikan kekuatan teritorial. Sehubungan 

dengan itu, Kahar Muzakkar mengutus Saleh Syahban untuk mengadakan 

hubungan dengan pejuang gerilya yang ada di Sulawesi. Pembentukan KGS 

ini dimanfaatkan oleh Andi Sose dengan menghadap langsung kepada Kahar 

Muzakkar sebagai Komandan KGS di Yogyakarta. Setelah menerima mandat 

langsung dari Kahar Muzakkar, Andi Sose kembali ke Makassar dan memasukkan 

Laskar Harimau Indonesia menjadi salah satu unsur dalam Kesatuan Gerilya.11 

Keseluruhan kekuatan mantan gerilya di Sulawesi Selatan yang telah bergabung 

dalam organisasi Kesatoean Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) pada bulan 

Agustus sebelumnya, berjumlah sekitar 10.000 pasukan yang terbagi dalam 

sepuluh batalion, termasuk Batalion X08 Harimau Indonesia Massenrempulu 

yang dipimpin Andi Sose sendiri sebagai komandan.12 

Di Makassar ketika itu, tanggal 22 Juni 1950 Kahar Muzakkar tiba di 

Makassar dan melanjutkan perjalanan ke pedalaman untuk bertemu dengan 

10 Wawancara dengan Andi Sose, Makassar, 3 Maret 2001. Barbara Harvey (1989: 372) juga mengungkapkan 

tentang peristiwa penangkapan ini.

11 Wawancara dengan Andi Sose, Makassar, 3 Maret 2001.

12 Menurut Barbara Harvey (1989: 162), pembentukan KGSS terjadi sekitar awal tahun 1950; sedangkan 

menurut Anhar Gonggong (1992: 94), KGSS dibentuk pada bulan Agustus 1949.
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pasukan-pasukan KGSS. Kepada para pejuang, Kahar Muzakkar memberikan 

jaminan bahwa status mereka akan diselesaikan sesuai dengan perintah Panglima 

Besar Jenderal Sudirman pada tahun 1946 yang mengijinkan pembentukan satuan-

satuan Tentara Republik Indonesia di Sulawesi (Harvey 1989: 174). Tanggal 1 Juli 

1950, Kahar Muzakkar bertemu dengan Kolonel Alex Kawilarang, yang baru 

menjabat sebagai Panglima T. T. VII/Wirabuana sejak bulan April. Atas nama 

para gerilyawan ia mengajukan permohonan agar mereka dijadikan Brigade 

Hasanuddin yang merupakan bagian dari Angkatan Perang Republik Indonesia 

(APRI) dan ia selaku komandannya. Dalam pertemuan itu, permohonan Kahar 

Muzakkar ditolak. Kemudian, ia meninggalkan rapat, meletakkan tanda pangkat 

Letkolnya dan memutuskan hubungannya dengan APRI (Gonggong 1992: 96). 

Alex Kawilarang selaku Panglima T. T. VII/Wirabuana kemudian mengeluarkan 

dekrit, yang kemudian dikenal dengan ‘Dekrit Kawilarang’, menyatakan 

pembubaran KGSS, termasuk organisasi militer mana pun di luar APRI (Harvey 

1989: 175; Gonggong 1992: 96). 

Pada malam harinya, Kahar Muzakkar ‘diculik’ dan dibawa masuk 

ke hutan di daerah Barakka, Enrekang. ‘Penculikan’ ini terjadi atas prakarsa 

Andi Sose, yang kemudian diikuti oleh para anggota KGSS di seluruh Sulawesi 

Selatan.13 Dalam pandangan Andi Sose, apa yang dilakukannya dan keputusan 

yang diambil oleh Kahar Muzakkar dengan menarik diri masuk hutan merupakan 

sebuah konsekuensi logis atas kegagalannya mengantarkan para gerilyawan 

Sulawesi Selatan menjadi tentara resmi yang telah dimandatkan kepadanya oleh 

Jenderal Sudirman, para gerilyawan juga ikut menilai penolakan Panglima Alex 

Kawilarang di atas sebagai penghinaan dan pelecehan atas perjuangan mereka 

pada tahun-tahun sebelumnya.14

Persoalan gerilya di Sulawesi Selatan kemudian menjadi isu politik 

nasional. Bebasa Daeng Lalo, Manai Sophian, dan Andi Gappa banyak memberi 

informasi mengenai masalah gerilya ini kepada sidang-sidang DPR Pusat di 

Jakarta. Akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan pedoman penyelesaiannya 

dengan terbitnya keputusan Perdana Menteri M. Natsir pada bulan November 

1950. Keputusan ini menetapkan bahwa para pejuang nasional Sulawesi Selatan 

diterima sebagai anggota Angkatan Perang Republik Indonesia, tanpa tuntutan 

terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum masuk APRI (Gonggong 

1992: 152; Harvey 1989: 180-2). Sebagai realisasi dari keputusan tersebut, pada 

13 Wawancara dengan Andi Sose. Baik Barbara Harvey maupun Anhar Gonggong tidak dapat memastikan 

pelaku ‘penculikan’ atas Kahar Muzakaar tersebut. 

14 Wawancara dengan Andi Sose, Makassar, 3 Maret 2001.
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tanggal 24 Maret 1951, Corps Tjadangan Nasional (CTN) sebagai sublimasi 

dari KGSS dilantik di Makassar oleh Letkol Kosasih, pejabat Panglima T. T. 

VII dengan Kahar Muzakkar sebagai komandannya. Selain itu ditetapkan juga 

bahwa CTN akan diresmikan sebagai APRI pada tanggal 17 Agustus 1951. 

Jumlah prajurit yang akan dilantik adalah 4000 orang yang tergabung dalam 

empat batalion infanteri.15 

Namun, sebelum tanggal 17 Agustus, Kahar Muzakkar mengeluarkan 

‘siaran kilat’ untuk menolak hasil kesepakatan dengan pihak pemerintah. 

Dengan siaran kilat tersebut, Kahar Muzakkar beserta pasukannya meninggalkan 

rayon-rayon penampungannya dan kembali masuk ke hutan-hutan di Sulawesi 

Selatan. Sebaliknya, batalion Andi Sose diakui dan diresmikan menjadi 

Batalion IV Wolter Monginsidi dalam Corps Tjadangan Nasional (CTN), 

bersama dengan pasukan Laskar Harimau Indonesia lain yang dipimpin John 

Laga, Andi Lantara, Frans Karangan, Abdul Kadir, A. Herman Taelor, dan P. 

B. Harahap. Andi Sose diangkat sebagai kepala batalion, sedangkan John Laga 

sebagai kepala staf dan yang lainnya sebagai Komandan Kompi.16 

Untuk perkembangan di daerah Toraja pada tahun 1950-an khususnya, 

sosok rekan seperjuangan Andi Sose, Frans Karangan yang berasal dari Tikala 

dekat Rantepao, memainkan peran yang cukup berarti. Ia berasal dari kalangan 

masyarakat kebanyakan, tetapi ayahnya adalah pegawai rumah sakit yang dididik 

oleh badan misi gereja. Oleh karena itulah, ia mendapat kesempatan untuk 

mengenyam pendidikan sampai tingkat menengah. Bersama sepuluh orang 

teman dari sekolah lanjutan MULO17, Frans Karangan bergabung dengan satuan 

gerilya yang terdiri dari pemuda-pemuda Tana Toraja yang membawa nama 

‘Batalion Pong Tiku’ yang dipimpin oleh seorang mantan tentara KNIL, Samuel 

Tambing. Beberapa saat kemudian karena terpaksa, Frans Karangan melibatkan 

diri ke dalam gerakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar untuk melawan 

APRI/TNI dan pada awal tahun 1950 belum memakai Islam sebagai ideologi 

(Bigalke 1981: 412). Atas perintah Kahar Muzakkar, Frans Karangan kemudian 

bergabung dengan batalion Andi Sose dan diangkat menjadi komandan Kompi 

II. Kompi ini terdiri dari pemuda yang berasal dari Tana Toraja.18 Keterlibatan 

15 Lihat Dinas Sejarah Angkatan Darat, Bandung: Map 14, DI/TII Kahar Muzakkar; Gonggong 1992: 

156.

16 Wawancara dengan Andi Sose, Makassar, 3 Maret 2001.

17 Sekolah Menengah Pertama sekarang.

18 Wawancara dengan Agustina Saruran, Pangala-Tana Toraja, 22 Mei 2001. Agustina Saruran merupakan 

istri alm. Pappang, salah seorang Komandan Regu di Kompi 2 sekaligus ajudan Andi Sose tahun 1952-

1953. 
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Frans Karangan dalam dunia militer merupakan gambaran dari semangat anak-

anak daerah ketika itu untuk bersaing dengan tentara Jawa yang telah hadir 

di Sulawesi. Dia juga melihat bahwa peluang untuk terlibat dalam masalah 

militer dan politik di daerah terutama di Tana Toraja, semakin terbuka dengan 

menjadi tentara. Militer dalam pandangan Frans Karangan merupakan salah 

satu alternatif untuk membuka isolasi Tana Toraja dari daerah-daerah sekitarnya 

(Bigalke 1981: 411). Hal ini dapat dimengerti sebab pada masa itu, militer 

dianggap dapat menyelesaikan banyak persoalan.

Pada bulan Januari 1952, Kolonel Gatot Subroto menggantikan Kolonel 

Alex Kawilarang sebagai komandan T. T. VII. Gatot Subroto menerapkan taktik 

dengan sistem ‘uitholling’ (penggalian) untuk menarik kembali para gerilyawan 

yang telah masuk hutan mengikuti Kahar Muzakkar. Gatot Subroto berusaha 

menghubungi para komandan batalion eks-CTN dengan maksud menjauhkan 

mereka dari Kahar Muzakkar. Kurir-kurirnya membawa kepada mereka, dan 

juga kepada Andi Sose, salinan surat-menyurat antara Kahar Muzakkar dengan 

Komandan Darul Islam di Jawa Barat, Sukarmadji Kartosuwirjo (Harvey 1989: 

192). Surat tersebut antara lain berisi pengangkatan Kahar Muzakkar sebagai 

Panglima Divisi VII Tentara Islam Indonesia (TII) dan pernyataan kesetiaan 

Kahar Muzakkar sepenuhnya kepada komandan tertinggi Tentara Islam 

Indonesia. Meskipun Kahar Muzakkar menyangkal keabsahan surat tersebut, 

namun Andi Sose yakin bahwa tanda tangan yang tertera dalam surat itu benar-

benar tanda tangan Kahar Muzakkar.19 

Dalam pandangan Andi Sose, tindakan yang ditempuh oleh Kahar 

Muzakkar merupakan jalan menuju gerakan separatis, yang bermaksud 

merusak sendi-sendi persatuan bangsa. Secara terang-terangan Andi Sose 

menolak dan menentang mantan komandannya, yang pernah ‘diculik’ karena 

membela nasib gerilyawan di masa Alex Kawilarang menjadi panglima T. T. VII. 

Dengan demikian, alasan pemisahan diri Andi Sose dan pasukannya dari Kahar 

Muzakkar adalah alasan ideologi. Andi Sose bukan satu-satunya komandan 

bangsawan Bugis yang diajak Kahar Muzakkar pada saat pembentukan Brigade 

Hasanuddin pada tahun 1950 yang memisahkan diri dari pemimpinnya. 

‘Pembangkangan’ yang pertama dilakukan oleh Andi Selle Mattola dan 

kemudian diikuti oleh Andi Sose dan Andi Tenriajeng, Andi Masse dan Andi 

19 Wawancara dengan Andi Sose, Makassar, 3 Maret 2001. Penulis juga berhasil memperoleh salinan 

dari surat Kahar Muzakkar yang berisi bantahan tentang hubungannya dengan DI/TII Kartosuwirjo. 

Dinas Sejarah Angakatan Darat: Map 14. DI/TII Kahar Muzakkar, “Corps Tjadangan Nasional Brigade 

Hasanuddin,” tanggal 24 Februari 1952.
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Patawari merupakan pukulan yang cukup berat bagi Kahar Muzakkar. Hal 

tersebut nampak dari surat edarannya kepada satuan-satuan pasukannya, di 

mana Andi Sose disebutnya sebagai ‘pengkhianat’.20

Taktik dan kampanye uitholling Kolonel Gatot Subroto pada awal tahun 

1952 berhasil menarik separuh kekuatan Kahar Muzakkar. Pada tanggal 4 April 

1952, Andi Sose bersama Batalion Wolter Monginsidi diintegrasikan ke dalam 

APRI.21 Pada saat itu Andi Sose dilantik oleh Kolonel Gatot Subroto di Makale 

sebagai komandan Batalion 720, yang telah diganti namanya dari Batalion 

Wolter Monginsidi, dalam lingkup T. T. VII/Wirabuana dengan pangkat 

kapten. Batalion ini untuk selanjutnya bertugas di Tana Toraja, daerah Makale-

Rantepao. 

Militer dari Jawa dan Revolusi Petani 

Kelompok militer pertama yang datang ke Tana Toraja setelah kemerdekaan 

Indonesia adalah tentara dari Jawa, yang terdiri dari Batalion Anjing Laut dari 

Brigade XVIII Divisi Brawijaya dan Batalion 422 Diponegoro. Batalion Anjing 

Laut mendarat di Palopo pada bulan April 1950. Kedatangan Batalion ini 

terutama untuk mengakhiri atau membubarkan Dewan Pemerintahan Sendiri 

berdasarkan perintah Lapian, gubernur Sulawesi ketika itu. Pemerintahan ini 

dianggap sebagai perpanjangan dari Negara Indonesia Timur dan oleh sebagian 

kalangan dilihat sebagai kaki tangan Belanda yang berusaha untuk kembali 

menjajah Indonesia.

Setelah itu, didatangkan Batalion 422 Diponegoro ke Tana Toraja pada 

akhir tahun 1951 atau awal tahun 1952 dengan tujuan mengamankan daerah 

tersebut dari gangguan gerombolan. Pasukan dari Jawa ini, sebagian besar 

merupakan tentara yang terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun pada 

tahun 1948, sebenarnya ‘disingkirkan’ untuk sementara waktu oleh Markas 

Besar Angkatan Darat ke daerah pedalaman Sulawesi. Dengan demikian, mereka 

dikirim ke Sulawesi dengan alasan politis, yaitu untuk melemahkan ‘pengaruh 

kiri’ dalam tubuh TNI/APRI di Jawa (Harvey 1989: 203). Jadi, bukan karena 

kecocokan mereka untuk memadamkan pemberontakan.

20 Dinas Sejarah Angkatan Darat: Map 14. DI/TII Kahar Muzakkar, “Pendjelasan Disekitar Pengkhianatan 

Komando Bn. IV (Andi Sose Cs).” 

21 Dinas Sejarah Angkatan Darat, ’Situasi Setengah Tahunan Daerah Resimen 23 Sulawesi Selatan Terhitung 

Dari Tanggal 1-3-1952 s/d 30-6-1952’. Staf Umum Angkatan Darat Bagian I-Urusan Indonesia Timur. 

Pelantikan Andi Sose berlangsung pada tanggal 4 April, bukan tanggal 4 Maret sebagaimana yang ditulis 

oleh beberapa ahli sejarah. Harvey 1989: 324-6, 372 dan Pasolon 2000: 61. 
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Kedatangan tentara Jawa mengundang reaksi yang berbeda-beda dari 

kalangan yang berbeda. Kaum gerilya di Sulawesi Selatan melihat tentara Jawa 

sebagai saingan yang akan merampas hak dan kedudukan mereka dalam APRI/

TNI. Kalangan elite anak daerah Sulawesi kuatir tentara Jawa akan mengganggu 

kekuasaan mereka untuk menarik keuntungan dari situasi kusut di Sulawesi 

Selatan. Kahar Muzakkar sebagai pemimpin Darul Islam tentunya mengangkat 

identitas ‘Jawa-Komunis’ dari tentara Batalion 422 untuk menarik simpati 

masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas beragama Islam untuk ikut dalam 

pergerakannya.22 Pihak yang justru menerima kedatangan Batalion 422 dengan 

gembira adalah Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, organisasi yang 

berafiliasi kepada Partai Komunis Indonesia.

Pada umumnya, masyarakat Toraja cenderung lebih terbuka terhadap 

kedatangan Batalion 422 dibanding masyarakat Sulawesi Selatan lainnya. Isu 

mengenai ‘anak daerah’, ‘orang Jawa’, ‘keturunan Majapahit’ bukanlah masalah 

pokok, karena yang lebih dipentingkan adalah kebutuhan masyarakat akan 

perlindungan dan rasa aman yang diharapkan dari tentara Jawa tersebut. Dengan 

kata lain, primordialisme, masalah kedaerahan, pada suatu ketika dikalahkan 

oleh kebutuhan untuk segera mengusir gerombolan pengacau yang senantiasa 

mengancam. Khususnya Frans Karangan dan pasukannya menganggap tentara 

Jawa lebih sebagai rekan-kerja bahkan penolong yang sangat berarti dalam 

menghadapi Andi Sose. Paling tidak, sampai pertengahan tahun 1953, sebelum 

meletusnya revolusi petani yang disokong oleh Batalion 422 Diponegoro.

Rupanya, kedekatan batalion ini dengan gerakan komunis belum pudar. 

Menurut Bigalke, terdapat korelasi yang jelas antara kehadiran Batalion 422 

Diponegoro dengan eskalasi aktivitas PKI, terutama BTI dan Pemuda Rakyat di 

Tana Toraja pada awal tahun 1950-an (Bigalke 1981: 407). Meskipun bertujuan 

untuk mengamankan daerah Tana Toraja dari gangguan gerombolan, namun 

dalam kenyataannya batalion tersebut telah memberi dorongan kepada para 

anggota PKI untuk semakin berani dalam aksi-aksinya. Bahkan tidak jarang 

Batalion Diponegoro memberi bantuan secara terang-terangan kepada pemuda 

anggota partisipan PKI. Selain bantuan berbentuk peralatan pertanian dan 

senjata, Pemuda Rakyat dan Barisan Tani juga disokong untuk menggugat 

tanah dan lahan persawahan yang selama ini dikuasai oleh kaum elite dan 

para bangsawan Toraja. Hal ini juga yang mendorong semakin cepat terjadinya 

22 Lihat Mudzakkar 1999: 9. Penulis juga berhasil mendapatkan fotokopi tulisan tangan Kahar Muzakkar 

mengenai pemikirannya ini.
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‘Revolusi Petani’ di Tana Toraja pada pertengahan tahun 1953. Program land 

reform yang didukung oleh tentara Jawa ini membangkitkan kekhawatiran 

sekaligus kemarahan kaum bangsawan di Tana Toraja. Ketegangan meningkat 

dan mencapai puncaknya pada bulan Juli sampai bulan September 1953 ketika 

Barisan Tani dan Pemuda Rakyat membunuh beberapa pemuka masyarakat 

dari kalangan bangsawan dan membakar lumbung padi. Massa yang bergerak 

melakukan pembersihan, mulai dari Makale terus ke utara sampai ke 

Rantepao.

Dikarenakan alasan sosial dan ekonomi, daerah Tana Toraja menjadi 

salah satu pusat kekuatan PKI di Sulawesi Selatan pada tahun 1950-an. Hal 

ini semakin dikuatkan dengan adanya kunjungan secara periodik oleh Payung 

Salenda, orang Toraja, sebagai salah seorang pemimpin PKI di tingkat nasional. 

Pada awal tahun 1954, Payung Salenda bersama pemimpin PKI D. N. Aidit, 

berkunjung ke Tana Toraja dan berhasil membentuk cabang partai di semua 

distrik. PKI dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama mendapat dukungan 

yang besar dari masyarakat Toraja. Dan ini mengindikasikan bahwa PKI sangat 

berhasil dalam memobilisasi pengikut dan mengangkat masalah tanah di Tanah 

Toraja sebagai isu pokok.

Gugatan terhadap elite tradisional, yang menguasai sebagian besar lahan 

sawah, bukanlah satu-satunya alasan dibalik meletusnya peristiwa petani, 

meski ini sering dianggap sebagai penyebab utama. Hal ini juga tidak dapat 

dilepaskan dari persoalan di bidang militer, antara pemerintah pusat dengan 

daerah Sulawesi Selatan. Manakala orientasi yang bersifat sosialis dimaknai 

sebagai ‘anti-feodalisme’ dan mendapat tempat dalam politik-sipil tahun 1950-

an, politik-militer justru bergerak melampaui batas-batas etnis dan teritorial 

dan berkutat pada isu ‘ko-operator’ dengan ‘non-kooperator’.

Fquc"Cpfk"Uqug"fcp"Rgtkuvkyc"Ò75

Sementara itu, para pemimpin Kristen melihat bahwa Andi Sose sering 

melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat Tana Toraja, terutama mereka 

yang beragama Kristen dan sebaliknya selalu menguntungkan orang-orang 

Islam. Sementara dalam pandangan Andi Sose, para pemimpin Kristen di Tana 

Toraja merupakan saingan dan penghalang untuk mewujudkan rencananya 

‘menguasai’ Tana Toraja (Bigalke 1981: 407).

Walaupun Batalion Diponegoro mempunyai andil yang berarti dalam 

revolusi petani, tentunya kaum bangsawan di daerah Makale dan Rantepao 
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belum lupa pula pada peran Andi Sose, yang secara tidak langsung, ikut 

menciptakan kondisi meletusnya revolusi tersebut. Pertama, Andi Sose sebagai 

pemimpin gerilyawan pada tahun 1950 mendukung pencalonan orang yang 

bukan bangsawan Toraja, C. Rongre yang bersimpati dengan kekuatan kiri di 

daerah, sebagai kepala daerah di Tana Toraja. Bahkan salah satu anak buahnya 

John Laga sebagai kepala staf Batalion 720 yang dipimpin Andi Sose mendirikan 

Barisan Tani yang berupaya melaksanakan land reform dan bertanggung jawab 

atas pembunuhan sejumlah bangsawan dari daerah utara Tana Toraja. 

Selain itu, Andi Sose juga tidak disukai kalangan elite dan masyarakat 

Toraja di pedalaman karena kerakusannya merampas harta kekayaan setempat. 

Sama dengan pemimpin gerilya yang lain waktu perjuangan kemerdekaan, 

Andi Sose harus membiayai pasukan gerilyawan di bawahnya. Dalam rangka 

itu, dia pernah mendirikan semacam badan usaha atau yayasan yaitu Lamba’ 

Doko. Yayasan ini mengatur perdagangan, menetapkan harga, dan menarik 

pajak hasil-hasil bumi yang hendak dibawa ke Pare-Pare dari Tana Toraja dan 

Enrekang (Bigalke 1981: 409). Dengan demikian dia menguasai antara lain 

ekspor hasil-hasil hutan dari Tana Toraja.

Faktor ketiga yang membuat Andi Sose kurang diterima adalah tingkah 

laku pasukannya terhadap masyarakat. Ketika diintegrasikan ke dalam APRI/

TNI pada tahun 1952, Andi Sose membawa tiga kompi pasukannya yang 

berjumlah 1.200 orang.23 Selain kompi dua yang terdiri dari prajurit asal Tana 

Toraja, termasuk kompi yang dipimpin oleh Frans Karangan, dua kompi lainnya 

merupakan prajurit yang berasal dari Enrekang dan daerah Bugis. Pasukan ini 

kemudian menggunakan sekolah-sekolah di Makale sebagai asrama. Sementara itu, 

pasukan Batalion 422 Diponegoro lebih terkonsentrasi di Rantepao. Sekalipun 

dua pasukan APRI/TNI berada di Tana Toraja namun situasi masih tetap belum 

aman seperti diharapkan orang Toraja di pedalaman (Van Schie 2000: 121). 

Semua perasaan antipati terhadap Andi Sose, memuncak pada bulan 

April tahun 1953. Pada waktu itu, Andi Sose merencanakan mengadakan 

pasar malam dalam rangka memperingati satu tahun bergabungnya batalion 

yang dipimpinnya ke dalam APRI/TNI. Kegiatan pasar malam tersebut akan 

diadakan di sekitar kolam di tengah Kota Makale. Oleh tentara, seluruh murid 

sekolah di Rantepao-Makale diperintahkan untuk menghadiri acara pembukaan 

pameran tersebut pada malam hari, satu hari menjelang hari Raya Paskah, pada 

tanggal 4 April (Van Schie 2000: 123).

23 Wawancara Andi Sose, Makassar, 3 Maret 2001; Van Schie 2000: 121.



235POLITIK NASIONAL DAN PENGUASA LOKAL DI TANA TORAJA

 Pemicu perlawanan orang Toraja terhadap Andi Sose adalah desas-

desus bahwa Andi Sose mempunyai rencana untuk mendirikan masjid di atas 

pulau kecil di tengah-tengah kolam Kota Makale yang merupakan kebanggaan 

penduduk setempat. Yang menambah suasana menjadi panas adalah pemaksaan 

terhadap penduduk untuk melaksanakan rencana tersebut meskipun pada hari 

Minggu. Penduduk yang dianggap lalai atau tidak patuh akan mengalami 

penyiksaan dari tentara. Inilah yang semakin memperkuat dugaan orang-orang 

Kristen pada saat itu, bahwa memang rencana Andi Sose adalah mendirikan 

masjid (Van Schie 2000: 122; Van den End 1994: 692). Pada dasarnya tudingan 

di atas tidak benar. Menurut Bigalke, bangunan yang direncanakan adalah 

panggung untuk pertunjukan (Bigalke 1981: 413). Beberapa saksi mata juga 

menyatakan sesungguhnya bukan masjid yang hendak dibangun oleh Andi 

Sose.24 

Desas-desus yang disebut di atas kelihatannya hanya disebarkan oleh 

pemimpin militer dan masyarakat Toraja yang memang tidak senang dengan 

kehadiran Andi Sose di Tana Toraja. Para pemuka Kristen Tana Toraja 

memanfaatkan suasana yang semakin anti Andi Sose dengan mengajukan surat 

kepada Letnan Kolonel Joop Warouw selaku Panglima T. T. VII agar segera 

memindahkan Andi Sose keluar dari Tana Toraja. W. L. Tambing dan H. L. 

Lethe, dua orang yang mewakili tokoh Kristen mengajukan agar Andi Sose 

dan pasukannya—tidak termasuk kompi Frans Karangan—ditarik dari Tana 

Toraja, namun permintaan ini tidak dikabulkan. W. L. Tambing kemudian 

mengorganisasi orang Toraja, terutama polisi dan pegawai yang berada di 

Palopo dan Masamba untuk mempersiapkan penyerangan (Bigalke 1981: 414-

5). Pasukan ini diangkut dengan truk pada malam hari, setelah tiba di Rantepao 

mereka bersembunyi di daerah Bori’ sambil menunggu Frans Karangan dan 

pasukannnya. Sementara itu, pasukan Frans Karangan dan tokoh Kristen Toraja 

melihat kemungkinan untuk mendapat bantuan dari pasukan 422 Diponegoro 

yang berkedudukan di Rantepao.

Keterlibatan Frans Karangan dan kompi yang dipimpinnya dalam 

perlawanan Andi Sose berakar dalam loyalitas yang rapuh Karangan terhadap 

atasannya dalam Batalion 720. Pertama, kompi Frans Karangan tumbuh di 

luar Batalion 720 dan, menurut Andi Sose sendiri, Frans masih bercita-cita 

memimpin ‘Batalion Pong Tiku’ khusus untuk Tana Toraja yang mandiri. 25 

24 Wawancara dengan Agustina Saruran, Pangala-Tana Toraja, 22 Mei 2001. Lihat juga Van Schie 2000: 

122.

25 Wawancara dengan Andi Sose, Makassar, 3 Maret 2001.
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Selain itu, Frans Karangan juga kurang setuju terhadap perilaku tentara dari 

kompi lain yang tidak disiplin bahkan sewenang-wenang terhadap masyarakat 

dan terutama kepada gadis-gadis Tana Toraja (Bigalke 1981: 413). Kesemuanya 

itu membuat Frans Karangan mengambil keputusan untuk melawan atasannya. 

Di Bori’, pasukan Frans Karangan mempersiapkan penyerangan yang diawali 

dengan suatu upacara adat yang dipimpin oleh Pong Massangka, seorang agama 

Aluk yang disebut tominaa (Pemimpin ritual dalam Aluk Todolo). Dalam 

kesempatan itu, H. L. Lethe salah seorang pemimpin Kristen Tana Toraja, 

ikut membakar semangat pasukan dengan menganalogikan peperangan yang 

dilakukan oleh masyarakat Tana Toraja dalam perang melawan Bone pada abad 

ke-17 (Bigalke 1981: 415). Andi Sose diidentikkan dengan Arung Palakka yang 

berhasil diusir oleh masyarakat Tana Toraja pada abad ke-17 ketika bangsawan 

Bugis ini berusaha menaklukkan daerah Tana Toraja.

Penyerbuan terhadap Andi Sose dipimpin langsung oleh Frans Karangan. 

Dari Bori’, pasukannya turun ke Rantepao dan bergabung dengan masa yang 

dikumpulkan oleh W. L. Tambing. Pasukan ini yang berjumlah lebih dari seribu 

orang, turun dari Sangalla dan menyerbu Kota Makale (Van Schie 2000: 123). 

Serangan pertama pada hari Sabtu, tanggal 4 April 1953 itu berlangsung singkat, 

karena berhasil dihalau oleh pasukan Andi Sose. Pasukan Frans Karangan 

kemudian menarik diri ke pegunungan di sekitar Langda dan Nonongan, 

dekat Rantepao. Pada malam berikutnya, pasukan Frans Karangan kembali 

mencoba untuk menduduki Kota Makale, namun usaha tersebut belum juga 

membuahkan hasil yang menggembirakan. 

Pada hari Selasa berikutnya, Frans Karangan mendapat dukungan 

persenjataan dan amunisi dari Batalion 422 Diponegoro. Dukungan ini semakin 

menguatkan anggapan mengenai rivalitas dalam tubuh tentara: antara tentara 

pemerintah pusat melawan tentara di daerah, antara ideologi kiri melawan 

ideologi campuran yang diwakili oleh para pejuang dan kaum bangsawan yang 

terkonsentrasi di Kota Makale. Kali ini dengan kekuatan dan persenjataan 

yang lebih baik, pasukan Frans Karangan kembali menyerang Kota Makale 

dan mendesak tentara Batalion 720. Pertempuran berlangsung selama lima 

jam, tetapi Batalion 720 masih dapat mempertahankan diri. Pertempuran yang 

menentukan terjadi pada hari Sabtu, 11 April 1953, pertempuran berlangsung 

selama kurang lebih empat jam dan berakhir dengan keberhasilan Frans 

Karangan dan pasukan Diponegoro menduduki Kota Makale. Sementara itu, 

pasukan Andi Sose menarik diri ke arah selatan. Pasukan Andi Sose kemudian 

ditarik ke Pompanua, Bone. Frans Karangan dan pasukannya tetap tinggal di 
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Tana Toraja selama beberapa bulan, setelah itu mereka dipindahkan ke Palu, 

Sulawesi Tengah. 

Untuk sementara waktu, Andi Sose berhasil diusir dari Tana Toraja. 

Bagi pemimpin Kristen Toraja, kemenangan ini dianggap sebagai sesuatu yang 

membanggakan, bahkan sebagai sebuah peristiwa heroik. Peristiwa 53 dalam 

pandangan mereka merupakan puncak dari ‘kesadaran etnis masyarakat Toraja’ 

(Bigalke 1981: 416). Sementara itu, yang dianggap kalah ialah kekuatan Bugis-

Islam yang sejak dahulu kala menaklukkan pedalaman Toraja dan secara khusus 

mereka yang selama ini mendukung Andi Sose, warga Muslim di Makale. Bagi 

bangsawan Toraja dari daerah utara, peristiwa ’53 memiliki arti yang tersendiri 

pula, karena mereka menafsirkannya sebagai kemenangan terhadap pesaingnya 

yang lama, yaitu elite tradisional dari bagian selatan Tana Toraja, dalam hal 

ini Tallu Lembangna, yang sejak dulu lebih dekat dengan masyarakat Sulawesi 

Selatan dan telah mendukung Andi Sose. Dengan demikian, peristiwa ’53 

membawa masyarakat Toraja ke babak yang baru dalam sejarahnya, karena 

mempererat hubungan antara tokoh agama Kristen dengan elite tradisional 

setempat.

Kekristenan Politik Naik Daun (1955) dan Permesta 

Peran Parkindo menjadi semakin vital dan menentukan dalam kehidupan 

sosial politik masyarakat Tana Toraja sejak tahun 1950. Hal ini terutama 

berkaitan dengan peran Parkindo untuk menggalang kekuatan dalam rangka 

melawan berbagai bentuk gangguan yang seringkali dihadapi oleh masyarakat 

Tana Toraja ketika itu. Pertumbuhan dari segi jumlah anggota dialami oleh 

Parkindo setelah terjadi peristiwa tahun ’53 dan Parkindo dianggap sebagai 

pelopor dari kemenangan masyarakat Tana Toraja dalam peristiwa tersebut.26 

Dalam pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1955, Parkindo keluar sebagai 

pemenang di daerah pemilihan Tana Toraja. Secara otomatis, berbagai jabatan 

penting di daerah tersebut diisi oleh orang-orang Parkindo. 

Setelah pemilu, situasi politik dan militer di Provinsi Sulawesi diwarnai 

lahirnya gerakan Permesta. Di Makassar pada tanggal 2 Maret 1957, bertempat 

di kediaman Gubernur Sulawesi Andi Pangerang dibacakan Piagam Perjuangan 

Semesta Alam (Permesta). Permesta menuntut kepada pemerintah pusat agar 

memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah di luar Jawa 

26 Sebagai perbandingan, pada tahun 1949 jumlah anggota Parkindo cabang Rantepao Makale adalah 1.700 

orang. Pada tahun 1954, jumlah tersebut melonjak menjadi 12.000 anggota.



238 DIKS PASANDE

serta pembagian yang adil terhadap kekayaan daerah. Piagam ini ditandatangani 

oleh sebagian besar tokoh politik dan militer Sulawesi yang berada di Makassar 

ketika itu. Pada saat yang hampir bersamaan, di Sumatera lahir juga tuntutan 

yang sama dari Divisi Banteng yang kemudian dikenal sebagai Dewan Banteng 

(Leirissa 1991: 102). Dengan adanya tuntutan yang sama terhadap pemerintah 

pusat, maka semangat terhadap anti-sentralisme, dukungan terhadap otonomi 

dan pembangunan daerah telah merambah ke seluruh pelosok tanah air, kecuali 

di Jawa. 

Parkindo turut mengupayakan agar Tana Toraja menjadi satu daerah 

otonom yang terpisah dan sejajar dengan Luwu, suatu keinginan elite 

tradisional Toraja sejak lama. Kesamaan pandangan antara pemimpin Parkindo 

dengan Permesta, terutama dengan pemimpin Permesta dari Utara, membuat 

tokoh-tokoh Parkindo dari Tana Toraja menjalin hubungan dengan mereka. 

Hal yang lebih menyatukan mereka bukan sekadar bagaimana membentuk 

provinsi Utara dan Selatan namun yang lebih penting lagi ialah, bagaimana 

melepaskan diri dari dominasi Selatan yang ketika itu diidentikan dengan 

dominasi Islam. Dalam konteks politik di Tana Toraja ketika itu, Parkindo 

dinilai mampu untuk membendung dominasi partai-partai sekuler dan Islam, 

terutama Masyumi yang oleh sebagian tokoh Kristen dinilai sebagai sebuah 

partai Islam yang progresif.27

Sementara itu, di Sulawesi bagian tengah terdapat Frans Karangan bersama 

pasukannya yang telah digabungkan dengan Resimen Tim Tempur (RTP) Anoa 

yang dipimpin oleh Letnan Kolonel J. W. Gerungan, yang berasal dari Minahasa. 

Gerungan selaku pendukung Permesta cukup aktif dalam gerakannya. Dia 

tidak hanya menjalin hubungan yang erat dengan tokoh Permesta di daerah 

asalnya, tetapi juga mulai mendekati Kahar Muzakkar yang masih tetap aktif di 

Sulawesi Tenggara dan Tengah (Harvey 1989: 362). Tak lama setelah bekerja sama 

dengan DI/TII terjadi ketegangan antara Gerungan dengan Kahar Muzakkar. 

Gerungan berusaha untuk memindahkan pasukannya ke daerah Toraja yang 

menurut perkiraannya akan didukung oleh rakyat yang mayoritas beragama 

Kristen (Harvey 1989: 315). Namun, nampaknya usaha ini tidak berhasil, sebab 

Gerungan tidak pernah mendapat dukungan secara terbuka dari masyarakat 

Tana Toraja. Ternyata Frans Karangan sekali lagi berani ‘mengkhianati’ atasan 

militernya, dalam kasus ini Gerungan. Tidak setuju dengan hubungan kerja 

sama Gerungan dengan DI/TII, maka Frans Karangan memilih memihak 

27 Lihat Boland 1985: 45-7. Mengenai kiprah partai-partai politik Islam di Indonesia, lihat Noer 1987.
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pada pihak pemerintah pusat dan berhasil mendesak Gerungan ke arah selatan 

dengan dukungan dari AURI, pasukan Brawijaya, dan Brimob.28 

Sikap Frans Karangan yang tidak mendukung tokoh militer Permesta 

Gerungan, justru ditafsirkan lain dengan sengaja, seperti dapat dilihat dalam 

bagian berikutnya.

Rgtkuvkyc"Ò7:

Meluasnya DI/TII dan lahirnya Permesta menjadi pukulan berat bagi 

pemerintah pusat yang memutuskan reorganisasi pasukannya di Sulawesi guna 

mengatasi krisis di Sulawesi. Batalion 511 Brawijaya yang bertugas di Sulawesi 

Tengah dipindahtugaskan ke Minahasa pada awal 1958 untuk memadamkan 

‘pemberontakan’ Permesta yang terjadi di sana. Sebagai gantinya, masalah 

keamanan di Tana Toraja ditangani oleh RI-23 yang berkedudukan di Pare-

Pare. Dengan demikian, sosok Andi Sose muncul kembali sebagai pemeran di 

wilayah Toraja, karena dalam Resimen ini Andi Sose bertugas sebagai kepala staf 

sejak tanggal 24 Februari 1958.

Hubungan ‘anak buah-komandan’ yang pernah terjalin antara Frans 

Karangan dan Gerungan meski dalam waktu yang singkat telah mengakibatkan 

penilaian pasukan TNI di Sulawesi Selatan, terutama RI-23, terhadap perlawanan 

di Tana Toraja sebagai ‘pemberontakan yang didukung oleh Permesta’.29 Sebab 

keduanya pernah memprakarsai terbentuknya organisasi Toraja Raya di Sulawesi 

Tengah (Bigalke 1981: 437). Kecurigaan tersebut semakin dikuatkan oleh upaya-

upaya Gerungan yang berusaha mendapat dukungan dari masyarakat Tana 

Toraja, khususnya mereka yang beragama Kristen. Jadi Andi Sose, mendapat 

pembenaran dan alasan yang tepat untuk kembali ke Toraja membalas 

kekalahannya pada tahun 1958, berdasarkan hubungan Gerungan dengan Frans 

Karangan yang pernah terjalin di Sulawesi Tengah.

Penempatan pasukan RI-23 di Tana Toraja segera mendapat penolakan 

dari tokoh politik dan masyarakat terutama dari pemimpin Parkindo. Namun 

keberatan tersebut rupanya tidak mendapat tanggapan yang memuaskan baik 

dari Markas Besar AD maupun dari Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan 

dan Tenggara (Bigalke 1981: 438). Pemimpin Parkindo juga melayangkan surat 

28 Dinas Sejarah Angkatan Darat, Operasi di Sulawesi Tengah: Operasi ‘Insjaf’. Salah satu alasan perlawanan 

Frans Karangan, karena ia menolak untuk menggabungkan pasukannya dengan Pasukan Kahar Muzakkar 

di Sulawesi Selatan.

29 Wawancara dengan Thomas Marean (mantan anggota Batalion 758), Rantedamai, 17 Maret 2002.
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keberatan yang sama kepada gubernur Sulawesi dan Menteri Dalam Negeri 

namun hasilnya tetap sama. Bagaimanapun juga, penyelesaian DI/TII dan 

Permesta masih dianggap lebih penting oleh pemerintah pusat daripada protes 

sebagian masyarakat Tana Toraja terhadap kehadiran pasukan RI-23 di daerah 

mereka. Andi Sose dan pasukannya masih merupakan elemen penting dalam 

penyelesaian masalah tersebut. Dalam pandangan panglima KDM-SST, Andi 

Mattalatta maupun Andi M. Yusuf selaku pemimpin RI-Hasanuddin dukungan 

dari Andi Sose masih dibutuhkan dan ia dibujuk dengan cara menyuap, janji 

promosi, dan kebebasan bertindak di dalam wilayahnya (Harvey 1989: 307). 

Hampir dapat dipastikan bahwa tokoh masyarakat Tana Toraja mengetahui hal 

tersebut.

Frans Karangan yang berada di Palu waktu mendengar rencana 

penempatan pasukan RI-23 di Tana Toraja segera memutuskan untuk melawan 

masuknya resimen ini di Tana Toraja. Dia mengirim satu kompi pasukan yang 

terdiri dari orang-orang Toraja, dengan alasan cuti ke Tana Toraja.30 Orang-orang 

Toraja yang bertugas di unit dan kesatuan yang lain juga melakukan hal yang 

sama, khususnya mereka yang ditugaskan di Palopo dan Makassar. Menurut 

Pappang—mantan ajudan Andi Sose—pembantu letnan dua komandan peleton 

dari Batalion ‘R’ (758) yang ikut berperan dalam peristiwa 1958, Frans Karangan 

telah dapat dukungan dari Jendral A. H. Nasution yang mengirim sebuah 

perintah rahasia dari KSAD untuk membentuk satu unit pasukan di Tana 

Toraja.31 Langkah Nasution ini dilihat sebagai upaya untuk memperkecil ruang 

gerak Andi Sose yang diduga masih berhubungan dan bekerja sama dengan 

Kahar Muzakkar, terutama dalam kegiatan penyelundupan kopra dan senjata.

Ketika pasukan RI-23 tiba di Tana Toraja pada bulan April, tokoh 

masyarakat yang dipelopori oleh pemimpin Parkindo, mulai merencanakan 

untuk mengosongkan Kota Makale dan Rantepao dengan mengungsikan 

penduduk ke daerah pedalaman. Pada tanggal 20 Mei, bertepatan dengan Hari 

Kebangkitan Nasional, rakyat mulai meninggalkan Kota Rantepao-Makale 

menuju ke daerah-daerah pedalaman.32 Besoknya dikirimkan ultimatum 

kepada pasukan RI-23 untuk segera meninggalkan Tana Toraja33, namun tidak 

30 Wawancara dengan Agustina Saruran, Pangala-Tana Toraja, 22 Mei 2001.

31 Hal yang sama dikemukakan oleh beberapa mantan anak buah Pappang. Wawancara dengan E. Silatan, 

Rantedamai, 22 Februari 2002.

32 Wawancara dengan P. Bandaso (kepala desa Turunan-Sangalla’), Sangalla’-Tana Toraja, 29 Januari 2002. 

Menurut penuturannya, banyak warga masyarakat yang mengambil keputusan untuk mengungsi ke 

daerah Seko-Rongkong apabila pasukan Pappang dan OPD tidak mampu manghalau pasukan RI-23.

33 Sejarah Militer Kodam XIV/Hasanuddin, “Rakjat Jang Menjingkir/Mengungsi Berdemonstrasi di Kota 

Rantepao,” No.0065/58 tgl.5/12-58. 
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dihiraukan. Tiga hari kemudian, satu peleton pasukan dari Batalion 758 bersama 

hampir 1.000 anggota Oenit Pertahanan Desa (OPD) dan Barisan Komando 

Rakyat (BKR) berdemonstrasi di Kota Rantepao dan setelah itu bergerak dari 

utara menuju Selatan, dari Rantepao ke Makale. Namun, pada saat itu belum 

terjadi kontak senjata, meski sebelumnya Batalion 758 dan OPD telah bertekad 

untuk menggempur kota Makale.

Kontak senjata yang memang tidak dapat dihindari, kemudian terjadi 

pada tanggal 28 Mei antara pasukan Batalion 717 (RI-23) dengan OPD yang 

dibantu oleh beberapa orang anggota polisi.34 Pada tanggal 1 Juni, seorang 

utusan KDM-SST yang dikirim untuk menyelesaikan sengketa gagal, karena baik 

Pappang maupun pemimpin masyarakat Tana Toraja tidak datang menghadiri 

pertemuan pada hari itu di Rantepao. Pasukan RI-23 membalas dengan 

menyerang pertahanan penduduk yang berada di sekitar kota Rantepao.35 Daerah 

itu dibumihanguskan. Resimen ini kemudian melanjutkan penyerangannya ke 

arah Utara Rantepao, menuju Pangala’. 

Pangala’ merupakan tempat yang sangat berarti bagi orang Toraja, karena 

di situlah terdapat kubu pertahanan pahlawan Toraja yang bersejarah, yaitu 

Pong Tiku ketika melawan Belanda. Pada tanggal 5, daerah ini dijadikan sebagai 

pertahanan terakhir rakyat Tana Toraja dalam melawan gempuran pasukan RI-

23. Ketika itu, Makale dan Rantepao telah dikuasai oleh pasukan TNI. Dari 

Pangala’, Pappang mengorganisir pasukannya, yang sebagian besar terdiri dari 

anggota OPD dan BKR.36 Tetapi, berhadapan dengan satu kompi TNI pasukan 

ini terpaksa mengundurkan diri.

Perlawanan masyarakat Toraja yang berlangsung setelah itu memungkinkan 

para pemimpinnya untuk mendatangkan bantuan dari masyarakat Toraja 

yang berada di luar Tana Toraja, baik berupa tenaga maupun amunisi dan 

persenjataan.37 Semangat dan moril masyarakat Tana Toraja meningkat ketika 

salah seorang anak buah Pappang berhasil menewaskan Pelda Nada, salah 

seorang pemimpin pasukan TNI yang dikabarkan kebal terhadap senjata api. 

Berikutnya masyarakat Tana Toraja berusaha untuk menduduki kembali kota 

34 Dinas Sejarah Angkatan Darat, L. S. Rindingpadang: “Peristiwa Penting Lainnya: Peristiwa Pertempuran 

di Kalumpitti.”

35 Sejarah Militer Kodam XIV/Hasanuddin: “Perundingan antara Utusan KDM-SST dan Tokoh-Tokoh 

Anggota Bn ‘R’ Gagal.”

36 Wawancara dengan H. Silatan, Rantedamai, 22 Februari 2002.

37 Menurut penuturan E. Silatan, M. Panggabean juga secara diam-diam membantu masyarakat Tana Toraja 

dengan memberikan senjata yang diambil dari gudang amunisi di Palopo. Wawancara dengan E. Silatan, 

Rantedamai, 22 Februari 2002.
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Rantepao. Setelah beberapa kali penyerbuan antara 2 dan 6 Juli, akhirnya, pada 

tanggal 7, setelah pertempuran hebat, kekuatan Toraja memaksa pasukan TNI 

untuk meninggalkan kota tersebut. 

Dari sudut pandang militer, Andi Sose bukanlah satu-satunya orang yang 

bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut sebab dalam kesatuan RI-

23 ia ‘hanyalah seorang kepala staf’. Kehadiran Andi Sose di Tana Toraja sudah 

tentu terkait dengan keputusan TNI, baik di tingkat Markas Besar Angkatan 

Darat di pusat maupun di tingkat Komando Daerah Militer. Tetapi masyarakat 

Tana Toraja tidak tahu hal itu dan mungkin mereka tidak harus mengetahuinya. 

Dalam pandangan mereka, yang penting ialah sekali lagi Andi Sose, sebagai 

simbol dominasi Bugis, yang ingin berkuasa di daerah mereka, sekali lagi 

mereka menghalanginya, dan mereka berhasil memaksanya keluar dari Tana 

Toraja dengan kepala tertunduk. Sekali lagi, Parkindo dan orang-orang Kristen 

di Tana Toraja memainkan peran yang tidak sedikit dalam hal ini.

Bagaimanakah keterlibatan langsung Andi Sose dalam peristiwa ‘58? 

Sulit untuk memastikannya. Andi Sose tidak mengakui secara terbuka tentang 

kehadirannya selama berlangsungnya peristiwa 1958 di Tana Toraja. Namun, 

menurut penuturan P. Sosang38, ia pernah menyaksikan kehadiran Andi Sose di 

Tana Toraja selama berlangsungnya peristiwa 1958. 

Kesimpulan

Kekristenan sebagai sebuah identitas baru bagi sebagian masyarakat Toraja pada 

awal tahun 1950-an akhirnya dijadikan sebagai ‘simbol perlawanan’ terhadap 

invasi Bugis dan Islam yang diwakili oleh sosok Andi Sose. Anggapan seperti 

di atas seakan-akan mendapat pembenaran dengan keterlibatan yang demikian 

jauh dari tokoh-tokoh partai politik Kristen dalam menyusun kekuatan untuk 

melawan Andi Sose. Dalam konteks ke-kini-an, anggapan bahwa konflik 

pada tahun 1953 dan 1958 sebagai konflik ‘Islam-Kristen’ merupakan suatu 

keterlanjuran. Masalahnya, tidak sedikit orang-orang Toraja yang beragama 

Kristen berada di pihak Andi Sose ketika itu, Sampe Pandin dan Lai’ Rinding, 

misalnya. Pemakaian simbol agama sebagai alat perjuangan oleh masyarakat 

Toraja ketika itu dilihat sebagai ‘suatu keterpaksaan’. Karena Andi Sose tidak 

38 Purnawirawan ABRI, Anggota DPRD-Tana Toraja. Wawancara, Makale, 29 Januari 2002. Salah seorang 

anggota pasukan ‘Zeni-Tempur’ dari KDM-SST, yang berada di Tana Toraja selama berlangsungnya 

‘Peristiwa ‘58’. Ia hadir di sana atas perintah Komandan KDM-SST Andi Mattalatta, namun tidak 

terlibat dalam pertikaian tersebut.
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pernah secara terang-terangan berusaha untuk ‘meng-Islam-kan’ mereka.

Dari perspektif masyarakat Tana Toraja ketika itu, tujuan utama 

perlawanan terhadap Andi Sose adalah usaha untuk menempatkan daerah Tana 

Toraja sejajar dengan daerah-daerah lainnya, terutama yang berada di wilayah 

pesisir. Hal ini mencakup otonomi bagi daerah Tana Toraja, pemerintahan yang 

dipimpin oleh ‘anak daerah’ serta militer yang berdiri sendiri dan bertanggung 

jawab langsung kepada Markas Besar di Jakarta. Kehadiran Andi Sose di Tana 

Toraja dilihat sebagai penghalang terhadap cita-cita tersebut dan masyarakat 

Tana Toraja tidak menghendaki suatu keadaan bahwa mereka harus kembali 

berada pada posisi marginal jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

Sementara dalam perpektif Andi Sose, kedudukan sebagai perwira militer 

yang ditugaskan di Tana Toraja merupakan suatu peluang untuk menguasai 

kekayaan alam Tana Toraja. Dengan dukungan dari kerabatnya, yang umumnya 

kaum bangsawan Toraja dari Tallu Lembangna, usaha ke arah itu sepertinya 

bukanlah hal yang terlalu sulit. Ketika kembali ke Tana Toraja pada tahun 

1958, Andi Sose memperoleh ‘alasan yang tepat’ untuk melanjutkan usahanya 

yang gagal pada tahun 1953: Tokoh-tokoh politik Tana Toraja, terutama dari 

Parkindo, dapat dituding telah bekerja sama dengan Permesta untuk melawan 

pemerintah. Kenyataannya yang ditujukan sebagai bukti adalah Letnan Kolonel 

Gerungan telah berada di sekitar Tana Toraja untuk bergabung dengan Kahar 

Muzakkar. Dan Andi Sose tidak melihat bahwa Gerungan sebenarnya tidak 

mendapat dukungan dari masyarakat Toraja. Selain itu, alasan Andi Sose ke 

Tana Toraja adalah menumpas gerombolan yang ketika itu banyak berkeliaran 

di daerah Tana Toraja.

Penggunaan ‘ke-Kristen-an’ sebagai simbol perlawanan masyarakat Tana 

Toraja pada tahun 1950-an tidak dapat dilepaskan dari keadaan masyarakat 

Tana Toraja ketika itu, terutama hubungan dan persaingan antarelite tradisional. 

Jadi merupakan suatu pilihan yang sulit, apabila masyarakat Tana Toraja ketika 

itu, melawan Andi Sose dengan memakai simbol-simbol kedaerahan. Tidak 

semua pemuka masyarakat setuju dengan perlawanan tersebut, bahkan tidak 

sedikit dari mereka yang berada di pihak Andi Sose. Demikian halnya dengan 

militer, sampai akhir tahun 1950-an, pemuda Tana Toraja yang tergabung dalam 

kesatuan militer yang utuh dan diakui oleh TNI hanya berkekuatan satu kompi. 

Kekristenan pun kemudian menjadi pilihan.

Meskipun Gereja Toraja tidak secara terbuka mendukung aksi perlawanan 

masyarakat Tana Toraja terhadap Andi Sose, namun gereja juga tidak mencela 
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tindakan tersebut. Alasannya sangat jelas, sebagian besar tokoh-tokoh Parkindo 

ketika itu sekaligus merupakan pengurus Gereja Toraja dan sebaliknya. Parkindo 

sebagai kekuatan politik terbesar di Tana Toraja, khususnya menjelang dan setelah 

pemilu 1955, ‘menjadi alat’ yang paling efektif untuk menyatukan kekuatan 

masyarakat Tana Toraja melawan Andi Sose. Di sinilah muncul kesan seakan-

akan peristiwa 1953 dan 1958 merupakan masalah ‘Islam-Kristen’ semata-mata, 

sedangkan sebenarnya latar belakangnya jauh lebih kompleks dari itu. 
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AGUSTINUS SUPRIYONO

KONFLIK PERBURUHAN ENDEMIS 

DI PELABUHAN SEMARANG 

PADA MASA REVOLUSI 

DAN MASA REPUBLIK 

Konflik perburuhan di pelabuhan Semarang bisa dikatakan merupakan gejala 

yang endemis, karena terjadi baik pada zaman kolonial Belanda, revolusi 

maupun pada zaman Republik. Pelaku utama aksi-aksi itu sama, yaitu para 

buruh tongkang. Sementara itu, yang menjadi sasaran utamanya juga selalu sama, 

yaitu satu-satunya perusahaan angkutan bandar di pelabuhan Semarang yang 

bernama Semarangsch Stoomboot en Prauwenveer (SSPV). Konflik perburuhan 

yang endemis juga berkaitan erat dengan keberadaan Partai Komunis Indonesia 

di Semarang, yang sudah berbasis di kota ini sejak didirikan pada tahun 

1920. Intervensi PKI melalui serikat buruh pelabuhan yang dikendalikannya 

merupakan karakteristik Kota Semarang sebagai kota merah.

Pada tahun 1950-an sampai tahun 1957 aksi-aksi pemogokan dan slow-

down di pelabuhan Semarang yang dipelopori oleh para buruh tongkang 

pelabuhan Semarang berada di bawah naungan dua serikat buruh, yaitu 

Gabungan Buruh Pelabuhan (GBP) dan Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran 

(SBPP). Sebenarnya aksi seperti itu telah dimulai dalam skala lebih kecil pada 

masa revolusi. Mengingat maraknya aksi buruh pada tahun 1950-an kelihatannya 

gerakan buruh telah bangkit dengan sangat kuat setelah penyerahan kedaulatan 

pada Republik Indonesia.

Pada tahun 1950-an, secara politis telah terjadi pergeseran kedudukan 

serikat buruh itu dari yang pada zaman kolonial Belanda dianggap sebagai 

musuh pemerintah menjadi partner pemerintah (RI). Hal itu sejalan dengan 

keputusan Barisan Buruh Indonesia (BBI) pada tanggal 19 September 1945 

yang didukung sepenuhnya oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).1 

1 BBI didirikan pada tanggal 15 Oktober 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah parlemen 
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Keputusan BBI antara lain menyebutkan bahwa KNIP akan mengakui BBI 

sebagai wakil ekslusif dari gerakan buruh, dan hanya akan mengakui anggota-

anggotanya dari wakil-wakil serikat buruh yang dicalonkan oleh BBI.2 Hal yang 

sama juga berlaku bagi Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) di berbagai 

daerah. Keputusan itu dapat diartikan bahwa organisasi buruh memperoleh 

kesempatan masuk dalam wilayah politik, yang pada gilirannya juga memasuki 

struktur kekuasaan politik Republik Indonesia yang masih muda.

Di kota Semarang, peran serikat buruh yang sedemikian itu dapat 

diketahui dari pembentukan DPRDS (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Sementara) Kota Semarang pada tahun 1950.3 Dari sejumlah 34 anggota 

DPRDS yang terpilih, sebanyak 13 orang adalah wakil dari partai-partai politik, 

7 orang (20%) dari wakil-wakil serikat buruh dan sisanya terdiri dari wakil-wakil 

organisasi yang lain.4 

Keberadaan buruh tongkang dan angkutan bandar di pelabuhan Semarang 

adalah konsekuensi kondisi fisik pelabuhan itu, yang hanya bisa disinggahi 

oleh kapal-kapal dengan tonase maksimal 500 ton (tahun 1949 menjadi 1000 

ton). Sementara kapal-kapal samudra dengan muatan barang-barang impor-

ekspor yang melebihi tonase tersebut harus berlabuh di laut kira-kira 3 mil atau 

5 km dari garis pantai. Oleh karena itu, aktivitas bongkar-muat barang-barang 

dari kapal-kapal itu ke dermaga pelabuhan dan sebaliknya harus menggunakan 

jasa armada tongkang. Buruh tongkang adalah buruh terampil (skilled labour), 

yang pekerjaannya tidak mudah digantikan oleh buruh lain yang menjalankan 

pekerjaannya yang lebih menuntut kekuatan fisik. Oleh karena itu buruh 

tongkang sangat berani melakukan aksi-aksi mogok, karena mereka tidak 

khawatir akan dipecat oleh majikan. Bahkan mereka berani melakukan aksi-aksi 

tanpa harus digerakkan oleh serikat di mana mereka menjadi anggotanya. Pada 

zaman kolonial Belanda misalnya, pemogokan buruh pelabuhan yang pernah 

sementara Republik Indonesia.

2 Berita Indonesia 1, 3 dikutip dalam Koesnodiprodjo 1945: 288. Menurut Sarli (Tinjauan Masalah 

Perburuhan 01-06-1950, hlm. 24), BBI didirikan pada 15 Oktober 1945.

3 DPR bersifat sementara pada waktu itu dan akan segera digantikan dengan yang baru setelah pemilihan 

umum. Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 tentang pembentukan DPRD dan DPD, bab 

IV, pasal 4, ayat 1 dan 2 susunan DPRD itu terdiri dari para wakil-wakil partai, organisasi buruh, dan 

organisasi sosial lainnya.

4 Panitia yang sebanyak 165 orang tersebut melalui pemungutan suara (voting) memilih para calon 

anggota DPRD. Penyusunan anggota2 DPRDS adalah berdasarkan Keputusan No. 13/Peraturan/1950, 

14 September 1950 (Soekirno 1956: 70); terdapat juga dalam: Nationaal Archief, ‘s-Gravenhage [NAG], 

Arsip Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlands Commissariaat te Semarang (Indonesia) 1950-1957 

[Commissariaat Semarang], inv.no. 94, Laporan Komisariat Belanda di Semarang kepada Komisariat 

Tinggi di Jakarta bulan Mei 1950. Lihat juga Sejarah Kota Semarang 1979: 68.
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terjadi pada tahun 1918 dan 1925, di samping hanya dilakukan oleh buruh 

tongkang, inisiatif pemogokan ternyata berasal dari para buruh sendiri, jadi 

tanpa sepengetahuan serikat di mana mereka menjadi anggotanya (Supriyono 

2003). Kemudian, pada masa revolusi dan Republik, walaupun terjadi intervensi 

dari serikat dan PKI, aksi-aksi pemogokan juga lebih banyak dilakukan atau 

dipelopori oleh para buruh tongkang. Di samping itu, pemerintah baik pada 

masa revolusi maupun Republik (setidak-tidaknya sebelum nasionalisasi SSPV 

pada tahun 1957), tidak bersikap represif terhadap serikat buruh pelabuhan 

yang terlibat dalam aksi pemogokan. 

Aksi-aksi buruh pelabuhan itu sering disertai konflik horizontal di 

antara para buruh. Pada tahun 1950-an penyebabnya adalah persaingan 

antara dua serikat buruh pelabuhan, yaitu antara Gabungan Buruh Pelabuhan 

(GBP) dengan Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP). GBP bersifat 

netral sedangkan SBPP berada di bawah naungan Serikat Organisasi Buruh 

Seluruh Indonesia (SOBSI) yang berhaluan komunis. Yang menarik dan juga 

perlu diberikan penjelasannya lebih lanjut adalah bahwa GBP dipimpin oleh 

Ritonga, seorang majikan, yaitu pemilik satu-satunya perusahaan bongkar-

muat pribumi di pelabuhan Semarang yang bernama Perkavi Veem. Sumber 

resmi Belanda menyebutkan bahwa Ritonga adalah mantan pegawai Douane 

pelabuhan Semarang yang telah dipecat dengan tidak hormat karena melakukan 

penggelapan uang (korupsi).5 

Pada tahun 1957, perusahaan Belanda yang beroperasi di pelabuhan 

Semarang menjadi sasaran nasionalisasi pemerintah Indonesia. Kemudian 

gerakan buruh tidak dapat berkutik lagi. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam 

karangan ini adalah apakah gerakan buruh pada tahun 1950-an memang 

tidak sekuat tampaknya atau hanya ditolerir sementara oleh negara? Atau 

mungkin kedua-duanya? Hal lain yang juga menarik untuk dibahas adalah 

sejauh mana usaha para majikan dan peranan pemerintah dalam mengatasi 

atau menyelesaikan konflik-konflik perburuhan yang terjadi di pelabuhan 

Semarang. Pertanyaannya apakah pemerintah cenderung membela kepentingan 

para buruh, atau sebaliknya, seperti pemerintah Belanda pada zaman kolonial, 

yang bersama para majikan bersikap represif terhadap gerakan buruh pribumi 

dan berpihak pada para majikan.

5 NAG, Commissariaat Semarang, inv. no. 97, Surat komisaris Belanda di Semarang kepada komisaris 

tinggi di Jakarta, 23 Januari 1951, No.B/4/51.
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Gerakan Buruh Bangkit Kembali (1945-1949)

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah titik 

tolak babakan baru sejarah Indonesia, yaitu masa revolusi yang berlangsung 

sampai tahun 1949. Pada tanggal 19 Agustus, di Kota Semarang diproklamasikan 

berlakunya pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan Kota Semarang 

itu ternyata tidak berlangsung lama, karena setelah menyelesaikan tugasnya 

melucuti tentara Jepang di Jawa Tengah, tentara Inggris atas nama angkatan 

perang Sekutu pada tanggal 16 Mei 1946 menyerahkan Kota Semarang 

kepada Belanda. Dalam rangka menegakkan kembali pemerintahan di Kota 

Semarang, tentu saja Belanda tidak mengakui pemerintahan Republik di kota 

itu, akan tetapi menghidupkan kembali pemerintahan kota à la Belanda yaitu 

pemerintahan gemeente (kotamadya).6 Untuk itu Belanda melakukan operasi 

militer, yaitu operasi pembersihan, penggeledahan dan penangkapan terhadap 

siapa saja yang dianggap pejuang atau pembela Republik, dengan tujuan untuk 

mengambil alih kembali aset-asetnya di Kota Semarang dan sekitarnya. 

Dalam rangka menghidupkan kembali perekonomian Kota Semarang 

sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Jawa Tengah, pemerintah 

pendudukan Belanda berusaha menormalisasikan aktivitas pelabuhan 

Semarang sebagai pelabuhan komersial atau ekspor-impor. Hal itu bukan 

merupakan pekerjaan yang mudah karena selama pendudukan Jepang banyak 

sekali sarana dan prasarana pelabuhan yang rusak atau tidak terawat dan 

bahkan tidak berfungsi lagi.7 Oleh karena itu, sejak awal tahun 1947 dilakukan 

perbaikan secara bertahap. Di samping itu, Belanda juga memberi kesempatan 

kepada perusahaan-perusahaan asing (Belanda) di pelabuhan Semarang, yang 

asetnya selama masa pendudukan Jepang disita atau dikuasai oleh Jepang, 

untuk beroperasi lagi. Dua perusahaan Belanda yang sebelum Perang Dunia II 

telah bergerak dalam bidang ketenagakerjaan—yaitu perusahaan bongkar-muat 

SSPV dan Semarang Veem—kembali memperoleh hak usaha dan aset-asetnya 

di pelabuhan Semarang. SSPV adalah perusahaan bongkar-muat angkutan 

bandar, yaitu bongkar-muat barang-barang dengan menggunakan perahu-

perahu tongkang dari dermaga ke kapal-kapal samudra di laut yang tidak bisa 

merapat ke pelabuhan. Perusahaan ini mempekerjakan buruh lebih banyak 

6 Kekuasaan atau pendudukan kembali Belanda atas kota Semarang itu berlangsung sampai pada tangal 

27 Desember 1949 yaitu sampai pada waktu pengakuan kedaulatan RI oleh Kerajaan Belanda. Dengan 

demikian secara de facto sejak bulan November 1945 (kedatangan Sekutu) tidak ada pemerintahan 

daerah kota besar Semarang yang berkedudukan di Semarang. Baru segera pengakuan kedaulatan RI 

pemerintah daerah Kota Semarang sebagai bagian RI dibentuk kembali.

7 NAG, Arsip KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) tahun 1946, inv. no. 252.
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daripada perusahaan buruh pelabuhan lainnya dan mereka adalah buruh tetap 

yang dibayar bulanan. Semarang Veem adalah perusahaan bongkar-muat untuk 

barang-barang dari kapal-kapal samudra di laut ke perahu-perahu tongkang dan 

sebaliknya (stuwedoring). Buruh yang bekerja pada perusahaan ini bekerja secara 

borongan dan lazim disebut dengan istilah kuli kapal. Dengan pertimbangan 

pengalaman kerja, kedua perusahaan itu sedapat mungkin merekrut lagi para 

buruh mereka yang pernah bekerja sejak sebelum pendudukan Jepang. Bahkan 

SSPV mengembalikan status sebagai buruh tetap seperti pada zaman kolonial 

Belanda sebelum perang, kepada buruh lama yang mendaftar kembali untuk 

bekerja (Warta Indonesia 18-04-1947). Tidak ada catatan atau laporan mengenai 

jumlah kapal, akan tetapi berfluktuasi antara 200 sampai 500 orang, tergantung 

volume pekerjaan yang harus dikerjakan.8 

Sementara berupaya menghidupkan kembali perekonomian kota 

pelabuhan Semarang, pemerintah pendudukan Belanda di Semarang juga harus 

menghadapi perlawanan gerilya rakyat Semarang dan sekitarnya. Perhatian yang 

terbagi dua itu mungkin menyebabkan kemunculan serikat buruh di pelabuhan 

tidak terlalu diperhatikan. Bisa juga pemerintah pendudukan Belanda memang 

mentolerir munculnya serikat buruh itu untuk menarik simpati para buruh, agar 

tidak berpihak pada Republik. Lagi pula, serikat buruh pelabuhan pertama yang 

didirikan pada tahun 1947, yaitu Gabungan Buruh Pelabuhan (GBP) bersifat 

netral, sehingga mungkin tidak dipandang sebagai musuh. Para anggotanya berasal 

dari semua kategori buruh, baik kuli darat, kuli kapal maupun kuli tongkang. 

Baru pada tahun 1948 berdiri satu serikat buruh pelabuhan lagi yang berorientasi 

kiri, yaitu Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP). SBPP ini didirikan 

oleh para buruh di beberapa pelabuhan besar di Indonesia, menggantikan Serikat 

Pegawai Pelabuhan dan Lautan (SPPL) yang telah dilumpuhkan oleh pemerintah 

kolonial setelah pemogokan buruh tongkang di pelabuhan Semarang pada 

tahun 1925. Oleh karena itu, meskipun secara formal organisatoris SPPL bukan 

merupakan onderbouw SOBSI, akan tetapi dalam praktik SBPP ini berada di 

bawah pengaruh dan kendali SOBSI, yang berarti juga dalam kendali PKI.9 

Bukan suatu kebetulan bahwa berdirinya dua serikat buruh di pelabuhan 

Semarang pada akhirnya mendorong munculnya keberanian para buruh untuk 

8 Wawancara dengan Marto Rasimun, Semarang; umur 75 tahun, mantan kuli kapal pada Semarang 

Veem, bekerja sejak 1951-1961. Sesudah itu menjadi kuli harian lepas (borongan) di pelabuhan Semarang 

sampai sekitar tahun 1980.

9 Mengenai pendirian SBPP dan juga mengenai SOBSI bisa dilihat pada Serikat buruh 1956; lihat juga 

NAG, Arsip Ministerie van Koloniën, Rapportage Indonesië, 1945-1950, inv. no. 376, “Tijdelijke 

bestuursdienst Semarang, verslag over de maand mei 1948.”
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melakukan aksi-aksinya. Aksi pertama terjadi pada akhir tahun 1947 dan 

dilakukan oleh buruh tongkang pada perusahaan angkutan bandar SSPV dengan 

GBP sebagai organisatornya. Saat itu, para buruh menolak melaksanakan kerja 

lembur yang memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Bagi manajemen 

SSPV kerja lembur itu merupakan suatu keharusan mengingat sangat 

terbatasnya tongkang yang dimiliki SSPV sebagai akibat pendudukan Jepang. 

Sebagai contoh, pada tahun 1947 setelah terlebih dahulu dilakukan perbaikan-

perbaikan SSPV hanya memiliki tongkang sebanyak 31 unit, dibanding 121 

tongkang sebelum masa Jepang. Karena jumlah tongkangnya jauh berkurang 

sedangkan kapal samudra yang singgah di Semarang sudah semakin banyak, 

maka tenaga buruh yang dapat bekerja kembali pada SPPV sering diharuskan 

kerja lembur (Suluh Rakjat 27-12-1947). 

Aksi mogok kerja lembur tahun 1947 juga dilatarbelakangi kondisi kerja 

para buruh tongkang. Pada waktu itu, SSPV membayar para buruh tongkang 

berdasarkan paket kerja, yang terdiri dari satu kali bolak-balik sehari dari dermaga 

ke kapal besar yang bersandar di laut dan dari kapal kembali ke dermaga lagi. 

Tidak jarang pekerjaan bongkar-muat tersebut tidak dapat diselesaikan sebelum 

jam 17 sore dan bahkan kadang-kadang baru selesai larut malam. Jam kerja 

pada dasarnya tergantung cuaca. Apabila cuaca tenang perjalanan pulang pergi 

dari dermaga ke kapal-kapal di laut dapat ditempuh dalam jangka waktu sekitar 

dua jam pulang pergi dan bongkar-muat kapal-kapal besar di laut ke tongkang-

tongkang paling cepat makan waktu empat jam. Dengan demikian, para buruh 

sudah bisa kembali ke dermaga lagi jauh sebelum jam 17 sore, yaitu antara jam 

13-15 siang hari. Akan tetapi apabila cuaca buruk dan gelombangnya besar 

perjalanan pulang pergi bisa makan waktu empat jam, dan kalau tonase kapal 

besar pekerjaan bongkar-muat dapat memerlukan delapan jam. Lagipula, pada 

musim penghujan bisa terjadi bahwa pekerjaan bongkar-muat terhenti berjam-

jam atau sama sekali dibatalkan jika terjadi badai atau gelombang laut yang 

besar.10 Oleh karena itu pula, tidak jarang terjadi bahwa sesudah jam 17 sore 

para awak perahu tongkang itu masih berada di laut, bahkan sampai larut 

malam. Yang menjadi alasan bagi para buruh untuk memulai aksi pemogokan 

pada tahun 1947 adalah jam kerja mereka di atas jam lima tidak diperhitungkan 

sebagai kerja lembur oleh pihak manajemen perusahaan. Di samping aksi anti-

kerja lembur para buruh SSPV juga melakukan slow-down actie, yaitu dengan 

sengaja memperlambat pekerjaan agar tidak diwajibkan melakukan kerja lembur. 

10 Wawancara dengan beberapa orang-orang yang pernah bekerja di SSPV pada zaman Belanda dan revolusi, 

serta pada Djakarta Lloyd pada zaman Republik; lihat Supriyono 2008: 311-5.
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Dalam hal ini, para buruh tongkang memperhitungkan agar bisa sampai ke 

dermaga kembali sekitar jam 17 sore, sehingga tidak diperintahkan lagi untuk 

melaut.

Aksi pertama yang berlangsung sampai pertengahan bulan Januari 

1948 bisa dihentikan berkat campur tangan walikota Semarang yang bersedia 

merundingkan tuntutan para buruh dengan para majikan. Akan tetapi 

sumber lain menyebutkan bahwa berhentinya sementara aksi para buruh itu 

lebih disebabkan oleh permasalahan internal organisasi GBP. Permasalahan 

itu adalah semacam kudeta menyingkirkan pimpinan GBP: Ritonga dituduh 

menyalahgunakan uang milik serikat.11 

Pada tahun berikutnya ancaman pemogokan juga datang dari para buruh 

bongkar-muat Semarang Veem yang tergabung dalam SBPP yang baru didirikan.12 

Penyebabnya adalah buruh borongan lepas merasa sangat dirugikan oleh aksi-

aksi yang dilakukan para buruh khususnya yang bekerja pada SSPV, karena 

produktivitas kerja mereka tergantung dari produktivitas kerja para buruh SSPV. 

Melalui campur tangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah 

(P4D) Kota Semarang, permasalahan itu bisa diselesaikan melalui penentuan 

upah minimal bagi buruh borongan lepas jika terjadi aksi pemogokan atau aksi 

slow-down buruh tongkang SSPV.13 

Ancaman pemogokan kembali datang dari buruh yang digerakkan oleh 

GBP. Kali ini tuntutan mereka adalah jaminan sosial, tunjangan Lebaran (Idul 

Fitri), dan pembagian keuntungan perusahaan (profit sharing). Pihak perusahaan 

memenuhi tuntutan tunjangan Lebaran dan gratifikasi yang biasa berlaku bagi 

buruh pribumi, tetapi menolak tuntutan profit sharing. Adalah tidak masuk 

akal jika ide tuntutan profit sharing itu berasal dari Ritonga atau GBP yang 

dari sisi politis bersifat netral. Bisa jadi bahwa hal itu datang dari para buruh 

kader SOBSI/PKI yang menjadi anggota GBP. Hal itu dapat dihubungkan 

dengan konflik intern GBP yang kembali terjadi dan semakin serius. Konflik 

itu dipicu oleh kembalinya Ritonga setelah ia dibebaskan dari tahanan polisi. 

11 Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai kebenaran tuduhan korupsi terhadap Ritonga, akan tetapi 

yang kemudian terjadi ia terpaksa harus berurusan dengan polisi, bahkan ditahan dengan alasan untuk 

penyelidikan lebih lanjut atau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. NAG, Arsip Ministerie 

van Koloniën [MvK], Laporan Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM), Agentschap Semarang, 

1948.

12 Tidak ada sumber yang ditemukan yang berisi informasi mengenai kapan tanggal dan bulan pendirian 

SBPP. Namun bisa dipastikan itu terjadi sebelum bulan April 1948.

13 Keputusan P4D Semarang tanggal 3 April 1948, terdapat dalam NAG, MvK, Laporan NHM Agentschap 

Semarang 1948. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) adalah sebuah lembaga di bawah 

departemen perburuhan yang didirikan oleh pemerintah baik di pusat (Jakarta) maupun di daerah (ibu 

kota provinsi). Tugasnya menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik-konflik perburuhan.
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Tanpa melalui persetujuan dari rapat anggota serikat dia mengambil lagi 

kepemimpinan GBP. Selanjutnya, sebagian para buruh memprotes aksi sepihak 

ini karena mereka tidak menghendaki lagi Ritonga memimpin GBP. Anggota 

ini yang sebagian besar bekerja pada perusahaan SSPV dan Semarang Veem, 

menyatakan keluar dari organisasi GBP dan kemudian bergabung dengan 

SBPP.14 Adapun sumber lain menyebutkan bahwa perpecahan dalam organisasi 

GBP dan disingkirkannya Ritonga dari jabatannya sebagai ketua GBP itu 

merupakan akibat rekayasa atau hasutan buruh-buruh kader SOBSI/PKI yang 

menjadi anggota SBPP. Yang dikatakan menarik perhatian para buruh adalah 

propaganda SOBSI bahwa semua harta milik asing sebelum perang tidak 

boleh dikuasai lagi oleh para pemilik lama. Yang dimaksud tentu saja berbagai 

industri/perusahaan milik para pengusaha Belanda dan orang Eropa lain, 

termasuk perusahaan SSPV.15 Tentu saja propaganda ini berdasarkan ideologi 

komunis yang disebarluaskan oleh orang-orang komunis atau PKI kepada para 

buruh pelabuhan melalui SOBSI. 

Penjelasan mengenai keluarnya sebagian besar buruh SSPV dari 

keanggotaan GBP dan kemudian bergabung kedalam SBPP ini nampaknya 

benar, karena pada awal bulan Oktober 1948 mereka mengajukan sendiri 

tuntutan kepada manajemen SSPV untuk kenaikan gaji. Namun demikian, ketika 

tuntutan itu masih dalam pembicaraan di pelabuhan Semarang pada awal bulan 

November terjadi lagi aksi anti-kerja lembur oleh buruh-buruh yang tergabung 

dalam GBP. Mereka ini terdiri dari berbagai buruh baik yang bekerja di darat, 

di kapal maupun pada SSPV. Kemunculan aksi-aksi yang bersamaan atau saling 

menyusul ini juga mencerminkan adanya persaingan antara GBP dan SBPP. 

Kondisi politik tahun 1949, khususnya pengakuan kedaulatan oleh 

Belanda, menyebabkan aktivitas di pelabuhan Semarang untuk sementara 

terpaksa berhenti, sambil menunggu proses penyerahan atau pengambilalihan 

manajemen pelabuhan dari pejabat Belanda oleh pejabat Republik. Selama 

masa transisi tersebut pelabuhan Semarang sepenuhnya dikuasai oleh militer 

RI, sehingga aksi-aksi para buruh pun terhenti.16

14 NAG, MvK, Laporan NHM Agentschap Semarang 1948; wawancara dengan Sukirman, Semarang. Ia 

mulai bekerja pada tahun 1939 di Nanyo Veem sampai akhir pemerintahan Belanda, sebagai chef gudang. 

Pada masa pendudukan Jepang menjadi komandan kompi pengamanan (Daidancho) pelabuhan. Sejak 

tahun 1952-1958 bekerja pada Perkavi Veem sebagai pegawai bagian pembukuan. Kemudian antara 1961-

1983 bekerja pada SSPV yang kemudian berubah menjadi Djakarta Lloyd dan mendapat pensiun dari 

perusahaan itu.

15 Wawancara dengan beberapa informan yang pernah menjadi anggota GBP; lihat Supriyono 2008: 311-15. 

Lihat juga Indische documentatie dienst van ANP-Aneta 1948 (Januari-October), Serie 3.

16 NAG, MvK, Laporan NHM Agentschap Semarang, 1949.
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Walaupun kedaulatan terhadap wilayah Indonesia telah diserahkan oleh 

Belanda kepada Republik Indonesia, rupanya perusahaan-perusahaan Belanda 

masih tetap menampung harapan pada masa depannya di pelabuhan Semarang. 

Itu dapat dilihat dari perbaikan-perbaikan di pelabuhan yang tetap dilanjutkan 

seperti pembangunan kembali Klein Boom, dermaga Semarang Veem dan 

pelabuhan kanal Timur. Sementara itu, pelabuhan kanal Kalibaru (pelabuhan 

kanal Barat) oleh karena mengalami pendangkalan dan mengakibatkan 

beberapa perahu kandas, mulai diperdalam lagi.17 Demikian juga SSPV dengan 

penuh semangat membuat tongkang-tongkang baru dan perbaikan-perbaikan 

tongkang-tongkang lama yang rusak. Pada akhir tahun 1949, jumlah tongkang 

yang bisa dioperasikan menjadi 35 buah dengan kapasitas 4145 Ton dan 8 

buah kapal hela.18 Jumlah tongkang sebanyak itu tentu saja tetap masih jauh 

lebih sedikit dibanding dengan yang dioperasikan SSPV pada masa sebelum 

pendudukan Jepang, yaitu meliputi jumlah lebih dari 100 tongkang. 

Dapat disimpulkan bahwa pada masa revolusi gerakan buruh di pelabuhan 

yang bangkit kembali melalui dua serikat yaitu GBP dan SBPP adalah karena 

adanya kesempatan sehubungan dengan perhatian pemerintah pendudukan 

Belanda yang lebih dikonsentrasikan untuk menghadapi para gerilyawan dan 

pemulihan ekonomi Kota Semarang. Sementara itu aksi-aksi yang dilakukan 

para buruh khususnya buruh tongkang sangat berkaitan dengan kondisi fisik 

pelabuhan dan perusahaan SSPV yang mengakibatkan para buruh sering 

diharuskan kerja lembur yang memberatkan. Persaingan antara GBP dan SBPP 

walaupun belum secara terbuka sudah mulai berlangsung. 

Konflik Perburuhan Masa Republik: Kejayaan GBP (1950-1953) 

Pengakuan oleh Belanda atas negara Indonesia dan penyerahan kedaulatan pada 

tanggal 27 Desember 1949 merupakan awal baru dari pemerintahan Republik 

Indonesia yang sesungguhnya, baik secara de facto maupun de jure. Bagi Kota 

Semarang khususnya, hal itu merupakan akhir pemerintahan pendudukan 

Belanda. Beberapa bulan sesudah itu, tepatnya pada tanggal 1 April 1950 

dibentuk lagi pemerintahan Kota Semarang (Soekirno 1956: 56; Sejarah Kota 

Semarang 1979: 67). Dalam bidang politik pemerintahan Indonesia memasuki 

suatu era demokrasi liberal, pemerintahan dibentuk dan dilaksanakan 

17 NAG, MvK, Rapportage Indonesië, inv. no. 378, Rapport NEFIS Semarang, 19 Januari 1946, “Verslag 

van Bevindingen van Residentie Semarang Over de Maand Februari 1949.”

18 NAG, MvK, Laporan NHM Agenstchap Semarang, 1949.
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berdasarkan sistem parlementer. Sehubungan dengan hal itu dan dalam rangka 

menghadapi pemilihan umum tahun 1955 bermunculanlah banyak partai-

partai politik yang berjuang untuk memperebutkan kursi DPR. Di samping 

itu, juga serikat-serikat buruh didirikan, yang berkaitan dengan berdirinya 

partai-partai politik.19 Partai politik itu bermaksud mencari massa menjelang 

pemilihan umum dan ingin memakai serikat buruh sebagai onderbouw atau 

satelit partai. Pada gilirannya, pihak buruh memanfaatkan serikat-serikat yang 

berafiliasi dengan partai politik agar bisa lebih meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi dan perbaikan perjanjian kerja. 

Fenomena yang cukup menarik dalam periode ini adalah munculnya 

paradigma baru mengenai posisi serikat buruh dan hubungannya dengan 

negara atau pemerintah. Apabila dalam masa kolonial Belanda, serikat buruh 

dianggap sebagai musuh pemerintah, khususnya yang dianggap dikendalikan 

orang-orang komunis, maka pada masa Republik serikat buruh dianggap 

sebagai partner pemerintah. Itu dapat dilihat dari komposisi DPRDS (Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Semarang) yang dipilih pada tahun 

1950 oleh panitia yang diketuai oleh Walikota Semarang Koesoebijono.20 Dari 

total 34 wakil rakyat sebanyak 7 orang berasal dari serikat buruh, sedangkan 13 

orang dari partai politik dan sisanya dari organisasi yang lain. 

Pada awalnya para buruh pelabuhan menganggap pengakuan dan 

penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda sebagai akhir konflik-konflik 

perburuhan yang terjadi pada masa revolusi, karena mereka berpikir perusahaan 

asing akan segera diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi dalam 

praktik tidaklah demikian halnya. Konferensi Meja Bundar di Kota Den 

Haag di Negeri Belanda menetapkan bahwa orang-orang Belanda masih tetap 

diperkenankan melanjutkan usaha mereka di Indonesia. Bahkan lebih dari 

itu, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menyelamatkan kepentingan-

kepentingan ekonomi Belanda dan aset-aset perusahaan-perusahaan Belanda di 

bekas tanah jajahannya (Thee 1996). Dengan demikian, secara tidak langsung 

pemerintah Indonesia berjanji tidak akan menjalankan nasionalisasi secara 

sepihak, apalagi merampas perusahaan Belanda. Oleh karena itu, SSPV dan 

19 Serikat-serikat buruh yang didirikan di kota Semarang pada tahun 1950-an dapat dilihat dalam Situasi 

Perburuhan 1951: 3-8. Sedangkan menurut buku Soerkirno 1956: 191-6, jumlah serikat buruh yang ada 

di Kota Semarang pada tahun 1950-an adalah sebanyak 30.

20 Panitia ini teridiri dari 165 orang memilih para calon anggota DPRD melalui pemungutan suara 

(voting). Peraturan pemerintah No. 39 tahun 1950, sementara penyusunan anggota-anggota DPRDS 

adalah berdasarkan Keputusan No. 13/Peraturan/1950, tanggal 14 September 1950 (Soekirno 1956: 

70); terdapat juga dalam NAG, Commissariaat Semarang, inv. no. 94, Laporan Komisariat Belanda di 

Semarang kepada Komisariat Tinggi di Jakarta bulan Mei. Lihat juga Sejarah Kota Semarang 1979: 68.



256 AGUSTINUS SUPRIYONO

Semarang Veem mulai beroperasi lagi di pelabuhan Semarang, di samping tiga 

perusahaan pelayaran dan perdagangan Belanda lain, yaitu Koninklijke Paketvaart 

Maatschappij (KPM) yang bergerak dalam bidang pelayaran, Nationale Handels 

Bank (NHB), dan Maclaine Watson & Co (MWC) yang bergerak dalam bidang 

ekspor-impor. 

Dengan adanya paradigma baru mengenai posisi serikat buruh sebagai 

mitra pemerintah, dan kenyataan di lapangan bahwa perusahaan-perusahaan 

penting di pelabuhan masih tetap dikuasai oleh orang-orang Belanda, maka 

terciptalah suatu kondisi yang sangat kondusif bagi konflik perburuhan. Di 

satu pihak buruh tidak khawatir pemerintah Indonesia akan bertindak serepresif 

pemerintah Belanda dulu apabila mereka beraksi terhadap pengusaha, apalagi 

kalau pengusaha itu ‘bekas penjajah’ Belanda. Di pihak lain, pengusaha Belanda 

tidak dapat mengharapkan dukungan yang kuat dari pemerintah Indonesia 

dalam hal konflik perburuhan seperti waktu pemerintah Hindia Belanda masih 

berkuasa. Akibatnya, aksi-aksi buruh pelabuhan yang sudah terjadi pada masa 

revolusi bukan menjadi mereda. Sebaliknya, sejak tahun 1950-1956 pelabuhan 

Semarang selalu dilanda oleh aksi-aksi buruh, baik yang berbentuk pemogokan 

maupun anti-kerja lembur. 

Munculnya aksi-aksi para buruh itu tentu saja tidak terlepas dari krisis 

ekonomi yang mulai melanda Indonesia sejak tahun 1950-1951. Pendapatan 

negara dan produksi pangan merosot, khususnya produksi beras. Sumber dari 

SOBSI misalnya menyebutkan bahwa penurunan produksi beras mencapai 50%, 

yaitu dari 8.969.000 ton pada tahun 1949 hanya menjadi 4.469.000 ton pada 

tahun 1950 (Warta Sarbupri 2(6) (25 Maret 1951) :2-7). Yayasan Urusan Bahan 

Makanan (UBM), menyebutkan bahwa di Jawa pada tahun 1951 konsumsi 

beras adalah sebesar 1.500.000 ton, sedangkan produksinya hanya sebesar 

1.300.000, sehingga kekurangan beras untuk dikonsumsi sebesar 15,3% (Suara 

Rakyat 27-02-1952). Akibatnya antara lain, upah buruh di pelabuhan Semarang 

tidak cukup untuk kebutuhan keluarga. Sebagai contoh, upah harian rata-rata 

untuk satu keluarga di pelabuhan Semarang pada tahun 1951 adalah Rp 5,-. 

Berdasarkan perhitungan harga-harga bahan kebutuhan pokok pada bulan Juli 

1951, upah minimum bagi para buruh pelabuhan seharusnya Rp 23,50.21

Munculnya aksi-aksi para buruh juga berkaitan dengan pengakuan 

kemerdekaan dan penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, karena 

21 NAG, Arsip Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlands Commissariaat te Soerabaja (Indonesia) 

1950-1957, inv. no. 75 dan 1744.
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memberikan harapan nasib mereka akan lebih baik. Oleh karena itu, dengan 

segera mereka menyampaikan keluhan-keluhan atas permasalahan yang mereka 

hadapi. Ketika tidak memperoleh respons seperti yang mereka harapkan, mereka 

segera melakukan aksi-aksi pemogokan dan aksi-aksi yang lain.

Pemogokan pertama terjadi pada tanggal 17 Januari 1950. Pemogokan ini 

terbatas karena hanya dilakukan oleh para buruh SSPV. Tuntutan yang diajukan 

para pemogok di samping perubahan ketentuan kerja lembur yang selama ini 

memberatkan para buruh SSPV, ditambah tuntutan kenaikan upah, tunjangan 

keluarga, dan jaminan hari tua. Dalam perkembangannya pemogokan ini bahkan 

meluas pada buruh pelabuhan dari perusahaan-perusahaan lain di pelabuhan, 

terutama sesudah Ritonga yang sempat mempertahankan diri sebagai pemimpin 

GBP, menyerukan pemogokan umum di pelabuhan Semarang. Diperkirakan 

buruh yang ikut terlibat aksi mogok ini berjumlah sekitar 6.000 orang.22 

Berdasarkan hasil perundingan yang berulang-ulang, pihak manajemen 

memutuskan mengabulkan tuntutan para buruh lepas dengan menetapkan upah 

minimum harian sebesar 1,75 gulden (hampir sama dengan Rp 5,-).23 Tetapi 

tuntutan para buruh tetap, baik yang menyangkut kenaikan upah maupun 

jaminan hari tua dan tunjangan keluarga sama sekali tidak dipenuhi. Penolakan 

inilah yang kemudian menjadi penyebab munculnya aksi-aksi berikutnya.

Pada akhir tahun 1950, buruh pelabuhan beraksi lagi. Kali ini pemogokan 

berlangsung selama tiga hari (18-20 Desember) 1950. Suatu hal yang cukup menarik 

dalam konflik ini adalah bergabungnya SBPP dan GBP dalam aksi bersama di 

bawah nama Front Kesatuan Buruh Pelabuhan (FKBP).24 Mandatnya diserahkan 

kepada SOBSI sebagai penengah atau juru runding. Inisiatif aksi bersama ini 

datang dari SBPP agar aksi-aksi berikutnya yang lebih besar memperoleh perhatian 

dari pihak majikan. Yang menjadi sasaran pemogokan tidak hanya SSPV, tetapi 

juga terdapat tiga perusahaan asing (Belanda) lainnya, yaitu KPM, MWC, dan 

NHB. Tuntutannya sekali lagi kenaikan upah, pemberian tunjangan keluarga dan 

pensiun.25 Moch. Jusuf, juru runding SOBSI yang sekaligus menjadi penasihat 

22 NAG, Comissariaat Semarang, inv. no. 97, Laporan komisaris Belanda di Semarang kepada komisaris 

tinggi Belanda di Jakarta bulan Januari 1950.

23 ‘Collectieve overeenkomst’, antara para pemogok (buruh pelabuhan) yang diwakili oleh M.T. Ritonga 

pada satu pihak dan para pengusaha di pelabuhan Semarang yang diwakili oleh R. P. Schönherr, B. N. 

van der Velden, N. J. Lakerwa pada pihak yang kedua, berlangsung dalam suatu rapat tanggal 13 Februari 

1950 di kantor Semarang Veem, terdapat dalam NAG, Commissariaat Semarang, inv. no. 97.

24 Secara resmi pembentukan FKBP baru terjadi pada tangal 15 November 1951, bahkan keduanya (SBPP 

dan GBP) menyatakan berafiliasi dengan SOBSI. Lihat NAG, Commissariaat Semarang, inv. no. 97, 

Laporan komisaris Belanda di Semarang kepada komisaris tinggi Belanda di Jakarta bulan April 1950.

25 Verslag SSPV 1952; terdapat juga dalam Antara 17-01-1951; NAG, MvK, Laporan NHM Agentschap 

Semarang, 1952.
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hukum para buruh, dalam perundingan dengan para majikan pada tanggal 15 

Januari 1951 telah menghasilkan lima kesepakatan penting.26 Kali ini tuntutan 

buruh tetap semuanya dipenuhi, yaitu penentuan upah atau gaji minimal yang 

lebih tinggi, pemberian gratifikasi, dan jaminan tunjangan pensiun. Selain itu, 

diberikan upah selama pemogokan sebesar 50%. Bagi buruh harian lepas upah 

minimal dinaikkan dari Rp 3,- menjadi Rp 4,25.27 

Meskipun kebanyakan tuntutan dipenuhi, khususnya GBP belum puas. 

Serikat buruh ini menghendaki juga bahwa semua buruh yang pernah menjadi 

buruh tetap pada SSPV pada zaman kolonial Belanda sebelum pendudukan 

Jepang memperoleh hak pensiun dan gratifikasi, walaupun sebagian besar dari 

mereka hanya kembali bekerja sebagai buruh lepas setelah masa Jepang. Pada 

pihak lain SOBSI, sebagai pemegang mandat perunding yang mewakili FKBP, 

menyatakan bahwa tuntutan hak pensiun dan gratifikasi itu bagi buruh lepas 

tidak mungkin diperjuangkan. Karena SOBSI mensinyalir adanya hasutan 

GBP untuk tetap melanjutkan pemogokan, kepemimpinannya pada tanggal 15 

Januari melakukan tindakan sepihak dengan mengambil alih komando Front 

Kesatuan Buruh Pelabuhan. Sebagai reaksi atas tindakan itu GBP menyatakan 

menarik mandatnya dari SOBSI sebagai juru runding—yang berarti pula 

mengundurkan diri dari FKBP—dan akan berusaha sendiri untuk melanjutkan 

aksi-aksi perjuangan para buruh.28 Mundurnya GBP dari FKBP menunjukkan 

bahwa kembali terjadi konflik horizontal di kalangan buruh pelabuhan. 

Ritonga dengan GBP-nya pada bulan Juli 1951 memang melanjutkan 

aksinya sendiri dengan mengajukan tuntutan kenaikan upah bagi seluruh buruh 

tanpa kecuali, dan mempertahankan tuntutan atas tunjangan keluarga serta 

jaminan pensiun bagi buruh tetap, termasuk yang pernah bekerja di SSPV pada 

zaman kolonial Belanda. Mengingat jumlah buruh pada tahun 1941 sebanyak 726 

dan hanya 294 meregistrasi kembali antara 1946 dan 1949, maka mantan buruh 

tetap yang tidak diterima lagi sebagai tenaga tetap di SSPV berjumlah sekitar 

26 Moch. Jusuf adalah seorang komunis yang radikal dan revolusioner. Beliau berpendidikan tinggi (lulusan 

ELS, HBS, dan Universitas Utrecht jurusan hukum), adalah salah satu pimpinan PARI, yang didirikan 

Tan Malaka pada 1927. Di Belanda ia banyak belajar mengenai komunis. Bahkan ia juga pernah belajar 

ilmu ekonomi di Universitas Berlin, Jerman. Sekitar tahun 1938 dia kembali ke Indonesia dan segera 

bergabung dengan Gerindo. Bersama kawan-kawannya ia juga mendirikan Persatuan Sopir Indonesia 

(PERSI). Van der Kroef 1965: 159; Morriën 1982: 126.

27 Dalam bentuk salinan atau terjemahan, ‘overeenkomst’ atau persetujuan tanggal 15 Januari 1951, 

terdapat dalam NAG, Commissariaat Semarang, inv. no. 97; Lihat juga Verslag SSPV 1952; Antara 16-01-

1951; NAG, MvK, Laporan NHM Agentschap Semarang, 1952.

28 Verslag SSPV 1952; Antara 18-01-1951; NAG, MvK, Laporan NHM Agentschap Semarang, 1952; NAG, 

Commissariaat Semarang, inv. no. 97, Laporan komisaris Belanda di Semarang kepada komisaris tinggi 

Belanda di Jakarta bulan Oktober 1950.
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400 lebih.29 Oleh karena baik Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) 

daerah Semarang maupun P4 Pusat Jakarta tidak bisa menyelesaikan konflik 

perburuhan dengan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang 

bersengketa, maka P4 Pusat mengambil keputusan yang mengacu kepada pasal 

1 dan 3 Undang-undang Darurat No. 16/1951.30 Dari keputusan itu diketahui 

bahwa pihak buruh yang diwakili GBP terpaksa menerima kekalahan karena 

ternyata semua tuntutannya tidak bisa dipenuhi. 

Pada bulan Juli tahun berikutnya, SBPP mendahului GBP mengajukan 

tuntutan kepada SSPV melalui P4 Semarang dengan ancaman akan melakukan 

aksi mogok. Tuntutan kali ini berupa gratifikasi atau hadiah Lebaran atau Idul 

Fitri sebesar 1,5 bulan gaji, baik untuk buruh harian tetap maupun buruh 

bulanan tetap. Akan tetapi, karena konflik dari tahun sebelumnya itu belum 

bisa diselesaikan P4 Daerah Semarang, maka dalam suratnya tertanggal 5/8-

1952, No. 3206/P4D/52, P4 Semarang mengajukan permasalahan itu ke P4 

Pusat Jakarta. Kesepakatan yang akhirnya bisa dicapai adalah gratifikasi sebesar 

25 hari upah bruto kepada buruh harian tetap, sementara bagi buruh bulanan 

tetap sebesar satu bulan gaji bruto.31 

Pada akhir 1952, SBPP kembali mengajukan tuntutan kenaikan upah 

baik bagi buruh bulanan tetap maupun buruh harian tetap. Repotnya, 

sementara pihak SBPP dan SSPV sedang melakukan perundingan, ketua GBP 

Ritonga secara sepihak dan tiba-tiba mengumumkan aksi anti-kerja lembur 

dan pemogokan yang akan berlangsung pada tanggal 6 atau 7 Februari 1953. 

Seruan Ritonga itu rupanya cukup berhasil, yang ditandai dengan ikut sertanya 

sebagian besar buruh SSPV, dan sebagian buruh dari perusahaan-perusahaan 

yang lain dalam aksi pemogokan. 

Apa yang dapat menjelaskan keberhasilan Ritonga ini? Paling sedikit 

tiga faktor yang berperan. Yang pertama adalah tipisnya kesadaran politis para 

buruh secara umum dan keterikatan emosional mereka pada perserikatan di 

mana mereka menjadi anggota. Buktinya, tanpa merasa terikat oleh SBPP yang 

sedang mewakili mereka untuk berunding dengan majikan, mereka juga ikut 

terlibat atau mendukung aksi sepihak yang dipelopori oleh Ritonga dengan 

GBP-nya. Yang kedua, para buruh lebih sering tertarik untuk ikut terlibat aksi 

untuk memperoleh tujuan ekonomis jangka pendek. Sebagai contoh, pada waktu 

29 Arsip PT Djakarta Lloyd, Koleksi Djakarta Lloyd tahun 1957, “Sejarah Djakarta Lloyd.”

30" Vkplcwcp"OcucÓcncj"Rgtdwtwjcp 4(3/4/5) (Juli, Agustus-September 1952).

31 “Keputusan P4 Pusat 4 September 1952.” Vkplcwcp"OcucÓcncj"Rgtdwtwjcp 4(5) (September 1952). 
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terjadi aksi pemogokan pada akhir 1950 dan awal 1951 Ritonga memberikan 

kenaikan upah kepada para buruh harian yang bekerja di perusahaannya, dari 

Rp 3,- per hari menjadi Rp 5,- per hari, dengan catatan kenaikan upah itu akan 

tetap dipertahankan apabila aksi mereka berhasil (dan jika tidak, tentu saja 

kenaikan itu akan dibatalkan lagi). Di samping itu, ia juga tetap memberi upah 

seperti biasanya kepada para buruhnya selama mereka ikut dalam aksi mogok, 

sehingga mereka merasa tidak dirugikan.32 Faktor ketiga dapat ditafsirkan: 

Ritonga adalah simbol perlawanan buruh dan perusahaan pribumi terhadap 

perusahaan dan majikan asing. 

Pada sisi lain, nampak jelas bahwa SBPP dan SOBSI kurang tegas atau 

progresif, baik dalam berunding melawan majikan maupun dalam membendung 

pengaruh Ritonga. Sikap yang sedemikian itu barangkali bisa dihubungkan 

dengan strategi politik PKI waktu itu yang disebut dengan istilah kebijaksanaan 

‘Front Persatuan Nasional’. Tujuannya adalah agar PKI bisa diterima lagi sejajar 

dengan partai-partai yang lain. Nama PKI tercoreng setelah peristiwa Madiun 

pada tahun 1948, sehingga PKI memilih low profile dan mengakomodasikan 

aspirasi partai lain, sambil dalam jangka panjang menyusun basis massa 

yang kuat. Sehubungan dengan hal itu, pada bulan Maret 1952 PKI memberi 

tahu kepada SOBSI untuk sementara meninggalkan sifat militannya, demi 

kelangsungan hidupnya PKI (Ricklefs 2001: 297). 

Sebagai akibat aksi sepihak Ritonga tersebut di atas, maka perundingan 

antara SBPP dan SSPV gagal. P4 Daerah Semarang mengeluarkan pengumuman 

bahwa pihak manajemen perusahaan tidak bersedia memenuhi tuntutan buruh. 

Atas penolakan itu, GBP pada tanggal 17 Februari 1953 secara serentak ganti 

mendahului SBPP melakukan aksi pemogokan, yang memang didukung oleh 

sebagian besar buruh.33 Dalam aksi ini, baru nampak konsekuensi jabatan 

rangkap Ritonga yang kontradiktif, yaitu dia menjabat sebagai ketua serikat 

buruh sekaligus berperan selaku majikan sebagai pemilik Perkavi Veem. Sebagai 

pemimpin serikat buruh ia telah memimpin aksi-aksi pemogokan, tetapi 

ternyata sebagai majikan ia tidak mau menderita kerugian oleh aksi-aksi mogok 

yang dipimpinnya sendiri! Ketika Perkavi Veem perlu menyelesaikan pekerjaan 

bongkar-muat dari sebuah kapal yang ditanganinya, Ritonga menyerukan 

penghentian sementara aksi mogok. Akan tetapi dalam waktu yang sama, ia 

juga harus menandatangani persetujuan dengan perusahaan-perusahaan yang 

32 Wawancara dengan Sukirman, Semarang.

33 NAG, MvK, Laporan NHM Agentschap Semarang, 1953; Suara Merdeka 18-02-1953.
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lain agar seluruh aksi mogok dan anti-kerja lembur juga harus dihentikan 

untuk sementara. Sehubungan tindakan yang tercela itu diketahui oleh para 

buruh anggota GBP, maka melalui rapat anggota luar biasa Ritonga kembali 

disingkirkan dari jabatan sebagai ketua. Lebih sial lagi baginya, pada tanggal 

11 Maret 1953 Ritonga sekali lagi dituduh melakukan pelanggaran menghasut 

massa untuk melakukan aksi mogok dan anti-kerja lembur dan kembali 

ditangkap oleh polisi setempat.34 

Setelah Ritonga ditangkap dan terjadi vakum dalam kepemimpinan 

GBP, para anggota GBP meninggalkan organisasi itu dan akhirnya perserikatan 

buruh ini bubar dengan sendirinya. SBPP bangkit sebagai pemenang dalam 

persaingan dengan GBP.

Masa Kejayaan SBPP 

Tidak lama sesudah bubarnya GBP, SBPP kembali menghidupkan Front 

Kesatuan Buruh Pelabuhan (FKBP) dan pada tanggal 7 April 1953 mengajukan 

dua tuntutan, yang tahun sebelumnya juga pernah diajukan, yaitu tunjangan 

hari raya Lebaran tahun 1953 dan profit sharing. Untuk tuntutan tunjangan 

Lebaran, pihak perusahaan menyatakan bersedia memenuhinya. Akan tetapi, 

tutuntan kedua (profit sharing), pihak perusahaan dengan tegas menolaknya 

dengan alasan profit sharing itu memang tidak pernah diberikan baik kepada 

para karyawan Eropa maupun pribumi.35 

Barangkali para buruh juga sudah tahu bahwa tuntutan semacam itu tidak 

mungkin dipenuhi oleh manajemen perusahaan. Meskipun demikian para kader 

SBPP selalu mempropagandakan tuntutan itu dengan slogan “bagi hasil paro-

paro”.36 Artinya bahwa separo keuntungan yang diperoleh perusahaan selama satu 

tahun harus dibagi-bagikan kepada para buruh. Dengan demikian, gerakan buruh 

di pelabuhan Semarang sudah semakin dipolitisasi, tentu saja dengan tujuan 

untuk mencapai kepentingan politik. Usaha propaganda itu berhasil, karena 

di samping isu bagi hasil itu sangat menarik bagi para buruh, para buruh itu 

lebih mudah untuk dipengaruhi karena setelah bubarnya GBP tidak ada pilihan 

lain bagi kebanyakan buruh daripada menjadi anggota SBPP yang dikendalikan 

SOBSI. Sebagian kecil saja adalah angggota-anggota beberapa serikat buruh lain 

34 NAG, MvK, Laporan NHM Agentschap Semarang, 1953; Suara Merdeka 23-03-1953.

35 NAG, MvK, Laporan NHM Agentschap Semarang, 1953; Suara Merdeka 23-03-1953.

36 Wawancara dengan beberapa buruh yang pernah ikut atau menyaksikan pemogokan-pemogokan buruh 

pada tahun 1950-an; lihat Supriyono 2008: 311-5.
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yang pada umumnya berafiliasi dengan partai politik selain PKI yang didirikan 

menjelang pemilu 1955.37 Angka yang tepat mengenai keanggotaan SBPP 

tidak bisa ditemukan, namun demikian sumber Djakarta Lloyd menyebutkan 

bahwa keanggotaan serikat buruh di pelabuhan Semarang memang didominasi 

oleh SBPP. Kemenangan PKI dalam pemilihan umum tahun 1955 di wilayah 

pelabuhan Semarang setidak-tidaknya bisa dibaca sebagai tanda bahwa SOBSI 

dengan SBPP-nya telah berhasil menguasai massa di wilayah pelabuhan.38

Sampai tahun 1956 pelabuhan Semarang terus dilanda oleh aksi-aksi 

pemogokan anti-kerja lembur dengan tuntutan profit sharing sebagai isu 

pokoknya. Sayangnya, informasi yang terperinci mengenai jalannya aksi-aksi 

para buruh pada tahun-tahun itu tidak ditemukan. Koran Suara Merdeka 

hanya memberitakan bahwa pada tahun 1954 secara keseluruhan telah terjadi 

aksi pemogokan atau anti-kerja lembur sebanyak 49 hari, sedangkan NHM 

cabang Semarang menyebutkan angka lebih dari 50 hari.39 Pada tahun 1955, 

terhitung sebanyak 36 hari, dan tahun 1956 sebanyak 44 hari. Angka-angka 

tersebut menunjukkan bahwa intensitas aksi-aksi pemogokan buruh pelabuhan 

antara tahun 1954-1956 bisa dikatakan semakin meningkat daripada tahun-

tahun sebelumnya. 

Meskipun aksi-aksi pemogokan dan anti-kerja lembur semakin marak, 

para pengusaha bongkar-muat di pelabuhan Semarang, khususnya SSPV sejak 

tahun 1954, rupanya merasa kurang berkepentingan untuk menyelesaikan 

konflik-konflik perburuhan itu. Manajemen SSPV merasa tidak perlu 

mengembangkan perusahaannya dengan menambah jumlah armada tongkang 

untuk menyelesaikan masalah kerja lembur. Penyebab utamanya adalah masa 

depan perusahaan yang sebelumnya masih terjamin oleh janji pemerintah 

akan menyelamatkan kepentingan perusahaan Belanda tidak menentu lagi 

setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) 61 tahun 1954. Peraturan 

ini mengisyaratkan nasionalisasi perusahaan-perusahaan angkutan bandar dan 

veem milik orang asing di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.40 

37 Beberapa serikat buruh di pelabuhan Semarang di samping SBPP adalah Sarekat Buruh Muslimin  

(SARBUMUSI) yang bernaung di bawah panji NU, Perserikatan Buruh Pelabuhan Pelayaran Seluruh 

Indonesia (PERBUPPSI) yang bernaung di bawah panji PSI),  Serikat Buruh Marhaen Indonesia (KBMI) 

yang bernaung di bawah panji PNI,  Sentral Buruh Islam Indonesia (SBII) cabang Semarang, dan Serikat 

Buruh KPM  (SBKPM).

38 Arsip PT Djakarta Lloyd, Koleksi Djakarta Lloyd tahun 1957, “Sejarah Djakarta Lloyd”.

39 NAG, MvK, Laporan NHM Agentschap Semarang, 1954, 1955, 1956; Suara Merdeka 17-11-1954.

40 Salah satu pasal terpenting dari PP 61 tahun 1954 yang berkaitan dengan perveeman dan usaha muatan 

kapal laut adalah, bahwa kewarganegaraan Indonesia merupakan syarat mutlak bagi permodalan dan 

pengurusan usaha.
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Nasionalisasi SSPV dan Akibatnya bagi Gerakan Buruh Pelabuhan 

Nasionalisasi secara resmi oleh pemerintah RI terhadap SSPV akhirnya memang 

terjadi tiga tahun kemudian, yaitu pada tahun 1957. Dengan nasionalisasi ini, 

para buruh pelabuhan pada awalnya beranggapan dan berharap mereka akan 

segera memperoleh peningkatan kesejahteraan dan persyaratan kerja yang lebih 

baik. Menurut pikiran mereka yang sederhana majikan mereka bukan orang 

Belanda lagi, akan tetapi pemerintah RI yang selaku pemilik SSPV tentu akan 

lebih berpihak kepada para buruh daripada pemilik Belanda. Bahkan sumber 

dari beberapa mantan buruh SSPV menceritakan, bahwa mereka menyambut 

nasionalisasi itu dengan mengadakan selamatan (pesta tradisional Jawa).41 

Optimisme para buruh tentang masa depan yang lebih sejahtera tidak 

terkabul. Ternyata nasionalisasi berarti para buruh tidak berurusan dengan 

pemerintah yang bersahabat dan melindungi kepentingan mereka, akan tetapi 

harus berhadapan dengan militer sebagai pengelola perusahaan. Nasionalisasi 

SSPV dilaksanakan oleh Komando Daerah Militer (Kodam) VII/Diponegoro, 

sebagai Penguasa Perang Daerah, dan dikuatkan pula dengan surat keputusan 

dari Komando Daerah Maritim (Kodamar) IV selaku Penguasa Perang Laut.42 

Hal ini berarti bahwa penangggung jawab atau penguasa SSPV telah berpindah 

tangan dari manajemen pengusaha sipil Belanda kepada manajemen militer 

Republik. Kapten Margono dari Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) 

ditetapkan sebagai direkturnya tahun 1958 berdasarkan keputusan kepala 

Kodam VII/Diponegoro. 

Manajemen SSPV baru yang dipimpin militer memakai pendekatan 

keamanan yang dikuatkan oleh satu peraturan dan dua undang-undang 

darurat. Yang pertama, yaitu Peraturan Kekuasaan Militer (Pusat) No. 1 tahun 

1951 tentang penyelesaian pertikaian perburuhan sudah berlaku cukup lama. 

Peraturan ini dilatarbelakangi banyaknya konflik perburuhan yang terjadi di 

berbagai daerah di Indonesia sejak awal tahun 1950. Dalam bagian pertimbangan 

peraturan itu disebutkan bahwa pembangunan negara dan masyarakat Indonesia 

membutuhkan jaminan keamanan dan ketertiban, sehingga perlu dikeluarkan 

peraturan mengenai larangan pemogokan-pemogokan pada umumnya dan 

pemogokan-pemogokan khususnya dalam perusahaan-perusahaan, jawatan-

jawatan, dan badan-badan vital (Soejono 1953: 48). Peraturan ini disertai Undang-

Undang Darurat No. 16/ 1951 berisi ketentuan yang menghambat rencana 

41 Wawancara dengan Sukirman, Semarang.

42 Arsip PT Djakarta Lloyd, Koleksi Djakarta Lloyd tahun 1957, “Sejarah Djakarta Lloyd.”
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aksi mogok, karena aksi mogok hanya bisa dilaksanakan secepat-cepatnya tiga 

minggu sesudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada P4D. Di samping 

itu aksi-aksi mogok harus sepengetahuan Menteri Perburuhan. Ada juga 

peraturan pemerintah lain yang menghambat ruang gerak serikat buruh, yaitu 

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952 yang berisi larangan berdemonstrasi. 

Kalangan partai-partai politik kiri dan SOBSI tentunya menganggap 

bahwa undang-undang darurat tersebut bersifat mengekang dan menghambat 

kebebasan buruh untuk melakukan aksi-aksi pemogokan. Prosedur dan 

persyaratan yang tercantum dalam undang-undang membuat aksi pemogokan 

menjadi sangat rumit. Selain itu, selalu ada kemungkinan pemerintah—dalam 

hal ini menteri perburuhan—melarang suatu rencana pemogokan. Oleh karena 

itu, SOBSI telah menuntut agar Undang-undang Darurat tersebut segera 

dicabut. Mengenai Peraturan pemerintah No. 8 tahun 1952 tentang larangan 

untuk berdemonstrasi tuntutan SOBSI sama, karena sesunggguhnya merupakan 

pelaksanaan atau penetapan kembali peraturan kekuasaan militer No. 1/ 1951 

dalam masalah perburuhan. Akan tetapi, tuntutan-tuntutan SOBSI yang sudah 

disuarakan sejak dulu tidak pernah digubris oleh pemerintah. 

Untuk menunjang keberhasilan pendekatan keamanan di pelabuhan 

Semarang setelah nasionalisasi perusahaan Belanda tahun 1957, markas Komando 

Daerah Maritim (Kodamar) IV dengan kekuatan satu kompi ditempatkan di 

sana di samping polisi pelabuhan. Kekuatan militer ini bisa digunakan untuk 

meredam aksi-aksi pemogokan. Hasilnya, aktivitas di pelabuhan Semarang sejak 

saat itu tidak lagi diganggu oleh aksi-aksi pemogokan atau aksi yang lain, baik 

yang dilakukan oleh para buruh SSPV maupun buruh yang lain.43 Manajemen 

militer atas SSPV itu berlangsung sampai tahun 1965, yaitu ketika pengelolaan 

SSPV diserahterimakan kepada PN Djakarta Lloyd, yaitu perusahaan nasional 

ekspedisi muatan kapal laut milik pemerintah.44 

Penutup

Pada dasarnya serikat buruh didirikan dengan tujuan ekonomis: untuk 

memperjuangkan perbaikan kesejahteraan ekonomi dan persyaratan kerja para 

anggotanya. Oleh karena itu suatu gerakan buruh yang sering menimbulkan 

konflik perburuhan dan akhirnya bermuara pada aksi pemogokan atau aksi-

aksi yang lain, pada umumnya berawal dari munculnya keluhan-keluhan yang 

43 Wawancara dengan beberapa mantan buruh SSPV; Sejarah Djakarta Lloyd 1965.

44 Arsip PT Djakarta Lloyd, Koleksi Djakarta Lloyd tahun 1957, “Sejarah Djakarta Lloyd.”
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berkaitan dengan kesejahteraan dan persyaratan kerja. Namun demikian intervensi 

pihak ketiga, terutama yang lebih bermotivasi politik bisa membelokkan tujuan 

gerakan buruh ke arah yang tidak berangkat dari kepentingan buruh.

Demikianlah yang terjadi pada buruh pelabuhan Semarang. Pada 

zaman revolusi (1945-1949), sehubungan dengan tidak stabilnya pemerintah 

pendudukan Belanda di Kota Semarang dan belum pulihnya perusahaan-

perusahaan bongkar-muat Belanda yang beroperasi lagi di pelabuhan Semarang, 

khususnya SSPV, memberi kesempatan kepada bangkitnya kembali serikat buruh 

yang telah ditindas pada zaman kolonial Belanda dan dibubarkan pada zaman 

pendudukan Jepang. Bahkan dua serikat yang muncul di pelabuhan (GBP dan 

SBPP), di samping melakukan aksi pemogokan dan slow-down dengan berbagai 

alasan yang erat kaitannya dengan kondisi di pelabuhan pasca-masa Jepang 

juga mulai saling bersaing untuk berebut pengaruh. Hal itu berarti bahwa telah 

terjadi konflik horizontal di antara para buruh. Namun demikian, aksi-aksi 

buruh ini tidak sedemikian parah sampai mematahkan semangat perusahaan 

Belanda untuk membangkitkan perdagangan melalui pelabuhan Semarang.

Kemerdekaan Indonesia, khususnya setelah penyerahan kedaulatan 

pada Republik Indonesia, telah menanamkan harapan besar pada para buruh 

pelabuhan Semarang bahwa nasib mereka akan segera membaik. Mereka 

sudah siap menghadapi perusahaan-perusahaan Belanda yang ternyata masih 

diberikan kesempatan beroperasi di pelabuhan setelah penyerahan kedaulatan. 

Sebaliknya perusahaan-perusahaan ini belum kehilangan semangat itu pula, 

karena pemerintah Indonesia telah menjanjikan akan menjamin kepentingan 

ekonomis Belanda dan aset-aset perusahaan. Dengan kata lain, pada awal 

dasawarsa 1950-an itu baik buruh pelabuhan Indonesia maupun pengusaha 

Belanda masih dalam kondisi penuh harapan dan semangat. 

Tetapi suasana penuh harapan ini tidak dapat bertahan lama. Pada tahun-

tahun berikutnya, buruh pelabuhan Semarang terus menggerogoti kepentingan 

perusahaan Belanda dengan semakin banyak aksi-aksi yang diorganisir baik 

oleh GPB maupun SBPP. Pemerintah Indonesia pada tahun-tahun ini masih 

mengambil sikap netral dengan berperan sebagai penengah dalam perselisihan 

perburuhan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) yang 

dipertahankan dari zaman Belanda. Tetapi intervensi P4 tingkat daerah dan 

bahkan nasional tidak mampu meredakan semangat buruh untuk beraksi. Aksi-

aksi itu tidak selalu menghasilkan perbaikan nasib seperti yang diharapkan 

buruh, khususnya karena GPB dan SBPP tidak bekerja sama dengan baik dan 
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bahkan saling bersaing yang berakibat melemahkan aksi mereka. Akhirnya, 

pada tahun 1954, SBPP yang berafiliasi dengan SOBSI dan PKI muncul sebagai 

pemenang. Kemenangan itu bukan karena SBPP lebih gigih memperjuangkan 

nasib buruh tetapi karena GPB ambruk sendiri akibat pemimpinnya kehilangan 

kepercayaan buruh.

Pada 1954-1957, gerakan buruh dapat lebih diarahkan oleh SBPP, 

khususnya karena, SOBSI dan PKI yang ada di belakangnya semakin kuat 

setelah pemilu 1955. Aksi-aksi yang jumlahnya banyak sekali pada tahun-

tahun ini semakin melemahkan daya tahan perusahaan Belanda. Di samping 

itu, sejak tahun 1954 para pemimpin perusahaan-perusahaan ini juga semakin 

kehilangan semangat mempertahankan eksistensi perusahaan mereka, karena 

pemerintah Indonesia kelihatannya telah menarik jaminan pada dunia usaha 

Belanda dengan ancaman nasionalisasi.

Ketika pada tahun 1957 nasionalisasi perusahaan Belanda di pelabuhan 

Semarang akhirnya menjadi kenyataan, buruh pelabuhan menaruh harapan 

penuh untuk perbaikan nasib ekonomis mereka pada pemerintah Indonesia, 

yang sebelumnya tidak selalu dapat diakomodir perusahaan Belanda. Akan 

tetapi, mereka cepat dikecewakannya karena pemerintah Indonesia memilih 

menjamin kepentingan ekonomis negara, termasuk dalam hal ini adalah aktivitas 

perdagangan melalui pelabuhan Semarang yang harus tanpa gangguan. Untuk 

itu, aparat militer dipercaya agar menjamin kepentingan itu yang didukung oleh 

peraturan dan undang-undang darurat yang mencekam gerakan buruh. Ternyata 

gerakan buruh pelabuhan yang dipimpin SBPP dengan dukungan SOBSI dan 

PKI yang sebelumnya kelihatan kuat karena dapat melaksanakan banyak aksi, 

ternyata tidak punya gigi sama sekali untuk melawannya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pengakuan dan 

penyerahan kedaulatan RI oleh Belanda 27 Desember 1949 dan nasionalisasi 

SSPV 1957, bukan merupakan jembatan emas menuju peningkatan kesejahteraan 

ekonomis dan perbaikan perjanjian kerja bagi para buruh seperti yang mereka duga 

dan harapkan. Bahkan mereka cenderung menjadi korban atau setidak-tidaknya 

diperalat dalam persaingan kepentingan para elite politik dan ekonomi.
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MUTIAH AMINI

KOMUNIS DI KOTA SANTRI: 

POLITIK LOKAL KOTAGEDE PADA 

1950-1960-AN 

Kotagede yang dalam sumber-sumber sejarah sering disebut dengan nama 

Sargede atau Pasargede1 merupakan sebuah kota kecil yang terletak di bagian 

tenggara Kota Yogyakarta. Kota ini sejak lama dikenal sebagai kota santri karena 

mayoritas penduduknya merupakan pemeluk Islam yang taat dan pengikut 

setia organisasi keagamaan Muhammadiyah. Sejak zaman kolonial, sebagian 

penduduk Kotagede sudah tertarik dengan organisasi keagamaan berbasiskan 

Islam serta organisasi politik. Setelah kemerdekaan, khususnya pada paruh 

pertama 1950-an, ketika partai-partai politik di Indonesia berkembang dengan 

pesat sebagai persiapan perannya dalam pemilihan umum pertama pada 1955 

dan ketika partai-partai politik turun ke bawah untuk mencari ‘massa’, beberapa 

partai politik menunjukkan kekuatannya di Kotagede. Pada era 1950-an, bukan 

hanya Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai partai terbesar di 

Indonesia yang mewakili kepentingan politik Islam, berhasil menjadi kekuatan 

politik di Kotagede. Partai lain pun ikut berperan dan menjadi besar di Kota-

gede. Ia adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Bagi masyarakat Kotagede, 

komunisme sebenarnya bukan sesuatu yang asing, tetapi baru pada 1950-an PKI 

mulai memainkan peran penting di wilayah ini.

Dalam perkembangannya, ketika peta politik di tingkat pusat 

menunjukkan pertentangan kepentingan antarpartai pada akhir 1950-an, 

pertentangan itu pun berimbas ke daerah. Di Kotagede, pertentangan politik 

lokal tampak dari persaingan antara PKI dan Masyumi. Saling mencari pengaruh 

untuk meraih massa sebanyak-banyaknya dari penduduk Kotagede dilakukan 

1 Kotagede didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan dan putranya, Danang Sutawijaya (Panembahan Senopati), 

yang kemudian menjadi raja pertama Mataram pada 1586. Sebelumnya, Kotagede merupakan kawasan 

hutan Mentaok yang termasuk wilayah kerajaan Pajang. Selengkapnya lihat dalam De Graaf 1985: 53, 

dan Van Mook 1972: 9.
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keduanya. Hal ini menjadi menarik ketika kekuatan atau basis Masyumi di 

Kotagede makin terpinggirkan pada masa-masa akhir 1950-an. Tentu saja hal 

ini menjadi menarik untuk dicermati dan dikaji. Bagaimana caranya tokoh PKI 

dapat menarik massa yang besar dari kalangan penduduk Kotagede? Apakah 

PKI dapat memanfaatkan dukungan yang sudah ada di Kotagede sebelumnya? 

Kondisi lokal seperti apa yang terjadi pada 1950-an, yang mendorong terjadinya 

perkembangan tersebut? Pertanyaan itulah yang akan dikaji dalam tulisan ini.

Kotagede Sebagai Kota Kerajinan

Bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya, Kotagede dikenal sebagai kota 

lama karena kota ini pernah menjadi pusat Kerajaan Mataram Islam.2 Selain 

itu, Kotagede dikenal sebagai pusat kerajinan perak karena jenis kerajinan ini 

dikerjakan oleh mayoritas penduduk Kotagede walaupun bahan baku utama 

pembuatan perak harus didatangkan dari daerah lain (Cikotok, Jawa Barat). Jika 

dirunut sejarahnya, asal mula kerajinan perak masuk ke Kotagede belum diketahui 

dengan pasti.3 Hanya kemudian diketahui bahwa kerajinan perak berkembang 

menjadi sebuah industri di Kotagede ketika Sultan Hamengkubuwana VIII 

(1921-1939) memerintah di Kesultanan Yogyakarta.4 Akan tetapi, memasuki 

1930-an kejayaan industri perak mulai menurun. Bahkan, banyak pengusaha 

perak yang beralih usaha ke kerajinan tembaga, kuningan, dan aneka kerajinan 

lain dari logam serta tulang hewan. Barang perak dengan desain baru yang lebih 

sesuai dengan selera orang Eropa mulai juga dikembangkan karena pasar luar 

negeri paling menjanjikan pada masa itu.5 

Perkembangan kerajinan perak pada 1920-1930 membuat masyarakat 

Kotagede dinamis. Perkembangan itu menyebabkan komposisi sosial 

masyarakat Kotagede mulai mempunyai ciri khusus. Perdagangan barang 

kerajinan dilakukan sampai jauh ke luar Kotagede, yang kemudian mampu 

menciptakan kalangan atas setempat yang makmur. Sebagian pengusaha perak 

2 Sampai saat ini beberapa penduduk Kotagede masih mengabdikan diri ke keraton, Yogyakarta dan 

Surakarta, sebagai abdi dalem juru kunci (penjaga makam raja dan kerabat raja). Peninggalan zaman 

Mataram Islam yang terdapat di Kotagede berupa sisa tembok (benteng) keraton, masjid besar Mataram, 

pemandian Sendang Selirang, serta makam raja dan kerabat kerajaan sebelum era Sultan Agung.

3 Pada masa Kerajaan Mataram Islam, perak digunakan sebagai bahan pengganti emas untuk dibuat 

berbagai barang kebutuhan para bangsawan kerajaan.

4 Kebutuhan keraton yang diproduksi di Kotagede waktu itu berupa timang (untuk ikat pinggang), kalung, 

tempat sirih, tempat bedak, ceplok (pengait) guling, serta ceplok"dcpvcn0"Uqgmkocp"v0"v0<"98<;0
5 Para ahli Belanda, keraton, dan pengusaha Kotagede membentuk sebuah yayasan, Stichting tot 

Bevordering van Jogjakarta Kunst Ambacht atau Pakaryan Ngayogyakarta yang bertugas memberikan 

bimbingan seni kepada para pengrajin perak.



271POLITIK LOKAL KOTAGEDE

berhasil dalam usahanya dan menjadi sangat kaya.6 Kemakmuran pada masa 

itu diperlihatkan dalam besarnya rumah-rumah mereka yang dibangun dengan 

corak mewah gaya Art Deco yang sebagian masih berdiri sampai sekarang. 

Sebagian pengusaha Kotagede yang berpikiran maju juga memanfaatkan keka-

yaannya untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke luar Kotagede, seperti ke 

Sekolah Pendidikan Guru Muhammadiyah di Yogyakarta dan bahkan hingga ke 

luar negeri.7 Seiring dengan perkembangan sektor kerajinan, jumlah penduduk 

Kotagede yang mencari nafkah sebagai buruh di luar sektor pertanian lama 

kelamaan menjadi semakin besar. Betapa pentingnya kerajinan secara umum 

dan kerajinan perak secara khusus sebagai sumber nafkah bagi penduduk 

Kotagede pada awal 1920-an dapat dilihat dari tabel berikut (Van Mook 1958: 

289). 

Tabel 1 menunjukkan bervariasinya jenis pekerjaan masyarakat Kotagede. 

Mayoritas mereka adalah pekerja di sektor informal. Pengrajin perak masuk 

dalam kategori pedagang dan pekerja di bidang kerajinan logam dan batu 

mulia. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu mereka yang bekerja sebagai 

pengrajin tembaga-kuningan dan aneka barang lain.

6 Nakamura 1983: 62; Van Mook 1958: 288. Orang luar yang mengunjungi Kotagede pada 1938 

mengamatinya seperti berikut: “Di Kotagede inilah tempatnja ‘Radja-radja’ uang jang menurut 

pendengaran kita bukan tidak ada diantaranja jang milliunir. Jang djadi tonnair, djangan dikata lagi, 

tetapi [...] umumnja mereka takut sekali pada belasting, sehingga kekajaannja tidak begitu nampak 

dengan terang-terangan. Perusahaan-2 jang masjhur di sini ialah perkara keradjinan perak jang telah 

masjhur ke mana-mana, sampai-sampai ke Eropah dan Amerika. Intan dan berlian jang mahal-mahal di 

sinilah gudangnja,” Harahap 1952: 138.

7 H. M. Rasjidi adalah lulusan dari Perguruan Tinggi al-Azhar dan Universitas Kairo Mesir serta 

Universitas Sorbonne, Perancis. Ia menjadi Menteri Agama pertama Republik Indonesia pada Kabinet 

Ulcjtkt"KK"*34"Octgv"3;68<4"Qmvqdgt"3;68+0"M0"J0"Cdfwn"Mcjct"Owf¦cmmkt"cfcncj"nwnwucp"Ugmqncj"Vkpiik"
Ilmu Pendidikan di Kairo, Mesir dan termasuk salah seorang anggota Panitia Sembilan yang menyusun 

‘Piagam Jakarta’ (22 Juni 1945). Pemuda Kotagede yang menuntut ilmu di negeri Belanda adalah Zubair 

dan Jalal Muchsin (putra H. Muchsin, seorang pedagang kaya di Kotagede), Sapardi (kakak kandung H. 

M. Rasjidi), serta Kasmat Bahuwinangun (anak juragan kaya Bahuwinangun), yang kemudian menjadi 

tokoh Partai Islam Indonesia. Soebagijo 1985: 12.
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TABEL 1

PEKERJAAN PARA PEMILIK TANAH BANGUNAN DI KOTAGEDE PADA 1922

No. Jenis Pekerjaan
Kelurahan

Total
Prenggan Basen Sayangan Mutihan

1. Pelayanan umum dan 

profesional

27 15 34 15 91

2. Pedagang besar pakaian, dan 

lain-lain.

61 15 43 1 120

3. Pedagang dan pekerja di 

bidang kerajinan logam dan 

batu mulia

56 7 25 3 91

4. a. Pembuat batik, pencelupan 

kain, tenun kain

b. Pengrajin tembaga dan 

kuningan

c. Aneka barang (pandai besi, 

pengrajin tanduk, tukang 

kayu, penjahit pakaian, 

pembuat batu bata, dan lain-

lain.)

d. Pedagang retail dan toko

e. Pedagang makanan

58

46

20

14

28

40

23

67

24

9

100

35

46

57

33

22

12

17

13

14

220

116

150

108

81

5. a. Pertanian

b. Pekerja tanpa keahlian

1

8

2

2

-

2

73

5

76

17

Total 319 204 375 175 1.073

Sumber: Van Mook 1958: 289.

Masa 1930-an industri kerajinan perak ikut mengalami kemunduran 

sebagai dampak krisis dunia. Bahkan, pada masa pendudukan Jepang kerajinan 

perak bisa dikatakan hampir mati (Nakamura 1983: 133). Pecahnya Perang Pasifik 

pada 8 Desember 1941 antara Jepang dan Sekutu (Amerika Serikat, Inggris, Cina, 

dan Belanda) berdampak pula secara langsung pada kerajinan perak di Kotagede. 

Tidak saja pasaran utamanya, yaitu pasar di Belanda, menghilang dengan 

seketika.8 Pasokan bahan baku perak pun terhenti. Dalam kondisi demikian 

para pengusaha perak tidak dapat mempertahankan usahanya. Jumlah pedagang 

kecil, buruh harian serta penganggur meningkat tajam. Sesudah perang berakhir, 

kerajinan perak berusaha bangkit. Akan tetapi, sampai 1950 masih terhalang oleh 

kelangkaan bahan mentah serta kondisi pasar yang belum stabil. 

8 Sejarah koperasi"3;:9<"4<5="ycycpectc"fgpicp"J0"Octlwpk."Rwtdc{cp."3:"Lcpwctk"3;;5.
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Organisasi Sosial dan Partai Politik Masuk Kotagede (1910-1950) 

Selain dikenal sebagai kota kerajinan, Kotagede dikenal sebagai wilayah yang 

memiliki dinamika sosial dan politik yang cukup maju. Hal itu tampak dari 

beragamnya organisasi sosial politik yang lahir dan menjadi besar di Kotagede. 

Di kalangan komunitas Muslim, organisasi sosial pertama yang ada di Kotagede 

adalah Syarekatul Mubtadi.9 Organisasi ini merupakan organisasi lokal yang 

didirikan oleh beberapa orang Islam Kotagede pada awal 1910-an. Mereka, antara 

lain, Haji Masyhudi dan Kyai Amir. Keunikan dari Syarekatul Mubtadi adalah 

organisasi ini memiliki bagian khusus yang bertugas memberikan pendidikan 

kepada para pemuda Kotagede. Pendidikan kepemudaan tersebut diberikan 

oleh organisasi kepanduan dengan nama Krida Mataram. Karena pembentukan 

organisasi ini sejak awal mendapat dukungan dari K. H. Ahmad Dahlan, pendiri 

Muhammadiyah, tidak mengherankan jika pada 1925 Krida Mataram mengga-

bungkan diri dengan Muhammadiyah, seperti induknya Syarekatul Mubtadi 

yang lebih dahulu bergabung dengan Muhammadiyah pada 1923.10 

Selain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi 

yang berbasiskan agama Islam masuk pula di Kotagede. Akan tetapi, karena 

mayoritas penduduk Kotagede merupakan pengikut organisasi Muhammadiyah, 

yang telah lebih dahulu ada di Kotagede, NU hanya mampu berkembang di 

wilayah Gedongkuning yang berjarak kira-kira satu kilometer dari pusat kera-

maian (pasar). Selain itu, tokoh-tokoh dalam kepengurusan NU Kotagede tidak 

memiliki peran penting di dalam pemerintahan maupun kemasyarakatan serta 

bukan merupakan warga setempat. Dengan demikian, sulit bagi NU untuk 

memperluas pengaruhnya di Kotagede.11

Selain organisasi sosial-keagamaan yang didominasi oleh kekuatan 

Muhammadiyah, organisasi politik beraliran komunis dan nasional juga 

berhasil masuk ke Kotagede. Dengan demikian, peta organisasi politik di kota 

kecil ini cukup beragam. Ada organisasi politik yang hanya populer di kalangan 

elite kota, tetapi ada juga beberapa yang sangat dekat dengan masyarakat 

menengah ke bawah. Organisasi politik yang hanya populer di kalangan elite 

kota adalah Budi Utomo dan Sarekat Islam (SI). Budi Utomo berkembang 

di Kotagede seiring dengan munculnya gerakan ‘Kebangkitan Nasional’ pada 

1910. Demikian halnya dengan Sarekat Islam yang didirikan pada akhir 1911 

9 Syarekatul Mubtadi = perkumpulan utama.

10" Pcmcowtc"3;:5<"94<5="ycycpectc"fgpicp"J0"O0"Ejkt¦kp."Rtgpiicp."47"Octgv"3;;5="Jctflqpq"3;:;<"
29.

11 Wawancara dengan H. Basyori Anwar, Jagalan, 20 November 2003.



274 MUTIAH AMINI

di Surakarta oleh Haji Samanhudi. Meskipun H. O. S. Tjokroaminoto dan 

Samanhudi pernah melakukan serangkaian pertemuan propaganda di Kotagede 

untuk menyebarkan program kerja mereka, dukungan masyarakat Kotagede ter-

hadap perkembangan SI belum memiliki arti yang sangat penting pada masa 

kvw"*Pcmcowtc"3;:5<"85<7+0

Ketika terjadi perpecahan dalam Sarekat Islam dan muncul Sarekat 

Islam berhaluan komunis (SI merah) di tingkat pusat, organisasi politik ini 

berkembang di kalangan penduduk Kotagede.12 SI diperkenalkan kepada 

masyarakat Kotagede oleh Tjokrosumarto, seorang penduduk asli Kotagede 

yang kemudian menjadi pemimpin Sarekat Islam di Surakarta.13 Akan tetapi, 

setelah para pemimpin SI yang berhaluan komunis dikeluarkan dari tubuh 

organisasi tersebut pada awal abad ke-20, ia dibuang ke pengasingan. Kiprah 

Tjokrosumarto di Kotagede dimulai kembali sepulangnya ia dari pengasingan 

dengan melakukan aktivitas ekonomi politik di Koperasi Blek. Sejak kedatangan 

Tjokrosumarto itulah lambat laun komunisme berkembang di Kotagede.14

Hanya tiga tahun kemudian, rupanya kehadiran komunis di Kotagede 

sudah dianggap cukup layak untuk menjadi arena kongres PKI yang 

fkugngpiictcmcp"rcfc"33<37"Fgugodgt"3;460"Mqpitgu"kvw"fkkmwvk"qngj";8"fgngicuk"
dari 38 seksi yang mewakili 1.140 anggota serta 46 cabang Sarekat Rakyat yang 

mewakili 31.000 anggota (McVey 1965: 262). Pemilihan Kotagede sebagai tempat 

pelaksanaan kongres juga berdasarkan pertimbangan bahwa Kotagede dianggap 

tempat yang aman, sedangkan kota Yogyakarta tidak. Pada bulan Agustus 

sebelumnya sebuah rapat propaganda terbuka yang diadakan PKI di Yogyakarta 

diganggu oleh anggota SI dan Muhammadiyah yang hadir dalam acara tersebut 

dengan cara menyoraki para pembicara rapat. Akan tetapi, pemilihan Kotagede 

sebagai tempat kongres tidak serta merta membuat PKI dapat melaksanakan 

kongresnya dengan lancar. Pada waktu itu terjadi penentangan yang sangat 

hebat dari simpatisan Muhammadiyah selama kongres berjalan. 

Nakamura mensinyalir bahwa pertentangan antara Muhamadiyah dan 

PKI pada 1924 sebenarnya bukan merupakan konflik kepentingan kelas karena 

pada waktu itu hanya ada sekitar 20 orang anggota inti PKI di Kotagede. Mereka 

termasuk carik desa, satu orang prajurit kraton, satu orang pegawai kantor pos, 

12 Nama sejenis tempat makanan atau barang kebutuhan pokok lainnya yang terbuat dari bahan kaleng.

13 Penduduk asli Kotagede yang dibuang ke pengasingan pada awal abad ke-20 dan kembali ke Kotagede 

pada 1921. Di Kotagede, kiprah Tjokrosumarto dalam bidang ekonomi politik diawali dengan aktivitas-

nya di Koperasi Blek.

14 Wawancara dengan ‘Abdul, Lowanu, 20 Januari 1993; wawancara dengan H. Basyori Anwar, Jagalan, 20 

November 2003. Koperasi tempat bernaung para pembuat blek.
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dua orang guru sekolah rakyat negeri, satu orang tukang emas, dan beberapa 

orang lainnya. Pertentangan terjadi lebih karena perbedaan sikap politik dan masa-

lah keagamaan. PKI menginginkan langsung melakukan tindakan nyata dalam 

menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda sementara Muhammadiyah 

tidak ingin terlibat dalam usul yang diajukan PKI (meskipun Muhammadiyah 

mempunyai ide yang sama). Tokoh-tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa 

mereka memiliki tugas yang lebih utama, yaitu melakukan penyiaran dan 

pendidikan agama, daripada terlibat dalam politik (Nakamura 1983: 78). 

Spektrum politik di Kotagede diperkaya lagi pada 1938 ketika partai-

partai Islam di tingkat pusat mengalami perpecahan. Partai Islam Indonesia (PII) 

sebagai pecahan dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), turut mencoba meraih 

simpati dari kalangan penduduk Kotagede. Partai ini mendapat dukungan dari 

tokoh-tokoh lokal, terutama tokoh-tokoh Muhammadiyah, seperti K. H. Abdul 

Kahar Mudzakkir dan H. M. Rasyidi. Akan tetapi, meskipun PII berkembang 

di Kotagede, sebagian penduduk menganggap bahwa PII merupakan partai elite 

karena hanya golongan cendekiawan Muslim yang dapat terjaring ke dalamnya 

sehingga partai ini tidak populer di masyarakat. Usia partai ini tidak panjang 

karena pada Juni 1940 PII harus menghentikan kegiatannya setelah pemerintah 

mengeluarkan maklumat tentang keadaan persiapan perang dan pembekuan 

organisasi-organisasi politik (Rasjidi 2003; Soebagijo 1985: 21; Pringgodigdo 

1986: 151). 

Setelah situasi negara tampak lebih stabil pada 1946, organisasi-organisasi 

politik kembali aktif melakukan kegiatannya. Partai yang berhasil masuk ke 

Kotagede pascakemerdekaan adalah PKI dan Partai Nasional Indonesia (PNI). 

Berbeda dengan PKI yang bibitnya sudah ada sejak lama, PNI dapat dikatakan 

organisasi politik yang baru masuk ke Kotagede pada waktu itu. PNI dapat 

tumbuh di Kotagede karena pengurus PNI Kotagede kebanyakan simpatisan 

gerakan Muhammadiyah. PNI memiliki banyak anggota yang menduduki posisi 

penting dan strategis di dalam pemerintahan, termasuk para abdi dalem keraton 

maupun dalam kegiatan kewiraswastaan. Hal itulah yang membuat PNI bisa 

diterima oleh masyarakat Kotagede. Namun, PNI memiliki kelemahan dalam hal 

kegiatannya yang kurang menyentuh masyarakat bawah sehingga PNI Kotagede 

juga hanya menjadi populer di kalangan masyarakat menengah-atas.15

15 Wawancara dengan H. M. Chirzin, Prenggan, 25 Desember 2001. 
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Kerajinan Perak dan Perkembangan Politik pada 1950-1955

Periode 1950-1955 dapat dikatakan sebagai periode stabilitas dan peningkatan 

kekuatan partai-partai politik di Kotagede. Dalam periode inilah juga terjadi 

kaitan yang sangat erat antara aktivitas kerajinan perak dan aktivitas politik. 

Jika 1930-1950 kerajinan perak mengalami kemunduran produksi, pada 1950-

an bahan baku perak mulai lebih mudah diperoleh dan pemasarannya pun 

sudah mulai lancar. Dalam periode inilah kemudian terjadi kenaikan jumlah 

industri perak yang cukup tinggi, seperti tampak dalam tabel berikut. 

Tabel 2

Industri perak di Kotagede 1945-1955

Tahun Jumlah Perusahaan Jumlah Buruh Produksi per Tahun

1945 50 250 4.500 kg

1946 70 350 6.500 kg

1947 80 40 14.500 kg

1948 90 500 16.000 kg

1949 30 150 2.700 kg

1950 50 300 4.500 kg

1951 100 1.000 18.000 kg

1952 80 700 12.000 kg

1955 164 — —

Sumber: Nakamura 1983: 135.

Dalam tabel 2, tampak bahwa kenaikan jumlah perusahaan perak paling 

mencolok terjadi pada 1951. Jika pada 1950 jumlah perusahaan yang beroperasi 

hanya 50 buah, pada 1951 terjadi kenaikan hingga dua kali lipat. Tajamnya 

kenaikan ini lebih disebabkan oleh stabilitas kondisi pemasaran setelah pada 

1949, sedangkan setelah 1950 terjadi penurunan sebagai dampak terjadinya 

revolusi fisik. Pada 1949 dan 1950 sebagian besar masyarakat, termasuk di 

dalamnya para pengusaha dan buruh, mengungsi ke tempat-tempat yang 

lebih aman, seperti ke Imogiri atau Pleret. Akibatnya, aktivitas kerajinan perak 

pun menurun. Baru pada 1951 ketika situasi politik sudah mulai stabil, para 

pengusaha perak memulai aktivitasnya kembali.

Mulai 1950 penyediaan bahan baku perak dikelolah oleh Bank 

Indonesia. Pemberlakukan peraturan ini lebih disebabkan oleh pertimbangan 

pemerintah bahwa perak merupakan bagian dari devisa negara sehingga hanya 

pengusaha yang dapat membuktikan bahwa perak diperlukan sebagai bahan 
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baku untuk usaha miliknya yang dapat membeli. Sebagai bukti, pembeli harus 

dapat menunjukkan surat izin Hak Oesaha (HO) dan sanggup membayar pajak 

penjualan. Padahal, sebelum sistem ini diberlakukan, pembeli bisa mendapatkan 

bahan baku secara bebas di pasaran. Sulitnya pembelian bahan baku dan 

adanya warga negara asing yang menjual dan menentukan harga jual kerajinan 

perak, mendorong beberapa pengusaha perak Kotagede untuk mendirikan 

Persatuan Pengusaha Perak.16 Maksud pendirian persatuan ini adalah supaya 

para pengusaha perak Kotagede tidak terdesak oleh pengusaha asing dalam hal 

penjualan kerajinan perak mereka. Pada 1953, persatuan ini berubah bentuk 

menjadi koperasi dengan nama Koperasi Pengusaha Perak (KP2). 

Pembentukan KP2 tentu saja menguntungkan para pengusaha perak. 

Dalam perkembangannya, koperasi juga berhasil membuat keseragaman upah 

buruh.17 Penyeragaman upah dilakukan agar tidak terjadi tuntutan buruh 

terhadap juragan karena adanya juragan yang memberikan upah lebih besar 

daripada juragan lainnya. Penyeragaman upah bukan untuk menghindari 

terjadinya buruh yang ditengarai akan berpindah tempat bekerja karena para 

buruh di Kotagede memiliki karakteristik yang khas, yaitu memiliki loyalitas 

yang tinggi kepada juragan mereka. Penyeragaman upah lebih disebabkan oleh 

alasan solidaritas. Selain itu, terbentuknya koperasi juga menguntungkan buruh 

karena mereka lebih mendapatkan keuntungan dalam pembagian waktu kerja, 

yaitu delapan jam kerja dalam sehari. Artinya, karena pembentukan koperasi 

itulah batas waktu kerja antara satu perusahaan dan lain perusahaan kemudian 

dapat disamakan sebagaimana halnya dalam pembagian upah.18

Keuntungan lainnya adalah dalam hal pemberian waktu libur selama 

hari raya. Sejak terbentuknya koperasi, waktu libur buruh pada hari-hari besar 

Islam, seperti Idul Fitri dan Idul Adha menjadi jelas batas waktunya, yaitu 

ditetapkan tujuh hari pada Idul Fitri dan dua hari pada Idul Adha. Selain itu, 

pada Idul Fitri buruh mendapatkan bingkisan dari juragan mereka. Umumnya, 

bingkisan berupa sarung dan uang zakat yang nilainya sama dengan upah 

16 Bangsa asing yang membuka toko penjualan perak adalah bangsa Cina. Salah satunya bernama Tam Yam 

An yang membuka toko kerajinan di Jalan Malioboro, Yogyakarta.

17 Nakamura 1983: 6. Umumnya, para buruh menerima upah berupa upah pokok bersifat harian maupun 

mingguan, juga upah lembur. Buruh yang bekerja sampai pukul 18.00, akan dihitung lembur ½ hari. 

Lembur sampai dengan pukul 20 dihitung bekerja dua hari. Setiap kelebihan waktu dua jam dihitung 

setengah hari kerja. Upah lembur juga diberikan kepada buruh yang bekerja pada hari libur. Penentuan 

harus lembur atau tidak, ada pada juragan berdasarkan banyaknya pesanan.

18 Wawancara dengan Atmo Yuwono, 23 November 2003. Kerja dimulai pukul 8.00 dan selesai pukul 16. 

Selama satu jam buruh beristirahat (pukul 12-13). Pada saat buruh beristirahat, juragan memberikan 

makanan kecil, nasi, atau uang bergantung keinginan juragan. Seminggu sekali buruh libur, bisa hari 

Minggu atau hari Jumat, bergantung kesepakatan antara buruh dan juragan.
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tiga hari kerja.19 Akibat hubungan kerja yang sudah terjalin lama dan adanya 

pembagian waktu dan upah yang jelas, membuat secara emosional hubungan 

juragan-buruh menjadi sangat dekat. Artinya, buruh tidak hanya dianggap 

sebagai sebuah aset perusahaan. Buruh juga dianggap sebagai bagian dari 

keluarga. Hal ini, antara lain, ditunjukkan dengan pemberian sumbangan 

kepada buruh jika mereka mendapat kegembiraan, seperti kelahiran dan per-

nikahan, atau mendapat kesusahan, seperti sakit atau meninggal. Tak jarang, 

juragan memberikan pinjaman uang kepada buruh yang membutuhkan, yang 

kemudian dapat dikembalikan secara mencicil.20 

Hal yang lebih mengesankan adalah jika buruh menyelenggarakan hajatan, 

juragan dengan senang hati akan menyempatkan diri untuk datang. Hubungan 

seperti ini dapat terjalin karena sejak buruh mengawali kerja pada usia muda 

hingga pensiun, buruh biasanya bekerja di tempat yang sama. Karena itu pula, 

buruh menghindarkan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak me-

nyenangkan juragan sehingga jarang sekali terdengar buruh yang dikeluarkan 

dari tempat kerja. Hubungan kekeluargaan juga terjalin di antara sesama buruh. 

Sebagai sebuah tim kerja, buruh memiliki kesamaan nasib. Buruh muda akan 

meminta nasihat dari buruh yang lebih tua atau dituakan jika mendapatkan 

masalah. 

Memasuki babak 1950-an, para buruh di Kotagede mulai melakukan 

kegiatan di luar pekerjaan rutin yang dilakukan setiap sehari. Pada masa ini, 

organisasi buruh didirikan sebagai onderbouw partai politik, sebagaimana telah 

berkembang di daerah-daerah lain di Indonesia. Keberadaan sebuah organisasi 

perburuhan merupakan salah satu bentuk perhatian partai politik terhadap 

kehidupan masyarakat bawah. Akan tetapi, dari sekian banyak organisasi buruh, 

hanya Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan Serikat Buruh 

Islam Indonesia (SBII) yang memiliki akar kuat di Kotagede.21

Seiring dengan meningkatnya jumlah anggota SOBSI, kedudukan PKI 

makin kuat karena mereka yang masuk menjadi anggota SOBSI otomatis 

menjadi simpatisan PKI.22 Pimpinan PKI menjadikan SOBSI sebagai salah satu 

19 Wawancara dengan Anshor Kartohutomo, Purbayan, 18 Maret 1993.

20 Anjuran pemerintah untuk tidak membedakan buruh dari golongan tertentu benar-benar diterapkan 

oleh para juragan perak. Aturan selengkapnya lihat Himpunan undang-undang t. t.; wawancara dengan 

H. Marjuni, Purbaya, 18 Januari 1993.

21 Wawancara dengan H. Marjuni, Purbayan, 18 Januari 1993.

22 Tidak lama setelah dibentuk, jumlah anggota SOBSI diperkirakan 200.000 orang. Memasuki 1951, 

anggota SOBSI diklaim mencapai sejuta orang. Ini merupakan keberhasilan kepemimpinan SOBSI 

di bawah Njono yang menitikberatkan programnya pada pembinaan massa buruh. Memasuki 1965, 

anggota SOBSI mencapai 3,5 juta orang. Brackman 1970:29; Bahaya Laten 1996: 13.
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mesin untuk mencari massa dari kalangan buruh. Bagi buruh perak, SOBSI 

hanyalah persoalan kartu anggota sebab kartu anggota adalah sebuah keharusan 

jika ingin bekerja di perusahaan perak anggota koperasi. Selain itu, SOBSI 

hanya digunakan sebagai alat pengerahan massa untuk rapat-rapat umum 

dan pawai-pawai politik (Nakamura 1983: 130). Pengerahan massa dalam 

SOBSI menyebabkan kenaikan jumlah anggota PKI di Kotagede meningkat 

tajam pada era 1950-an.23 Makin kuatnya kedudukan PKI tampak dari makin 

banyaknya simpatisan dalam setiap kegiatan yang diadakan. Hal ini tentu saja 

menjadikan dorongan bagi partai-partai politik lainnya untuk bangkit. Akan 

tetapi, Masyumi dan PNI tetap tidak mampu mengimbangi keberadaan PKI 

yang semakin kuat. 

Organisasi buruh yang juga relatif populer di Kotagede adalah SBII, yang 

masuk ke Kotagede tidak lama setelah SOBSI. Jika SOBSI menginduk kepada 

PKI, SBII berada di bawah naungan Masyumi. Pembentukan SBII di Kotagede 

sarat dengan kepentingan politik karena pendirian SBII di Kotagede dilakukan 

terutama untuk mengimbangi kekuatan SOBSI. Meskipun SBII dapat menarik 

simpati buruh perak, popularitasnya masih jauh di bawah SOBSI. Mayoritas 

buruh perak adalah anggota SOBSI sebab organisasi ini paling gencar dalam 

mencari massa dan memberikan janji-janji perbaikan kesejahteraan, sementara 

SBII lebih populer di kalangan komunitas Muslim. 24 

Kondisi politik lokal seperti halnya terjadi dalam lingkup nasional 

menunjukkan bahwa pada 1950-an belum terjadi polarisasi dan konflik politik 

yang penting. Sebagai contoh, untuk menarik simpati organisasi dan partai 

lain, beberapa simpatisan PKI atas nama pribadi masing-masing secara terang-

terangan memberikan bantuan kepada Muhammadiyah cabang Kotagede. Hal 

itu ditunjukkan, misalnya, ketika merenovasi Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak 

(BKIA) sebagai bagian dari Pembina Kesejahteraan Umum (PKU) atau rumah 

bersalin milik Muhammadiyah. Pemberian bantuan yang diberikan kepada 

Muhammadiyah Kotagede ini dilakukan sebagai bentuk simpati dari para 

simpatisan PKI karena mereka pernah mengenyam pendidikan dasar di sekolah 

Muhammadiyah Kotagede.25

23 Wawancara dengan Jumeri, Jagalan, 15 Maret 1993.

24 Wawancara dengan Anshor Kartohutomo, Jagalan, 18 Maret 1993.

25 Wawancara dengan H. M. Chirzin, Prenggan, 25 Maret 1993; wawancara dengan H. Basyori Anwar, 

Kudusan, 2 Juni 2004.
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Perkembangan Politik Menjelang Pemilu 1955

Rguckpicp" cpvctc" RMK<Ocu{wok" cvcwrwp" UQDUK<UDKK" ocmkp" vgtnkjcv" lgncu"
menjelang pemilihan umum 1955. Pada saat itulah setiap partai politik 

berusaha menarik simpati penduduk Kotagede dengan melakukan berbagai 

kegiatan, terlebih setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pemilihan 

Umum pada 4 April 1953.26 Yang ikut mendorong persaingan adalah penetapan 

tanda gambar partai oleh Panitia Pemilihan Indonesia sebagai media kampanye 

pada 31 Mei 1954. Dengan demikian, mayoritas penduduk Kotagede menjadi 

terkotak-kotak ke dalam tiga partai politik besar, yaitu Masyumi, PNI, dan PKI. 

Tanda gambar bagi sebuah partai politik menjadi media untuk menarik pengikut 

partai lain. Meskipun begitu, penduduk Kotagede mengikuti kampanye sesuai 

dengan partai yang diikutinya. Kalaupun ada simpatisan suatu partai yang 

mengikuti kampanye partai lain, mereka sebatas menjadi pendengar dan tidak 

melakukan protes terhadap partai yang sedang menggelar kampanye meskipun 

isi kampanye menyerang partai simpatinya. 

Jika dibandingkan situasi kampanye di tingkat pusat dan tingkat lokal 

terdapat perbedaan yang sangat jelas. Pelaksanaan kampanye di Kotagede dapat 

dikatakan berjalan relatif tenang. Berbeda dengan kampanye di tingkat nasional, 

yang kerap terjadi saling serang antarpartai. Pertentangan tingkat pusat yang 

paling menonjol terjadi antara Masyumi dan PKI. Masyumi menuduh PKI 

termasuk ekstremis, asing, dan bertentangan dengan inti sikap nasionalis yang 

telah diterima bersama oleh setiap partai. Juru kampanye Masyumi selalu 

mengobarkan bahwa PKI anak buah Moskow, mengungkit-ungkit peran PKI 

dalam Peristiwa Madiun tahun 1948, serta mengusulkan Hari Berkabung 

Nasional guna mengenang korban pada peristiwa tersebut. Pada gilirannya, 

PKI pun menuduh Masyumi, mengaitkan Masyumi dengan pemberontakan 

Darul Islam serta hubungannya dengan perkebunan dan pertambangan milik 

negara asing (Feith 1999: 123). 

Dalam strategi kampanye, partai-partai politik menerapkan hal yang 

berbeda untuk tingkat nasional, khususnya Jakarta, dan daerah. Bahkan, materi 

yang disampaikan berbeda untuk kampanye hingga di desa-desa. Meskipun 

demikian, masih terjadi saling serang di antara partai-partai politik. Misalnya, 

PKI di pusat tidak membahas masalah tanah di koran Harian Rakyat yang 

terbit di Jakarta dan banyak pembacanya. Akan tetapi, di daerah-daerah partai 

26 Pemilu dilaksanakan sebanyak dua kali. Pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota 

Parlemen (DPR). Kedua, pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante (MPR).
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ini selalu mengedepankan isu-isu soal tanah, terutama janji-janji pembagian 

tanah, yang merupakan permasalahan penting untuk disampaikan dalam kam-

panye. Oleh karena itu, seringkali materi kampanye menimbulkan ketegangan 

sosial. Di daerah-daerah PKI selalu pula menggunakan semboyan “PNI partai 

priyayi, Masyumi dan NU partai santri, PKI partai rakyat.”

Setiap partai tidak hanya menggunakan rapat-rapat umum untuk menarik 

simpati penduduk. Cara lain banyak digunakan, seperti melalui pemasangan 

tanda-tanda gambar partai berbentuk poster dan spanduk, penyebaran pamflet-

pamflet serta membagikan kartu kecil berisi tanda gambar partai. Ada pula 

partai yang membagikan surat kabar partai. Surat kabar partai yang sampai di 

Kotagede, antara lain Harian Rakyat (PKI), Suluh Indonesia (PNI), serta Abadi 

(Masyumi) juga menyelenggarakan kegiatan dengan mengusung slogan “kegiatan 

kecil, tetapi bermanfaat”, yang dilakukan untuk menggalang massa agar tetap 

berpendirian memilih PKI pada saat pemilu. Bentuk kegiatan tersebut antara lain 

kegiatan kesenian dan pelatihan bela diri pencak silat, yang mampu mengungguli 

kegiatan yang dilakukan partai lain. Inilah yang menjadi daya tarik masyarakat 

untuk memilih PKI, selain garis kebijakan partai yang tidak menerapkan sistem 

kekerasan maupun sistem lunak dalam menjalankan programnya. 

Minggu-minggu menjelang pemilihan umum, partai-partai politik mengubah 

strategi kampanye dengan melalukan berbagai simulasi pencoblosan tanda gambar 

partai. Dengan demikian, simpatisan partai diarahkan agar tidak akan salah 

mencoblos dan mematri ingatan mereka atas gambar partai. Selain itu, partai-

partai menempelkan poster bertanda gambar partai di tempat-tempat strategis. 

Juga membuat papan besar bergambar lambang partai dengan diberi nama partai 

di bawahnya (Feith 1999: 29-55). Pusat pemasangan tanda gambar partai berada di 

sekitar pasar Kotagede, baik di utara-selatan maupun di barat-timur.

Setelah pemilihan umum diselenggarakan di Kotagede pada 29 September 

1955 tampak bahwa Masyumi dan PKI mempunyai kekuatan yang hampir 

sama, dengan suara masing-masing 40%. Masyumi menduduki peringkat 

pertama dengan memperoleh 2.000 suara, sedangkan PKI nomor dua dengan 

memperoleh hampir 2.000 suara. Sementara itu, PNI menempati peringkat 

ketiga dengan memperoleh 500 suara serta 500 suara untuk partai-partai 

lainnya.27 Dengan demikian, untuk perolehan suara di tingkat lokal, Masyumi 

memperoleh 40%, PKI 40%, PNI 10%, dan 10% untuk partai-partai lainnya. 

27 Nakamura 1983: 129. Jumlah penduduk Kotagede yang andil dalam pemilihan umum 1955 berkisar 

5.000 orang.



282 MUTIAH AMINI

Sementara itu, perolehan suara untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 

menunjukkan hasil yang cukup berbeda. Tampak misalnya, untuk Keresidenan 

Yogyakarta, tempat pertama diraih oleh PKI, diikuti PNI, Masyumi, dan NU 

dengan masing-masing perolehan PKI 35%, PNI 30,6%, Masyumi 19,8%, dan 

NU 14,6%. Adapun hasil perolehan suara untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 

selengkapnya tampak dalam tabel berikut.

Tabel 3

Hasil perolehan suara pada pemilu 1955 di daerah pemilihan Jawa Tengah

No. Partai Karesidenan Total

Suara

Dalam

%Pati Sura-

karta

Yogya

karta

Sema

rang

Kedu Peka-

longan

Banyu

mas

1. PNI 322 595 207 221 551 662 630 3.019.568 38%

2. Masyumi 48 198 134 53 120 138 171 902.387 11%

3. NU 285 45 99 370 470 361 259 1.772.306 22%

4. PKI 235 736 237 474 267 172 237 2.326.108 29%

Sumber: Feith 1999: 123

Perkembangan Politik dan Kerajinan Perak Pasca-Pemilu 1955

Pasca-pemilihan umum 1955 kondisi kabinet negara di tingkat pusat 

memperlihatkan gejala yang tidak membaik akibat ketidakpercayaan terhadap 

kabinet yang terdiri dari koalisi partai-partai pemenang pemilu (Bahaya laten 

1996, III). Memasuki 1959 situasi negara perlahan-lahan beranjak tenang. Peran 

partai-partai politik dalam kenegaraan berkurang. Masyumi dan PSI yang 

mendukung perjuangan PRRI/Permesta serta tidak setuju terhadap konsep 

Demokrasi Terpimpin yang dicanangkan Presiden Soekarno, secara tidak 

langsung tersingkir dari kancah politik. Situasi ini dimanfaatkan oleh PKI 

untuk menyusun kembali program partai yang difokuskan pada peralihan massa 

sebanyak-banyaknya di perkotaan dan pedesaan, sebagai upaya mewujudkan 

cita-cita duduknya wakil-wakil PKI di dalam kabinet atau terakomodasinya 

program PKI ke dalam program pemerintah.

Mulai 1960, PKI melancarkan berbagai kritik melalui tulisan di media 

massa PKI Harian Rakyat dan melakukan penguasaan terhadap organisasi 

massa independen. PKI juga melakukan kritik terang-terangan melalui surat 

edaran dan brosur terhadap kinerja Kabinet Kerja I ketika usia kabinet akan 
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genap satu tahun.28 Menteri-menteri yang dianggap sebagai perintang jalan 

diserang habis-habisan agar segera diberhentikan oleh Presiden. Langkah PKI 

selanjutnya adalah berusaha agar Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan 

tentang pembubaran Masyumi dan PSI.29 Alasannya, kedua partai tersebut 

merupakan pendukung perjuangan PRRI/Permesta serta menolak konsep 

Demokrasi Terpimpin. 

Di Kotagede, dampak pembubaran Masyumi adalah munculnya ketim-

pangan politik. PKI makin kuat kedudukannya dan tanpa saingan berarti. 

Untuk mengimbangi kekosongan akibat pelarangan Masyumi oleh pemerintah, 

Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan sosial segera mengambil alih peran 

Masyumi. Pembubaran Masyumi menjadikan Muhammadiyah sebagai satu-satu-

nya tempat berlindung bagi bekas anggota Masyumi. Hal ini merupakan sesuatu 

yang logis karena prinsip anggota Masyumi adalah “Muhammadiyah tempat 

beramal dan Masyumi tempat berjuang”. Akan tetapi, pembubaran Masyumi 

tidak serta merta membuat simpatisannya berpindah ke partai politik lainnya 

karena loyalitas anggota yang sudah sangat kuat, kecuali mereka yang takut kehi-

langan jabatan berpindah kepada partai NU.30 Para pengurus Masyumi Kotagede 

kembali aktif dalam gerakan Muhammadiyah. Aspirasi mereka dalam bidang 

politik secara tidak langsung disuarakan oleh simpatisan Muhammadiyah yang 

berada dalam PNI sebagai upaya untuk membendung sepak terjang PKI. Apalagi 

dengan bubarnya Masyumi, mereka yang duduk di pemerintahan digeser oleh 

mereka yang berasal dari PKI. Penggeseran itu terjadi hingga ke tingkat Rukun 

Kampung (sekarang RW = Rukun Warga) dan Rukun Tetangga (RT).31

Untuk mengantisipasi perubahan iklim politik akibat pembubaran 

Masyumi, anggota Muhammadiyah selanjutnya hanya menfokuskan 

aktivitasnya di bidang keagamaan, yaitu dengan hanya menyelenggarakan 

pengajian akbar dan pelaksanaan shalat lail (shalat malam dengan permintaan 

khusus).32 Karena pengalihan aktivitas anggota Masyumi dari bidang politik 

ke bidang keagamaan, membuat aktivitas PKI menjadi makin semarak. Salah 

satunya melalui pelatihan ketangkasan fisik. Kegiatan tersebut berupa kegiatan 

28 Kabinet Kerja I dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri, dengan dibantu 

oleh Menteri Pertama Ir. H. Djuanda serta Wakil Menteri Pertama J. Leimena. Kabinet ini menjalankan 

rtqitcop{c"rcfc"32"Lwnk"3;7;<3:"Hgdtwctk"3;820
29 Suprapto 1985: 219; Ricklefs 1995: 406. Melalui Penetapan Presiden No. 7/1959 dan Penetapan Presiden 

No. 13/1960, partai politik yang sebelumnya berjumlah 45 partai disederhanakan menjadi 10 partai, 

yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Parkindo, Murba, PSII, IPKI, Partindo, serta Perti.

30 Wawancara dengan H. Marjuni, Purbayan, 18 Januari 1993.

31 Wawancara dengan H. Basyori Anwar, Kudusan, 2 Juni 2004.

32 Wawancara dengan H. M. Chirzin, Prenggan, 21 Desember 1992.
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pencak silat yang diadakan di sebuah pendapa di Pedaleman, Prenggan, 

Kotagede. Pelatihan ini merupakan sarana yang digunakan untuk menyebarkan 

pengaruh, khususnya kepada para pemuda. Pelatihan ketangkasan sejak 1960-

an yang terus berjalan dan memuncak menjelang gerakan 30 September 1965, 

diadakan oleh Pemuda Rakyat (organisasi di bawah PKI) dan selalu dihadiri 

ratusan pengunjung.33 Selain itu, PKI mengadakan kegiatan pelatihan seni-

budaya, seperti tari-tarian, musik keroncong, dan ketoprak. Simpatisan yang 

hadir pada acara ini kebanyakan berasal dari Kampung Purbayan, dengan 

tokoh-tokoh PKI yang tersebar di beberapa kampung.

Dalam aktivitas kerajinan, terjadi perubahan yang sangat penting 

dalam tubuh Koperasi Pengusaha Perak. Perubahan yang terjadi pada 1957 

ditandai dengan berubahnya nama Koperasi Pengusaha Perak (KP2) menjadi 

Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta (KP3Y).34 Pemakaian nama 

koperasi produksi karena koperasi menyediakan tidak saja bahan baku bagi 

para pengusaha perak, tetapi sekaligus menjadi tempat untuk menampung 

produk kerajinan perak yang dihasilkan para pengusaha.35 Berbeda dengan 

sebelumnya yang hanya menyediakan bahan baku tanpa menampung hasil 

produksi anggotanya. 

Kerajinan perak beranjak pulih memasuki 1960-an karena didukung 

oleh situasi negara yang mulai tenang. Akan tetapi, peningkatan itu belum bisa 

menyamai masa kejayaan perak Kotagede sebelum perang. Orientasi ekspor 

pun bergeser tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan negara-negara di Eropa, 

tetapi juga negara di Asia dan Amerika walaupun dengan jumlah yang relatif 

terbatas. Dengan pengorganisasian yang dilakukan oleh KP3Y, kerajinan perak 

memperoleh kekuatan baru karena pihak koperasi membantu menyalurkan 

dan memasarkan hasil produksi anggotanya. Begitu pula dalam hal pengadaan 

dan penyaluran bahan baku yang dikelola oleh koperasi. Akan tetapi, sejak 

Maret 1961, KP3Y sebagai penyalur utama bahan baku menghentikan sistem 

pembagian jatah kepada anggotanya karena pemerintah tidak sanggup lagi 

menyediakan bahan baku industri perak.36 Oleh sebab itu, koperasi hanya 

33 Kegiatan Gabungan Organisasi Pemuda Islam (GOPI) Kotagede menghadapi Kontra Revolusi Gerakan 

September Tiga Puluh PKI (Gestapu, Bantuan KPD ABRI), Brosur Lebaran 6(14) (1386/1966); wawancara 

dengan H. Basyori Anwar, Kudusan, 20 Juni 2004.

34 Pengurus KP3Y terdiri atas Ketua I yang dibantu Ketua II dan III, Sekretaris I dan II, Bendahara I dan 

II, serta dilengkapi dengan Seksi Usaha dan Seksi Perusahaan (anggota).

35 Sejarah koperasi"3;:9<"4<5="ycycpectc"fgpicp"U{couwjcfk."Rtgpiicp."32"Hgdtwctk"3;;50
36 Untuk mendapatkan jatah, perusahaan perak mengajukan pesanan kepada KP3Y yang meneruskannya 

kepada Bank Indonesia. Jika pihak Bank Indonesia telah memberikan rekomendasi, KP3Y baru dapat 

mengambil jatahnya. Akan tetapi, jatah yang diterima KP3Y tidak sebanding dengan pesanan bahan baku 
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membantu memasarkan dan mendistribusikan hasil kerajinan anggotanya 

dan memaksa para anggota koperasi mencari sendiri bahan baku di pasaran.37 

Baru pada 1964, Pengurus KP3Y memutuskan untuk kembali memberlakukan 

sistem jatah bahan baku kerajinan perak hingga berakhir pada 1965.38 Alasan-

nya, masih terdapat sisa bahan baku yang tersimpan di gudang koperasi yang 

belum dibagikan kepada anggota. Ditengarai pemberlakuan sistem ini sebagai 

upaya PKI untuk mengikat kesetiaan anggotanya yang memiliki perusahaan 

perak, karena pada 1961-1965 tokoh kuat yang berada di puncak kepengurusan 

koperasi berasal dari PKI.39 

Selama tahun-tahun KP3Y aktif, terjadi pertaruhan di antara anggotanya, 

terutama di antara simpatisan PKI dan Muhammadiyah. Dalam tubuh KP3Y, 

komposisi keanggotaan koperasi memperlihatkan bahwa anggota-anggota 

PKI dan anggota Muhammadiyah, yang merupakan bekas anggota Masyumi, 

memiliki kekuatan yang hampir seimbang. Hanya sebagian kecil anggota ko-

perasi yang merupakan anggota PNI. Sementara itu, pada 1958-1965 terjadi dua 

kali pergantian kepengurusan. Ketua I KP3Y pada periode 1958-1961 adalah H. 

Marjuni (Masyumi), Ketua II Karto Jawadi (PKI), Ketua III Mulyo Dihardjo 

(PNI), Sekretaris I dan II adalah Hadi Subroto dan Sudarjo (PNI), Bendahara 

I dan II dipegang oleh Syaini dan Sukristo (Masyumi), serta Seksi Usaha dan 

Seksi Anggota terdiri dari Atmodimulyo dan Sastro Dimulyo (PNI). Sementara 

itu, komposisi kepengurusan KP3Y periode 1962-1965 terdiri atas Ketua I 

Karto Jawadi (PKI), Ketua II dan III Sastro Dimulyo dan Mulyo Diharjo (PNI), 

Sekretaris I Sudarjo (PNI), Sekretaris II Sudaim (Masyumi), serta Bendahara I 

dan II Syaini dan Anshor Kartohutomo (Masyumi).40

Menjelang 1960 muncul berbagai bentuk tuntutan politis-ekonomis, 

seperti kenaikan upah buruh, karena melambungnya harga kebutuhan sehari-

hari. PKI yang diwakili oleh Karto Jawadi selanjutnya mengajukan tuntutan 

berupa (1) penetapan batas upah minimum dan maksimum bagi buruh; 

(2) pemberian upah pada saat libur atau cuti; (3) tambahan hari libur yang 

yang dibutuhkan anggota koperasi. Setiap bulan KP3Y hanya memperoleh jatah 13 kuintal. Padahal, 

anggota koperasi membutuhkan 30 kuintal bahan baku sebulan. Akibat sedikitnya jatah yang diterima 

KP3Y sering menimbulkan suasana tidak sehat karena penerusan pesanan anggota dan pembagian jatah 

sering berkait dengan kuat-tidaknya posisi wakil partai di dalam kepengurusan koperasi. Nasional 17-07-

1961.

37 Wawancara dengan H. Basyori Anwar, Kudusan, 2 Juni 2004.

38 Wawancara dengan H. Basyori Anwar, Kudusan, 2 Juni 2004; wawancara dengan Syamsuhadi, Prenggan, 

10 Februari 1993.

39 Wawancara dengan Marjuni, Purbayan, 18 Januari 1993.

40 Wawancara dengan Marjuni, Purbayan, 18 Januari 1993; wawancara dengan Anshor Kartohutomo, 

Purbayan, 18 Maret 1993.
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seluruhnya 17 hari dalam setahun. Dari tiga tuntutan, hanya dua yang berhasil 

dipenuhi, yaitu kelonggaran waktu libur dalam setahun serta kenaikan gaji.41 

Untuk menandingi kekuatan buruh perak yang melancarkan tuntutan kepada 

juragan, para juragan mengadakan pertemuan informal secara rutin. Pertemuan 

ini hanya sebuah tim kerja kecil yang aktivitasnya terbatas pada isu ekonomi. 

Para juragan yang bergabung dalam tim kerja ini tidak terbatas pada satu partai 

politik. Anggotanya kira-kira 200 juragan dari 400-an juragan perak yang tercatat 

dalam keanggotaan KP3Y pada 1963. Jumlah tersebut terbagi atas 40 perusahaan 

{cpi" ogorgmgtlcmcp" 72" dwtwj." 82" rgtwucjccp" {cpi" ogorgmgtlcmcp" 32<72"
buruh, serta 100 perusahaan yang mempekerjakan 10 buruh.42 Adapun mengenai 

besarnya upah buruh pada 1960-1965 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4

Kenaikan upah harian buruh perak (Rp) dan harga beras per tahun (1960-1965) 

Tahun Upah (Rp.) Naik % Harga beras (kg) Naik %

1960 15,00 100 7,62 100

1961 25,00 167 12,63 166

1962 60,00 240 38,10 302

1963 150,00 250 78,28 205

1964 400.00 267 202,08 265

1965 1250,00 313 726,04 359

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Jumlah upah tertinggi rata-rata buruh sangat berbeda dibandingkan 

upah buruh ahli yang bisa mendapatkan dua kali lipat daripada upah buruh 

terendah.43 Pada periode 1960-1965, terjadi fluktuasi harga kebutuhan pokok 

yang sangat tajam. Beras sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap 

orang mengalami peningkatan sejak 1960 hingga 1965. Kenaikan harga yang 

sangat cepat menuntut juragan untuk menaikkan upah setelah memperhitungkan 

harga penjualan perak di pasaran dan keuntungan yang diperoleh. Seperti dapat 

dibaca dari tabel di atas, kenaikan gaji hampir rapat mengikuti kenaikan harga 

41 Wawancara dengan Sastro Sarjono, Jagalan, 20 Februari 1993.

42 Wawancara dengan H. Marjuni, Purbayan, 18 Januari 1993; wawancara dengan Anshor Kartohutomo, 

Purbayan, 18 Maret 1993.

43 Wawancara dengan Sastro Sarjono, Jagalan, 20 Februari 1993.
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beras per kilo selama tahun 1960-1965. Bagi para pengusaha perak, menaikkan 

upah buruh akibat kenaikan harga beras tidak masalah karena keuntungan dari 

penjualan perak cukup tinggi, yaitu laba rata-rata sebesar 25% per kilogram atau 

minimum 10% dari harga pokok.44 Harga bahan baku perak di Bank Indonesia 

pada 1960 adalah Rp 2,66 per gram (Statistik 1961).

Pada 14 April 1962, Departemen Perindustrian mengumumkan kepada 

semua perusahaan di Yogyakarta agar menjadi anggota Organisasi Perusahaan Sejenis 

(OPS) di lingkungan masing-masing, termasuk para pengusaha perak. Pembentukan 

organisasi dilakukan untuk memudahkan pembinaan dan pemantauan gerak 

perusahaan. Selain itu, para anggota organisasi ini digunakan sebagai kepanjangan 

tangan pemerintah dalam penyaluran berbagai kebutuhan masyarakat, seperti 

penyediaan tekstil murah (Nasional 07-04-1962: 4). Dari seluruh perusahaan 

perak, hingga 1963 hanya enam perusahaan yang menjadi anggota OPS. Dari 

enam perusahaan terhitung jumlah buruh hanya 90 orang, yang meliputi 85 orang 

laki-laki dan 5 orang perempuan. Jumlah ini masih jauh tertinggal dibandingkan 

jumlah keanggotaan KP3Y, yaitu sebanyak 179 perusahaan.45 Mayoritas pengusaha 

perak memilih tidak masuk ke dalam OPS karena mereka menganggap OPS kurang 

populer dan merupakan organisasi bentukan pemerintah.46

Memasuki periode 1964, anggota PKI di Kotagede beserta organisasi 

massa di bawahnya makin gencar melakukan aktivitas. Pawai-pawai yang 

diikuti pemuda, anggota, dan tokoh partai sering dilaksanakan untuk mem-

perlihatkan kekuatan partai. Bendera, spanduk, dan foto tokoh partai serta 

foto Presiden Soekarno diarak berkeliling Kotagede. Dalam pawai ikut pula 

pasukan drumband yang menambah suasana makin semarak. Acara seperti 

ini berlangsung terus-menerus hingga menjelang 1965. Melihat pawai yang 

dilaksanakan PKI, partai-partai lain tidak tinggal diam. Mereka juga melakukan 

pawai berkeliling Kotagede dengan membawa lambang-lambang partai serta 

mengikutkan pasukan drumband. Begitu pula dengan organisasi massa lainnya, 

seperti Muhammadiyah. Oleh karena itu, hampir setiap hari ada pawai di 

Kotagede. Padahal, pawai tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengorganisasi-

kannya secara resmi. Jika hari ini ada pawai partai A, keesokan hari akan ada 

pawai partai B. Begitu seterusnya.47 

44 Wawancara dengan Anshor Kartohutomo, Purbayan, 18 Maret 1993; wawancara dengan Sastro Sarjono, 

Jagalan, 20 Februari 1993.

45 Statistik 1963. Di kalangan PKI terdapat tulisan M. H. Lukman (1963).

46 Wawancara dengan Anshor Kartohutomo, Purbayan, 18 Maret 1993.

47 Wawancara dengan H. Marjuni, Purbayan, 18 Januari 1993.
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Politik Kotagede Pasca 30 September 1965

Menjelang 30 September 1965 suasana politik di Kotagede tampak sangat 

semarak. PKI makin intensif melaksanakan kegiatan pelatihan bagi para 

simpatisannya, antara lain di bidang ketangkasan fisik (bela diri pencak silat). 

Menghadapi kegiatan PKI, reaksi yang dilakukan golongan agama (Masyumi) 

adalah mengadakan kegiatan tandingan yang juga berupa ketangkasan fisik 

(pencak silat). Meskipun demikian, setiap ada peringatan hari besar nasional, 

setiap pemuda partai mengadakan kegiatan gabungan, yang diwujudkan 

dalam bentuk pawai. Dengan dikoordinasikan oleh pihak kecamatan, pawai 

yang terdiri atas para pemuda partai berjalan mengelilingi Kotagede. Mereka 

membawa tanda-tanda partai di samping bendera Merah Putih. Pada kemudian 

hari, kegiatan pawai menjadi salah satu ajang untuk merebut massa. Kegiatan 

mencolok yang dilakukan PKI adalah pawai lampion pada sore dan malam, yang 

diikuti anggota SOBSI untuk memperingati Hari Buruh yang jatuh setiap 1 Mei. 

Kegiatan tersebut dari tahun ke tahun makin meningkat jumlah pesertanya.

Hari-hari mendekati 30 September, di Kotagede terdapat konsentrasi 

pasukan Pemuda Rakyat yang bermarkas di daerah Bumen, dengan jumlah sekitar 

800 orang bersenjata lengkap (Bahaya laten 1996: 211). Mereka melaksanakan 

pelatihan ala militer, seperti baris-berbaris dan menembak, dengan pelatih dari 

militer. Mereka berlari sambil bernyanyi-nyanyi dan menyandang senjata jika 

menuju dan pulang dari tempat pelatihan di lapangan Karang, Kotagede, yang 

berjarak kurang lebih 500 meter dari markas. Pada 30 September, bersamaan 

dengan terjadinya gerakan di Jakarta, mereka tidak melakukan gerakan apa-

apa. Mereka hanya berkeliling Kotagede dengan berlari dan bernyanyi sambil 

menyandang senjata layaknya tentara. Sementara itu, para simpatisan PKI yang 

merupakan penduduk Kotagede, pada 1 Oktober 1965 tidak tampak keluar 

rumah untuk melakukan aktivitas.48

Pada malam hari, pengurus Muhammadiyah Kotagede beserta para 

Pemimpin Regu Pasukan Senopati mengadakan rapat di Joyopranan untuk 

membahas langkah-langkah antisipasi atas gerakan yang dilakukan PKI. 

Apalagi di Kotagede terdapat konsentrasi pasukan Pemuda Rakyat. Untuk itu, 

rapat memutuskan untuk menyebarkan mata-mata guna mengawasi gerak-gerik 

pasukan Pemuda Rakyat agar tidak terjadi peristiwa yang tidak diharapkan. Mata-

mata yang terdiri dari anak-anak usia SD ini berpenampilan ala gelandangan. 

Mereka bertugas mengawasi setiap gerak-gerik orang yang mencurigakan serta 

48 Wawancara dengan H. Basyori Anwar, Kudusan, 2 Juni 2004.
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mengawasi kendaraan yang masuk dan keluar Kotagede. Selain itu, mereka 

mendapat tugas khusus mengawasi kegiatan yang dilakukan Pemuda Rakyat.49

Keesokan hari, 2 Oktober 1965, RRI Stasiun Yogyakarta menyiarkan 

pengumuman tentang dibentuknya Dewan Revolusi Yogyakarta yang diketuai 

Mayor Mulyono. Pada kesempatan itu, dibacakan pula pengumuman No. 

3/10/1965 yang berisikan tentang ‘Gerakan 30 September’ di Jakarta (Bahaya 

laten."KX<"436<7+0"Ukvwcuk"rcpcu"ugdcick"fcorcm"cmuk"RMK"fk"Lcmctvc"dgnwo"vgtcuc"
di Kotagede. Pemuda Rakyat masih melaksanakan kegiatan pelatihan menembak 

dan baris-berbaris bersenjata pada 3 Oktober 1965 pukul 20.00.50 Seiring dengan 

gagalnya gerakan yang dilakukan PKI di Jakarta, para anggota Dewan Revolusi 

Yogyakarta berkumpul pada 3 Oktober 1965 sore. Mereka memutuskan untuk 

menyerahkan diri kepada panglima Daerah Militer IV/Diponegoro. Keputusan 

itu berubah keesokan hari dan para anggota Dewan Revolusi memutuskan 

untuk melarikan diri (Bahaya laten 3;;8."KX<437<8+0"Dgikvw"rwnc"{cpi"vgtlcfk"
pada pasukan Pemuda Rakyat yang ada di Kotagede, yang pada 4 Oktober 1965 

malam meninggalkan Kotagede.51 

Keadaan mencekam di Kotagede yang terjadi hanya satu hingga dua hari 

itu berangsur normal setelah kedatangan beberapa anggota pasukan Resimen 

Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Pasukan ini bertugas membantu 

melakukan pengamanan dan pemulihan keadaan, termasuk memeriksa bekas 

markas Pemuda Rakyat. Selain itu, mereka melakukan penangkapan terhadap 

tokoh-tokoh PKI, untuk kemudian menyerahkannya kepada pihak Komando 

Distrik Militer (Kodim). Batalion C, Polisi Militer, dan Kodim Bantul dengan 

dibantu Korps Sukarelawan Operasi dengan perintah khusus dari Polisi Militer 

bergantian datang ke Kotagede untuk melakukan penangkapan terhadap 

simpatisan PKI. Ketika melakukan penggeledahan pada 17 November 1965, 

ditemukan dokumen penting berisi nama-nama penduduk Kotagede yang 

menjadi target penculikan dan pembunuhan. Pada 19 November 1965, para 

penggeledah yang dibantu organisasi massa nasional dan agama, menemukan 

lubang besar di daerah Gedong Kuning.52 

Pasca 30 September, situasi dan kondisi di tingkat nasional dan daerah 

tidak menentu. Tuntutan-tuntutan untuk membubarkan PKI dan mengadili 

49 Brosur Lebaran 6(14) (1386/1966).

50 Brosur Lebaran 6(14) (1386/1966).

51 Wawancara dengan Jumeri, Jagalan, 15 Maret 1993.

52 Fakta selengkapnya mengenai penangkapan terhadap mereka yang terlibat PKI disusun oleh Gabung-

an Organisasi Pemuda Islam (GOPI) Kotagede, Seksi Penerangan. Lubang-lubang yang diperkirakan 

digunakan sebagai tempat untuk mengubur orang banyak ditemukan di beberapa wilayah di Kotagede.
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para pelaku Gerakan 30 September terus menggema di seluruh Indonesia. 

Banyak elemen masyarakat yang dimotori mahasiswa melakukan demonstrasi 

menuntut pengendalian situasi dan sikap tegas pemerintah atas peristiwa 

30 September.53 Akhirnya, PKI dibubarkan dan organisasi massanya di 

bawahnya dibekukan, termasuk SOBSI (Nasional 29-10-1965). Pembekuan dan 

pembubaran ini berpengaruh pada kegiatan SOBSI Kotagede, yang tidak lagi 

menyelenggarakan kegiatan kesenian, keterampilan, baris-berbaris, serta arisan. 

Koperasi Pengusaha Perak Yogyakarta (KP3Y) juga dibubarkan karena anggota 

koperasi notabene sebagian besar simpatisan PKI. Pada 25 November 1965, 

secara resmi kepengurusan KP3Y dibekukan. Kemudian, dilakukan penyusunan 

kepengurusan pengganti, yang terdiri dari pengurus lama yang tidak memiliki 

keterikatan dengan PKI (Nasional 26-11-1965). Akibat pembekuan ini jumlah 

anggota koperasi yang semula sekitar 250-an perusahaan menyusut menjadi 

100-an. Hal ini terjadi karena bukan hanya buruh, tetapi juga sejumlah juragan 

terkait dengan PKI. Para juragan dan buruh perak itu harus mengikuti peme-

riksaan yang dilakukan Kodim Yogyakarta dan Kodim Bantul selaku Team 

Pemeriksa Daerah (Teperda). Sampai dengan 26 November 1965 sebanyak 153 

orang ditangkap, termasuk juragan dan buruh perak. Pada permulaan Desember 

menjadi 200 orang.54

Kesimpulan

Sejarah politik Kotagede, sebuah kota kecil di Jawa, pada tahun 1950-an dan 

tahun-tahun sesudahnya tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik di 

tingkat nasional. Meskipun keterkaitan itu tampak begitu nyata, sejarah politik 

Kotagede juga memiliki dinamika politik tersendiri. Dinamika politik yang 

dapat dikatakan memiliki ciri khusus tersebut tampak pada tahun-tahun 1950 

hingga 1965-an, terutama menjelang dan ketika polarisasi politik lokal terjadi. 

Diawali pada 1950, ketika sebagian dari partai politik yang aktif di 

panggung nasional yaitu Masyumi, PKI, PNI, dan NU membentuk cabangnya 

di Kotagede. Bahkan, kemudian dua partai pertama yang telah memiliki 

kekuatan historis di kota tersebut mampu merebut simpati massa terbanyak. 

Masyumi mempunyai akar kuat di Kotagede karena organisasi keagamaan 

53 Tritura dimotori oleh mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa 

Indonesia (KAMI), yang disampaikan kepada pimpinan DPR Gotong Royong untuk diteruskan kepada 

Presiden Soekarno. Tiga tuntutan yang disampaikan pada 10 Januari 1966 ini berisikan: (1) bubarkan 

PKI; (2) turunkan harga/perbaiki ekonomi; (3) retooling Kabinet Dwikora.

54 Brosur Lebaran 6(14) (1386/1966).
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Muhammadiyah lebih dahulu masuk dan telah mengakar dalam kehidupan 

masyarakat Kotagede. PKI yang sudah dikenal masyarakat sejak tahun 1920-

an, juga mampu mengembangkan basis di kota tersebut dalam waktu relatif 

singkat. Sejak 1953 menjelang pemilihan umum kedua partai inilah yang saling 

memperebutkan massa. 

Dalam upaya perebutan massa, terutama menjelang pemilu 1955, baik 

Masyumi maupun PKI melirik para buruh yang jumlahnya relatif banyak. 

Tak mengherankan karena Kotagede merupakan pusat kerajinan perak dan 

kerajinan lain sudah sejak kerajaan Mataram Islam yang berpusat di kota 

tersebut. Pemimpin partai politik pada awalnya telah menyadari bahwa 

buruh di Kotagede sebenarnya merupakan suara riil yang perlu diraih untuk 

memenangkan pemilihan umum 1955. Menjelang pemilu, budaya politik 

baru yang didorong oleh pemerintah nasional, yaitu pemanfaatan atribut-

atribut partai serta kegiatan-kegiatan seperti pawai politik, kegiatan kesenian, 

dan olahraga mengakibatkan polarisasi politik yang semakin mendalam. PKI, 

yang menampilkan diri sebagai partai rakyat, memanfaatkan juga perserikatan 

buruhnya—SOBSI—sebagai salah satu onderbouw-nya untuk menggerakan massa 

di kalangan buruh demi kepentingan politiknya. SBII, perserikatan buruh yang 

berafiliasi dengan Masyumi, tidak sanggup mendapatkan dukungan sebesar 

itu. 

Walaupun banyak buruh menjadi anggota SOBSI dan masuk kubu 

PKI, hubungan antara juragan perak dan buruh yang sudah terjalin secara 

kekeluargaan sejak lama tidak ikut terpengaruh secara berarti. Hubungan 

jurangan-buruh tetap tidak terganggu konflik perburuhan, karena juragan yang 

terorganisir dalam Koperasi Pengusaha Perak (KP2) cukup memperhitungkan 

kepentingan buruh dan KP2 terdiri dari sekolompok juragan yang berafiliasi 

dengan Masyumi maupun PKI. Bertahannya hubungan yang relatif harmonis 

ini mungkin juga dapat dijelaskan adanya keseimbangan politik di Kotagede 

pasca-pemilu 1955. Pada waktu itu, Masyumi dan PKI mendapatkan suara 

masing-masing sekitar 40% dengan suara pada Masyumi hanya sedikit lebih 

banyak (hanya 20% suara lain diambil partai-partai lain). Dikarenakan latar 

belakang politik historis dan ekonomisnya, Kotagede merupakan kekecualian 

dalam peta politik Jawa Tengah. Dalam peta politik Jawa Tengah PNI—yang 

bercitra ‘partai priyai’—tampil sebagai pemenang (38%), diikuti oleh PKI sebagai 

‘partai rakyat’. Masyumi sebagai ‘partai santri’ hanya peroleh urutan ke-empat 

(11%), sedangkan NU (yang juga dianggap sebagai partai santri) mendapat 

jumlah suara dua kali lipat (22%). 
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 Pada tahun 1950-an, Republik Indonesia sebagai negara yang masih baru, 

mendapatkan berbagai tantangan politik, misalnya dengan munculnya Darul 

Islam di Jawa Barat, PRRI di daerah Sumatra maupun Permesta di Sulawesi. 

Pada tahun-tahun setelah 1957 peristiwa di daerah lain ikut memengaruhi 

keseimbangan politik di Kotagede. Masyumi yang dilarang sebagai partai 

politik karena dianggap pemerintah nasional terlibat dalam pemberontakan di 

berbagai daerah (Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Minangkabau), lenyap pula 

dari arena politik di Kotagede. Pengikutnya kemudian berpindah ke organisasi 

keagamaan Muhammadiyah yang mengembangkan kegiatan kemasyarakatan 

lokal. 

Di dalam tubuh Koperasi Pengusaha Perak kekuatan Islam santri dan 

komunis sekali lagi tidak terpengaruh secara berarti. Posisi ketua sampai dengan 

1962 tetap ditempati oleh orang Masyumi. Baru pada pergantian kepengurusan 

pada tahun 1962 posisi itu diambil alih oleh tokoh yang bersimpati pada 

komunis, tetapi berbagai posisi lain masih tetap ditempati oleh orang-orang 

Masyumi. Kebijakan Koperasi Pengusaha Perak dalam urusan perburuhan juga 

tidak mencerminkan sikap yang berubah. Kepentingan buruh sama dengan dulu 

diperhitungkan: ketika harga beras mulai menloncat, gaji mereka dinaikkan 

secara proporsional.

Baru pada tahun 1965, keseimbangan kekuatan politik dan kemasyarakatan 

di Kotagede runtuh. Kehancuran PKI pada tingkat nasional merembet sampai 

ke pelosok negara, termasuk Kotagede. Bukan hanya SOBSI yang menampung 

buruh terbanyak di Kotagede dibubarkan, tetapi Koperasi Pengusaha Perak pun 

divakumkan untuk beberapa lama karena sebagian pengurusnya terkait dengan 

PKI. Dengan penangkapan para buruh dan juragan yang terlibat dalam aktivitas 

PKI dan lenyapnya organisasi beraliran komunis, salah satu dari dua unsur 

historis utama lenyap dari Kotagede. Lenyapnya komunis di Kotagede pada 

1965 selanjutnya memunculkan istilah baru bagi kota tersebut. Di kemudian 

hari, Kotagede lebih dikenal sebagai kota santri.
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REMCO RABEN

BANGSA, DAERAH, 

DAN AMBIGUITAS MODERNITAS 

DI INDONESIA TAHUN 1950-AN 

Pemikiran tentang Bangsa Lewat Daerah

Daya lenting identitas daerah merupakan bagian yang esensial dalam tatanan 

politik dan sosial di Indonesia, kendati sudah berlangsung 60 tahun proses 

pembangunan bangsa dan pembentukan negara. Kemerdekaan dan unifikasi 

politik Indonesia yang tercapai pada tahun 1950 menimbulkan ketakutan di 

kalangan elite, pengusaha, dan cendekiawan akan terjadinya Jawanisasi dan 

eksploitasi keuangan oleh negara pusat, dan hilangnya kekuasaan dan tradisi 

lokal. Ketegangan antara kesetiaan daerah dan identitas nasional menjadi ciri 

esensial masyarakat Indonesia tahun 1950-an dan lama sesudahnya. Istilah 

’daerah’ memiliki banyak arti, baik dalam bentuk administratif maupun dalam 

pemakaian sehari-hari. Dalam arti yang paling luas, daerah berarti segala yang ada 

di luar ibu kota Jakarta. Pada akhir tahun 1950-an, retorika politik mengartikan 

daerah sebagai bagian wilayah kepulauan yang menentang kekuasaan pemerintah 

pusat—khususnya daerah-daerah yang terlibat dalam pemberontakan Permesta 

dan PRRI yang meletus di Sulawesi bulan Maret 1957 dan di Sumatera Barat 

setahun kemudian. Ditinjau dari sudut administratif, daerah merupakan 

subdivisi negara, apakah bentuknya provinsi, kabupaten, atau sisa-sisa wilayah 

berpemerintahan sendiri di bawah pemerintah kolonial, swatantra atau swapraja. 

Dalam arti yang lebih luas, daerah dapat dipandang sebagai satuan wilayah 

yang memiliki identitas bersama, sepanjang identitas itu memiliki ungkapan 

geografis atau ruang (seperti Sumatera Barat yang menjadi ranah atau paling 

tidak pusat Minangkabau, atau Lombok yang merupakan ranah atau paling 

tidak pusat Sasak) (Maryanov 1958: 97). Daerah punya arti semuanya itu, dan 

walaupun belakangan ini istilah daerah biasanya digunakan dalam arti yang 

diberikan padanya dalam undang-undang otonomi tahun 1999 dan 2000—yaitu 

unit wilayah pemerintahan—akan merupakan kekurangan kiranya apabila arti-
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arti lain tidak dimasukkan dalam analisis. Justru rumitnya sentimen-sentimen 

daerah dan maknanya yang tumpang-tindih dan kadang-kadang kontradiktif itu 

yang paling merupakan isu-isu pokok Indonesia tahun 1950-an.

Tahun 1950-an, di Indonesia umumnya digambarkan sebagai tahun-

tahun usaha yang gagal untuk menegakkan demokrasi parlementer dan 

sebagai tahun-tahun tegarnya dan gelisahnya daerah menghadapi usaha 

mempersatukan Indonesia.1 Minat terhadap peristiwa-peristiwa lokal biasanya 

menyangkut pemberontakan daerah di Maluku, pemberontakan Darul Islam, 

dan pemberontakan Permesta dan PRRI di Sulawesi dan Sumatera. Sikap 

bandel daerah sering dirumuskan sebagai masalah integrasi, sebagai perlawanan 

’bentuk-bentuk lama’ di provinsi-provinsi luar Jawa terhadap negara modern 

yang terpusat, atau sebagai perlawanan politik dan budaya terhadap Jawanisasi 

(Drake 1989: 46-7). Perlawanan itu menyajikan daerahisme sebagai salah 

satu gangguan laten terhadap negara-bangsa, yang akan ditanggulangi pada 

waktunya masing-masing. Tapi itu hanyalah sebagian dari masalah. Tahun 1998, 

ketika daerahisme dan tuntutan untuk memperoleh otonomi daerah muncul 

kembali, Indonesia kembali menghadapi keresahan daerah. Kejadian-kejadian 

belakangan ini memaksa kita untuk menoleh kembali ke tahun 1950-an, ketika 

sentimen-sentimen daerah menyatakan diri dengan cara yang paling eksplisit, 

paling bersifat politik, dan seringkali paling mengandung kekerasan. 

Salah kiranya apabila kita secara tidak kritis menyimpulkannya sebagai 

pertentangan biasa antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. 

Sebagaimana akan diperlihatkan dalam bab ini, dorongan untuk melakukan 

pembangunan bangsa dan proses ke arah itu tercermin di daerah, dan itu 

menunjukkan adanya fakta bahwa wacana nasional dan wacana daerah 

berdampingan adanya. Jelas, bahwa fragmentasi geografis dan budaya Indonesia 

serta sangat beranekaragamnya jalannya sejarah—penyebaran agama-agama 

dunia yang tidak merata, dampak kolonisasi yang berbeda, dan perang-perang 

antarsuku—telah menyebabkan orang merasakan adanya identitas lokal yang 

kuat. Walau ungkapan geografis dari identitas ini sangat problematis—adalah 

mustahil untuk menggambarkan batas-batas yang menunjukkan sesuatu budaya 

daerah—selama tahun 1950-an bisa dilihat di seluruh kepulauan ini pencarian 

atas apa yang dinamakan ’tanah asal’. Pencarian itu mencakup segala macam 

strategi, mulai dari tulisan intelektual berisi pujian terhadap kebesaran historis 

1 Lihat terutama uraian yang mengesankan dari Feith 1962; juga beberapa artikel dalam Bourchier dan 

Legge 1994; dan Lev 1966.
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sesuatu daerah atau tempat, sampai pada rekayasa etnis. Tetapi daerahisme 

dan nasionalisme bergandengan tangan. Sebagai manifestasi sovinisme lokal, 

pemberontakan-pemberontakan itu merupakan ungkapan harapan-harapan 

yang tak terlaksana mengenai jalan yang telah ditempuh oleh negara-bangsa 

Indonesia. Tidak satu pun dari pemberontakan-pemberontakan itu bertujuan 

memisahkan diri dari negara Indonesia, dan tidak ada perpecahan yang jelas 

antara mereka yang mendukung negara kesatuan dan mereka yang tidak 

mendukungnya.

Posisi ambigu daerah-daerah menjadi masalah pokok dalam pembentukan 

negara-bangsa Indonesia. Kendati ada dorongan kuat untuk mengutamakan 

kesatuan dan bangsa, perspektif-perspektif daerah cukup dominan di tahun 1950-

an, bahkan di tengah mereka yang berjuang untuk revolusi di tempat-tempat 

lain di Indonesia, dan bahkan di antara anggota-anggota terkemuka partai-partai 

nasional. Pembentukan wilayah daerah dan pemerintahan lokal, pembentukan 

dewan-dewan perwakilan lokal dan departemen daerah, reorganisasi, dan bahkan 

tata nama resimen-resimen tentara Indonesia, penerapan sistem pajak, dan 

lahirnya cabang-cabang lokal partai-partai nasional, semua dilakukan dengan 

perspektif daerah dan dikendalikan oleh kepentingan daerah. Di pihak lain, 

kalaupun bangsa Indonesia pertama-tama adalah suatu gagasan, dan suatu cita-

cita, yang dihidupkan oleh para pemimpin negeri di Jakarta, ia pun diterima di 

provinsi-provinsi, sekalipun dengan syarat.

Dalam bab ini, kita akan mencurahkan perhatian pada ungkapan 

sentimen-sentimen daerah sebagai akibat kepedulian yang semakin meningkat 

di provinsi-provinsi di Indonesia terhadap identitas lokal dan otonomi daerah, 

demikian juga terhadap posisi daerah di tengah bangsa yang baru. Kepedulian 

ini tidak mesti berdasar pada gagasan-gagasan mengenai solidaritas daerah 

atau kepentingan umum. Kepedulian itu bisa jadi juga tertuju pada hilangnya 

prestise perorangan di antara anggota kelompok elite. Dan tidak selamanya 

juga kepedulian itu bernuansa negatif, sebab situasi politik yang baru telah 

memberikan kesempatan kepada kaum elite lokal untuk memperoleh kekuasaan 

dan kekayaan. Dalam nada yang lebih ideologis, kepedulian itu tidak terbatas 

pada masalah-masalah kebebasan lokal, tetapi juga menyangkut arah masa 

depan negara-bangsa Indonesia. Kepedulian ini sering kali diungkapkan dalam 

rangka wacana kedaerahan, dan paling jelas dikumandangkan oleh kaum elite 

lokal, baik oleh kaum bangsawan lama maupun kaum politisi baru. Dengan 

memusatkan perhatian pada pikiran dan aksi kaum politisi, para pembesar dan 

kaum cendekiawan daerah ini, pada keyakinan mereka, kebimbangan mereka, 
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dan oportunisme mereka, kita berharap tidak hanya bisa membentuk kutub-

kutub artifisial wilayah dan bangsa, tapi juga menelusuri kembali sebagian 

terungkapnya kejadian-kejadian yang begitu sering dilukiskan dengan istilah 

teleologi integrasi nasional.

Arus ke Provinsi dan Problem Identitas Teritorial

Pemberontakan-pemberontakan tahun 1950-an hanya merupakan satu 

contoh bagaimana kepentingan daerah diartikulasikan di tengah suasana 

politik dan ekonomi negara-bangsa baru yang sedang mengalami perubahan. 

Dalam kebanyakan waktu dan kebanyakan kasus, rasa takut dan rasa frustrasi 

menemukan saluran-saluran yang lain. Satu elemen yang umum dalam 

manifestasi sentimen-sentimen daerah itu adalah usaha untuk merumuskan 

perbatasan baru provinsi dan kabupaten. Pembentukan negara mendorong 

berlakunya pembuatan perbatasan, yang melibatkan keputusan strategis 

di pusat maupun desakan dari daerah. Tahun 1950, pemerintah pusat telah 

menciptakan sepuluh provinsi yang didasarkan semata-mata pada pemikiran 

geografis, tanpa ada hubungan dengan identitas daerah.2 Semua itu dianggap 

telah menjadi bagian masa lalu, dan yang harus dihindari oleh para pembangun 

negara-bangsa yang modern adalah menyerah pada sukuisme (jingoisme etnis).

Dikarenakan berbagai alasan—pragmatisme, kepentingan militer, lobi 

oleh wakil-wakil daerah—sikap ini mengalami perubahan pada paruh kedua 

tahun 1950-an, ketika provinsi-provinsi dimekarkan. Persiapan administratif, 

dan terutama lambatnya pemerintah menyempurnakan undang-undang 

desentralisasi yang telah diumumkannya akhir tahun 1940-an, diterima di 

daerah-daerah dengan usaha-usaha untuk menteritorialkan identitas daerah. 

Dalam kebanyakan kasus, kaum elite lokal menjadi motor di balik proses 

teritorialisasi itu. Partisipasi kaum elite daerah di tengah bangsa yang baru ini 

tidak lemah, tetapi partisipasi itu bersifat kondisional. Kemungkinan untuk 

didominasi oleh Jakarta (atau oleh Jawa, seperti sering dirasakan) memperkuat 

keinginan untuk melindungi daerah itu. Oleh karena itu, di samping adanya 

antusiasme yang luas terhadap kemerdekaan nasional dan negara-bangsa 

Indonesia, di tahun 1950-an berlangsung juga perjuangan untuk memperoleh 

suatu bentuk otonomi. Usaha ini bisa dipandang sebagai kelanjutan negara-

negara federal akhir tahun 1940-an dengan cara-cara yang lain, dan sebagian 

2 Untuk survei yang baik tentang pembentukan wilayah-wilayah administratif, lihat The 1994.
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dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Struktur federal yang dibangun 

oleh Belanda di luar wilayah Republik telah menghasilkan pembentukan 16 

’negara’ yang nantinya menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Dapat 

dimengerti bahwa struktur itu sangat diwarnai rekayasa Belanda, dan itu secara 

resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950. Menurut uraian-uraian yang baku, 

pembubaran negara federal itu hanya mendapat perlawanan yang tidak berarti, 

bahkan juga dari kaum bangsawan daerah yang paling khawatir terhadap 

unifikasi nasional. Namun demikian, sangat mecolok bahwa federalisme 

demikian tidak populer, padahal ia berpotensi melayani kebutuhan daerah 

dengan otonomi. Keliru kiranya memandang periode federalisme itu sebagai 

kemenangan kekuatan lama. Di Sumatera misalnya, gagasan tentang federalisme 

merupakan tema yang diimprovisasikan dalam berbagai bentuk yang seringkali 

sangat baru, seperti gagasan federasi Sumatera yang hangat diperdebatkan 

tahun 1949, menurut Suprayitno dalam buku ini juga. Kekurangan pokok 

federalisme ialah bahwa federalisme merupakan produk kekuasaan kolonial 

yang sedang mundur, karenanya terlalu terkontaminasi oleh kedekatannya 

dengan kebijakan Belanda (Kahin 1952: 450; Ricklefs 2001: 285). Mudahnya 

istana kardus federal digulingkan sebagian disebabkan oleh kuatnya legitimasi 

negara pusat, oleh lemahnya definisi wilayah dalam sistem federal, dan oleh daya 

dorong nasionalisme kesatuan (Schiller 1955:337-9). Tetapi cepatnya kekalahan 

federalisme tidak mesti berarti bahwa otonomi daerah harus diabaikan pula. 

Kaum elite daerah telah meletakkan taruhannya dan telah memilih jalan yang 

paling menjanjikan karena ada cara-cara lain untuk memperoleh otonomi 

bagi daerah. Yang meyakinkan bagi para pemimpin daerah ialah bahwa baik 

perundang-undangan Republik Indonesia maupun Undang-undang Dasar 

secara eksplisit mengandung pasal-pasal mengenai masalah itu. Undang-undang 

No. 22/1948 Republik Indonesia tentang pemerintah daerah memungkinkan 

dibentuknya sistem bertingkat tiga untuk provinsi, kabupaten, dan desa. Selain 

itu, pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 memuat pernyataan 

yang terkenal bahwa daerah-daerah akan punya hak ’menyelenggarakan rumah 

tangga mereka sendiri’—satu frasa yang akan terus bergema sepanjang tahun 

1950-an3—dan ini mengandung janji eksplisit mengenai otonomi daerah, 

sekalipun samar-samar.

Tahun 1950, perjuangan untuk memperoleh otonomi sama sekali belum 

berakhir, justru baru dimulai. Sebagian perjuangan itu berlangsung di Jakarta. 

3 Bunyi teks: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil jang berhak mengurus rumah 

tangganja sendiri (autonoom).”



300 REMCO RABEN

Lobi-lobi dilakukan lewat para anggota parlemen, wakil-wakil lokal dalam 

partai-partai politik nasional, dan yang lebih disukai adalah lewat kunjungan 

dan permohonan kepada presiden. Salah satu isu dalam permainan diplomasi 

ini adalah demarkasi wilayah untuk daerah. Menyusullah serbuan ke wilayah 

irredenta (yang belum dibebaskan), atau sebaliknya dorongan untuk memisahkan 

diri—bukan dari negara Indonesia, melainkan dari ancaman didominasi oleh 

tetangga. Apa yang terjadi itu bisa dibaca dari angka-angka saja: tahun 1951 

Indonesia memiliki sepuluh provinsi dan sejumlah daerah istimewa yang 

secara berangsur-angsur dikelompokkan dalam daerah yang lebih besar. Jumlah 

provinsi berlipat menjadi 26 buah selama tahun 1950-an dan 1960-an, disertai 

proses penataan kembali dan pemekaran di tingkat daerah. Namun tidak semua 

provinsi baru merupakan hasil desakan dari daerah; pada akhir tahun 1950-

an sejumlah provinsi kecil dibentuk, bersesuaian dengan perbatasan daerah 

militer dalam usaha mengurangi pemberontakan daerah dan untuk membuat 

kehadiran militer lebih efektif.

Perlu disadari bahwa isu kedaerahan bukan konflik sederhana antara 

’daerah’ dan ’Jakarta’. Di provinsi, orang-orang akan memandang ibu kota 

provinsi dengan cara yang sama seperti para oponen provinsi memandang 

Jakarta: sebagai ancaman potensial terhadap kepentingan-kepentingan lokal 

(Smail: 1968: 136). Dalam beberapa hal, pengalaman historis dan permusuhan 

yang sudah berjalan lama menjadi penyebab tuntutan untuk dipisahkan dari 

suatu provinsi atau kabupaten. Beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara diingatkan 

pada serbuan orang Bugis di masa lalu, dan takut akan didominasi oleh 

Makassar. Sama halnya dengan penduduk Tapanuli yang dominan beragama 

Kristen dan yang memandang adanya beberapa keuntungan untuk dimasukkan 

dalam Provinsi Sumatera Utara. Untuk Provinsi Aceh prospek ini malahan 

kurang pada tempatnya, karena selamanya ia menginginkan menjadi provinsi 

tersendiri berkat kesetiaannya pada Republik selama revolusi (Sjamsuddin 1990: 

34-49).

Perjuangan untuk memperoleh otonomi provinsi yang lebih luas 

berlangsung terus sesudah kebanyakan pemberontakan ditindas akhir tahun 

1950-an dan awal tahun 1960-an. Demikianlah para pemimpin semenanjung 

barat daya Sulawesi berhasil membentuk provinsi tersendiri tahun 1964. Dalam 

banyak hal, respons positif Jakarta terhadap tuntutan ini bisa dirumuskan 

dengan istilah strategi divide et impera yang sadar. Pembentukan provinsi dan 

kabupaten yang baru seringkali merupakan usaha yang sukses dari pemerintah 

pusat untuk memadamkan keresahan lokal dan daerah. Pada waktu daerah-
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daerah dan provinsi-provinsi dibentuk dan dimekarkan, kehadiran negara pusat 

di daerah-daerah itu meningkat dalam bentuk birokrasi, tentara, dan penyebaran 

lambang-lambang dan upacara-upacara yang mewakili negara-bangsa kesatuan.

Namun demikian, pembentukan provinsi dan kabupaten yang baru 

dan lebih kecil tidak menghilangkan kecemburuan antardaerah. Di Sulawesi 

Tenggara, persaingan yang sudah lama berlangsung antara Buton dan Kendari 

berlanjut sesudah diresmikannya Provinsi Sulawesi Tenggara (Velthoen dalam 

buku ini). Tahun 1970 saja, ’Presidium perjuangan untuk pembentukan 

Provinsi Belitung’ telah melakukan lobi yang kuat namun akhirnya tidak 

sukses untuk memisahkan Kabupaten Bangka-Belitung dari Sumatera Selatan.4 

Para pemimpin lokal terus memperjuangkan wilayah masing-masing, seringkali 

berdasarkan tuntutan identitas etnis daerah.

Politik Modern dan Kelemahan Masyarakat Madani

Para pembangun negara modernis di Jakarta mencap sentimen-sentimen daerah 

sebagai atavisme yang telah ketinggalan zaman. Namun kenyataannya, orang-

orang di provinsi itu sama juga peduli terhadap gagasan tentang pembaruan 

dan modernitas sebagaimana mereka yang ada di pusat. Tahun 1950-an adalah 

tahun-tahun yang diresapi retorika ’modern’. Apa pun kandungan yang tepat 

dari istilah modernitas itu, dengan datangnya kemerdekaan secara umum 

dirasakan bahwa era baru telah lahir di Indonesia. Berbagai visi mengenai 

Indonesia modern semuanya menginginkan penegakan parameter baru guna 

mengembangkan masyarakat pascakolonial. Suatu kesadaran mengenai perlunya 

membangun sebuah masyarakat yang baru meresapi semua lapisan politik dan 

intelektual masyarakat Indonesia. Dan lebih dari kapan pun di masa lalu, 

pikiran rakyat diarahkan ke masa depan, karena kegelisahan terhadapnya atau 

karena sangat mendambakannya. Keinginan dan pengharapan untuk ambil 

bagian dalam masyarakat yang baru itulah yang meresapi lingkungan publik 

tahun 1950-an.

Provinsi-provinsi memiliki banyak tokoh yang mengembangkan 

versi modernitasnya sendiri, yang seringkali bersifat pragmatis dan secara 

ideologis tidak konsisten, namun bagaimanapun sadar akan kebutuhan untuk 

memikirkan ulang masyarakat. Itu adalah masa untuk mendefinisi ulang diri 

sendiri dan komunitas, bagi setiap orang yang cakrawalanya menghampar 

4 Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Parlemen dihalangi oleh Presiden Suharto dan tak 

pernah diwujudkan. Sakai 2003: 192.
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lebih jauh dari perbatasan desa. Untuk Bali, Adrian Vickers telah menunjukkan 

bahwa pulau kecil ini telah mengembangkan wacananya sendiri bersifat lokal 

mengenai modernitas yang tidak mengacu semata pada konsep gaya hidup dan 

lembaga-lembaga ekonomi dan politik ’Barat’ secara eksklusif dipakai sebagai 

cetak biru (Vickers 1996: 2-9). Memang, seperti dinyatakan oleh Frederick 

Cooper, modernitas hanyalah instrumen diskursif, kosong secara analitis, dan 

tidak mapan secara inheren (Cooper 2005: 127-34). Berkat hal ini, ia menjadi 

sarana yang potensial di tangan banyak orang untuk mengajukan tuntutan bagi 

masyarakat Indonesia baru yang sedang dibangun, baik di pusat maupun di 

provinsi-provinsi.

Para pemimpin gerakan pemberontakan, seperti negara tandingan Kahar 

Muzakkar di hutan Sulawesi Selatan, melegitimasikan tindakan-tindakannya 

tidak hanya dalam kerangka keadilan sosial atau determinisme keagamaan, 

melainkan juga dalam kerangka ’modern’. Di tempat lain di Indonesia, 

perdebatan publik sering berpusat pada gagasan tentang yang modern. Topik-

topiknya mencakup bentuk demokrasi yang benar, masalah apakah nilai-nilai 

’Barat’ bisa diterapkan di Indonesia, tapi juga kedudukan perempuan, cara 

berpakaian yang tepat, seksualitas, dan kesehatan. Perdebatan tidak hanya 

dilakukan di surat-surat kabar nasional, tapi juga di media daerah. Jelaslah, 

perubahan-perubahan dan peluang-peluang mendadak di tengah negara-bangsa 

yang baru telah mengajak para cendekiawan, seperti ditulis oleh surat kabar di 

Makassar, ’untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman’ (Velthoen 2004: 

155). Kebebasan pers dan kebebasan berorganisasi telah mendorong orang 

untuk mengantisipasi masa depan yang lebih baik. Kehidupan publik telah 

dipolitikkan seluruhnya. Konferensi-konferensi diadakan dan demonstrasi-

demonstrasi massal memenuhi jalan-jalan, lapangan-lapangan, dan tempat-

tempat pertemuan di pusat-pusat kota. Kehidupan publik menyaksikan 

menjamurnya organisasi-organisasi sipil yang menggabungkan kelompok 

keagamaan, kelompok fungsional, dan kelompok lain. Partai-partai politik, di 

antaranya yang paling waspada dan kuat dari Jawa, mendirikan toko di daerah. 

Gerakan perempuan, organisasi mahasiswa, serikat petani dan buruh, serta 

gerakan adat melimpah.

Dalam beberapa hal, organisasi-organisasi itu mewakili masyarakat 

madani yang mulai lahir. Namun efektivitasnya dalam memengaruhi negara 

pusat tidak signifikan. Bahkan di daerah-daerah seperti Sumatera Barat dan 

Tengah, yang penyebaran organisasinya sangat luas, posisi tawar-menawarnya 

terhadap pemerintah pusat sangat terbatas. Sama juga dengan kapasitasnya untuk 
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memengaruhi politik di provinsi. Di kebanyakan tempat, kerangka demokrasi 

tidak begitu berkembang, kendati ada undang-undang yang memberikan 

sarana bagi pemilihan dan perwakilan. Walaupun dengan Undang-undang No. 

22/1948 (Undang-undang No. 44/1950 di wilayah Negara Indonesia Timur) 

pemerintah telah menyediakan tempat bagi anggota-anggota pilihan dalam 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sampai tahun 1957 wakil-wakilnya di 

kebanyakan tempat ditunjuk (Maryanov 1958: 71-2; Legge 1961: 131-3). Kepala 

kabupaten ditunjuk dari sebuah daftar calon yang diajukan oleh dewan daerah, 

tetapi pemerintah pusat sering mengabaikan prinsip ini (Finkelstein 1951: 292). 

Kelemahan mendasar demokrasi lokal menghalangi perkembangan lingkungan 

publik terbuka bahwa masyarakat madani yang kuat bisa kiranya berfungsi. 

Banyak pertemuan menghasilkan pamflet dan petisi yang melambung, tetapi 

sedikit hasilnya. Walau terjadi perluasan organisasi sipil, namun demokrasi 

daerah tidak berkembang.

Kebanyakan organisasi dalam banyak hal terkait dengan partai-partai 

politik nasional, membentuk apa yang dinamakan aliran atau organisasi 

bersendi di lingkungan publik. Pemilihan nasional tahun 1955 tidak hanya 

sekadar ‘percobaan lakmus’ untuk sistem parlementer, tapi juga kesempatan 

untuk mengemukakan harapan-harapan dan program-program untuk 

Indonesia masa depan. Dengan keadaan itu, tidak heran bahwa banyak orang 

melakukannya dalam kerangka daerah. Partai-partai politik menjadi fokus 

ambisi dan permusuhan lokal. Partai-partai itu dikerahkan untuk kepentingan-

kepentingan lokal yang memungkinkan orang ambil bagian dalam kehidupan 

bangsa dan menyatakan kesetiaan lokalnya. Itu sebabnya maka partai-partai 

berbasis daerah, seperti Partai Nasional Agama Hindu Bali, Partai Dayak, atau 

Majelis Tinggi Kertapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) di Sumatera 

Barat hampir tidak mendapat suara dalam pemilihan tahun 1955. Persaingan 

di antara partai-partai nasional menjadi sebagian dari perjuangan lokal untuk 

merebut kekuasaan. Ini tidak selalu berarti bahwa kegiatan politik tunduk 

pada kepentingan dan mekanisme kekuasaan kaum elite lama. Memang, 

Clifford Geertz menyangka bahwa pilihan politik di Bali mengikuti garis 

yang ditentukan oleh kesetiaan ’tradisional’ dan persaingan lama. Tapi dalam 

penelitiannya yang rinci mengenai persekutuan politik lokal di Bali, Geoffrey 

Robinson secara meyakinkan membantah Geertz, bahwa tingkah laku jauh lebih 

bersifat serbaguna dan pragmatis, dan dalam beberapa hal, jauh lebih ’modern’. 

Walaupun kesetiaan ’lama’ kepada kaum bangsawan atau komunitas lokal tetap 

penting, sebagian besar dari perjuangan partai adalah untuk memperebutkan 
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kekuasaan lokal (Robinson 1995: 195-211). Tidak banyak diketahui tentang 

tingkah laku pilih yang tepat di daerah-daerah lain, tetapi informasi yang 

tak banyak tersedia menunjukkan kenyataan bahwa kepentingan-kepentingan 

lokal menentukan pilihan rakyat. Herbert Feith, yang pertama menganalisis 

pemilihan tahun 1955, mencatat dalam hal ini, “rendahnya kepekaan pemilih 

terhadap perkembangan politik di tingkat nasional” (Feith 1957: 90). Jadi, di 

samping dampaknya terhadap hubungan kekuasaan di pusat, pemilihan itu 

menjadi juga bagian dari suatu debat mengenai hubungan kekuasaan lokal. 

Pemilihan itu mengilustrasikan dinamika di daerah-daerah tempat baik kaum 

bangsawan lama maupun orang-orang baru mampu ’menyesuaikan diri secara 

kreatif’ dengan tantangan-tantangan yang baru (Gaonkar 2001: 17-9).

Kaum Elit, Politik Baru, dan Mobilisasi Etnis

Di kebanyakan daerah, kaum bangsawan lokal yang telah berhasil memperoleh 

kedudukan kukuh di bawah pemerintahan tak langsung Belanda, berhasil tetap 

berkuasa. Walaupun banyak dari mereka mendapat pukulan berat dalam hal 

prestise, dan banyak juga di antaranya kehilangan nyawa dalam serangan terhadap 

’feodalisme’ selama revolusi, kembalinya Belanda telah mengkonsolidasikan 

kepentingan mereka, bahkan sebagian dari mereka mendapat peluang baru 

dalam kerangka federalisme (Kahin 1952). Di daerah-daerah lain, pimpinan 

beralih pada homines novi (orang baru) yang tidak berasal dari jajaran kaum 

bangsawan lama. Banyak di antaranya telah menghabiskan sebagian hidupnya 

di luar daerah, mendapat pendidikan di salah satu kota besar, dan berjuang 

dalam revolusi di luar daerah sendiri. Tetapi yang menarik adalah bahwa orang 

ini—yang memiliki segala potensi untuk menjadi lebih ’Indonesia’ dibandingkan 

dengan mereka yang sesama daerah dan tetap tinggal di situ—justru kembali ke 

tempat asal dan menggerakkan debat mengenai daerah.

Ada banyak perbedaan daerah: di Sumatera Timur misalnya, kaum 

bangsawan lama mendapat serangan hebat dari ’revolusi sosial’ yang antifeodal. 

Tapi di banyak tempat di Indonesia Timur—wilayah Negara Indonesia Timur 

(NIT)—keluarga-keluarga kaum bangsawan lama dapat mempertahankan 

sebagian besar kekuasaannya. Penghapusan sistem federal tahun 1950 

menciptakan realitas baru yang memaksa para pemimpin lama dan baru untuk 

menilai kembali kesetiaan dan strategi-strategi mereka. Mengatakan bahwa 

persaingan itu muncul antara para pemimpin kaum bangsawan lama dengan 

para pemimpin nasionalis akan berarti menyederhanakan masalah. Sepanjang 
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tahun 1950-an, berlangsung gerakan berangsur-angsur meninggalkan struktur-

struktur lama yang disahkan oleh kekuasaan kolonial, ketika pemerintah 

pusat secara berangsur-angsur mencoba memperkenalkan sistem pemerintahan 

yang seragam di provinsi-provinsi. Dalam konteks ini, kaum bangsawan lama 

sering mampu menghadapi situasi baru dengan mencari peluang-peluang 

pendidikan dan dengan merangkul partai-partai politik untuk melindungi 

dan meningkatkan posisi mereka. Dengan demikian, banyak di antaranya yang 

terbukti cukup pragmatis dan tampil ke garis depan perkembangan politik, 

baik di tingkat badan-badan nasional maupun di tingkat provinsi (Magenda 

1989).

Sangat menarik bahwa banyak kaum elite lokal menggunakan argumen 

etnis dalam menuntut otonomi, tanpa menstigmatisasi kelompok-kelompok 

lain secara besar-besaran. Lebih sering perbatasan teritorial atau irredenta 

dilegitimasikan dalam kerangka etnis dan budaya. Buku-buku pelajaran sejarah 

di Sumatera Barat tidak hanya menekankan sejarah lama dan ciri-ciri tunggal 

daerah itu, tapi juga menunjukkan sejumlah peta tempat jajaran politik 

Minangkabau di masa lalu meluas, mencakup Provinsi Sumatera Tengah, 

termasuk Pekanbaru, dan Riau. Usaha-usaha untuk mengedepankan identitas 

daerah itu sama sekali bukan hal baru. Usaha-usaha itu dimulai paling tidak di 

akhir masa kolonial akhir, tetapi mendapat dorongan kuat dari pembentukan 

provinsi-provinsi dalam lingkungan negara Indonesia baru tahun 1950-an. 

Pemujaan dan aneksasi intelektual konon dilegitimasikan karena adanya 

kebutuhan untuk mengembangkan ’identitas daerah’ (Asnan dalam buku ini).

Sebuah contoh tentang cara mengedepankan isu-isu daerah dalam 

kerangka etnis adalah yang datang dari pulau Lombok di Nusa Tenggara 

(Soenda Ketjil). Kaum elite mayoritas Sasak pada umumnya bersikap pro-

Belanda di masa revolusi. Awal tahun 1950-an, seorang Arab pribumi, Saleh 

Sungkar, jadi menonjol namanya karena membentuk cabang lokal partai Islam 

nasional Masyumi yang dimaksudkan untuk meruntuhkan kekuasaan kaum 

bangswan Sasak. Saleh Sungkar adalah ’orang baru’ yang berkecimpung dalam 

perdagangan antarpulau dan dengan cepat bisa menangkap realitas politik 

yang baru. Namun tahun 1952, Saleh Sungkar dibunuh oleh militer yang 

takut akan program-program Islam modernnya dan akan ancaman pemisahan 

diri Islam Lombok. Sementara itu, kaum bangsawan Sasak telah mencoba 

menghidupkan kesadaran Sasak etnis untuk melawan kekuasaan ’orang asing’ 

itu. Pemerintah Jakarta terbukti reseptif terhadap imbauan etnis tersebut 

dan menunjuk bangsawan Sasak, Mamiq Ripaah, sebagai kepala daerah. Di 
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bawah kepemimpinannya banyak jabatan pemerintahan diberikan kepada para 

anggota keluarga Sasak penting lain, melampaui orang Bali yang seringkali lebih 

berpendidikan. Dalam pemilihan umum tahun 1955, banyak pemimpin kaum 

bangsawan menggabungkan diri dengan partai-partai nasional dan memakainya 

sebagai pendongkrak guna mempertahankan cengkeramannya atas kekuasaan di 

Lombok (Magenda 1989: 349-64). Masuknya kaum bangsawan Sasak ke dalam 

politik partai merupakan contoh baik mengenai cepatnya akomodasi kaum 

elite lokal. Keinginan mereka untuk mendapat otonomi diluluskan oleh negara 

pusat, karena rencana-rencana untuk membagi bekas wilayah Negara Indonesia 

Timur baru dilaksanakan tahun 1957. Tahun berikutnya Lombok membentuk 

provinsi baru bersama Sumbawa, yang mengakhiri dominasi orang Bali.

Di Kalimantan Tengah pun kaum elite lokal efektif dalam memobilisasi 

sentimen-sentimen etnis. Di sini, identitas Dayak merupakan konstruksi baru. 

Seperti dinyatakan oleh Gerry van Klinken, suatu identitas Dayak baru telah 

mengalami kristalisasi akhir tahun 1920-an. Kepala daerah Kuala Kapuas, 

Hausmann Baboe, menjadi motor di balik gerakan emansipasi Dayak. Dengan 

mencari dukungan dari Sarekat Islam, kepeduliannya yang pertama bukanlah 

etnisitas Dayak, melainkan program emansipasi sosial kiri. Baru sesudah 

ditumpasnya kaum kiri oleh pemerintah kolonial pertengahan tahun 1920-an 

dan sesudah dilaksanakannya kebijakan kolonial mengenai retradisionalisasi, 

maka aktivitas Hausmann Baboe berbelok ke masalah etnis. Kecenderungan ini 

berjalan terus di tahun-tahun pascaperang, ketika kaum elite urban, terdiri dari 

kaum pejabat dan intelektual yang berambisi politik, memulai gerakan untuk 

membentuk daerah eksklusif Dayak di bawah skim federal wilayah-wilayah yang 

dikuasai Belanda. Gerakan itu gagal menarik pengikut massal, tetapi di bawah 

negara Indonesia kesatuan hidup kembali dalam ambisinya membentuk sebuah 

provinsi tersendiri. Sesudah pemilihan tahun 1955, pemimpinnya Christian 

Simbar mengundurkan diri ke hutan, di mana ia mengorganisasi gerilya 

bersenjata yang mempropagandakan pembentukan Provinsi Dayak Kalimantan 

Tengah. Gagasan itu diterima oleh para pembesar lokal yang ambisius dan 

akhirnya terwujud tahun 1957 (Van Klinken 2004).

Kita bisa merasa heran kenapa sangat rumitnya identitas lokal itu tidak 

mengakibatkan meletusnya kekerasan etnis sebagaimana terjadi akhir tahun 

1990-an. Walau di banyak tempat terjadi konflik bersenjata, namun tidak ada 

contoh-contoh benturan etnis terbuka. Sentimen-sentimen etnis jelas penting, 

dan kadang-kadang para pemimpin lokal berhasil memobilisasi sentimen-

sentimen ini untuk mencapai tujuan politik. Di wilayah-wilayah yang beraneka 
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etnisnya, seperti Sulawesi Selatan dan Tenggara, perpecahan politik sering 

berdasarkan keyakinan etnis. Tapi umumnya, musuh adalah orang luar, bukan 

para tetangga. Di kebanyakan daerah Indonesia di luar Jawa, urbanisasi tidak 

mengalami banyak kemajuan, dan industrialisasi pun belum lancar. Migrasi 

massal tahun 1970-an dan 1980-an baru akan terjadi dan akan menyebabkan 

terjadinya persaingan antaretnis dan konflik urban berbasis kelas, yang menjadi 

ciri tahun-tahun belakangan.

Tahun 1950-an banyak di antara persaingan tidak berkisar sekitar 

pembagian kekuasaan di antara kelompok-kelompok etnis besar di provinsi, 

melainkan di antara kaum elite politik. Bila berbicara mengenai pengikut 

massal, tidak banyak stigmatisasi yang sistematis terhadap orang luar. Sentimen 

’etnis’—yang diejek sebagai ’sukuisme’ oleh para pemimpin bangsa—merupakan 

usaha untuk merumuskan politik lokal dalam konfigurasi politik negara 

Indonesia baru yang sedang mengalami perubahan. Debat mengenai isi 

ideologi Indonesia modern atau tatanan pemerintahan istimewa tidak terbatas 

di tingkat nasional, tetapi diadakan juga di daerah: di surat-surat kabar, dalam 

rapat umum organisasi-organisasi sosial yang menjamur, dalam perebutan 

kekuasaan di tingkat lokal, dan kadang-kadang sebagai konflik bersenjata. 

Masalah-masalah daerah itu lebih jauh dari sekadar mobilisasi etnis, ambisi 

para pemimpin lokal, atau perlawanan lokal terhadap kebijakan-kebijakan 

negara pusat. Masalah-masalah itu tidak pernah merupakan penolakan total 

terhadap negara Indonesia atau ungkapan partikularisme semata. Sebaliknya, 

di kebanyakan daerah kita saksikan adanya keseimbangan yang baik antara 

menerima kedaulatan nasional dan kebebasan lokal.

Kepedulian dan Keprihatinan Daerah

Daerah merupakan prisma primer untuk melihat dunia, tetapi perlawanan bukan 

semata kasus atavisme daerah sebagaimana dituduhkan oleh para pemimpin 

nasional di Jakarta. Taktik-taktik dan maksud-maksud kaum elite lokal, 

permusuhan yang sudah berjalan lama, pengembangan aparat pemerintahan 

dan demokrasi; diskusi mengenai ideologi negara, kembalinya ribuan bekas 

pejuang revolusi pada kehidupan sipil, pengangkatan dan pengadaan pegawai 

militer dan sipil—semua isu ini diutarakan dengan nada ’daerah’.

Penting untuk dicatat bahwa keprihatinan terhadap hilangnya otonomi 

lokal tidak muncul karena frustrasi terhadap pemerintah pusat. Akarnya 

terpendam di masa lampau, kadang-kadang di masa prakolonial, tapi diperkuat 
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oleh pemerintahan tak langsung dalam kerangka politik kolonial, dan selama 

revolusi diperkuat oleh konsep federalisme di pihak Belanda dan legislasi 

mengenai desentralisasi di pihak Republik Indonesia. Pengalaman-pengalaman 

negatif selama tahun 1950-an mendorong terjadinya perlawanan terhadap 

negara pusat serta pembelaan identitas dan otonomi daerah. Frustrasi yang 

pokok dipicu oleh akan berdominasinya para pejabat dari Jawa atau dari daerah-

daerah tetangga, meningkatnya kekhawatiran terhadap aturan perpajakan dan 

inefisiensi, juga korupsi di pihak pemerintah pusat.

Yang menonjol ialah kekhawatiran akan kemungkinan didominasi oleh 

orang dari daerah-daerah lain. Seringkali mereka itu adalah orang Jawa, tetapi 

di daerah yang rumit tata etnis dan politiknya, seperti Sulawesi Selatan dan 

Tenggara, persaingan lokal merupakan faktor yang penting. Banyak sekali 

contoh bisa diberikan mengenai ketidakpercayaan yang melanda semua tempat 

di negeri ini: orang Sasak tak menyukai dominasi orang Bali, orang Minahasa 

lebih menyukai negara Indonesia daripada kekuasaan Makassar, Riau meminta 

status provinsinya sendiri, dan sebagainya. Tahun 1940-an, menjanjikan 

kemerdekaan dari dominasi asing, di tahun 1950-an perjuangan kemerdekaan 

berubah melawan ancaman campur tangan dari luar.

Yang menambah kekecewaan terhadap kegagalan otonomi adalah 

semakin meningkatnya frustrasi terhadap bagaimana beroperasinya negara pusat 

di tahun 1950-an. Sarjana, pengarang, dan wakil jangka pendek Partai Sosialis 

Indonesia (PSI) dari Sumatera Barat, Takdir Alisjahbana, mengikhtisarkan 

dengan baik sentimen-sentimen ini dalam sebuah pidato di hadapan Kongres 

Adat Sumatera bulan Maret 1957:

“Perjuangan politik yang menyebabkan jatuh korban demikian besar di masa 

revolusi digantikan dengan perebutan memungut buah kemenangan. Justru 

karena kaum politisi telah terlibat dalam mengeksploitasi daerah secara demikian 

luas, maka krisis yang melanda bangsa kita begini parah.”

Ia membandingkan Jakarta dengan lintah gemuk yang ’menghisap darah 

tubuh ikan hingga bertambah-tambah gemuk, sedangkan si ikan bertambah-

tambah kurus karena kehabisan darah’.5 Ketidakpuasan terhadap pemerintah 

pusat terdapat di hampir semua daerah, walau intensitas, isi, dan bentuk 

5 Takdir Alisjahbana, Perdjuangan untuk autonomi; terjemahan diambil dari Feith dan Castles 1970: 

322.
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ungkapannya sangat bervariasi. Sebagai contoh, penunjukan orang Jawa (dan 

kadang-kadang Minangkabau) sebagai gubernur provinsi telah menyebabkan 

terjadinya ketegangan dan protes di Kalimantan, Sumatera Tengah, Sulawesi 

dan Nusa Tenggara. Seringkali kebencian itu diungkapkan dengan istilah-

istilah yang mengacu pada kolonisasi Jawa (Magenda 1989: 68-9 cat.31). 

Lewat pajak ekspor dan pembatasan impor, dengan memaksakan kurs lipat 

ganda dan lisensi impor, pemerintah pusat bermaksud memberikan bagian 

dari pemasukan yang menguntungkan pada Jakarta dengan merugikan para 

produsen kecil di ’luar Jawa’. Efek sampingannya adalah dorongan kuat untuk 

melakukan penyelundupan dan korupsi, karena para pejabat tinggi dan rendah 

serta militer semuanya mencoba mengambil bagian dari keuntungan itu (Dick 

dalam buku ini).

Perubahan-perubahan politik yang luas di tahun 1940-an dan 1950-an 

menyebabkan terjadinya identifikasi kuat di daerah, terutama di kalangan elite. 

Masuknya daerah-daerah dalam negara-bangsa kesatuan Indonesia mendorong 

kaum elite lokal untuk mempertimbangkan kembali peranan daerah mereka 

di dunia pascakolonial. Hal ini memicu usaha yang kuat untuk memikirkan 

penyusunan perbatasan. Realitas negara Indonesia yang baru mendorong rakyat 

untuk mendefinisikan tanah asal mereka dalam kerangka administratif-geografis. 

Ini sama sekali bukan gejala baru. Bekas negara kolonial telah mengalami juga 

masalah ini, dan dorongan ke arah itu diperkuat oleh pengalaman-pengalaman 

dengan federalisme dan janji-janji yang tertera dalam konstitusi. Kemerdekaan 

dan demokrasi konstitusional memicu mekanisme untuk menonjolkan diri 

di daerah-daerah, dan menghidupkan harapan rakyat di daerah-daerah bahwa 

mereka setidak-tidaknya sampai tingkat tertentu bisa ’menyelenggarakan rumah 

tangga sendiri’.

Kembalinya banyak pemimpin dan prajurit revolusi ke tanah asal mereka 

sendiri mendorong usaha ke arah ini, begitu perjuangan melawan Belanda telah 

usai dan angkatan bersenjata revolusi dibubarkan. Banyak di antara oposan 

Jakarta adalah bekas-bekas pejuang revolusi. Kemerdekaan mendorong mereka 

untuk kembali ke daerah mereka masing-masing dan kepada pengikut mereka di 

daerah, jadi bukan untuk terus menempuh jalan menuju pusat negara-bangsa. 

Kegagalan Jakarta untuk memasukkan para prajurit dalam angkatan bersenjata 

reguler merupakan kesalahan yang besar biayanya: di hampir setiap daerah para 

veteran rela dimobilisasi untuk perjuangan daerah.

Kalau diamati peristiwa-peristiwa tahun 1950-an, maka polarisasi yang 

sering terulang antara ’bangsa’ lawan ’daerah’ dan ’modern’ lawan ’tradisi’ itu 
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cepat menguap. Namun, apa pun ketidakpuasannya, negara telah meninggalkan 

tanda yang tak terhapuskan pada pikiran rakyat. Unifikasi Indonesia tahun 

1950 mendatangkan waktu nasional ke daerah-daerah lewat penyelenggaraan 

upacara-upacara nasional, terutama tujuh belasan, perayaan Hari Kemerdekaan 

pada tanggal 17 Agustus, pemuatan berita-berita nasional dalam koran-koran 

daerah, dan meningkatnya aktivitas partai-partai politik nasional. Waktu 

nasional yang baru ini paling jelas tampak pada saat-saat khusus di tahun 1950-

an: penyerahan kedaulatan bulan Desember 1949, pemilihan umum bulan 

September dan Desember 1955 (yang pertama pemilihan untuk parlemen, yang 

kedua untuk Konstituante), dan diberlakukannya Staat van Oorlog en Beleg 

(SOB) pada bulan Maret 1957.

Tetapi bukan hanya saat-saat khusus ini memiliki pengaruh integratif, 

melainkan juga retorika dan ideologi antikolonialisme, nasionalisme, dan ideologi 

berkecenderungan sosialis, yang telah membentuk dan menginformasikan 

perjuangan nasional, meninggalkan jejak-jejaknya di daerah. Istilah-istilah yang 

digunakan dalam Pancasila dan Konstitusi, seperti ’kedaulatan rakyat’ dan 

’otonomi daerah’ diterima dan diterapkan secara luas oleh kaum elite di daerah. 

Kaum elite lokal sama terampilnya dengan para pemimpin nasional di pusat 

dalam ’menyesuaikan diri secara kreatif’. Taktik mereka bukanlah penolakan 

pihak budaya lokal terhadap modernitas Barat atau nasional, melainkan 

kesadaran mengenai perlunya perubahan, suatu keyakinan terhadap kemajuan 

serta terhadap distribusi kekuasaan dan kekayaan yang adil, dan diterimanya 

instrumen-instrumen politik yang baru.

Kendati terdapat ciri umum mengenai persaingan antara daerah lawan 

Jakarta, yang sangat terpolarisasi—akibat retorika yang menggebu-gebu dari para 

oponen di Jakarta dan akibat tuduhan yang terlalu cepat dari Jakarta tentang 

terjadinya penyeberangan dan desersi—sejarah kebanyakan daerah di Indonesia, 

termasuk daerah-daerah yang terlibat dalam pemberontakan Permesta dan PRRI, 

mendemonstrasikan dengan jelas bahwa sentimen-sentimen nasional dan daerah 

itu saling terjalin. Saling memengaruhi. Bagi kebanyakan orang Indonesia, 

separatisme bukan alternatif yang bisa diandalkan. Masalah intinya bukan 

pilihan antara bangsa dan daerah, melainkan perhubungan antara keduanya.

Epilog

Pada tahun 1950-an pembentukan negara dan membangun semangat bangsa 

berjalan tanpa diiringi realisasi janji akan demokrasi dan otonomi. Sesudah 
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jatuhnya Suharto tahun 1998, sentimen-sentimen daerah ternyata masih hidup 

dan sentimen-sentimen itu menjadi inti masalah-masalah negara Indonesia 

dewasa ini. Banyak dari mekanisme yang kita saksikan tahun 1950-an telah 

kembali: seruan untuk memperoleh otonomi; pembuatan perbatasan yang 

ramai sekali; pentingnya partai-partai nasional di daerah; digunakannya 

sentimen-sentimen etnis untuk memobilisasi pengikut dan untuk memperoleh 

kekuasaan di daerah; pembuatan jaringan ruwet kekuasaan lokal dan hubungan 

dengan para penguasa di pusat; semua ini ada, dan masuk dalam sebab-sebab 

adanya asimetri khas antara bangsa dan daerah.6

Namun ahistoris kiranya mengatakan bahwa semangat tahun 1950-an 

belum pernah meninggalkan Indonesia. Daya lenting dan ketegasan daerah 

seperti dipertunjukkan belakangan ini, tidak boleh ditafsirkan sekadar sebagai 

muncul kembalinya sentimen-sentimen daerah yang sudah ditindas 30 atau 40 

tahun terakhir. Tidak banyak pemimpin yang bisa mengacu kepada tahun 1950-

an dari pengalaman mereka sendiri, dan tahun 1950-an jarang menjadi titik 

acuan. Sekalipun manifestasi kepedulian daerah tidak berhenti sesudah tahun 

1950-an, banyak hal sudah sangat berubah selama 40 tahun pasifikasi paksa di 

bawah Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Misalnya, budaya daerah telah 

dipindahkan ke ranah ’tradisi’ dan dengan demikian kehilangan arti politik. 

Proses depolitisasi identitas daerah paling intensif terjadi di masa Orde Baru, 

ketika budaya daerah mulai mencontohkan ’Bhinneka Tunggal Ika’, semboyan 

bangsa Indonesia. Setiap provinsi dikaitkan dengan ciri-ciri budaya pakaian dan 

adat istiadat tertentu. Budaya daerah yang terkodifikasi ini di tingkat nasional 

ditampilkan oleh taman tematis seperti di Taman Mini yang terkenal di Jakarta. 

Secara lokal, budaya ’tradisional’ dipindahkan ke pertunjukan publik dan 

pagelaran etnis yang bersanksi politik. Sekalipun ’budaya nasional’ tetap asing 

dan bahkan bertentangan dengan banyak daerah, ritualisasi budaya lokal telah 

terbukti merupakan taktik yang berhasil (Kipp 1996: 186-7; Ali 1997).

Kedua, penetrasi negara pusat sudah jauh lebih kuat tahun 1990-an 

dibandingkan empat puluh tahun sebelumnya. Yang dapat dicermati, negara 

telah memicu perebutan kepentingan ekonomi oleh kaum elite di daerah 

melalui kebijakan desentralisasi. Karena itu tidak perlu heran, bahwa substansi 

perdebatan dan perselisihan antardaerah dan pusat tidak bersifat seideologis 

perdebatan dan perpecahan pada tahun 1950-an.

Perbedaan menyolok lain dengan tahun 1950-an adalah seringnya dan 

6 Lihat penggunaan mobilisasi etnis dalam persaingan di antara kaum elite lokal, Van Klinken 1999.
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intensifnya konflik etnis. Baik pertumbuhan kota maupun pembangunan 

industri yang dipimpin negara, demikian juga kebijakan transmigrasi yang luas 

selama dasawarsa-dasawarsa terakhir, telah menciptakan potensi konflik etnis. 

Akibatnya, daerah-daerah itu telah menjadi jauh kurang homogen secara etnis. 

Ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh bermukimnya sejumlah besar 

’orang asing’ telah menyebabkan terjadinya kembali benturan-benturan etnis 

dalam dasawarsa terakhir. Ketegangan-ketegangan itu diperburuk oleh instabilitas 

negara pusat dan merosotnya kekuasaan belakangan ini di bawah undang-udang 

otonomi yang terjadi baru-baru ini, yang menimbulkan nasionalisme daerah 

dan persaingan antaretnis (lihat juga Van Klinken dalam buku ini).

Namun yang tetap bertahan adalah tiadanya identitas politik yang jelas 

dan masalah kedaulatan rakyat yang belum terpecahkan (Schulte Nordholt 

2003). Banyak energi dibuang untuk membicarakan perbatasan, tanah asal, dan 

komunitas etnis, tapi kekurangan utama adalah tiadanya tatanan institusional 

yang demokratis. Tahun 1950-an, kegagalan menciptakan komunitas politik 

lokal menyebabkan ketidakpuasan daerah, yang diungkapkan dengan berbagai 

cara yang tak terhitung mulai dari menggerutu sampai menembak, tetapi juga 

menciptakan peluang bagi para pembesar lokal untuk melampiaskan sentimen-

sentimen lokal demi memuaskan keserakahan mereka. Sekarang pun aktor-

aktor utama proses desentralisasi belakangan ini adalah para pemimpin dan 

birokrat lokal. Baru di tahun 2004 parlemen menerima undang-undang yang 

memungkinkan rakyat memilih pemerintahan sendiri. Ini bisa saja menjadi 

batu loncatan menuju daerahisme yang mantap.
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REGIONALISME DAN SENTRALISME 

Jika saja ada yang berkata bahwa sejarah kontemporer Indonesia setelah 

pengakuan dan penyerahan kedaulatan bisa disarikan dalam satu ungkapan 

saja, siapapun akan segera menolaknya sambil tertawa. Uraian sejarah yang 

lengkap dan detail sekalipun tidak mungkin bisa menangkap seluruh 

kompleksitas dari realitas sejarah empiris yang sesungguhnya. Jadi, mengatakan 

seluruh dinamika sejarah dalam dua-tiga kata adalah suatu kesia-siaan belaka. 

Karena bagaimanapun juga ‘sejarah sebagai hasil rekonstruksi realitas di masa 

lalu’ hanyalah bayangan saja tentang sesuatu yang berada di sana, di masa 

lalu itu, dan tidak akan mungkin diaktualkan kembali di sini, di masa ini. 

Barangkali tidaklah terlalu berlebih-lebihan kalau dikatakan bahwa gambaran 

masa lalu, hasil rekonstruksi itu, hanyalah usaha untuk menangkap selintas 

fenomena dari realitas yang sangat kompleks. Histoire récité, kata orang sana, 

hanyalah usaha mendekati histoire realité.

Tetapi kalau ungkapan itu adalah ‘masalah otonomi dan regionalisme’ 

maka ingatan atas berbagai peristiwa yang menantang keutuhan—bahkan 

eksistensi—negara datang begitu saja. Meskipun menyadari bahwa sejarah yang 

merupakan hasil rekonstruksi kritis dari untaian peristiwa di masa lalu tidak 

bisa dan tidak mungkin diredusir hanya dengan sebuah ungkapan yang berbau 

slogan, namun terpaksa juga dilalukan. Sepintas lalu ungkapan sederhana 

masalah regionalisme, sebagai hasrat masyarakat-daerah untuk mendapatkan 

tempat yang ‘dianggap’ wajar dalam konstelasi kenegaraan, otonomi, sebagai 

hak relatif yang dipunyai untuk mengurus masalah internal kedaerahan, dan 

desentralisasi atau, problematik pembagian kekuasaan antara pusat pemerintahan 

dan daerah, yang terwujud dalam corak hubungan antara keduanya, terasa juga 

bisa dipakai sebagai hipotesa kesejarahan yang paling awal. Bayangkan saja apa 

yang harus dihadapi negara-bangsa yang terdiri atas sekian banyak pulau-pulau, 

dengan sumber kekayaan alam yang berbeda-beda, dan dihuni oleh sekian ratus 

suku-bangsa, dari yang berjumlah lebih dari seratus juta jiwa sampai yang hanya 

ribuan, bahkan ratusan saja, serta mempunyai landasan kultural berbeda-beda 
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dan dengan kemampunan sumber daya manusia yang beraneka ragam pula. 

Maka bagaimanakah daerah yang mempunyai kemampuan dan sumber daya 

yang beragam-ragam itu menempatkan diri masing-masing dalam konstelasi 

negara-bangsa dan dalam hubungan antardaerah, baik sebagaimana yang 

terwujud pada administratif pemerintahan, pemakaian simbol integratif, dan 

aspek kultural lainnya, maupun kesempatan ekonomi? Masalahnya menjadi 

lebih pelik karena sering sekali sebuah wilayah administratif, seperti provinsi, 

bahkan juga kabupaten, adalah pula lokalitas dari kesatuan etnis yang berbeda-

beda. Bentuk negara seperti apakah yang diperlukan dan sistem pemerintahan 

yang bagaimana pula yang harus berfungsi agar dapat menjamin integrasi 

bangsa dan keutuhan negara serta wibawa pemerintahan. Sistem pemerintahan 

seperti apa pula yang bisa mewujudkan pemerataan kemakmuran regional? 

Kalau saja pertanyaan-pertanyaan di atas masih belum cukup, maka 

pertanyaan yang menyangkut masalah pandangan kesejarahan dan sikap politik 

pun bisa juga diajukan. Jika benar revolusi nasional secara konseptual telah 

membuat batas-pemisah yang tegas antara masa kekuasaan kolonial dengan 

berdirinya negara-bangsa, sudah terlepaskah kesatuan politik yang didukung oleh 

hasrat nasionalisme ini terlepas dari dikotomi ‘Jawa’ dan ‘luar Jawa’, baik dalam 

wacana maupun dalam perencanaan dan pelaksaan kebijaksanaan pemerintahan? 

Kalau saja jawabnya ‘tidak’ ataupun ‘belum’ maka hipotesa kesejarahan ‘masalah 

regionalisme dan otonomi’ sebagai tema utama dari dinamika politik masih bisa 

dianggap sah. Baik secara ideologis, maupun konstitusional, Republik Indonesia 

tidak mengenal adanya perbedaan hak daerah dan etnis, betapapun realitas 

antropologis dan historis memperlihatkannya. Maka adalah tugas negara untuk 

menjadikan kesemuanya secara politik dan administrasi pemerintahan tidak 

relevan. Pemerintah sebagai pengemban kehidupan kenegaraan harus berbuat 

sesuai dengan rasionalitas yang berdasarkan kesatuan bangsa. Meskipun demikian, 

bagaimanakah menghindarkan diri dari fakta sederhana bahwa konsep dan makna 

keadilan dan kewajaran itu adalah keniscayaan yang sarat nilai? Maka ketegangan 

bahkan konflik pun tidak selamanya bisa terhindarkan. Tetapi baiklah, masalah 

ini ditinjau lebih lanjut, meskipun, tentu saja, bersifat sugestif saja.

Kegelisahan Daerah dalam Konteks Negara Nasional

Bukankah sesuatu yang aneh kalau kenyataan sejarah memperlihatkan 

sebenarnya bahwa meskipun pergerakan politik kebangsaan, yang semakin 

berbau ke-Indonesia-an telah dimulai sejak awal tahun 1920-an tetapi barulah 
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setelah berpengalaman lebih dari 20 tahun para pendekar kemerdekaan secara 

bersama-sama menghadapi masalah kenegaraan dan pemerintahan dengan 

bersungguh-sungguh. Barulah ketika itu negara sebagai lembaga kekuasaan tidak 

saja direnungkan tetapi juga dibicarakan dan dirumuskan bersama-sama. Hal ini 

terjadi ketika sekitar 65 orang dari kelompok yang disebut pemerintah militer 

pendudukan Jepang sebagai ‘orang-orang Indonesia terkemuka di pulau Jawa’ 

dan beberapa orang lain diundang untuk menjadi anggota Badan Penyelidik 

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di pertengahan 

1945. Ketika itu, pemerintah pendudukan Jepang berjanji akan memberikan 

kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tetapi seperti apakah bentuk dan sistem 

negara dari negara-bangsa yang akan didapatkan itu? Dalam sidang-sidang 

untuk mempersiapkan berdirinya sebuah negara-bangsa yang merdeka inilah 

nasionalisme Indonesia yang bernada puitis dan romantik serta penuh idealisme 

harus disalin ke dalam perencanaan yang prosais. Bagaimanakah konsep ‘putra 

bangsa’ harus diterjemahkan menjadi ‘warga negara’, ‘tanah air’ menjadi 

‘negara’ dengan batas-batas wilayah yang jelas, dan cita-cita ‘demokrasi’ disalin 

ke dalam sistem kenegaraan dan bentuk pemerintahan. Seperti apakah jadinya 

jika puisi ‘cinta tanah air’ menjadi sistem kekuasaan dan kewajiban negara? 

Sidang-sidang BPUPKI dan kemudian dilanjutkan oleh Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang hanya sempat mengadakan revisi draft 

UUD dan memilih presiden dan wakil presiden, bolehlah dikatakan sebagai 

peristiwa ketika wacana dari nation formation berubah menjadi rencana untuk 

mewujudkan state- and nation-building. Dengan begini, bisa dibayangkan 

bahwa secara sosiologis para founding fathers telah memulai proses perubahan 

peran: dari pemimpin pergerakan kebangsaan menjadi negarawan dan tentu 

saja, politikus, yang melibatkan diri dalam dinamika kekuasaan. 

Tetapi Jepang tidak bisa memenuhi janjinya. Bom atom jatuh dan Jepang 

tunduk, maka dua hari kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-

Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengalami 

perubahan kecil, tetapi sangat fundamental, pada tanggal 18 Agustus 1945, 

para anggota PPKI yang hanya sempat bertemu menjelang proklamasi itu, 

mencapai kata sepakat bahwa negara-bangsa yang akan didirikan itu adalah 

sebuah negara kesatuan, yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda lama 

itu, berbentuk republik yang demokratis, dengan presiden sebagai kepala negara 

dan pemerintahan. Tetapi kesemuanya barulah bersifat ‘sementara’. ‘Nanti’, kata 

Bung Karno, ‘kalau keadaan telah aman, kita akan membuat undang-undang 

dasar yang lebih baik dan lebih sempurna.’ 
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Ketika Belanda datang untuk mendapatkan kembali bekas tanah 

jajahannya, Indonesia telah berada di ambang revolusi nasional. Tetapi tentara 

Belanda yang membonceng tentara Sekutu lewat perjanjian Linggarjati berhasil 

juga memisahkan Sumatera, Jawa, dari Madura dari wilayah Indonesia lainnya. 

Kemudian bahkan dengan kekuatan militer membagi-bagi ketiga pulau yang telah 

diakui sebagai wilayah de facto Republik Indonesia itu atas beberapa ‘negara’ dan 

‘daerah istimewa’. Sementara itu, wilayah-wilayah yang tetap menganggap diri 

sebagai bagian dari Republik Indonesia, yang berpusat di Yogya, atau kemudian, 

ketika Yogyakarta diduduki dan Soekarno-Hatta serta beberapa menteri ditangkap 

(Desember 1948) di masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), di 

rimba raya Sumatera Tengah, diharuskan situasi untuk sanggup berdiri sendiri 

tanpa bimbingan pemerintah pusat. Dalam suasana inilah akhirnya, atas desakan 

dunia internasional, konflik Indonesia-Belanda diakhiri dengan Konferensi 

Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Agustus-November 1949). Terlepas dari 

segala perdebatan mengenai hasil KMB ini namun yang terpenting ialah pada 

tanggal 27 Desember 1949 Indonesia mendapatkan kedaulatannya. Tetapi negara 

Indonesia yang berdaulat itu bukanlah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

sebagaimana yang diproklamasikan. Kedaulatan itu diserahkan kepada Republik 

Indonesia Serikat, sebuah negara hasil kompromi, yang telah dibentuk beberapa 

hari sebelumnya. Inilah negara federal yang terdiri atas 16 ‘negara bagian’ dan 

‘daerah istimewa’, dengan konstitusi yang memberi kesempatan bagi daerah-

daerah untuk menaikkan taraf mereka sebagai ‘negara bagian’.

Tetapi belum lagi kering tanda tangan di atas dokumen ‘penyerahan’ 

(menurut istilah hukum) atau ‘pengakuan’ (menurut istilah politik) kedaulatan 

itu, ‘negara-negara bagian’ hasil bentukan atau sponsorship Belanda mulai 

berjatuhan satu per satu. Ada yang membubarkan diri dan langsung berada 

di bawah pengawasan RIS dan ada pula yang menggabungkan diri dengan 

RI, yang berpusat di Yogyakarta. Pada bulan April, hanya tiga ‘negara bagian’ 

yang masih tertinggal, yaitu RI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera 

Timur. Akhirnya, setelah perundingan yang berpanjang-panjang tentang cara 

sebaiknya untuk kembali ke NKRI, pada tanggal 16 Agustus 1950, Presiden 

Soekarno mengumumkan di parlemen RIS pembubaran RIS dan kembalinya 

Indonesia menjadi Negara Kesatuan, sebagaimana yang diproklamasikan. 

Hanya saja sekarang telah berdaulat penuh dan mempunyai kekuasaan ke 

seluruh Indonesia, kecuali Irian Barat, yang masih merupakan daerah sengketa. 

Maka UUD Sementara 1950 pun diberlakukan. UUD yang permanen barulah 

akan dibuat oleh Dewan Konstituante yang akan dipilih nanti. 
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Sejak itu, federalisme kehilangan legitimasi ideologis untuk menjadi 

alternatif yang sah dari unitarisme. Cacat sejarah yang terlekat pada federalisme 

ternyata tidak bisa terhapus begitu saja. Stigma ini tidak terpupus oleh dinamika 

wacana dan tidak pula oleh berbagai riak dan gejolak politik dan bahkan juga 

tidak dalam perjalanan waktu. Barangkali karena itu pulalah federalisme biasa 

ditampilkan sebagai wacana terakhir dalam penolakan terhadap keabsyahan 

sistem kekuasaan negara, yang dianggap telah menodai cita-cita yang dipupuk 

di masa nation formation sedang terjadi. Wacana inilah yang dipakai oleh PRRI 

(Pemerintah Revolusioner RI) dengan memproklamirkan Republik Persatuan 

Indonesia dan wacana federalisme ini pula yang dikumandangkan oleh Darul 

Islam yang sempat untuk beberapa waktu merupakan aliansi DI Jawa Barat, 

Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pada bulan Mei 1962, Kahar 

Muzakkar mengumumkan berdirinya Republik Persatuan Islam Indonesia. 

Tetapi RPII diumumkan ketika PRRI sudah tidak lagi merupakan ancaman 

bagi pemerintah pusat. RPII diserukan ketika Kahar Muzakar telah berada di 

akhir pembangkangannya. 

Betapapun mungkin kuatnya argumen akademis yang mendukung 

gagasan federalisme—sesuatu yang tentu saja sangat bisa diperdebatkan—sebagai 

alternatif yang pantas bagi unitarisme, sebuah sistem yang bisa tergelincir 

pada pemerintahan yang sentralistis, namun cacat sejarah yang terlekat pada 

dirinya telah menyebabkan alternatif ini kehilangan legitimasi, meskipun 

hanya sebagai wacana saja. Bung Hatta yang sempat membuat argumen akan 

keunggulan federalisme dalam sidang BPUPKI, setelah penyerahan kedaulatan 

menekankan wacananya pada masalah otonomi—jadi ke masalah desentralisasi 

dalam konteks NKRI. Tokoh reformasi Amien Rais, yang gelisah melihat 

sentralisme Orde Baru yang bersifat otoriter, hanya sempat mempertanyakan 

kemungkinan bentuk federal sebelum mengundurkan diri dari wacana itu. 

Begitulah dominasi unitarisme bukan saja terwujud dalam bentuk kenegaraan, 

tetapi juga dalam wacana politik dan konstitusi. Tetapi justru karena dominasi 

wacana unitarisme inilah masalah hubungan pusat dan daerah semakin 

penting. Bagaimanakah integritas dan integrasi negara bisa tetap terpelihara 

ketika daerah, sebagai suatu kesatuan administratif, dimungkinkan pula untuk 

mengembangkan dirinya? Bagaimanakah kemakmuran provinsi atau kabupaten 

yang minus bisa ditingkatkan sedangkan yang mempunyai sumber daya alam 

melimpah tidak merasa diperas? Bagaimanakah perbedaan kemampuan sumber 

daya manusia bisa diatasi tanpa menimbulkan rasa diperas oleh pendatang dari 

daerah lain? Seketika jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan ini diberikan, maka 
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pertanyaan lain pun menyusul juga. Sampai di manakah keberhasilan bangsa 

dalam memberi jawaban terhadap pertanyaan yang tampaknya paradoksal 

ini? Apakah pertanyaan itu telah diperlakukan sebagai pilihan dilematis, yang 

mengharuskan negara untuk memilih salah satu saja, ataukah sebagai tantangan 

yang bersifat komplementer, yang saling melengkapi?

Pengalaman bangsa sejak tahun 1950, ketika kelahiran kembali NKRI 

diresmikan, sampai dengan jatuhnya Suharto memperlihatkan dengan sangat 

jelas betapa kikuknya negara memberikan jawaban yang kreatif terhadap 

pertanyaan dan tantangan itu. Setiap kali daerah tampil untuk menyatakan 

kegelisahannya, seketika itu pula pemerintah pusat hanya sanggup memberi 

jawab yang tunggal dan menetap. Ketika tantangan dari daerah datang, apa 

pun mungkin dasar argumennya dan corak tantangannya, maka jawaban yang 

nyaris abadi yang diberikan ialah pemerintah pusat segera memperkuat dirinya 

dan berusaha memperlemah daerah. Sementara itu, kegelisahan internal, 

yang diperlihatkan kesatuan etnis dalam wilayah administratif mereka—entah 

provinsi, entah kabupaten—hanya menjadi catatan sejarah saja. Tetapi apakah 

yang terjadi ketika pemerintah pusat sedang mengalami krisis internal dan 

merembet pada krisis wibawa? 

Ujian pertama dari keutuhan negara Indonesia muncul di saat legitimasi 

ideologis dari keberadaan RIS sedang mengalami krisis dan di waktu keberadaan 

NIT, sebagai ‘negara bagian’ yang kehadirannya disponsori Belanda, telah 

berada di masa akhir hayatnya. Di bawah pimpinan Soumokil, bekas Menteri 

Kehakiman NIT, sekelompok eks KNIL merampas kekuasaan di Ambon dan, 

pada tanggal 24 April 1950, mengumumkan berdirinya Republik Maluku Selatan 

(RMS). Berbagai usaha perundingan gagal sehingga akhirnya operasi militer 

dilancarkan. Pada bulan Desember, Kota Ambon berhasil diduduki kembali 

meskipun bekas-bekas RMS masih bertahan sampai tahun 1962 di hutan-

hutan Pulau Seram. Gerakan separatisme yang pertama ini bisa diselesaikan, 

walaupun sampai sekarang, seperti yang diperlihatkan oleh Alex Manuputy dan 

kawan-kawan dengan Federasi Kedaulatan Maluku mereka, impian separatisme 

Ambon itu belum seluruhnya lenyap.

Peristiwa RMS adalah salah satu bom-waktu (time bomb) kolonial yang 

meletus di berbagai tempat di masa-masa awal kehadiran negara Indonesia 

yang berdaulat. Tetapi RMS-lah yang langsung menyerang integrasi negara dan 

yang jelas-jelas pula bersifat separatis, bukan sekadar tampil untuk mengajukan 

sistem alternatif dan hasrat untuk mendapatkan landasan kekuasaan yang 

berbeda, seperti halnya dengan Darul Islam. Pemberontakan yang bermula sejak 
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wilayah Jawa Barat harus dikosong TNI, sebagai akibat dari Perjanjian Renville 

ini (1948) ingin mendirikan sistem kekuasaan alternatif yang bersadarkan 

Islam. RMS juga berlainan dengan berbagai corak pembangkangan yang keras 

atas kebijaksanaan pemerintah, sebagaimana yang diperlihatkan oleh sekian 

banyak kerusuhan eks pejuang. Meskipun demikian, ketika operasi militer telah 

dilancarkan, tragedi kemanusiaan pun tak terelakkan. Kisah sedih selamanya 

mengikuti operasi yang memakai kekerasan.

RMS tidak menghadapkan pemerintah RIS dan, kemudian NKRI, pada 

situasi psikologis dan ideologis yang dilematis. Sebagian besar para pemberontak 

separatis RMS adalah eks KNIL yang telah lama juga terlibat atau dilibatkan 

untuk menghancurkan RI. Kalau kini mereka berontak maka masalah yang 

dihadapi negara ialah bagaimana mengakhirinya sebaik mungkin dengan 

korban sekecil mungkin. Tetapi keadaannya berbeda ketika Kahar Muzakkar 

mengangkat senjata melawan negara Indonesia yang pernah diperjuangkannya. 

Demikian pula halnya ketika Aceh, di bawah pimpinan Teungku Daud Buereueh. 

Para pembangkang lebih bersedia menyingkir ke hutan-hutan daripada tunduk 

pada keputusan pemerintah pusat, yang mereka anggap tidak adil. Bukankah 

Aceh adalah satu-satunya daerah yang tidak bisa diduduki Belanda, sehingga 

daerah ini disebut ‘daerah modal’? Bukankah pula rakyat dan pejuang Aceh 

senantiasa gigih mempertahankan NKRI? Bukankah Kahar Muzakkar dan 

kawan-kawannya adalah para gerilyawan yang bersedia mengorbankan jiwa raga 

bagi tegaknya Republik Indonesia?

Kahar Muzakkar memilih masuk hutan (Agustus 1951) daripada melihat 

pasukan gerilyawan yang dipimpinnya tidak mendapat tempat yang sepantasnya 

dalam struktur ketentaraan dari negara yang telah mereka perjuangkan. Apakah 

artinya kemerdekaan kalau yang mendapat tempat itu hanyalah mereka yang 

terlatih baik, meskipun sebelumnya, sebagaimana halnya dengan eks KNIL, 

pernah ikut berperang demi kehancuran negara proklamasi? Apakah makna 

kemerdekaan yang sesungguhnya kalau birokrasi masih dikuasai oleh orang 

dari daerah lain, seperti juga halnya ketika daerahnya masih berada di bawah 

kekuasaan kolonial? Tetapi sebaliknya, bukankah NKRI ingin menjadi sebuah 

negara modern yang mengharuskan adanya rasionalisasi dan modernisasi 

ketentaraan? Apalagi hal ini adalah pula salah satu keharusan yang telah 

disepakati dalam KMB. Setiap negara modern memerlukan birokrasi yang 

efisien. Oleh karena itulah, birokrasi harus diisi oleh tenaga yang terdidik dan 

terlatih baik. Tetapi inilah masalahnya, jika dibanding dengan Jawa dan, apalagi 

dengan Minahasa, Sulawesi Selatan, yang baru di awal abad ke-20 seluruhnya 
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berada di bawah kekuasaan Belanda, masih tertinggal dalam kemampuan untuk 

menyediakan tenaga terdidik dan terlatih yang diperlukan ini. Maka ketika 

kemerdekaan dan kedaulatan telah didapatkan bukankah wajar saja kalau 

tenaga dari daerah lain dipakai lebih dulu? Begitulah jadinya kalau dua sistem 

rasionalitas telah bertemu dan bertabrakan. Konflik terbuka yang melahirkan 

cerita yang duka pun tidak terelakkan. 

Bagaimana pula halnya dengan Aceh? Tanpa direncanakan selama masa 

revolusi nasional Provinsi Sumatera, yang beribu kota Medan, kemudian 

Pematang Siantar, dan kemudian praktis diperankan oleh Bukittinggi, telah 

terpecah-pecah, meskipun tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. 

Dalam situasi seperti inilah Teungku Daud Buereueh diangkat menjadi 

gubernur militer untuk wilayah Aceh, Tanah Karo, dan Langkat. Ketika 

Sjafruddin Prawiranegara, yang telah mengembalikan mandatnya sebagai 

ketua PDRI, dan diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri dari Kabinet Hatta, 

menjadikan Kotaraja (Banda Aceh) sebagai kedudukannya, ia mengukuhkan 

kedudukan ulama yang sangat berpengaruh ini sebagai gubernur. Tetapi sayang, 

ia menandatangani surat pengangkatan itu dua hari setelah kabinet RI—di 

bawah Hatta—dibubarkan. RIS telah berdiri dan Sjafruddin akan segera menjadi 

Menteri Keuangan RIS. Sedangkan di Yogya, Kabinet RI baru telah terbentuk 

di bawah pimpinan Perdana Menteri A. Halim. Menteri Dalam Negeri RI tidak 

bisa menerima pengangkatan ini dan menolak pula mengakui adanya Provinsi 

Aceh, apalagi peralihan sistem pemerintahan, dengan lahirnya RIS dan RI hanya 

merupakan salah satu negara bagian, belum memungkinkan hal ini terjadi. 

Begitulah situasi dibiarkan terkatung-katung sampai kabinet NKRI pertama, 

di bawah P. M. Natsir, terbentuk. Sesuai dengan persetujuan RI dan RIS yang 

mengatakan bahwa Sumatera akan terdiri atas tiga provinsi—Utara, Tengah, dan 

Selatan—maka Kabinet Natsir mengukuhkan keputusan kabinet RI (Yogya). 

Aceh harus digabungkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Selama kabinet 

masih dipercaya oleh para pemimpin Aceh selama itu pula para pemimpin 

Aceh masih bersedia berunding, tetapi ketika kabinet telah didominasi PNI, 

tanpa keikutsertaan Masyumi, maka apa yang disebut sebagai ‘peristiwa daerah’ 

pun meletus (1952). ‘Daerah modal’ telah bangkit sebagai daerah pembangkang. 

Pembangkangan ini barulah berakhir setelah Provinsi Aceh terbentuk dan Aceh 

dijadikan sebagai ‘daerah istimewa’, dengan hak untuk menjalankan syariat 

Islam dalam sistem pemerintahan.

Pada tahap awal kesemua peristiwa daerah, kecuali RMS, yang jelas-jelas 

bersifat separatis, memberikan kesan betapa sukarnya mengatasi situasi dilematis 
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yang dihadapi negara-bangsa yang baru mendapatkan kemerdekaannya, ketika 

harus berhadapan dengan keprihatinan politik dan ekonomi daerah. Manakah 

yang mesti didahulukan: keharusan dari sebuah nation-state yang terintegrasi 

ataukah keprihatinan daerah akan tempatnya dalam konstelasi negara baru itu? 

Bagaimanakah cara sebaiknya untuk menyelesaikan perbenturan dari dua corak 

rasionalitas yang berbeda ini? Dalam mengatasi masalah yang dilematis ini 

ternyata pemerintah pusat—apakah di saat di bawah dominasi partai ataupun 

dan, apalagi, ketika kekuasaan otoriter berkuasa—sering tergelincir untuk 

menjalankan politik jalan pintas, yaitu melalui ‘kekerasan’, violence. Hanya saja 

di waktu kekerasan telah dilakukan, lapisan baru dari stigma negara kesatuan 

telah pula dihamparkan. Bagaimanakah daerah yang pernah bergolak itu akan 

melupakan dengan begitu saja kekuasaan pusat yang datang dengan senjata? 

Bagaimana mereka akan lupa bahwa senjata itu dipakai oleh kesatuan tentara 

yang anggota-anggotanya sering berasal dari daerah lain? Jika pada tahap ini 

saja luka yang dalam telah tergores dalam ingatan kolektif masyarakat daerah 

yang pernah bergolak, pada tahap analisa selanjutnya masalah ekonomi politik 

yang lebih peka bagi integrasi bangsa dan negara pun muncul ke permukaan. 

Tumbuh dan Tumbangnya Sentralisme yang Ekstrim

Secara ideologis Republik Indonesia ini harus dilihat sebagai sebuah negara-

bangsa yang dilahirkan di atas runtuhan Hindia Belanda. Dalam visi sejarah 

bangsa, revolusi nasional biasa dilihat sebagai pemutus kontinuitas kedua 

zaman itu. Revolusi nasional bukan saja peristiwa sejarah yang senantiasa 

dikenang tetapi sebuah mitos-peneguh, bahkan mitos-purba, yang membentuk 

cara pandang dalam memahami dinamika sejarah bangsa. Tetapi sebagai realitas 

ekonomi-politik RI mau tak mau harus diakui juga merupakan kelanjutan 

Hindia Belanda, sebuah kekuasaan kolonial, yang memerlukan waktu hampir 

tiga abad untuk dapat menjadikan sekitar 17 ribu pulau besar kecil di Nusantara 

dan sekian ratus suku-bangsa berada di bawah satu kekuasaan. Meskipun begitu 

sampai masa akhir kehadirannya Hindia Belanda tetap dilihat dan diperlakukan 

sebagai wilayah kolonial yang terdiri atas dua unit yang berbeda—yaitu ÒLcxcÓ"dan 

‘Dwkvgpdg¦kvvkpigpÓ."yang kemudian disebut ‘DwkvgpigyguvgpÓ0"Cara pandang ini 

sampai kini masih diwarisi oleh Republik Indonesia, dengan sebutan ‘Jawa’ dan 

‘luar Jawa’. Keberlanjutan dari cara pandang ini bukanlah semata-mata karena 

ketataan dan sikap kultural yang konservatif, tetapi juga penamaan terhadap 

realitas ekonomi-politik. 



325REGIONALISME DAN SENTRALISME

Terletak strategis di tengah-tengah kepulauan Nusantara, Jawa, pulau yang 

terlama mengalami eksploitasi intensif kolonial, sejak awal telah memainkan 

peranan sebagai pusat perluasan kekuasaan dan pusat pemerintahan. Peranan 

ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Jawa adalah pula pulau yang paling 

subur dan sekaligus mempunyai penduduk yang terpadat. Begitu halnya sejak 

masa awal kolonial dan demikian pula selanjutnya sampai sekarang. Hanya 

saja dalam perkembangan ekonomi kolonial yang kapitalistik, terutama sejak 

undang-undang agraris yang liberal diperkenalkan, secara bertahap tetapi 

pasti eksploitasi ekonomi kapitalistik semakin terpusat di luar Jawa, terutama 

Sumatera dan Kalimantan. Kedua pulau inilah yang terutama memainkan 

peranan ekonomi ekspor dengan hasil perkebunan dan pertambangan yang 

beraneka ragam. Dengan hasil ekonomi ekspor inilah kemakmuran ‘negeri 

induk’, Belanda, bisa terjamin dan fasilitas modern di pusat pemerintahan 

koloni, di Pulau Jawa, bisa dibiayai. Maka Jawa pun menjadi magnet bagi para 

pendatang dari semua daerah untuk mendapat mengecap pendidikan modern 

dan pekerjaan di sektor modern. Sebaliknya, puluhan, ratusan, bahkan ribuan 

buruh kasar (unskilled labour) diberangkatkan keluar Jawa untuk mendapatkan 

pekerjaan dalam usaha ekonomi ekspor yang kapitalistik. 

Ketika zaman Jepang dan revolusi nasional telah dilalui bukan saja 

kehancuran infrastruktur harus dialami, proses pemiskinan masyarakat pun 

tak pula terhindarkan. Bagaimanakah pusat pemerintahan dapat menjalankan 

tugasnya untuk meratakan kemakmuran ke seluruh wilayah, sementara 

kemampuan Jawa untuk menghidupi dirinya telah terkuras? Maka ‘luar 

Jawa’, yang kaya dengan sumber alam, dengan ekonomi ekspornya menjadi 

sandaran utama. Ketika inilah masyarakat ‘luar Jawa’, terutama di daerah 

yang mempunyai sumber daya alam yang relatif kaya setahap demi setahap 

semakin merasakan betapa pusat telah mengeksploitasi daerah mereka, dengan 

pembenaran integrasi nasional. Sementara pemerintah pusat, dengan kabinet 

yang silih berganti, lebih banyak disibukkan oleh usaha untuk mempertahankan 

dirinya dari rongrongan partai oposisi. 

Mungkin kini telah terlupakan—akibat dominasi negara serakah sejak 

tahun 1959 sampai 1998—tahun 1950-an adalah sesungguhnya suatu periode 

ketika Indonesia dengan berani mengadakan eksperimen dengan demokrasi. 

Hanya saja di masa itu pula segala ketimpangan kolonial menampakkan dirinya 

dengan jelas. Maka ‘luar Jawa’ semakin merasa betapa mereka telah tertinggal 

jauh. Ketika ‘demokrasi parlementer’ dijalankan oleh para anggota parlemen 

yang tidak dipilih rakyat, tetapi mewakili partai-partai politik yang telah 
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mulai bersiap untuk pemilihan umum, ketimpangan kolonial dalam konteks 

nasional ini menjadi salah satu sebab dari jatuh-bangunnya kabinet. Dalam 

situasi ini ada juga partai politik yang tampil sebagai pembela kepentingan 

‘luar Jawa’ dalam berhadapan dengan dorongan dominasi ‘Jawa’. Siapakah yang 

bisa menjamin bahwa nanti dalam pemilahan umum partai itu tidak akan 

mendapat dukungan di Jawa dan di ‘luar Jawa’?

Masalah hubungan pusat dan daerah semakin kompleks juga karena 

sejak berakhirnya revolusi nasional negara tidak pernah sempat mempunyai 

kemampuan finansial untuk membiayai dengan memadai angkatan perangnya 

sendiri. Rasionalisasi yang menyebabkan sekian ribu bekas gerilyawan harus 

keluar dari TNI tidak menyelesaikan masalah. Di beberapa tempat, termasuk 

di Pulau Jawa, rasionalisasi ini bahkan menimbulkan masalah keamanan yang 

serius juga. Dalam suasana kekurangan biaya ini maka para komandan pasukan, 

apalagi panglima daerah, harus mencari akal untuk menambah pembiayaan 

yang diperlukan. Maka bukan saja tradisi ‘bapakisme’ yang telah mulai 

tumbuh sejak masa revolusi menjadi semakin subur, semacam warlordisme pun 

mewarnai kehidupan ketentaraan. Para panglima, terutama di wilayah ekonomi 

ekspor, tampil sebagai ‘penguasa perang’, yang sibuk membina pasukan dan 

wilayah dengan cara apa pun, termasuk mengingkari hukum yang berlaku. 

Ketika inilah Sumatera Utara dan Sulawesi Utara dikenal juga sebagai daerah 

penyelundupan ‘resmi’. Maka begitulah ketimpangan lain pun muncul. Bagi 

terwujudnya keseimbangan dalam segala hal pemerintah pusat mengusahakan 

terjadinya sentralisasi dalam proses pengambilan keputusan, kesejahteraan 

tentara tergantung pada desentralisasi. Oleh karena itulah, di samping faktor-

faktor lain, pimpinan TNI sangat keberatan terhadap apa yang mereka anggap 

sebagai campur politisi sipil dalam masalah ketentaraan.

Pemilihan umum yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya diadakan 

juga (1955). Pemilihan umum diharapkan akan dapat mengakhiri ketidakstabilan 

politik dan perdebatan mengenai dasar negara. Tetapi hasil pemilu semakin 

memperjelas segala corak polarisasi dalam masyarakat bangsa. Masyumi tampil 

sebagai satu-satunya partai yang mendapat kursi di semua daerah pemilihan 

dan menjadi pemenang di 12 dari 15 daerah pemilihan, tetapi suara terbanyak 

didapatkan oleh PNI, sedangkan NU dan PKI adalah partai ketiga dan keempat. 

Dalam politik parlementer Masyumi segera menemukan dirinya berhadapan 

dengan PNI, NU, dan PKI yang merupakan partai-partai yang mendapat suara 

terbanyak di daerah berbahasa Jawa. Masyumilah satu-satunya partai besar yang 

dengan keras merasakan kewajiban dan kepentingan politik untuk membela 
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‘luar Jawa’, wilayah pemilu yang telah memberikan kepercayaan padanya. Benar 

bahwa dalam Dewan Konstituante Masyumi beraliansi dengan NU untuk 

memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, tetapi kedua partai dan partai-

partai Islam lain hanya mendapatkan sekitar 45% suara. Dengan suara kurang 

dari 55%, sekian persen pendukungnya Pancasila pun tak bisa tampil sebagai 

pemenang, sebab pemenang memerlukan dukungan dua pertiga suara. 

Begitulah ternyata juga bahwa baik dalam politik pemerintahan maupun 

dalam perumusan konstitusi Pemilihan umum 1955, yang umum dianggap 

sebagai paling demokratis, tidak berhasil mengatasi kegelisahan politik dan 

konstitusional. Publik dan massa politik Indonesia yang modern sama sekali 

belum terlepas dari berbagai asumsi dan ikatan tradisional yang bersifat 

primordial. Maka ketidakpastian dalam kestabilan politik pun berlanjut dan 

bahkan semakin mengental. Kini masing-masing partai telah mengetahui 

dengan pasti golongan sosial apa dan di wilayah mana pendukung mereka 

berada.

Dalam suasana inilah Presiden Soekarno, yang diharapkan berdiri di atas 

semua partai tetapi terang-terangan menolak Islam sebagai landasan negara, 

mengkampanyekan semboyan ‘kuda kaki empat’ atau dalam bahasa kerennya 

‘alle leden van de familie aan de eettafel’ (semua anggota keluarga berada di 

meja makan). Artinya tak ada partai yang berada di luar pemerintahan. Dengan 

kata lain, Presiden Soekarno telah memberi angin segar bagi PKI, sebuah partai 

yang tampil sebagai nomor dua di Jawa Tengah dan nomor tiga di Jawa Timur. 

Meskipun kabinet yang terbentuk masih tidak mengajak PKI, tetapi partai yang 

melancarkan ‘Peristiwa Madiun’ di tahun 1948 itu telah mendapat kredibilitas 

politik. Dalam pemilihan lokal yang diadakan kemudian PKI mendapatkan 

penambahan suara yang luar biasa.

Ketika inilah beberapa daerah yang merasa kecewa atas apa yang mereka 

rasakan sebagai ketidakadilan pusat semakin mengeraskan suara mereka. Hal 

ini diperkuat oleh keputusan pimpinan Angkatan Darat untuk melanjutkan 

rasionalisasi yang antara lain membubarkan pasukan/batalion yang tumbuh 

di daerah di masa revolusi. Inilah umpamanya yang dirasakan oleh masyarakat 

Sumatera Barat. Batalion kebanggaan daerah yang bertugas di Jawa Barat, 

dibubarkan begitu saja sebelum dipulangkan ke daerah. Sementara itu, pimpinan 

AD telah bertekad pula untuk mengakhiri tradisi warlordisme (kekuasaan 

dari para panglima daerah). Bukankah kesatuan pimpinan dan kejelasan line 

of command adalah suatu keharusan? Maka siapakah yang bisa membela 

kepentingan daerah ‘luar Jawa’? Bung Hatta telah meletakkan jabatan di akhir 
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tahun 1956 dan Masyumi praktis hanya sendirian di parlemen, sedangkan PSI, 

Partai Sosialis Indonesia, yang sering sejalan dengan Masyumi dalam politik, 

telah menjadi partai kecil. Musyawarah Nasional, yang diadakan dengan penuh 

harapan, praktis gagal sebelum hasilnya ditelaah lebih lanjut. Usaha pembunuhan 

Bung Karno mementahkan semua hal yang telah direkomendasikan. Dalam 

kegalauan politik seperti ini Bung Karno pun mengeluarkan ‘konsepsi-nya’ 

yang katanya akan dapat mengakhiri kemelut politik. Jika dijalankan konsepsi 

itu praktis mengubah konstitusi yang masih berlaku. Oleh karena itulah 

beberapa partai politik, terutama Masyumi, Katolik, PSI, dan lain-lain menolak 

konsepsi itu. Maka krisis politik pun semakin menunjukkan polarisasi yang 

semakin parah. Akhirnya Kabinet Ali Sastroamidjojo, hasil pemilu, harus 

menyerahkan mandat pada tahun 1957. Soekarno pun akhirnya menunjuk 

seorang warganegara yang kebetulan bernama ‘Soekarno’ dan pekerjaaannya 

kebetulan adalah ‘Presiden RI’ sebagai formatir kabinet yang baru. Djuanda 

pun diangkat sebagai Perdana Menteri. Terlepas dari reputasi Djuanda sebagai 

tokoh non-partisan dengan terbentuknya kabinet ini bukan saja dialog dengan 

partai-partai telah diakhiri, landasan bagi berdirinya suatu kekuasaan yang 

otoriter pun telah pula diletakkan.

Daerah-daerah yang bergolak, di bawah pimpinan para panglima daerah 

dan tokoh-tokoh masyarakat, semakin memperlihatkan pembangkangan 

mereka. Mereka menuntut pembentukan kabinet di bawah pimpinan Hatta 

dan Hamengkubuwono IX. Ketika tuntutan mereka dibalas dengan serangan 

militer, pemberontakan PRRI/Permesta pun meletus: yang satu berpusat di 

Sumatera Barat, dan yang satu lagi di Minahasa. Kembali jalan pintas dalam 

penyelesaian masalah daerah telah diambil—kekerasan, violence, dengan 

operasi militer. Menjelang awal 1959 kemungkinan PRRI/Permesta untuk 

menggantikan rezim Jakarta telah berakhir. Kegagalan PRRI/Permesta bukan 

saja mempercepat lahirnya Demokrasi Terpimpin, yang diumumkan dengan 

dekrit tanggal 5 Juli 1959, tetapi juga semakin menjadikan desentralisasi dan 

otonomi sebagai impian yang semakin jauh dari jangkauan. 

Dengan argumen ideologis bahwa demokrasi Barat tidak sesuai dengan 

‘kepribadian nasional’ maka Indonesia pun kembali ke UUD 1945 dan dengan 

begini pula ‘revolusi’ yang belum selesai pun dilanjutkan. Presiden Soekarno 

adalah juga Pemimpin Besar Revolusi dan sekaligus Penyambung Lidah Rakyat. 

Kalau telah begini halnya maka semuanya haruslah terpusat pada seorang 

pemimpin. Sentralisasi dalam pemahaman kehidupan kenegaraan semakin 

diperkuat dengan wacana revolusi yang melihat dunia sebagai terdiri atas 
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pasangan-pasangan kontradiksi yang antagonistis. Salah satu dari pasangan itu 

harus tumpas. Masyarakat bangsa pun dibagi atas kekuatan revolusioner dan 

mereka yang bisa disebut sebagai ‘kontra-revolusi’ alias ‘kontrev’. Partai-partai 

yang dianggap ‘kontrev’, seperti Masyumi dan PSI, dibubarkan. Periode negara 

sebagai pemegang monopoli wacana dan hegemoni makna telah bermula. Dalam 

suasana ini sudah tentu keragaman suara daerah tidak mempunyai tempat 

dalam wacana revolusi yang telah dirumuskan dalam MANIPOL-USDEK 

yang bernuansa tunggal. Keserasian dari kekuatan revolusi yang dirangkul 

oleh NASAKOM (nasionalis, agama, dan komunis) jauh lebih berarti daripada 

keseimbangan daerah dan pusat. Tetapi polarisasi internal masyarakat, yang tak 

lagi mendapat saluran dalam sistem wacana yang dibenarkan, terus tumbuh 

dan semakin mengental. 

Banyak juga yang bisa merasakan bahwa jika saja terdapat celah dalam 

sistem politik dan kebekuan kekuasaan, konflik yang mengendap itu akan 

meletus keluar. Konflik Irian Barat, yang praktis berakhir di tahun 1962, dan 

Konfrontasi ‘ganyang Malaysia’, yang dimulai tahun 1963, tidak lebih daripada 

saluran kecil dan sementara tetapi tidak bisa menghapus sumber-sumber konflik 

internal itu. Maka ketika ‘malam jahanam’ tanggal 30 September-jalan 1 Oktober 

1965 terjadi, semua katub konflik internal itu pun terbuka lebar-lebar. Maka 

siapakah yang bisa memberi angka pasti tentang berapa ratus ribu nyawa yang 

telah melayang? Demokrasi Terpimpin pun jatuh. Di atas runtuhan Demokrasi 

Terpimpin, yang dipimpin seorang nation builder yang intelektual, Orde Baru, 

di bawah pimpinan seorang jenderal yang militer profesional, pun lahir. Sampai 

akhir sejarah kehadirannya Orde Baru tak pernah terlepas dari stigma sejarah 

kelahirannya. Stigma yang berlumuran darah ini diperabadikan dalam ingatan 

kolektif karena Orde Baru, dengan konsep ‘bersih diri’ dan ‘bersih lingkungan’, 

telah mengadakan marjinalisasi terhadap sebagian masyarakat-bangsa.

Untuk menekankan perubahan fundamental yang telah dan akan 

terjadi, maka rezim Demokrasi Terpimpin pun dinamakan penguasa Orde 

Baru sebagai ‘Orde Lama’. Tetapi sesungguhnya jika dihadapkan dengan 

Demokrasi Terpimpin, rezim Orde Baru berwajah ganda. Di satu pihak, dengan 

semboyan ‘pembangunan’, sebagai pengganti ‘revolusi’, Orde Baru dengan 

tegas meninggalkan impian ‘sosialisme Indonesia’ yang telah memandulkan 

ekonomi, dan dengan percaya diri membawa Indonesia ke kancah ekonomi 

pasar yang terbuka. Maka terlepas dari segala kelemahannya, seperti KKN 

dan ketimpangan sosial-ekonomis dan sebagaimana, pembangunan ekonomi 

adalah prestasi Orde Baru yang tidak bisa dinafikan. Apa pun penilaian moral 
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dan politik yang ingin dikenakan pada rezim Orde Baru, bagaimanakah akan 

dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi yang dijalankannya mempunyai 

dampak langsung dalam menggerakkan berbagai aspek kehidupan? Namun 

yang jelas di pihak lain, dengan semboyan ‘jati diri bangsa’ dan peneguhan 

UUD 1945 Orde Baru bukan saja kelanjutan, tetapi juga konkretisasi dari cita-

cita ideologis Orde Lama.

Memang benar segala penyimpangan konstitusional yang sangat 

membayangkan idiosyncracies sang Pemimpin Besar Revolusi telah dibuang, 

tetapi sementara itu perwujudan kekuasaan sentralistis semakin diperkuat 

pula. Hanya saja kalau Presiden Soekarno bermimpi tentang ‘penguburan 

partai-partai’, Presiden Suharto dengan mudah mengelompokkan semua partai 

ke dalam dua partai baru, PDI dan PPP. Golkar adalah partai yang tidak 

boleh disebut partai, karena berada langsung di bawah pengawasan Presiden. 

Atau, dengan kata lain, Golkar adalah ‘mesin pemilu’ rezim Orde Baru. Jika 

Demokrasi Terpimpin hanya bisa mengharuskan orang taat pada MANIPOL-

USDEK, tanpa mengganggu asas partai dan organisasi massa, maka Orde Baru 

mengharuskan semua untuk tunduk pada asas tunggal, yaitu Pancasila. Orde 

Baru adalah pula rezim yang sangat konsisten dalam melaksanakan sentralisasi 

kekuasaan dan sekaligus memperkenalkan uniformitas tatanan masyarakat 

desa. UU 5/1974 praktis menjadikan daerah seluruhnya tergantung pada pusat, 

sehingga pusat pun perlu mempunyai perwakilan di daerah untuk mengurus 

sektor-sektor yang mutlak dikuasainya dan daerah memerlukan kantor 

perwakilan di Jakarta agar kepentingan daerah bisa juga didengar. Ada ‘kanwil’ 

di daerah, ada ‘kantor perwakilan daerah’ di pusat. Dengan demikian, UU 

5/1979 boleh juga disebut sebagai sebuah usaha yang revolusioner yang secara 

total ingin mengubah masyarakat Indonesia. Jika prinsip asas tunggal adalah 

strategi untuk menghapuskan segala perbedaan ideologis, maka UU 5/1979 

praktis merupakan strategi untuk meniadakan keragaman etnis. Undang-

undang pemerintahan desa ini praktis menjadikan semua desa, sebagai kesatuan 

politik yang terendah, seragam. Maka secara struktural segala keunikan struktur 

bahkan landasan kultural desa di seluruh tanah air dijadikan tak berfungsi lagi. 

Tanpa dikatakan, tetapi jelas juga kelihatan bahwa de-ideologisasi publik politik 

dan de-etnisasi politik semakin merupakan ciri dari strategi sosial-politik Orde 

Baru. Karena itu bisalah dipahami kalau semboyan ‘persatuan dan kesatuan’—

dua konsep yang sesungguhnya berbeda—semakin nyaring dikumandangkan, 

sedangkan Bhineka Tunggal Ika hanya tinggal menjadi hiasan di lambang 

Garuda Pancasila.
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Akibat struktural dari sentralisasi kekuasaan, sebagaimana dikukuhkan 

oleh UU 5/1974, tentu telah umum diketahui, yaitu ketergantungan total 

daerah pada pusat. Sedangkan akibat struktural dari asas tunggal sejak awal 

telah pula bisa diperkirakan, yaitu ko-optasi civil society di satu pihak dan 

birokratisasi kepemimpinan di pihak lain. Apalagi keharusan ideologis ini 

diikuti pula berbagai ketentuan yang diwujudkan dalam struktur kenegaraan 

dan strategi sosial. Akibat yang segera kelihatan dari UU 5/1979 ialah penetrasi 

kekuasaan negara yang semakin jauh ke dalam tatanan masyarakat yang paling 

intim dan primordial. Maka begitulah masyarakat desa pun dipisahkan dari 

sistem kelembagaan tradisional mereka. Negara pun telah menjadikan setiap 

desa tak lebih daripada sebuah titik yang sama dengan yang lain dalam tatanan 

kenegaraan. Bahwa hal ini bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana 

termaktub dalam Penjelasan UUD, tidak perlu diperdebatkan. Bukankah telah 

disetujui DPR? Kesemua strategi sosial politik Orde Baru ini memberi dampak 

yang cukup jelas, yaitu negara semakin diperkuat sedangkan masyarakat 

mengalami proses pelemahan. Semuanya tergantung pada pemerintah pusat. 

Daerah pun bukan saja kehilangan bargaining position. Hak tawar menawar, 

tetapi semakin mengalami proses pemiskinan daya kreativitas. 

Kalau telah begini maka proses sosial selanjutnya pun terjadi juga. Secara 

pelan tetapi pasti masyarakat semakin kehilangan kemampuan untuk mengatasi 

dan menyelesaikan persoalan, baik yang ditimbulkan oleh dinamikanya sendiri 

maupun, dan apalagi, yang datang dari luar. Dalam situasi seperti ini, ke 

manakah dan bagaimanakah daerah, terutama yang berada di ‘luar Jawa’, bisa 

menyampaikan keluhannya? Bukan saja struktur pemerintahan dan sistem 

politik telah meniadakan saluran bagi keluhan itu, melalui wacana keluhan itu 

tak bisa disampaikan. Karena wacana telah pula dikuasai negara. ‘Persatuan dan 

kesatuan’, ‘Pancasila’, ‘warisan luhur nenek moyang’, dan sebagainya adalah 

wacana kultural yang menekankan konsensus, tetapi sekaligus menjadikan 

keluhan yang muncul dari pengalaman empirik dinilai tidak sah. Jika saja 

sistem politik dan ideologi konsensual tidak memadai, maka nista sejarah 

terhadap apa yang disebut sebagai ‘ekstrim kiri’ dan ‘ekstrim kanan’ atau segala 

macam ‘bahaya laten’ yang bisa muncul dalam ‘organisasi tanpa bentuk’ pun 

bisa dilancarkan. Kalau hal yang terakhir ini telah terjadi maka segala peralatan 

kekuasaan yang ekstra-konstitusional pun bisa berbicara. Mungkin benar 

secara ideologis Orde Baru tidak bercorak militaristik, tetapi bagaimanakah 

akan membantah dominasi militer dalam personalia dan sistem perilaku ketika 

tantangan terhadap kekuasaan telah dirasakan? Sementara itu, Jawa pun sudah 
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menjadi pusat ekspor manufaktur dan Jakarta bukan lagi ibu kota negara tetapi 

juga pusat peredaran uang yang luar biasa. Lebih dari 60% uang beredar di 

Jakarta.

Tetapi hasrat integrasi, stabilitas politik, dan ‘kesatuan’ yang dijalankan 

oleh Orde Baru sampai pada konsekuensi logisnya yang terakhir ternyata 

adalah jebakan sejarah yang diciptakannya sendiri. Ketika krisis moneter datang 

melanda dan gerakan reformasi mulai mengeras seakan-akan dengan begitu saja 

Orde Baru terjun ke dalam jebakan yang dibuatnya itu. Orde Baru telah berada 

di ambang kejatuhannya. Ketika itulah pula masyarakat-bangsa dikejutkan oleh 

berita bahwa Aceh telah sekian lama merupakan Daerah Operasi Militer. Aceh, 

yang kaya sumber alam, telah bergerak ketika ketidakadilan dalam pembagian 

‘kue pembangunan’, semakin keras mereka rasakan. Ketika DOM diakhiri 

Aceh yang tak pernah membayangkan dirinya terpisah dari Indonesia—juga 

tidak di masa pemberontakan Daud Beureueh—harus melihat sebagian anggota 

masyarakatnya telah memperjuangkan berdirinya ‘negara Aceh’. Separatisme 

telah menjalar ke daerah yang pernah disebut sebagai ‘daerah modal’. Sebagian 

masyarakat Papua pun tak pernah bisa merelakan fakta bahwa daerah mereka 

telah menjadi bagian NKRI, meskipun telah mendapat pengakuan internasional. 

Integrasi Timor Timur sejak semula merupakan cacat Indonesia dalam pergaulan 

internasional. Setelah sekian persen dari penduduk daerah bekas jajahan 

Portugis hilang begitu saja, akhirnya daerah ini lepas dari lingkungan NKRI, 

tetapi bukan tanpa cacatan yang memalukan tentang HAM.

Mendapatkan Kearifan Sejarah?

Orde Baru jatuh dengan cacat sejarah. Presiden Suharto turun di saat bangsa telah 

terluka parah dan negara terancam oleh berbagai corak kekuatan disintegratif. 

Maka Wakil Presiden B. J. Habibie pun menggantikan orang yang dikaguminya. 

Meskipun didukung oleh legitimasi konstitusional ia, yang dianggap ‘anak mas’ 

Orde Baru, tidak mendapatkan legitimasi moral dan politik. Apa pun yang 

akan dikatakan tentang B. J. Habibie, namun ketika menjalankan tugas sebagai 

Presiden di masa transisi itu ia dengan berani mengeluarkan UU Otonomi 

Daerah 22/1999 dan pengaturan keuangannya UU 25/1999. Segala tinjauan 

kritis yang mengatakan bahwa kedua undang-undang ini sesungguhnya bukan 

saja ‘vqq"ncvgÓ."tetapi praktis juga Òvqq"owej"cpf"vqq"uqqpÓ."banyak yang bisa 

dibenarkan. Dikatakan too late, karena bukankah sudah sejak lama semestinya 

desentralisasi itu dijalankan? Dikatakan too much and too soon sebab kedua 
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undang-undang yang memberi tekanan pada kabupaten itu diberikan sekaligus 

ketika tradisi sentralistis yang otoriter masih kuat mencekam dalam kehidupan 

politik. Namun begaimanapun juga harus juga diakui bahwa kedua undang-

undang ini adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan negara 

pada rakyat tanpa menggerogoti hak-hak warga negara yang paling esensial, yaitu 

kesempatan untuk terlibat langsung, bukan sekadar seremonial dan prosedural, 

dalam kehidupan kenegaraan. Kelemahan dalam perundang-undangan bisa 

diperbaiki dan peraturan baru bisa dibuat untuk memperjelas pelaksanaannya, 

tetapi prinsip dasar yang melatarbelakangi kelahirannya jangan dibiarkan 

untuk diubah. Jika secara struktural kedua undang-undang ini mengakhiri 

sentralisasi kekuasaan dan sekaligus menjaga integrasi negara maka dari sudut 

wacana ideologis kedua undang-undang ini mengatakan dua hal lain. Pertama, 

negara telah bersedia untuk mengakhiri perannya sebagai pemegang monopoli 

wacana dan hegemoni makna. Dengan kata lain, otoritarinisme secara resmi 

telah diakhiri. Kedua, daerah diberi kesempatan untuk menjalankan ingenuity 

dan kreativitas untuk mengatasi masalahnya dan merintis masa depan dalam 

konteks negara kesatuan. 

Masih panjang jalan yang harus ditempuh. Gerakan reformasi yang telah 

mengakhiri Orde Baru belum memberikan janji yang dikandungnya. Tetapi 

jatuhnya Presiden Suharto dan dimulainya reformasi seakan-akan membawa 

Indonesia kembali ke masa tahun 1950-an, ketika tuntutan desentralisasi 

sedang menggebu-gebu. Maka tiba-tiba pula masyarakat-bangsa disadarkan 

bahwa masalah desentralisasi dan otonomi bukanlah sekadar hubungan antara 

provinsi dengan pemerintah pusat, tetapi juga antara provinsi dengan kabupaten-

kabupaten. Maka—seperti dulu juga—tuntutan pemekaran provinsi pun terjadi. 

Bahkan bukan pula sekadar itu, juga hubungan kabupaten dengan kecamatan 

maka—juga seperti dulu—pemekaran kabupaten itu dituntut pula. Seakan-

akan dengan tiba-tiba pula reformasi mengingatkan masyarakat-bangsa akan 

kompleksitas dari sebuah negara-bangsa yang bukan saja bersifat multietnis, 

dengan segala embel-embelannya, tetapi juga terdiri atas wilayah-wilayah yang 

mempunyai sumber alam yang berbeda-beda. Regionalisme yang selama ini 

diperlakukan sebagai sesuatu yang ‘haram’, kini dengan berbagai kedok politik 

dan argumen sosial-ekonomis, bahkan antropologis, tampil ke permukaan. 

Sejarah mungkin tidak bisa memberi petunjuk praktis tentang berbagai 

hal yang harus dilakukan agar semua keinginan baik yang dicita-citakan 

berhasil dengan memuaskan. Tetapi jika saja sejarah dipelajari dengan hati 

lapang dan niat untuk mendapatkan kebenaran maka rekonstruksi masa lalu 
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yang dibuatnya bisa juga menunjukkan berbagai corak jawaban yang diberikan 

masyarakat terhadap tantangan yang mereka rumuskan atau yang datang begitu 

saja tanpa diundang. Apakah yang menjadi dasar dari pilihan jawaban yang 

mereka berikan itu? Kekuasaan ataukah harapan akan kesentosaan atau hal 

lain lagi? Jika saja sekadar kearifan bisa didapatkan, secara langsung ataupun 

melalui jalan melingkar, maka jasa sejarah/historiografi sebenarnya telah 

melampaui tugasnya untuk sekadar merekonstruksi peristiwa di masa lalu 

dengan sejujurnya.
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