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A. Latar Belakang Masalah 

Sejak Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 

1945 Indonesia menjadi negara merdeka. Kemerdekaan Indonesia ini tidak diakui 

keabsahannya oleh Belanda. Oleh karena itu pemerintah Belanda pun ikut ambil 

bagian dalam proses penyelesaian atas Indonesia, dan dunia internasional 

mengikuti sikap Belanda tersebut. Berbagai jalur diplomasipun ditempuh untuk 

memecahkan masalah antara Belanda dengan Indonesia. Perundingan-

perundingan diplomatik secara formal dimulai sejak tahun 1946 yaitu Konferensi 

Hoge Veluwe dengan perantaraan Inggris. Dalam perundingan tersebut tidak 
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menghasilkan kesepakatan hanya dicapai beberapa prinsip, yaitu pengakuan de 

facto atas Republik Indonesia (Pulau Jawa saja).1   

Gagalnya Hoge Veluwe disebabkan oleh penentangan - penentangan yang 

kuat di Belanda dan Indonesia. Penentangan yang kuat di negeri Belanda adalah 

dari kelompok orang Katolik Protestan dan Liberal. Sementara Partai Buruh di 

negeri Belanda tetap mendukung azas berunding yang mengakibatkan 

pertengkaran dengan Partai Katolik2 , sedangkan pihak-pihak tertentu di Indonesia 

yang tidak kurang kuatnya menginginkan kemerdekaan Indonesia langsung atau 

"Merdeka 100 persen" adalah dari kelompok Tan Malaka. Ia bersama dengan 

beberapa pemuda yaitu Sukarni, Chaerul Saleh, dan Adam Malik tidak sependapat  

dengan apa yang dicita-citakan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Mereka menjadi 

kelompok oposan kabinet Syahrir. Tan Malaka mengusulkan "Minimum 

Program" sebagai dasar perjuangan yang menekankan kemerdekaan sepenuhnya, 

kerakyatan dan nasionalisasi milik penjajah.3 

Jatuhnya kabinet Syahrir akibat penentangan dan propaganda kelompok 

Tan Malaka, memaksa Syahrir untuk meminta kepada presiden Soekarno 

pemberhentian kabinetnya pada tanggal 23 Pebruari 1946. Pada tanggal 28 

Pebruari keputusan Syahrir diumumkan kepada sidang KNIP. Presiden Soekarno 

menunjuk Tan Malaka untuk menyusun kabinet baru, akan tetapi Tan Malaka 

tidak berhasil. Oleh karena demikian Soekarno pada 2 Maret 1946 menunjuk 

                                                
1 R.Z. Leirissa, Jalur Linggarjati, dalam A.B. Lapian & P.J. Drooglever, 1992,  

Menelusuri Jalur Linggarjati, Jakarta : Grafiti,  halaman 2-3.  
 
2 J. J. P. de Jong, Mitra dalam Perundingan Sutan Syahrir dan H. J. van Mook, Dalam 

A.B. Lapian & P.J. Drooglever, 1992,  Menelusuri Jalur Linggarjati,  Jakarta : Grafiti,  halaman 
73. 

 
3 Suhartono W. Pranoto, 2001, Revolusi Agustus Nasionalisme Terpasung dan diplomasi 

Internasional,Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama, halaman 142. 
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Syahrir untuk menyusun kabinet baru. Akibat bantuan Presiden Soekarno dan 

Wakil Presiden Hatta untuk mendukung "diplomasi”-nya dan berhasilnya partai 

Masyumi dan PNI duduk di dalam kabinet yang baru, maka berhasillah Syahrir 

untuk membentuk kabinetnya yang kedua pada tanggal 12 Maret 1946. Syahrir 

menjabat Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri, sedangkan Amir 

Syarifuddin ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan.  

Pembentukan Kabinet Syahrir kedua ini melestarikan politik "diplomasi" 

yang dianut oleh Syahrir sebagai dapat dilihat di dalam program kabinetnya yang 

antara lain berbunyi: "menjalankan perundingan-perundingan (dengan pihak 

Belanda) berdasarkan atas pengakuan sepenuhnya terhadap Republik Indonesia". 

Kedudukan Syahrir  dengan ini menjadi kuat setelah dia dapat menyampingkan 

pengaruh-pengaruh radikal dari Persatuan Perjuangan (PP) di bawah Tan Malaka 

sehingga dengan penuh kepercayaan dia menghadapi perundingan-perundingan 

dengan Van Mook yang akan diadakan di dalam bulan Maret dan seterusnya 

berdasarkan usul Belanda tanggal 10 Pebruari 1946.4   

Pada tanggal 7 Oktober 1946 delegasi Belanda dan delegasi Indonesia 

mulai berunding lagi dengan tekad mencapai suatu persetujuan. Perundingan-

perundingan itu diadakan dengan perantaraan Lord Killearn dari Inggris. Delegasi 

Belanda, yaitu Commissie General dipimpin Profesor W. Schermerhorn dan 

delegasi Republik dipimpin Sutan Syahrir yang berhasil membentuk kabinet lagi. 

Perundingan diadakan di Jakarta dan Linggarjati, Kabupaten Kuningan. Akhirnya 

pada tanggal 25 Maret 1947 antara kedua belah pihak menandatangani perjanjian 

tersebut. Hasilnya terjadi perbedaan pemahaman tentang bentuk yang diinginkan 
                                                

4 Ide Anak Agung Gde Agung, 1985, Dari Negara Indonesia Timur ke Republik 
Indonesia Serikat, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, halaman 22. 
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kedua belah pihak. Belanda menginginkan terbentuknya Negara Serikat 

sedangkan Indonesia sesuai dengan UUD 1945 berbentuk Negara Kesatuan. 

Berdasarkan perjanjian Linggarjati Belanda mengakui kedaulatan Indonesia 

secara de facto  atas Jawa dan Sumatra dan RI akan menjadi Negara Serikat 

Indonesia.5   

Akibat perbedaan tafsiran tentang isi Persetujuan Linggarjati pada tanggal  

20 Juli 1947, tengah malam pihak Belanda melancarkan Agresi Militer mereka 

yang pertama. Pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk 

menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten)6 , Karena berdasarkan perjanjian 

Linggarjati Indonesia hanya berdaulat secara de facto. Belanda menuntut supaya 

angkatan perang Indonesia dibubarkan dan diganti dengan tentara Belanda. Tetapi 

ditolak sehingga situasi ini menjadi genting. Belanda kemudian menyerang RI dan 

berhasil menduduki Madura, sebagian Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah, Jawa 

Barat kecuali Banten, beberapa daerah di Palembang dan Sumatera Timur.  

Penyerangan Belanda kepada Indonesia ini mempunyai gema 

internasional, sehingga akhirnya PBB memerlukan turun tangan mendamaikan 

kedua belah fihak. Dan tercapailah persetujuan Renville berkat usaha Komisi Tiga 

Negara (KTN) yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Politik Amir 

Sjarifuddin yang menghasilkan Persetujuan Renville itu menimbulkan reaksi 

kontra yang luar biasa besarnya, baik dari kalangan partai-partai maupun militer, 

bahkan banyak fihak-fihak tentara yang tidak sudi melaksanakan hasil Renville. 

                                                
5 R.Z. Leirissa, op.cit., halaman 4. 
6 M.C. Ricklefs, 1992, Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta : Gadjah Mada University  

Press, halaman 338. 
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Nasution antara lain mengatakan dalam bukunya mengenai Renville itu sebagai 

berikut : 

"Untuk kesekian kalinya dikorbankan posisi militer kita untuk 

membuka jalan bagi diplomasi".7  

Akibat persetujuan Renville terjadilah suatu kerugian bagi militer 

Indonesia, dalam kaitan ini Kolonel A. H. Nasution memimpin 22.000 prajurit 

Siliwangi keluar wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda, menuju wilayah 

Jawa Tengah yang dikuasai RI. Peristiwa ini dikenal dengan istilah "Siliwangi 

Hijrah". Dengan demikian di Jawa Barat di atas kertas telah dikosongkan dari 

unsur-unsur kekuatan Republik Indonesia sebagai konsekuensi dari persetujuan 

Renville. 

Di tengah-tengah semakin meningkatnya ketegangan politik ini, pada 

tanggal 29 Januari 1948, diumumkanlah Kabinet Presidentil dengan Wakil 

Presiden, Drs. Mohammad Hatta, sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri 

Pertahanan. Dengan mempunyai program kabinet antara lain : Menyelenggarakan 

hasil persetujuan Renville; Mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat.  

Mengadakan reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Perang; dan Pembangunan.8  

Dalam rangka itu, Pemerintah Hatta menyerukan agar pasukan Militer RI 

yang masih bertahan di daerah-daerah RI tetapi telah dimasukan ke daerah 

pendudukan Belanda oleh Persetujuan Renville (yaitu terkenal dengan daerah 

"Kantong") segera kembali ke daerah yang de jure masuk wilayah RI. Tetapi 

seruan Pemerintah Hatta mengenai hal itu rupanya mengakibatkan perpecahan 

                                                
7 Yahya A. Muhaimin, 1982, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945 – 

1966, Yogyakarta : Gadjah Mada University, halaman 48. 
8 George Mc Turnan Kahin, 1995, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme 

dan Revolusi di Indonesia, Surakarta dan Jakarta : UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, halaman 
234. 
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Militer Indonesia, sebab Tentara Indonesia radikal yang berada di kantong-

kantong di Jawa Barat menolak politik pemerintah dan mereka tidak mau 

memenuhi seruan Hatta. Unit-unit Tentara Indonesia tersebut mengganggap 

pemerintah telah berkolaborasi dengan kolonialis Belanda. Mereka bertekad untuk 

terus berjuang di daerah yang ditinggalkan pasukan TNI yang ber-"hijrah". Pada 

akhirnya kelompok kekuatan bersenjata yang tetap tidak mau mematuhi isi  

Renville membentuk organisasi yang kemudian terkenal dengan sebutan "Darul 

Islam" dengan pimpinan Kartosuwiryo.9  

Untuk yang kedua kalinya, Belanda mengingkari persetujuan Renville dan 

dilancarkannyalah Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Belanda berhasil 

menguasai Ibukota RI Yogyakarta dan para pimpinannya ditangkap dan ditahan 

oleh Belanda. Namun tidak serta merta RI jatuh, karena sebelumnya telah 

dibentuk PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) di Bukittinggi sebagai 

antisipasi. 

Sementara itu sebelum meningggalkan Yogayakarta, Jenderal Sudirman 

sempat mengeluarkan sebuah perintah harian yang ditujukan ke segenap prajurit 

TNI, yaitu agar menjalankan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan 

sehubungan telah diserangnya Yogyakarta yang merupakan pelanggaran gencatan 

senjata oleh Belanda. Panglima Besar membentuk dua Komando Daerah 

Pertahanan yang langsung berada di bawah komandonya, yaitu : 1. Komando 

Daerah Pertahanan Djawa di bawah Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai 

Panglima Tentara Teritorium Djawa (PTTD) dengan markasnya di Yogyakarta, 

yang disebut Markas Besar Komando Djawa (MBKD), 2. Komando Daerah 
                                                

9 G. Moedjanto, 1988, Indonesia Abad ke 20 Jilid 2, Dari Perang Kemerdekaan I sampai 
Pelita III, Yogyakarta : Kanisius, halaman 28. 
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Pertahanan Sumatera di bawah Kolonel Hidayat sebagai Panglima  Tentara dan 

Teritorium Sumatera (PTTS) dengan markasnya MBKS.10 

Atas dasar pertimbangan berhubungan dengan tertawannya pemimpin-

pemimpin RI (kepala negara dengan anggota-anggota pemerintahan lainnya) dan 

untuk segera dapat  mengisi kekosongan pemerintah sipil, PTTD Kolonel 

Nasution mengeluarkan Maklumat No. 2/MBKD pada tanggal 22 Desember, yang 

mengumumkan berlakunya  pemerintahan militer untuk seluruh Jawa, dengan 

sistem pemerintahan gerilya yang bersifat total, yaitu dengan maksud 

menggunakan sistem pertahanan-keamanan rakyat semesta (Hankamrata). Untuk 

mengisi kekosongan di Jawa Barat Divisi I Siliwangi dan pasukan-pasukan 

lainnya  yang dahulu dihijrahkan, dikembalikan dengan cepat ke daerah-daerah 

yang dahulu ditinggalkan tanpa mengenal batas-batas formil yang telah ditetapkan 

di dalam “Renville”. Di situlah mereka memperbaharui perlawanannya terhadap 

Belanda. Terkenal dengan istilah "Long March" Divisi Siliwangi pada masa ini.11  

Dengan berhasilnya serangan pasukan-pasukan RI (terutama dengan 

kejadian Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap Yogyakarta) dunia internasional 

tahu betul, bahwa RI tetap eksis dan bahwa TNI tidaklah hancur sebagaimana 

disiar-siarkan oleh pihak Belanda melalui PBB. 

Atas desakan PBB yang diwakili oleh Merle H.Cochran, akhirnya kedua 

belah pihak dapat dipertemukan di meja perundingan di Jakarta. Setelah dilakukan 

beberapa pertemuan, pada tanggal 7 Mei 1949, tercapailah Persetujuan Rum - 

                                                
10 Pusjarah dan Tradisi TNI, 2000, Sejarah TNI Jilid I (1945-1949),  Jakarta : Mabes TNI, 

halaman 277.  
11 Yahya H. Muhaimin, op.cit., halaman 59. 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 8 

Royen12, yang berisi : Dikeluarkan perintah kepada pengikut-pengikut bersenjata 

Republik untuk menghentikan perang gerilya; Kerjasama dalam hal 

mengembalikann perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan; dan turut 

serta pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud  untuk 

mempercepat penyerahan tanpa syarat kedaulatan yang betul-betul dan penuh 

kepada Negara Indonesia Serikat. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden 

Mohammad Hatta akan berusaha mendesak supaya politik demikian diterima oleh 

pemerintah Republik Indonesia selekas-lekasnya setelah dipulihkan di 

Yogyakarta. 

Ternyata persetujuan Rum-Royen yang diambil oleh kaum politisi dan 

pimpinan negara dirasakan oleh kalangan militer tidak sesuai dengan pandangan 

kaum militer. Panglima Besar Soedirman yang sejak terjadinya penyerangan 19 

Desember, dan ditawannya para pimpinan negara terus memberikan pimpinan 

perlawanan terhadap Belanda dengan intensif sekali sehingga mencapai kemajuan 

besar, logis bilamana dia yang merasa terpukul semangatnya oleh persetujuan 

Rum-Royen itu. Kata-kata di dalam fasal 1 dari persetujuan tersebut cukup 

membenarkan logika itu, sebab dalam fasal satu itu Angkatan Perang RI hanya 

dinamakan sebagai "pengikut bersenjata" (the Republican armed Adherents). Hal 

ini menimbulkan anggapan dikalangan militer, bahwa pemimpin-pemimpin 

negaranya tidak menghargai, bahkan merendahkan angkatan perangnya sendiri.13   

Untuk menanggapi rencana perundingan selanjutnya dalam KMB, setelah 

melihat sepak terjang Belanda terhadap RI dan tentaranya. Yang banyak 

                                                
12 Lebih lanjut mengenai persetujuan Rum-Royen lihat Ide Anak Agung Gde Agung, 

1995, Pernyataan Rum-Roijen (Rum-Van Roijen Statement) 7 Mei 1949, Yogyakarta dan Surakarta 
: Yayasan Pustaka Nusatama dan Sebelas Maret University Press. 

13 Yahya H. Muhaimin, op.cit., halaman 61-62.  
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merugikan pihak RI, terutama bagi militernya. Mengakibatkan TNI mengikuti 

jalan politik Belanda tersebut sebagai upaya dari satu pihak. Hal itu dapat dilihat 

dari TNI yang tidak akan membiarkan Belanda melanggengkan kekuasaannya 

lewat RIS. TNI memandang RIS bukanlah tujuan terakhir, TNI tetap pada 

pendirian semula sesuai dengan proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 

bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.14  

Hal itu dapat dilihat ketika sebelum KMB pada 1 Agustus terjadi 

kesepakatan cease fire antara RI dan Belanda atas prakarsa PBB. Gencatan senjata 

tersebut tidak menjadikan TNI berpangku tangan saja dan tidak berbuat apa-apa. 

Secara ilegal TNI tetap berjuang bergerilya di bawah.15 Di daerah-daerah yang 

sebelumnya telah dapat dikuasai dan berada baik di bawah kontrol Pemerintah 

Militer di Jawa Barat, masa cease fire ini dijadikan masa menggalang kekuatan 

politik rakyat Jawa Barat. Mengetahui bahwa setelah tercapainya KMB, Negara 

Pasundan akan masuk secara sah menjadi negara Bagian dari RIS dan akan 

diadakan plebisit untuk menentukan  nasib berikutnya, maka TNI sudah jauh-jauh 

hari akan berupaya mendahului plebisit tersebut. Dengan jalan politik militernya 

di Jawa Barat di bawah Letnan Kolonel A. Gani dari Divisi Siliwangi telah 

merencanakan langkah-langkah politik untuk melikuidasi Negara Pasundan. 

Dalam kaitannya dengan masalah politik penglikuidasian tatanan federal 

di Indonesia, Sundhaussen mengemukakan bahwa proses melikuidasi negara-

negara federal itu kadang memerlukan kekerasan atau suatu gabungan antara 

kekerasan dan tindakan politik. Dalam kasus-kasus negara-negara federal di Jawa 

Tengah serta Jawa Timur dan Madura, kedua hal itu tidak diperlukan. Kedua 
                                                

14 Penjelasan InternTentang Tingkatan Perjuangan No.14/MBKD/Peng./49. 
 
15 Maklumat No. 14 No.:33/MBKD/49,  tanggal 5 Mei 1949. 
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negara federal itu merupakan yang paling akhir yang diciptakan Belanda dan tidak 

mempunyai  perbedaaan identitas kultural, linguistik, atau  etnik dengan penduduk 

di daerah pusat RI sekitar Yogyakarta. Menjelang akhir Januari 1950 badan-badan 

legislatif kedua negara federal  itu memutuskan untuk bergabung dengan 

Republik.16 

Berbeda halnya dengan masalah di Negara Pasundan, satu-satunya negara 

federal lainnya di Pulau Jawa, situasinya berlainan. Negara bagian itu yang secara 

formalnya meliputi seluruh provinsi Jawa Barat lama, kecuali Banten penduduk 

utamanya adalah orang Sunda yang merupakan golongan etnik, kultural, dan 

linguistik tersendiri. Dibandingkan dengan kedua negara federal Jawa yang 

disebut tadi, jelas ada alasan yang kuat untuk mempertahankan negara bagian 

Pasundan. 

Tetapi karena Divisi Siliwangi telah memilih untuk menentang tatanan 

federal, nasib negara bagian Pasundan sudah ditentukan. Sejumlah perwira Sunda 

mendukung gagasan untuk mempertahankan negara Pasundan, tapi yang paling 

terkemuka di antara mereka  Sukanda Bratamanggala dan Akil, telah dimutasikan, 

yang pertama ke Kalimantan dan yang kedua ke Sumatera. Sekarang Divisi itu 

dipimpin oleh seorang Jawa, Kolonel Sadikin. Kepala Staf Markas Besar Divisi 

dan wakil-wakilnya, yakni Letnan Kolonel Eri Sudewo dan Letnan Kolonel 

Soetoko, semuanya orang Jawa. Letnan Kolonel A. Gani, seorang Jawa dari 

Cirebon, menjabat Gubernur Militer Jawa Barat, tidak seorang pun di antara 

mereka bermaksud untuk membiarkan eksistensi negara Pasundan.17 

                                                
16 Ulf Sundhaussen, 1982, Politik Militer Indonesia 1945-1967; Menuju Dwi Fungsi 

ABRI, Jakarta : LP3ES, halaman 91. 
 
17 Ibid. 
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Ketika Divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat sesudah Belanda 

melancarkan agresinya yang kedua, maka sesuai dengan rencana operasional 

Nasution, mereka membentuk administrasi militer mereka sendiri di daerah-

daerah yang mereka kuasai. Setelah dicapai gencatan senjata dengan Belanda, dan 

bahkan setelah pemerintah federal memulai tugasnya, Divisi Siliwangi terus 

memerintah daerah yang dikuasainya secara efektif. Soetoko, yang membawahkan 

seksi politik dalam Markas Besar Divisi Siliwangi, pada awal Januari 

memerintahkan A. Gani untuk mempersiapkan likuidasi Negara Pasundan dengan 

cara-cara politik.18  

Adapun kebijakan-kebijakan politik yang dijalankan oleh TNI pada waktu 

itu yaitu menggambungkan cara-cara militer dengan sipil. Dimana militer menjadi 

subordinasi pihak sipil begitu juga sipil sepenuhnya tergantung pada militer. Di 

Jawa Barat dalam melikuidasi Negara Pasundan, TNI melakukannya dengan 

langkah-langkah politik sebagai berikut : Memperkuat terus-menerus 

pemerintahan militernya sedemikian sehingga wilayah Pasundan hanya kantor dan 

halamannya saja.; Mempengaruhi pegawai sipil Pasundan agar dapat berhenti dan 

menjadi pendukung Republik.; Membantu dan menyampaikan resolusi-resolusi 

dari masyarakat yang isinya menuntut dibubarkannya Negara Pasundan dan 

kembali ke RI.; Mengikat dan mempengaruhi para buruh, pelajar dan masyarakat 

agar secara spontan menyatakan sikap tegas menentang Negara Pasundan serta 

menuntut kembalinya RI. Kesemua upaya-upaya ke arah likuidasi itu harus 

berhasil sebelum disahkannya RIS dalam KMB.19  

                                                
18 Ibid, halaman 92. 
 
19 Surat nomor 93/g/49 tertanggal 14 November 1949, dari Kastaf. Terr.G.M. IV Let.Kol. 

A. Gani kepada Gubernur Sipil Jawa Barat Sewaka, bersifat sangat rahasia. Surat itu berisikan 
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Dari langkah-langkah politik TNI tersebut kesemuanya mengacu pada 

indoktrinasi yang dilakukan para perwiranya. Di sini yang menjadi tulang 

punggung  pelaksana kebijakan politik TNI ada pada para Perwira Pembina 

Territorialnya20. Di Jawa Barat dilakukan oleh Divisi Siliwangi. Mereka inilah 

yang bergerak dari bawah dan bertugas untuk mampu mempengaruhi rakyat desa 

sehingga menjadi bagian dari kepentingan TNI. Syarat utama yang diembankan 

kepada para perwira Territorial yaitu selain bertugas dalam penjagaan 

keamananan wilayahnya juga harus mampu bersatu erat dan padu dengan Lurah 

atau Camat setempat.21 

Perwira-perwira Siliwangi memberikan indoktrinasi kepada penduduk 

desa, di mana mereka menjelaskan bahwa Republik telah berperang melawan 

Belanda sementara negara Pasundan  bekerjasama dengan penjajah dan masih saja 

berkomplot dengan Belanda. Penduduk desa diminta untuk memilih antara 

"pejuang-pejuang kemerdekaan" dan "kaum kolabolator". Tidaklah mengherankan 

bahwa penduduk memilih untuk menandatangani petisi yang menuntut 

pembubaran Negara Pasundan, dan hal itu mereka lakukan dengan senang hati, 

dan seringkali dengan suara bulat. Di samping  itu, diselenggarakan demonstrasi-

demonstrasi untuk mendukung pernyataan bahwa Jawa Barat berhasrat untuk 

                                                                                                                                 
perihal sikap TNI  terhadap Negara Pasundan. Surat tersebut dapat dijadikan sebagai dokumen 
utama dalam penulisan ini. Karena dalam surat tersebut disebutkan bagaiman politik yang harus 
diambil oleh TNI dalam melikuidasi Negara Pasundan. 

 
20 Perwira Pembina Teritorial merupakan pembina wilayah untuk menjadi landasan 

pertahan dan pembagunan bangsa. Syarat utamanya ialah berakar dan berpadu dengan rakyat. Dari 
sifat wilayah itu, berkembang aspek-aspek tertentu, seperti kekaryaan, operasi karya, pertahanan 
sipil, dan pertahanan rakyat. Kewilayahan itu meningkat menjadi pengakuan TNI sebagai salah 
satu kekuatan rakyat di tahun 1960-an. Dan ini mempengaruhi perkembangan doktrin TNI 
seterusnya. (Abdoel Fattah, 2005, Demiliterisasi Tentara; Pasang Surut Politik Militer 1945-2004, 
halaman 61). 
 

21 Abdoel Fattah, 2005, Demiliterisasi Tentara ; Pasang Surut Politik Militer 1945-2004, 
Yogyakarta, LKIS, halaman 82. 
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segera digabungkan dengan RI. Di bawah hantaman-hantaman ini, pemerintah 

Pasundan ambruk, dan kepala negara Pasundan mengundurkan diri. Sesudah itu, 

pemerintah di Jakarta pada awal Pebruari 1950 mengangkat bekas Gubernur 

Republiken di Jawa Barat, Sewaka, sebagai komisaris dengan tugas memimpin 

pemerintah di Pasundan.22 

Sebulan setelah resminya RIS disahkan dalam KMB, di Jawa Barat timbul 

suara-suara dari bawah yang menghendaki dibubarkannya Negara Pasundan dan 

kembali ke RI. Aspirasi-aspirasi yang disertai dengan tindakan-tindakan tegas 

tersebut datang dari berbagai lapisan masyarakat Jawa Barat, terutama rakyat di 

pedesaan. Tidak kurang juga datang dari instansi di bawah Negara Pasundan 

Sendiri. Seperti yang terjadi di daerah Karesidenan Cirebon dan sekitarnya.23  

Dari latar belakang tersebut penting kiranya dikaji lebih mendalam lagi 

tentang keterlibatan TNI dalam melikuidasi tatanan federal di Jawa Barat. 

Mengingat wilayah Jawa Barat yang sangat kompleks dengan situasi dan kondisi 

politik serta keamanannya, ditandai dengan adanya berbagai golongan yang saling 

bertentangan satu sama lainnya. Sementara TNI berada pada posisi yang sulit 

pada waktu itu, karena harus berjuang untuk menegakkan NKRI. Selain harus 

mengusir Belanda juga berperang dengan saudara sendiri karena perbedaan 

idiologi. TNI dituntut meng-Indonesia-kan segala yang ada dan hilangnya unsur-

unsur yang berbau penjajah, termasuk Negara Pasundan. 

TNI melihat sejak Negara Pasundan buatan Kartalegawa sampai Negara 

Pasundan hasil Konferensi Jawa Barat dalam pembentukannya tidak lepas dari 

                                                
22 Ulf Sundhausen, op. cit., halaman  94. 
 
23 Resolusi-resolusi penentangan terhadap Negara Pasundan  dalam bendel Arsip Intel 

Divisi Siliwangi 1949. 
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campur tangan Belanda dengan Recomba dan agen-agen federalisnya. Karena 

memang pada waktu itu seperti yang diutarakan oleh para pengamat luar negeri 

melihat bahwa pembubaran RIS adalah suatu tindakan tergesa-gesa. Tindakan 

tersebut semata-mata hanya didorong oleh perasaan anti Belanda saja, tanpa 

melihat kondisi Indonesia yang pluralistis. Yang  menjadi persoalan adalah bukan 

dengan sistem ketatanegaraan federal atau bukan federal melainkan keinginan 

TNI menyelesaikan revolusi yang menggebu-gebu. Dengan demikian segala 

sesuatu yang dicampuri oleh Belanda harus hilang dari bumi Indonesia.24 

Dengan melihat kembali secara rinci dengan tinjauan historis mengenai 

keterlibatan TNI tersebut, akan menjadikan satu benang merah dan bukti historis 

bahwa memang sejak awal berdirinya Republik Indonesia TNI memegang 

peranan yang sangat penting. Usaha-usaha politiknya pada waktu itu dikarenakan 

suatu keterpaksaan akan keadaan yang mendesak. Hal itu memberikan implikasi 

pada keterlibatan berikutnya di kancah perpolitikan Indonesia sampai jatuhnya 

Era Soeharto tahun 1998.25 

  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dibuat beberapa 

perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Perumusan 

masalah yang akan diajukan adalah : 

1. Bagaimana kondisi politik dan dinamika ketentaraan di Jawa Barat 1945-

1948 ? 

                                                
24 George Mc Turnan Kahin, op.cit., halaman 570. 

 
25 Abdoel Fattah, 2005,  Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004, 

Yogyakarta, LKIS, halaman 88, 263-264, 304-305, 357. 
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2. Bagaimana terbentuknya Negara Pasundan di Jawa Barat 1947-1950 ? 

3. Bagaimana politik  pemerintah  Indonesia (TNI)  dalam melikuidasi Negara 

Pasundan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian yang dilakukan bertujuan untuk : 

1. Mengetahui kondisi politik dan dinamika ketentaraan di Jawa Barat 1945-

1948. 

2. Mengetahui terbentuknya Negara Pasundan di Jawa Barat 1947 – 1950. 

3. Mengetahui politik  pemerintah Indonesia (TNI) dalam melikuidasi Negara 

Pasundan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk melengkapi temuan-

temuan penelitian sebelumnya. Terutama memberi sumbangan bagi 

kelengkapan sejarah lokal  daerah Jawa Barat. Khususnya tema-tema Jawa 

Barat di zaman revolusi yang syarat dengan problematika politik. Selain itu 

penulisan ini juga dimaksudkan sebagai suatu sumbangsih bagi 

pembendaharaan sejarah militer di Indonesia. 

2. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah karya penelitian 

tentang masa revolusi di daerah Jawa Barat. Menjadikan peranan ilmu sejarah 

akan semakin nyata dan akan terus berkembang. Penelitian ini diharapkan 
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dapat memberikan manfaat bagi kepentingan pendidikan dan penelitian 

lanjutan.  

 

E. Tinjauan Pustaka 

Anthony J. S. Reid dalam bukunya yang berjudul Revolusi Nasional 

Indonesia (1996), memaparkan corak dan karakteristik revolusi kemerdekaan 

Indonesia dalam kaitannya dengan badan-badan perjuangan. Menurut Reid, 

Laskar Rakyat merupakan suatu organisasi badan perjuangan yang populer selama 

perang kemerdekaan. Badan-badan perjuangan yang dibentuk sesaat setelah 

proklamasi kemerdekaan, dapat menggantikan tentara yang seharusnya menjadi 

kekuatan tunggal milik pemerintah RI. Pemuda - pemuda berpendidikan Jepang, 

berbagai kelompok agama, etnis, dan kelompok pemuda lain, bersama-sama 

membentuk badan-badan perjuangan. Buku ini digunakan sebagai pijakan untuk 

mengetahui sifat-sifat revolusi Indonesia, termasuk sifat dan variasi dari badan-

badan perjuangan periode 1945-1949. 

Buku Robert Bridson Cribb yang berjudul Gejolak Revolusi di Jakarta 

Tahun 1945 – 1949, Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni dapat dijadikan 

rujukan bagi peminat atau ilmuwan sejarah yang hendak mengkaji sejarah lokal di 

Indonesia periode 1945 – 1949. Cribb mengupas sisi lokal sejarah revolusi 

Indonesia yang keterkaitannya dengan sejarah nasional sangat terjaga. Diuraikan 

juga mengenai Negara Pasundan ciptaan Soeriakartalegawa yang didirikan tahun 

1947 dan Negara Pasundan yang kemudian berhasil didirikan oleh Belanda tahun 

1948, dalam kajiannya yang ditekankan pada dikotomi Negara – Bangsa. Cribb 

menerangkan bahwa sejarah perpolitikan Indonesia adalah sebagai suatu 
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pergulatan yang terus menerus  antara dua kepentingan ini, yaitu “kepentingan 

negara” di satu pihak dan “kepentingan bangsa” di lain pihak. 

Buku yang ditulis A. H. Nasution yang berjudul Sekitar Perang 

Kemerdekaan Indonesia (SPKI) yang terdiri dari 11 jilid memberikan banyak 

gambaran luas mengenai keseluruhan kejadian dalam periode 1945 – 1949. 

Penulisan buku ini didukung oleh data-data otentik dan juga didasarkan pada 

pengalaman Nasution semasa perang kemerdekaan berlangsung.  

George Mc Turnan Kahin dalam Bukunya Refleksi Pergumulan Lahirnya 

Republik, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia (1995), memuat tentang sistem 

politik federal yang digagas oleh Van Mook untuk kepentingan Belanda. Dimana 

Belanda mempunyai interpensi kuat di tiap-tiap negara bagian yang dibuatnya. Ini 

upaya Belanda agar tiap negara bagian mencerminkan kehendak Belanda. Dalam 

subbab Pasundan diuraikan struktur kekuasaan yang sebagian didukung oleh 

kaum oportunis politik, terutama yang merasa bahwa kedudukan mereka di bawah 

Republik tidak memadai, dan sedikit orang Sunda. Belanda di Jawa Barat benar-

benar menguasai, angkatan perangnya memegang peranan politik yang sangat 

penting jauh lebih langsung dan nyata dibandingkan dengan yang terjadi di 

Indonesia Timur. 

Dalam buku Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat 

(1985) merupakan buku yang ditulis oleh pelaku sejarah, yaitu Ide Anak Agung 

Gde Agung yang memainkan peranan politik ketika awal terbentuknya NIT 

sampai dibubarkannya berhubungan dengan terbentuknya kembali Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Buku ini dijadikan acuan karena berisikan sejarah 

dengan latar belakang peristiwa awal berdirinya negara bagian pertama yang 
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dibuat van Mook yaitu NIT. Buku ini sangat mendukung terutama dalam 

memberikan informasi sejarah awal dari penerapan gagasan Belanda dengan 

bentuk federasi bagi Indonesia. Karena setelah NIT terbentuk memberikan 

pengaruh yang besar terhadap pembentukan-pembentukan negara-negara bagian 

lainya seperti halnya Negara Pasundan. Secara gamblang buku ini 

mengungkapkan peritiwa sebelum NIT terbentuk yang dimulai dengan Konferensi 

Malino pada tanggal 16 Juli 1946, Konferensi Denpasar tanggal 7 Desember 1946 

yang merupakan resminya NIT berdiri dengan presidennya Soekawati. Juga 

menguraikan daripada kabinet-kabinet yang terbentuk di NIT, sampai saat-saat 

krisis NIT yaitu harus bubar dan kembali bergabung menjadi NKRI. 

Untuk mengetahui awal mula digagasnya Negara Pasundan kedua, 

digunakan juga referensi yang ditulis J.M.A. Tuhuteru yang berjudul Riwajat 

Singkat Terdirinja Negara Pasoendan (tanpa tahun terbit). Buku ini masing 

menggunakan ejaan lama yang belum disempurnakan. Isinya memaparkan secara 

kronologis dari jalannya Konferensi Jawa Barat I sampai Konferensi Jawa Barat 

III yang kemudian menetapkan Jawa Barat menjadi Negara Pasundan. Penulis 

buku tersebut menguraikan jalannya konferensi-konferensi dari notulen-notulen 

yang dibuat dalam Konfrensi Jawa Barat I, Konferensi Jawa Barat II, dan 

Konferensi Jawa Barat III. Seperti yang disampaikan dalam pengantarnya, bahwa 

tulisan itu hanya berupa ringkasan dari apa yang dianggap penting dan memiliki 

nilai dokumenter dari Konferensi Jawa Barat pertama sampai ketiga. 

Selain itu juga digunakan bahan-bahan pustaka berupa manuskrip yaitu 

berupa tesis-tesis yang mengkaji masalah Negara Pasundan. Pertama Tesis dari 

Ba’in yang berjudul Terbentuk dan Runtuhnya RIS 1945 – 1950. Tesis tersebut 
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mengkaji peristiwa-peristiwa politik kenegaraan yang terjadi di Indonesia antara 

1949–1950. Fokus kajiannya diletakkan pada gerakan-gerakan yang menghendaki 

dihapuskannya tatanan federal dan usaha-usaha kaum republiken dalam 

melikuidasi negara-negara federal. Dengan fokus objek penelitian pada negara-

negara bagian yang terpenting saja meliputi Negara Indonesia Timur, Negara 

Pasundan, dan Negara Sumatera Timur. 

Menurut Ba’in bahwa aksi-aksi dan resolusi-resolusi serta mosi-mosi 

untuk menghapuskan negara-negara bagian dan memasukkannya ke dalam RI di 

tiga negara bagian tersebut tampaknya berlangsung secara spontan. Dapat 

dikatakan bahwa tidak ada kekuatan ekstern yang menggerakkan aksi-aksi 

mereka. Namun dalam perkembangannya memang terdapat unsur luar dalam 

gerakan mereka itu, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). Walaupun 

kehadirannya adalah juga dikehendaki oleh para demonstran tersebut. Jadi di sini 

terjadi simbiosis mutualisme antara para demonstran pendukung negara kesatuan 

dan TNI.  

Dalam hal ini militer (TNI) memegang peranan penting dalam 

pembubaran negara-negara bagian, terutama Negara Pasundan, Negara Sumatra 

Timur dan Negara Indonesia Timur. Karena usaha-usaha untuk mempertahankan 

sistem federal di ketiga negara bagian tersebut didukung oleh kekuatan-kekuatan 

militer yang cukup kuat. Di Negara Pasundan di samping terdapat 

veiligheidsbataljons (batalyon-batalyon keamanan) juga ada Angkatan Perang 

Ratu Adil (APRA) di bawah pimpinan Westerling  yang berusaha 

mempertahankan eksistensi Negara Pasundan. Sebagai anggota KNIL di 

Pasundan dan Negara Sumatera Timur yang menunggu didemobilisasi juga 
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menunjukkan rasa simpati terhadap perjuangan tokoh-tokoh federalis di kedua 

negara bagian tersebut.  

Demonstrasi-demonstrasi untuk menuntut pembubaran Negara Pasundan 

pun semakin meningkat pesat, karena rakyat mempunyai pendukung setia yang 

sama-sama memiliki tujuan untuk segera mungkin membubarkan Negara 

Pasundan, yakni TNI. Di bawah hantaman-hantaman tersebut pemerintahan 

Pasundan akhirnya ambruk, dan wilayahnya dimasukkan ke dalam RI . 

Kedua, tesis Agus Mulyana yang berjudul Negara Pasundan 1947-1950 

Gejolak Menak Sunda Menuju Integrasi Nasional. Tesis tersebut mencoba 

menelusuri bagaimana respon menak Sunda pada masa revolusi (1947 – 1949). 

Peristiwa yang menjadi fokus respon tersebut adalah masa berdiri dan berakhirnya 

negara Pasundan. Jalannya roda pemerintahan Negara Pasundan kedua banyak 

mengalami tekanan dari Belanda. Agresi Militer II dinilai oleh para menak 

sebagai pelanggaran terhdap konsepsi negara federal yang menghendaki 

kebebasan. Bahkan Belanda juga mengancam akan melakukan penangkapan 

terhadap menak-menak di Negara Pasundan yang garis politiknya bertentangan 

dengan Belanda. 

Menurut Agus pengingkaran yang dilakukan Belanda semakin 

memperkuat menak-menak untuk melakukan proses integrasi pada kekuatan lain 

yaitu Republik Indonesia. Dengan demikian Negara Pasundan kedua tersebut 

menjadi semacam instrumen yang menggabungkan kelompok menak untuk 

menuju pada proses integrasi. Dapat dikatakan bahwa Negara Pasundan ini 

semacam jembatan ke arah integrasi. Dengan berpijak pada teori Talcot Parsons 

yang menyatakan bahwa sistem budaya sangat menentukan sistem sosial yang 
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merupakan struktur masyarakat yang mana dalam sistem sosial ini terdapat sistem 

politik. Hal tersebutlah yang memudahkan menak Sunda melakukan integrasi.  

Selain itu digunakan pula rujukan pustaka yang berkaitan dengan sejarah 

militer. Diantaranya skripsi dari Yahya A. Muhaimin yang telah dibukukan 

berjudul Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945 – 1966 (1982). 

Dalam buku tersebut Muhaimin memaparkan sejarah perjalanan lahirnya TNI. 

Muhaimin mengkaji  keterlibatan militer Indonesia dalam politik dalam rentang 

waktu antara tahun 1945 – 1966. Buku ini mengetengahkan permasalahan 

“Mengapa Tentara Indonesia memainkan peranan politik sampai kemudian 

memegang posisi dominan, dan bagaimana proses perkembangan itu 

berlangsung.” Mencakup peristiwa yang berlangsung 21 tahun dengan 

permaslahan yang sangat kompleks. Sehingga buku ini lebih sekadar pengantara 

saja untuk memahami periode 1945-1966. 

Buku ini mencoba dengan sistematika yang mendasarkan pada kronologi 

tiap-tiap perkembangan dapat memahami seluk-beluk militer di dalam politik 

Indonesia. Secara umum buku ini menguraikan tentang masalah kehidupan militer 

di Indonesia. Dimulai sejak awal berdirinya Republik Indonesia sampai kepada 

zaman di mana terjadi perubahan yang signifikan, dan itu menyangkut daripada 

militer negeri ini. TNI, yang nota bene di masa Orde Baru mampu menjadi faktor 

dominan negeri ini dengan jargonnya Dwifungsi ABRI, ABRI masuk desa, dan 

lain sebagainya. Kesemuanya mengindikasikan aktifnya fungsi militer di dalam 

kancah atau ranah sipil. 

Muhaimin dengan kajiannya yang cukup mendalam mencoba menggali 

akar permasalahan mengapa militer di Indonesia seperti itu. Dengan memakai 
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rambu-rambu teori dan kajian sebelumnya Muhaimin berhasil menarik benang 

merah tentang perkembangan militer di Indonesia. Bahwa militer di Indonesia, 

TNI lahir dari latar belakang individu dengan berlainan ideologi, TNI lahir tidak 

dipersiapkan untuk menghadapi musuh secara terencana, tetapi kelahirannya 

ketika musuh itu telah ada, sehingga sifatnya asal ada.  

Buku hasil dari disertasi doktoral Abdoel Fattah berjudul Demiliterisasi 

Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945 – 2004 merupakan buku mutakhir 

yang dijadikan rujukan, karena buku tersebut juga mengetengahkan masalah 

keterlibatan TNI dalam politik di Indonesia. Abdoel Fattah melihat bahwa peran 

sertanya TNI dalam dunia politik berlangsung secara pasang surut. Berdasarkan 

kajian-kajian politik militer di Indonesia sebelumnya, Abdoel Fattah menjelaskan  

bahwa periode 1945 sampai 1998 adalah masa-masa di mana militer sangat 

terlibat dalam pentas politik Indonesia. Sampai jatuhnya rezim Soeharto yang 

dijadikan acuan berangsur-angsurnya TNI meninggalkan politik praktisnya. Sejak 

bergulirnya Reformasi, TNI mulai membenahi dirinya dan memunculkan suatu 

paradigma baru yaitu dengan melakukan redefinisi, reaktualisasi dan reposisi 

menyangkut peran dan kewajibannya. Dengan mengutamakan profesionalisme 

sebagai alat pertahanan negara saja. Dengan paradigma barunya tersebut TNI 

berusaha akan mengawal demokrasi di Indonesia tanpa mencampuri urusan 

politik yang sepenuhnya menjadi tugas sipil. 

Kajian tentang masa Revolusi fisik atau perang kemerdekaan sudah cukup 

banyak. Sementara itu sedikit sekali yang membahas tentang pergolakan-

pergolakan di daerah-daerah yang diduduki Belanda, terutama mengenai usaha-

usaha Belanda dalam mendirikan negara-negara bagian sebagai bagian dari politik 
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pecah belahnya. Begitu juga dengan kajian mengenai proses likuidasi negara-

negara boneka buatan Belanda, walaupun di antaranya ada yang mengulas proses 

pembubaran negara boneka tersebut, namuan hanya berupa uraian singkat saja. 

Berdasarkan kenyataan itu, maka penelitian ini menjadi perlu dilakukan untuk 

menggali kenyataan sejarah yang mendasar dari proses likuidasi terhadap negara 

bagian kedua terbesar tersebut. Bagaimana sesungguhnya proses likuidasi Negara 

Pasundan itu berlangsung ? Siapakah yang berperan langsung dalam melakukan 

likuidasi Negara Pasundan ? Bagaimana akhir dari Negara Pasundan dan ekses-

ekses politik yang ditimbulkan setelah dilikuidasinya Negara Pasundan ? Hal ini 

penting dilakukan karena selama ini belum banyak pustaka-pustaka yang 

memaparkan secara menyeluruh dan mendasar mengenai proses likuidasi Negara 

Pasundan di Jawa Barat. 

 

F. Metode dan Sumber Penelitian 

 Metode sejarah dalam studi sejarah adalah suatu proses menguji dan 

menganalisis secara kritis rekaman peninggalan masa lampau.26 Penelitian yang 

dilakukan adalah dengan menggunakan metode sejarah kritis. Langkah-langkah 

itu dibagai dalam beberapa tahapan. Pertama dengan heuristik, yaitu pengumpulan 

data-data yang diperlukan dalam penelitian. Data-data yang digunakan berupa 

sumber primer dan sekunder. Adapaun sumber primer berupa dokumen dan arsip 

yang diperoleh dari Sub Dinas Dokumentasi Mustak Pembinaan Mental TNI AD 

dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam penelitian sejarah, dokumen dari 

suatu peritiwa sangat penting artinya sebab dokumen adalah saksi dari sebuah 

                                                
26 Louis Gottschalk, 1975,  Mengerti Sejarah,  Jakarta : UI Press, halaman 32. 
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peristiwa penting atau kejadian masa lampau dengan tingkat kepercayaan paling 

tinggi. Dalam dokumen tersimpan fakta-fakta dari peristiwa sejarah masa lampau. 

Adapun dokumen-dokumen tersebut terdapat dalam beberapa bendel, yaitu: 

1. Bendel MBKD, Buku Induk I Jilid I Bab IV tentang Perang Kemerdekaan 

II, Sub Bab 6 MBKD. 

2. Bendel Markas Besar TNI AD Dinas Sejarah Militer Inventaris Bagian 

Dokumen Sejarah, terdiri dari : 

a. Bendel Intel Divisi IV Siliwangi 1949. 

b. Bendel Intel Jawa Barat 1949. 

c. Bendel Operasi Divisi IV Siliwangi 1949. 

d. Bendel Operasi Jawa Barat Tahun 1949. 

Selain itu juga digunakan beberapa arsip dari koleksi Arsip Nasional 

Republik Indonesia (ANRI) di Cilandak Jakarta Selatan. Dari ANRI diperoleh 

beberapa dokumen dalam inventaris arsip : 

1. Sekretariat Negara RI Yogyakarta (Desember 1949-September 1950). 

2. Sekretariat Negara RI. 

3. Kabinet Perdana Menteri RI Yogyakarta 1949-1950. 

4. Kementerian Penerangan 1949-1950. 

5. Kabinet Presiden RIS (20 Desember 1949-6 September 1950). 

Dalam penelitian ini digunakan pula riset literatur untuk melengkapi data-

data yang belum lengkap dari sumber primer. Buku-buku, artikel atau referensi 

lain menjadi data sekunder yang menunjang penelitian ini. Referensi ini 

digunakan untuk mendukung data utama berupa dokumen. Untuk keperluan itu  

dikumpulkan buku-buku, majalah-majalah, surat kabar dan tulisan lain yang 
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mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Studi pustaka dilakukan di Perpustakaan 

Pusat UNS, Perpustakaan FSSR UNS, Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan 

Nasional Republik Indonesia (PNRI) di Salemba Jakarta Timur, Perpustakaan 

Daerah Jawa Barat di Bandung, Perpustakaan Mada LVRI Jawa Barat di 

Bandung, Perpustakaan KODAM III Siliwangi, Perpustakaan Disbintalad, 

Perpustakaan Pusat UNPAD, Perpustakaan Fakultas Sastra UNPAD, dan dari 

situs-situs internet yang berkaitan. 

Kedua adalah tahap kritik sumber yaitu tahapan pengolahan data yang 

telah berhasil dikumpulkan, baik dengan kritik intern maupun kritik ekstern. 

Kritik intern dilakukan untuk mencari keaslian isi data, sedangkan kritik ekstern 

bertujuan untuk mencari keaslian sumber. Kritik sumber ini dimaksudkan untuk 

mencari keotentikan sumber sehingga akan diperoleh data yang benar-benar 

valid.27  

Proses selanjutnya adalah tahap interpretasi atau tahapan penafsiran 

terhadap data yang telah dianalisis dalam tahap kritik. Dalam tahap ini dilakukan 

penafsiran-penafsiran terhadap data-data yang sudah terseleksi dengan 

disesuaikan pada tema yang dibahas dengan menggunakan analisis historis kritis. 

Hal ini dimaksudkan untuk berusaha menguraikan setiap kejadian dan 

mendeskripsikannya dalam jalinan kausalitas atau sebab-akibat persitiwa itu 

secara kronologis. Data-data yang tersedia akan menjadi tajam dan hidup apabila 

analisis terhadap sumber yang ada sangat kritis. Sumber tersebut akan 

menentukan seberapa bermutunya tulisan yang dihasilkan. 

                                                
27 Ibid., halaman 95. 
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Terakhir adalah tahap yang disebut dengan historiografi, yaitu penulisan 

sejarah berdasarkan pada data-data yang telah melewati tiga tahap tadi. Dalam 

penelitian ini historiografi diwujudkan dalam bentuk penulisan skripsi. 

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I. Pendahuluan. Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode dan Sumber 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II. Kondisi Politik dan Dinamika Ketentaraan di Jawa Barat Tahun 

1945 – 1948. Berisi seputar situasi politik nasional setelah Proklamasi 

Kemerdekaan yang dilanjutkan dengan perundingan-perundingan antara Indonesia 

dan Belanda. Dan hubungannya dengan perubahan kondisi politik di tingkat lokal 

Jawa Barat, sampai jatuhnya Jawa Barat ke tangan Belanda akibat Agresi Militer I 

dan perjanjian Renville. 

BAB III. Terbentuknya Negara Pasundan di Jawa Barat 1947 – 1950. 

Berisi kronologis berdirinya Negara Pasundan yang tidak lepas dari campur 

tangan Belanda. 

BAB IV. Politik Pemerintah Indonesia (TNI) dalam Melikuidasi Negara 

Pasundan. Berisi usaha-usaha pemerintah dalam melikuidasi Negara Pasundan. 

Dalam kajian ini dititikberatkan pada usaha-usaha likuidasi Negara Pasundan di 

Jawa Barat oleh pihak militer. 

BAB V. Kesimpulan.  
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BAB II  

KONDISI POLITIK DAN DINAMIKA KETENTARAAN  

DI JAWA BARAT 1945 – 1948  

 

 

 

A. Kondisi Politik Jawa Barat Awal Perang Kemerdekaan 

1. Gema Proklamasi di Jawa Barat 28 
Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang mengalami pemboman di 

Hiroshima dan Nagasaki dan tidak ada pilihan lain bagi Jepang selain menyerah 

kepada Sekutu. Setelah Jepang menyerah, terjadilah vakum kekuasaan karena 

Sekutu belum datang untuk menerima penyerahan itu. Kesempatan ini yang 

                                                
28 Istilah Jawa Barat pertama kali dikenal sejak pemerintahan Hindia Belanda. Awalnya 

pada tahun 1922, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-Undang Perubahan 
Pemerintahan (Bestuurshervormingwet). Undang-undang ini bertujuan untuk membentuk 
kesatuan-kesatuan hukum yang disebut provincie, dan pembagian atas kesatuan hukum yang lebih 
kecil yaitu regentschap. Berdasarkan Undang-undang tersebut pada tahun 1924 pemerintah 
Belanda membentuk daerah otonomi provinsi dengan mengeluarkan Provincieordonantie (dimuat 
dalam Staatsblad 1924 No. 78). Selanjutnya, Provincie-Ordonantie ini mendapat sedikit tambahan 
dan perubahan yang diatur dalam Ordonansi 13 Agustus 1925 (Staatsblad 1925 No. 397), 
Ordonansi 4 Desember 1925, (Staatsblad 1925 No. 619), Ordonasi 22 Desember 1925 (Staatsblad 
1925 No. 654), Ordonansi 27 Juni 1926 (Staatsblad 1926 No. 254), dan Ordonansi 27 Agustus 
1926 (Staatsblad 1926 No. 373). Berdasarkan ordonansi-ordonasi tersebut, Pulau Jawa dibagi atas 
tiga provinsi yang meliputi 72 kabupaten dan 19 kotapraja. Yang pertama kali dibentuk adalah 
Provincie West-Java pada tahun 1925 yang diundangkan dalam Staatsblad 14 Agustus 1925 No. 
378. Ibu kota proivnsi adalah di Batavia (Jakarta). Selanjutnya, istilah Provinsi Jawa Barat kembali 
muncul beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rapat Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945, ditetapkan bahwa wilayah 
pemerintahan Republik Indonesia adalah bekas wilayah pemerintahan Hindia Belanda dari Sabang 
hingga Merauke dan dibagi atas 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, 
Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Berdasarkan keputusan ini maka tanggal 19 
Agustus 1945 dapat dijadikan sebagai tonggak, hari kelahiran Provinsi Jawa Barat di dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Nina H. Lubis. “19 Agustus 1945 Hari Jadi Jawa 
Barat?” http://www.pikiran-rakyat.com. (diakses tanggal 15 Oktober 2005 pukul 19.25). 
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dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia, sehingga pada tanggal 17 Agustus 

1945 Negara Indonesia diproklamasikan. 

Ketika terpetik berita bahwa balantetara Jepang hendak memberikan 

kemerdekaan kepada Indonesia, maka untuk mengintensifkan dan memperluas 

sayapnya, pada tanggal 18 Juli 1945, diadakanlah pertemuan pemuda dari seluruh 

Jawa bertempat di Gedung ISOLA (Bumi Siliwangi) yang panitianya dipimpin 

oleh Djamal Ali, Hisywara Darmasaputra, Isa Ansyhari serta lain-lainnya. Di 

dalam pertemuan itu ditegaskan kembali Ikrar-28 atau Sumpah Pemuda. 

Tujuannya yakni Indonesia merdeka di bawah pimpinan bangsa sendiri. Yang 

hadir dalam pertemuan itu, selain anggota-anggota Angkatan Muda Bandung, 

juga utusan-utusan pemuda dari daerah Semarang (B. Suprapto), Cirebon, 

Pekalongan, dan Jakarta yang dipimpin antara lain oleh Chaerul Saleh dan 

Sukarni, untuk membulatkan tekad dan mempersatukan pemuda-pemuda 

Indonesia terutama yang berada di Pulau Jawa. Hasil pertemuan itu antara lain 

ialah Indonesia harus merdeka secepat-cepatnya.29 

Sementara itu desas-desus mengenai Proklamasi Kemerdekaan yang akan 

dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, telah tersebar di kalangan 

pimpinan rakyat di Bandung. Guna membuktikan kebenaran berita itu, maka pada 

tanggal 17 Agustus 1945, pemuda-pemuda Bandung mengutus R. Djerman 

Prawirawinata untuk pergi ke Jakarta. Berita itu ternyata benar sehingga di 

Bandung pun segera diadakan persiapan-persiapan guna menyambut peristiwa 

bersejarah itu.30 

                                                
29 Djajusman, 1975, Bandung Lautan Api, Bandung : Penerbit Angkasa, halaman 13. 
 
30 Ibid., halaman 14. 
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Penyebaran Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari Jalan Pegangsaan 

Timur 56 Jakarta sampai di Bandung diawali dengan kegemparan yang terjadi di 

Kantor Pos Telepon dan Telegraf (PTT). Berita yang berhasil diselundupkan oleh 

Penghulu Lubis melalui bagian morse kantor Domei31 milik Jepang di Jakarta 

dapat diterima oleh alat penerima morse PTT Bandung dan berita dari seorang 

kurir yang diutus oleh Sukarni.32  

Cepatnya kabar Proklamasi tidak terlepas dari peranan pers. Sekitar jam 

11.15 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, salah seorang marconist dari 

Kantor Berita Domei Bandung menerima teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

dari Kantor Domei Pusat Jakarta. Setelah diterima teks itu kemudian diserahkan 

kepada Redaksi Domei Bandung yang terdiri dari A.Z. Palindih, Moehammad 

Adam, Lalu Danila, dan Matulessy. Setelah teks Proklamasi disalin dengan tulisan 

huruf-huruf besar, kemudian ditempelkan di salah satu papan tulis yang ada di 

depan kantor Domei di tepi Jalan Dago Bandung. Bupati Bandung, Suriasaputra, 

segera menelpon dan berpesan agar teks Proklamasi itu disebarluaskan kepada 

rakyat banyak. Setelah teks itu diperbanyak, maka selembar disampaikan kepada 

Radio Hosokyoku (sekarang RRI) Bandung dengan pesan agar teks Proklamasi itu 

dapat disiarkan hari itu juga atau pada malam harinya.33  

Redaktur Harian “Tjahaja” pada tanggal 17 Agustus 1945 siang telah 

menerima pula telegram dari Kantor Berita Domei Jakarta yang isinya berita 

Proklamasi Kemerdekaan.  Maka kemudian teks Proklamasi itu ditulis dan 

                                                
31 Domei adalah kantor berita milik tentara pendudukan Jepang. 
 
32 Mohammad Rivai, 1984, Ungkapan Sejarah Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Bandung 

: PT Intermasa,  halaman 42. 
 
33 Djajusman, op.cit., halaman 14-15. 
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dipampang di depan kantor harian “Tjahaja”, agar dapat segera diketahui oleh 

umum. Selain itu juga dari Percetakan Siliwangi juga turut berjasa menyebarkan 

berita Proklamsi tersebut. Pada tanggal 18 Agustus 1945 teks Proklamasi itu 

sudah disebarkan, teks tersebut mereka dapatkan dari pemuda-pemuda yang 

berdatangan dari Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 malam. 

Sementara itu Pemancar Radio Bandung (Bandoeng Hosokyoku)  pertama 

kalinya mengumandangkan ”stationcall” Radio Republik Indonesia (RRI). Pada 

malam harinya pukul 19.00 - 21.00 waktu di Jawa, menyiarkan Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan Inggris dan siaran itu ditutup 

dengan lagu Indonesia Raya yang pada waktu itu belum diresmikan menjadi lagu 

Kebangsaan Indonesia. Pada dasarnya kelompok RRI ini telah memegang senjata 

di tangan dengan menduduki gedung Pemancar Radio tersebut.34 

Berita kemerdekaan itu diterima juga dari para pemuda yang baru pulang 

dari Jakarta pada malam hari tanggal 17 Agustus 1945. Dalam waktu singkat 

berita Proklamasi itu telah tersebar ke berbagai pelosok daerah Bandung, bahkan 

ke pelosol-pelosok Priangan. Masyarakat Jawa Barat menerima berita tentang 

proklamasi itu melalui radio dan ada pula yang menerimanya secara berangkai, 

baik melalui selebaran yang dicetak oleh Percetakan Siliwangi ataupun berita dari 

mulut ke mulut.35  

2. Perang Kemerdekaan di Jawa Barat 
Masa Perang Kemerdekaan merupakan suatu masa yang mengakibatkan 

timbulnya gejolak ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan 

                                                
34 Ibid., halaman 16. 
 
35 Ekadjati , dkk., 1980, Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Daerah Jawa Barat, Jakarta : 

Proyek IKDK, Depdikbud, halaman  87. 
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agama. Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang merupakan bagian integral Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang tidak dapat melepaskan diri dari suasana 

Perang Kemerdekaan tersebut. Kedekatan gerografis dengan pusat pemerintahan 

(Jakarta) mengakibatkan Propinsi Jawa Barat memiliki intensitas konflik yang 

tinggi. Dampak selanjutnya adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh Jawa Barat 

ditujukan untuk mempertahankan Proklamasi   17 Agustus 1945. 

Oleh karena keduanya yang sangat penting bagi berdirinya suatu negara, 

Pemerintah Propinsi Jawa Barat berusaha untuk mempertahankan kedudukannya 

itu dari ancaman ekstern. Berbagai strategi dan taktik digunakan oleh Pemerintah 

Propinsi Jawa Barat untuk mempertahankan negara Republik Indonesia dari 

invasi penjajah. Salah satunya adalah pengungsian atau evakuasi fisik yang 

dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat dari Bandung ke daerah 

pedalaman yang dianggap aman untuk menjalankan roda pemerintahan. Pada 

masa pengungsian ini, Tasikmalaya memiliki peranan yang sangat besar, karena 

daerah inilah roda pemerintahan Propinsi Jawa Barat dikendalikan. 

Ibukota Bandung, pada awal Perang Kemerdekaan merupakan salah satu 

pusat pergolakan di Propinsi Jawa Barat. Hal ini wajar terjadi karena kota 

Bandung merupakan pusat militer di Jawa Barat. Apalagi sejak akhir Oktober 

1945, Bandung dijadikan sebagai Ibukota Propinsi Jawa Barat. Selain itu, di kota 

ini pun banyak interniran yang harus mendapat perlindungan Pasukan Inggris, 

sebagai wakil Pasukan Sekutu di Indonesia. Dengan alasan tersebut, Pasukan 

Inggris/NICA memasuki kota Bandung dan sejak saat itu terciptalah suatu Perang 

Kemerdekaan di Bandung. 
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Dampak nyata dengan diterimanya berita Proklamsi oleh masyarakat kota 

Bandung adalah semakin menghangatnya situasi politik di kota tersebut. Jiwa dan 

semangat revolusi kemudian tumbuh  dan berkembang seiring dengan lahirnya 

suatu kesadaran mengenai pentingnya kemerdekaan. Akan tetapi, modal yang 

cukup potensial ini justru kadang-kadang memperkeruh keadaan politik, karena 

tidak jarang terjadi kesalah pahaman di antara faksi-faksi yang sama-sama 

berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan.36  

Selanjutnya situasi politik di kota Bandung pada awal Perang 

Kemerdekaan ditandai dengan kesamaan tekad untuk mempertahankan 

kemerdekaan. Berbagai penyambutan terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945 

mewarnai kehidupan politik di kota Bandung pada awal Perang Kemerdekaan. 

Berkaitan dengan hal ini, masyarakat kota Bandung  khususnya para pemuda dan 

pelajar mulai melakukan pergerakan politik. Mereka mendukung sepenuhnya 

kemerdekaan Indonesia dengan cara membagikan bendera Merah Putih ukuran 

kecil kepada para penumpang kendaraan yang lewat. Mereka pun akan segera 

menurunkan bendera Jepang di setiap kantor yang ditemui dan segera 

menggantinya dengan bendera Merah Putih.37  

Selain itu, pembentukan pemerintahan sipil, militer, pembuatan nota 

politik, dan penyelenggaraaan rapat-rapat akbar merupakan bentuk lain  dari 

penyambutan terhadap Proklamasi. Fenomena-fenomena tersebut mampu 

                                                
36 Miftahul Fallah, 1996, Pengungsian Pemerintah Propinsi Jawa Barat dari Bandung ke 

Tasikmalaya Pada Masa Perang Kemerdekaan (1946-1948), Sumedang : Fakultas Sastra 
Universitas Padjadjaran, halaman 63. 

 
37A. H. Nasution, 1978, Sejarah Perang Kemerdekaan  Jilid 1, Bandung : Angkasa, 

halaman 318. 
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menaikan suhu politik di kota Bandung. Sikap Jepang yang ambivalen sedikit 

banyaknya mendorong juga dalam penaikan suhu politik tersebut.38  

Segera setelah pasukan Inggris/NICA mendarat di Jakarta pada tanggal 29 

September 1945, mereka segera melakukan gerakan ofensif untuk menguasai 

kembali Indonesia. Suatu indikasi ke arah itu adalah penolakan Laksamana Louis 

Mountbatten terhadap kemerdekaan Indonesia yang diumumkan pada tanggal 6 

September 194539. Walaupun kemudian mereka mengakui secara de facto 

kemerdekaan Indonesia, namun itu semua hanyalah strategi mereka untuk 

merebut simpati bangsa Indonesia. Di balik strategi itu dengan menggunakan 

nama Relief Allied Prisoners of War and Interneers (RAPWI). Mereka berusaha 

untuk mengembalikan Indonesia ke tangan kekuasaan Belanda. 

Dari Jakarta mereka mulai melakukan gerakan militer ke daerah-daerah 

untuk menguasai Jawa Barat. Mereka segera bergerak ke daerah Bekasi dan 

Kerawang untuk menguasai daerah tersebut. Pada tanggal 12 Oktober mereka 

memasuki kota Bandung dan menguasainya pada tanggal 24 Oktober 1946. Pada 

bulan September sampai Oktober 1945 mereka pun telah menguasai Bogor dan 

daerah sekitarnya. Bulan Januari 1946 Pasukan Inggris/NICA mulai memasuki 

daerah Tangerang, karena para pejuang Republik di Jakarta mulai menyingkir ke 

daerah ini.40  

Ultimatum yang diumumkan Inggris/NICA pada tanggal 27 November 

1945, merupakan peristiwa yang menyebabkan Pemerintah Propinsi Jawa Barat 

                                                
38 Miftahul Fallah, op.cit., halaman 64. 
 
39Susanto Tirtoprodjo, 1966, Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia Tahapan Revolusi 

Besendjata, Djakarta : Pembangunan, halaman 13. 
 
40 Ekadjati, op.cit., halaman 109. 
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mengungsi. Sebab setelah kota Bandung menjadi pusat pemerintahan Propinsi 

Jawa Barat pada tanggal 26 Oktober 1945, Gubernur Jawa Barat yang 

berkedudukan di Gedung Pakuan yang terletak di Bandung Utara. Oleh karena 

sejak tanggal 29 November 1945 kota Bandung secara resmi dibagi-bagi oleh 

Inggris/NICA, maka sejak tanggal itu pula Pemerintah Propinsi Jawa Barat mulai 

mengungsi. Gubernur Soetardjo Kartohadikoesoemo  beserta beberapa stafnya 

mengungsi dari Gedung Pakuan ke Bandung Selatan, tepatnya ke kompleks 

Pendopo Kabupaten Bandung.41 Dari tempat inilah Gubernur Soetardjo 

mengendalikan roda pemerintahan Propinsi Jawa Barat sampai peristiwa Bandung 

Lautan Api.42 

Pada tanggal 22 Maret 1946 pihak Inggris/NICA mengeluarkan kawat, 

yaitu perintah bagi seluruh anggota pasukan bersenjata RI untuk mundur dari kota 

dalam radius 11 kilometer. Pengungsian itu harus sudah dilakukan paling lambat 

tanggal 24 Maret 1946.43  

Perintah tersebut segera ditanggapi oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat 

dengan mengutus Kol. A. H. Nasution. Tetapi, usaha diplomasi tersebut tidak 

membuahkan hasil, karena pihak Ingggris/NICA tetap pada pendiriannya. Sebagai 

langkah terakhir untuk mengatasi masalah tersebut, pada tanggal 24 Maret 1946 

pada pukul 14.00 Komandan Divisi III TRI Kol. A. H. Nasution mengeluarkan 

perintah. Pada dasarnya, perintah tersebut berisi dua hal, yaitu perintah 

pembumihangusan kota Bandung dan perintah pengungsian kepada rakyat 

                                                
41 Ateng Syafrudin, dkk., 1993, Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat, Bandung : Pemda 

TK I Jawa Barat, halaman 447. 
 
42 Mengenai peristiwa Bandung Lautan Api lebih lanjut lihat Djajusman, 1975, Bandung 

Lautan Api, Bandung : Penerbit Angkasa. 
 
43 Miftahul Fallah, op.cit., halaman 130. 
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maupun pemerintah sipil. Menanggapi perintah tersebut, maka dalam waktu 

singkat disusunlah rencana dan persiapan pembumihangusan kota serta 

pengungsian pemerintah maupun rakyat.44  

Setelah keluar perintah dari Kol. A. H. Nasution, maka rakyat kota 

Bandung beserta aparat pemerintah mulai melakukan pengungsian. Mereka 

berbondong-bondong sambil membawa anak-anak dan barang yang sekiranya 

sanggup di bawa. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat 

yang mengungsi ke Garut. Gubernur Datuk Djamin berangkat ke Garut melalui 

jalan Bandung – Garut. Dalam suasana yang penuh dengan kekacauan, pada awal 

Juni 1946 gubernur Datuk Djamin diganti oleh Dr. Murdjani yang semula residen 

Cirebon.45 

Sementara itu, Pasukan Belanda mulai mengarahkan kekuatan militernya 

ke daerah-daerah kantong Republik. Oleh karena itu, kota Garut pun menjadi 

sasaran penyerbuan Belanda. Terancam oleh serangan Pasukan Belanda Gubernur 

Murdjani memindahkan lagi pusat pemerintahan Propinsi Jawa Barat ke 

Tasikmalaya. Perpindahan ini kemungkinan terjadi pada akhir 1946 atau awal 

tahun 1947, karena Gubernur Murdjani sebelum diganti oleh M. Sewaka pada 

bulan April 1947 terlah berkantor di Tasikmalaya. 

Pergantian Dr. Murdjani oleh M. Sewaka sebagai Gubernur Jawa Barat, 

disebabkan ia ditugaskan menjadi Gubernur Jawa Timur. M. Sewaka diangkat 

menjadi gubernur Jawa Barat berdasarkan Keputusan Presiden No. 17-A-47 

setelah sebelumnya memegang jabatan sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Serah 

terima jabatan tersebut dilakukan pada tanggal 5 April 1947 di Pendopo 
                                                

44 Ibid., halaman 131. 
 
45 Ibid., halaman 132. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 36 

Kabupaten Tasikmalaya yang dihadiri oleh beberapa pejabat dan tokoh 

masyarakat Jawa Barat. Dari daerah Tasikmalaya46 ini, roda pemerintahan 

Propinsi Jawa Barat dikendalikan dan M. Sewaka selaku Gubernur  Jawa Barat 

memegang peranan sentral.47  

Pada tanggal 26 Februari 1948 gubernur M. Sewaka ditangkap oleh 

Pemerintah Belanda di desa Tawang Banteng.48 Tertangkapnya M. Sewaka  oleh 

Pemerintah Hindia Belanda merupakan akhir proses pengungsian Pemerintah 

Propinsi Jawa Barat di Tasikmalaya. Sebab Ir. Oekar Bratakoesoemah sebagai 

Gubernur Jawa Barat yang menggantikan M. Sewaka, memindahkan Kantor 

Gubernur Jawa Barat  ke Subang. Daerah ini terletak di Kabupaten Kuningan 

yang berbatasan dengan Ciamis Utara.49  

Pengangkatan Ir. Oekar Bratakoesoemah sebagai Gubernur Jawa Barat 

pada tahun 1948 boleh dikatakan di luar prosedur resmi. Akhirnya ia menerima 

Surat Keputusan pengangkatan dirinya sebanyak 3 buah. Pertama, ia menerima 

Surat Keputusan Panglima Teritorial Jawa yang mengangkat ia sebagai Komisaris 

Jawa Barat. Kedua, ia menerima surat yang sama dari Kementrian Dalam Negeri 

dan berdasarkan surat itu ia diangkat sebagai gubernur Jawa Barat. Ketiga, ia pun 

                                                
46 Di Tasikmalaya tepatnya di daerah Cipicung Culamega. Di tempat ini juga dalam 

perkembangannya Divisi Siliwangi berdiri, sampai menjadi tempat pemberangkatan ketika Hijrah 
Siliwangi berlangsung serta tempat lahirnya konsep pertahanan rakyat semesta (Hankamrata), 
dalam Sejarah Tasikmalaya. http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Tasikmalaya (diakses tanggal 4 
Maret 2006 pukul 13.54 WIB). 

 
47 Ibid., halaman 133-134. 
 
48 Menurut Cribb penangkapan M. Sewaka disebabkan ia melakukan kegiatan rahasia di 

Bandung dengan orang-orang pro-Republik dalam Parlemen Pasundan selanjutnya ia dipenjarakan 
di Tangerang, dalam Susanto Zuhdi, 1995, Pemerintah Gerilya Sewaka dan Negara Pasundan 
Suria Kartalegawa : Suatu Dinamika Politik di Daerah Pendudukan di Jawa Barat, dalam 
Kumpulan Makalah Diskusi Sejarah Lokal,  Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional 
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Depdikbud, halaman 123. 

 
49 Ibid., halaman 140. 
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diangkat menjadi Gubernur Jawa Barat oleh Syafrudin Prawiranegara selaku 

Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di 

Bukittinggi. Kenyataan tersebut disebabkan oleh situasi revolusi yang semakin 

memanas.50  

Berpindah ke Subang, karena ancaman Belanda di Tasikmalaya semakin 

nyata, juga di daerah ini menjadi tempat kedudukan Perwakilan Markas Besar 

Angkatan Darat (MBAD) di Jawa Barat. Selain itu daerah ini pun tidak terlalu 

jauh dari kedudukan Residen Cirebon dan Ciamis Utara yang berbatasan dengan 

Subang, yang merupkan daerah asal Oekar Bratakoesoemah. Kenyataan ini 

diharapkan ia akan dikenal dan mendapat dukungan masyarakat setempat 

sehingga memperlancar tugasnya sebagai Kepala Pemerintah Sipil Propinsi Jawa 

Barat.51  

Berpindah-pindahnya pusat pemerintahan Propinsi Jawa Barat tidak 

menyebabkan jalannya pemerintahan terhenti. Dengan tanggung jawab yang 

tinggi, aparat pemerintah Propinsi Jawa Barat menjalankan kewajibannya sebagai 

pegawai RI. Semangat nasionalisme dan patriotisme yang tumbuh di kalangan 

pamong praja, merupakan modal utama bagi pelaksanaan pemerintahan Propinsi 

Jawa Barat.  

Pada masa pengungsian, jalannya pemerintahan lebih ditekankan pada 

perjuangan kemerdekaan. Namun demikian bukan berarti aspek sosial ekonomi 

menjadi terbengkalai, karena aspek ini tetap menjadi perhatian dari pemerintah. 

Titik berat jalannya pemerintahan lebih ditekankan pada aspek perjuangan 

kemerdekaan yang  merupakan suatu hal yang wajar, karena situasi yang 
                                                

50 Ateng Syafrudin, op.cit., halaman 500. 
 
51 Ibid., halaman 501. 
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menuntut demikian. Hal tersebut jelas terlihat dalam tugas seorang Gubernur Jawa 

Barat pada waktu itu. Pertama, memegang bendera keberadaan Pemerintah RI di 

Jawa Barat. Kedua, mengobarkan dan meningkatkan semangat perjuangan rakyat 

dan badan-badan perjuangan yang muncul di Jawa Barat. Ketiga, membangkitkan 

kembali perasaan warga RI dalam masyarakat Jawa Barat.52  

 

B. Lahirnya TNI Divisi Siliwangi di Jawa Barat 

Salah satu alat kelengkapaan negara merdeka yang harus ada ialah tentara, 

yang bertugas untuk menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan 

keselamatan bangsa. Demikian juga dengan Negara Republik Indonesia yang 

telah diproklamasikan kemerdekaannya oleh Soekarno dan Hatta atas nama 

bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ketika Negara Republik Indonesia 

diproklamasikan, tentara kebangsaan belum dibentuk, namun embrionya telah 

ada, antara lain adalah Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA), Koninklijk 

Nederlandsche Indische Leger (KNIL), dan badan-badan perjuangan atau lasykar-

lasykar. Pembentukan tentara kebangsaan di Indonesia tidak sekali jadi, tetapi 

melalui suau proses dari PETA, KNIL, dan badan perjuangan ke suatu  Badan 

Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara 

Keselamatan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI), hingga akhirnya 

menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). 53 

Dalam rangka mengisi  dan menegakkan kemerdekaan itu maka pada 

tanggal 18 Agustus 1945 mulai disusun alat-alat perlengkapan negara. Undang-
                                                

52 Miftahul Fallah, op.cit., halaman 141. 
 
53 Abdoel Fattah, 2005, Demiliterisasi Tentara : Pasang Surut Politik Militer 1945 – 

2004, Yogyakarta : LKIS, halaman 41. 
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Undang Dasar 1945 disahkan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih Kementrian-

kementrian diadakan. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Kabinet Kegubernuran 

(Propinsi), Karesidenan dan pejabat-pejabatnya diangkat.  

Sehari setelah pernyataan Indonesia merdeka, sadar bahwa negara 

ini membutuhkan tentara. Karena masih adanya ancaman yang kuat dari 

pihak Belanda yang ingin merongrong kemerdekaan Indonesia. Dengan 

alasan itu maka Panitia Persiapan Kemerdekaan pada sidang tanggal 22 

Agustus 1945, memutuskan tiga persoalan pokok, yang pernah dibahas di 

dalam rapat-rapat sebelumnya, yaitu dibentuknya : 

a. Komite Nasional Indonesia 

b. Partai Nasional 

c. Badan Keamanan Rakyat  

Tujuan utama Komite Nasional Indonesia (KNI) dibentuk adalah 

untuk membantu pemerintah dan merupakan badan perwakilan rakyat 

sementara dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Selain itu juga untuk 

mendorong, memimpin dan memutar roda revolusi. Sedangkan BKR seperti 

halnya KNI dibentuk dari pusat sampai ke daerah-daerah.54 

Badan Keamanan Rakyat disahkan oleh pemerintah pada tanggal 30 

Agustus 1945. Badan ini bukan tentara tetapi adalah sebuah badan atau Korps 

Pejuang Bersenjata, dengan tujuan untuk menjamin ketentaraan umum. BKR ini 

merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang pusatnya 

didirikan pada tanggal 20 Agustus 1945. Pemerintah sendiri mengenai pendirian 

BKR ini dimaksudkan hanya untuk memelihara ketentraman setempat saja, sesuai 
                                                

54 Yahya A. Muhaimin, 1982, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945 – 
1966, Yogyakarta : Gadjah Mada University, halaman 22. 
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dengan strategi Soekarno-Hatta yang mementingkan segi politik diplomasi. 

Personil-personil dalam BKR adalah mantan dari tentara-tentara PETA, HEIHO, 

dan lainnya.55 

Untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan di Jawa Barat, 

diperlukan adanya barisan perjuangan yang bertujuan untuk menjaga dan 

mencegah segala kemungkinan yang akan terjadi, dengan cara membentuk 

Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Dalam menjalankan tugasnya KNID 

mendapat bantuan tenaga yang sebulat-bulatnya dari seluruh  rakyat.56  

Walaupun instruksi kedatangan KNI-BKR dari pusat ke daerah-daerah 

berjalan lambat, tetapi di daerah-daerah tidak tinggal diam begitu saja. Seperti 

yang diungkapkan oleh A. H. Nasution, sebagai berikut : 

“Dan sesungguhnya kedatangan instruksi KNI-BKR dari pusat ke 
daerah memang terlambat sekali, akan tetapi daerah-daerah telah bertindak 
sendiri dengan mengadakan organisasi-organisasi yang sama dan memakai 
pelbagai nama. 
Rakyat sudah matang dan berhasrat akan berevolusi mencari jalan sendiri, walaupun tiada instruksi-instruksi 
dari pusatnya. Cukup mereka melihat kepada dwi-tunggal Soekarno-Hatta yang dijungjung sebagai kekuatan 
eksekutif dan legislatif sekaligus ...... “57  

 

Pada tanggal 1 September 1945 KNID Propinsi Jawa Barat terbentuk 

dengan susunan pengurus sebagai berikut : 

Ketua   : Otto Iskandardinata 

Wakil Ketua  : Dr. Suratman 

Wakil Ketua  : Mr. Samsudin 

                                                
55 Ibid. 
 
56 Ekadjati, op.cit., halaman 89. 
 
57 A. H. Nasution, 1970, Tentara Nasional Indonesia Jilid 1 (1945-1950),  Jakarta : 

Seruling Masa, halaman 
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Anggota-anggotanya (komisaris-komisaris) dipilih untuk daerah Banten : 

Zulkarnaen Kartalegawa, Jakarta Barat : Mr. Muhammad Roem, daerah Bogor; 

Suradiredja, daerah Cirebon : Nawawi Arief, daerah Priangan : Niti Sumantri dan 

Sekretarisnya adalah Hiswara. 

Kedudukan KNID ini hanya berperan sebagai penghubung antara pusat 

dan daerah. KNID pusat kegiatannya ditetapkan di Bandung dengan tugas : 

1. Menyatakan kehendak rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang 

merdeka. 

2. Mempersatukan rakyat dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga 

terwujud kesatuan kebangsaan yang kuat dan erat. 

3. Membantu menentramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan rakyat. 

4. Membantu pimpinan dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia 

dan daerah serta membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan 

umum.58  

Meskipun di Jawa Barat telah terbentuk KNID, tetapi rakyat Jawa Barat 

terutama yang pada masa revolusi kemerdekaan 1945 berperan dan terlibat dalam 

perjuangan menegakkan kemerdekaan, ingin mewujudkan diri dalam kesatuan-

kesatuan rakyat. Kesatuan itu ada yang bersifat semi militer, ada yang berupa 

militer, terutama sebagai lasykar badan perjuangan yang berusaha tampil di 

barisan terdepan sebagai pembela bangsa. 

Sebagai konsekuensi dari perwujudan Proklamasi, maka pemuda-pemuda 

Jawa Barat menyebar ke seluruh daerah Jawa Barat untuk membakar semangat 

rakyat. Sebenarnya rakyat pun sebelumnya telah berkobar semangatnya untuk 

                                                
58 Ekadjati, op.cit., halaman 92. 
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tetap mempertahankan kemerdekaan. Para pemuda mengorganisasikan tenaga- 

tenaga rakyat dalam suatu kesatuan, hingga di mana-mana terlihat adanya lasykar-

lasykar rakyat.59  

Akan tetapi sifat dan esensi BKR tidaklah memuaskan mereka yang 

bergabung di dalamnya. Dalam perspektif para mantan anggota PETA dan KNIL, 

seharusnya sesaat setelah proklamsi perlu segera dibentuk sebuah tentara resmi. 

Sedangkan di pihak lain, kecuali belum mendekritkan pembentukan tentara, pada 

saat pembentukan kabinet, tanggal 29 Agustus pemerintah masih mengosongkan 

jabatan Menteri Pertahanan. Nasution yang mantan perwira KNIL, memberikan 

ilustrasi mengenai bagaimana sebenarnya begitu kuatnya keinginan kalangan 

pemuda terhadap adanya sebuah tentara nasional : 

“...Kalau KNI, PNI, didekritkan berdirinya pada tanggal 22 Agustus 1945, maka Tentara Kebangsaan Indonesia 
pun seharusnyalah didekritkan pada tanggal itu juga, malah lebih baik segera setelah Proklamasi itu diikuti 
dengan pendekritan Tentara Kebangsaan Indonesia ! Karena adalah menjadi ciri mutlak dari pada suatu negara 
adanya “Tentara Negara” itu. Tentara adalah satu-satunya alat dari negara yang timbul tenggelam bersama-sama 
dengan negara ...”.60 

 

Di Jawa Barat dibentuknya badan-badan perjuangan dilatarbelakangi oleh 

adanya sebagian pemuda yang tidak puas dengan pembentukan BKR yang 

dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. Golongan pemuda ini terutama terdiri 

atas mereka yang telah membentuk kelompok-kelompok gerakan bawah tanah 

selama masa pendudukan Jepang dan yang berafiliasi kepada aliran keagamaan 

atau politik.61 Namun demikian dalam waktu-waktu selanjutnya kekecewaan 

semacam itu untuk sebagian paling tidak sedikit berkurang setelah dalam 

                                                
59 Pussemad, 1969, Sekitar Lahirnya TNI AD, Bandung : Pussemad, halaman 3. 
 
60 A. H. Nasution, 1966,  Sedjarah Perdjuangan Nasional Bersendjata, Djakarta : 

Bookstore, halaman 58-59. 
 
61 Saleh As’ad Djamhari, 1979, Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945-sekarang), 

Jakarta :Dephankam, halaman 2.  
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pidatonya Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 yang melontarkan 

harapan baru. Antara lain berbunyi :  

“Badan Keamanan Rakyat”. 
“Selain pada itu kami telah memutuskan mendirikan dengan segera 

di mana-mana “Badan Keamanan Rakyat” untuk mendapat keamanan 
yang seteguh-teguhnya. Banyak, banyak sekali tenaga-tenaga yang tepat 
sekali untuk melaksanakann pekerjaan ini. 

Bekas prajurit PETA, bekas prajurit Heiho, bekas prajurit Pelaut, 
pemuda-pemuda yang penuh dengan semangat pembangunan, mereka 
semua adalah tenaga-tenaga yang baik untuk pekerjaan ini. 

Menjelmakan kemauan dan cita-cita seluruh bangsa. 
Untuk menyusun negara yang akan mengahadapi dunia 

internasional, karena itu saya mengharap kepada kamu sekalian hai 
prajurit-prajurit bekas PETA, Heiho dan Pelaut beserta pemuda-pemuda 
lainnya untuk sementara waktu masuklah dan bekerjalah dalam Badan 
Keamanan Rakyat. 

Percayalah nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk 
menjadi prajurit dalam tentara kebangsaan Indonesia ! ...”.62  

 
Maka muncullah di mana-mana BKR yang dibanjiri oleh patriot-patriot 

Indonesia yang memenuhi seruan Presidennya itu, guna selanjutnya berjuang di 

samping dan bahu membahu dengan Komite Nasional setempat-setempat.  

Di Bandung, organisasi pemuda yang ikut andil dalam perjuangan antara 

lain “Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI) yang diketuai oleh Suprapto, 

kemudian Pemuda Republik Indonesia dengan pimpinan Sujono (Ketua), Sutoko 

Bagian Pembelaan, Mashudi, Suryono, Abdul Jabar dan lain-lain. Oraganisasi ini 

mengasuh pasukan-pasukan di setiap kantor dalam usaha mengambil alih 

kekuasaan di setiap kantor di kota Bandung. Juga pasukan-pasukannya terdapat di 

Andir, Sukajadi, Pasirkaliki, Kaca-kaca Wetan, Kosambi, Kiaracondong, Cicadas. 

Pimpinannya bernama Suwasis, kelak organisasi ini menjadi PESINDO dengan 

pasukan-pasukannya dipimpin oleh Simon Tobing dan R. M. D. Sudarman. 

Begitupun dengan pemuda-pemuda pelajar lainnya tidak mau ketinggalan. Dalam 

                                                
62 A.H. Nasution, 1970, op.cit., halaman 103-104. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 44 

kelompok-kelompok masing-masing mereka menyusun diri dan turut serta dalam 

perjuangan menegakkan Proklamasi.63  

Pembangunan barisan perjuangan di Jawa Barat, selain sebagai upaya 

membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, juga mulai mengadakan 

dan mengusahakan penataan dan pembinaan terhadap wilayah yang menjadi 

bagian dari perjuangan. Selain itu juga memberikan keyakinan, kekuatan fisik dan 

semangat kepada bangsa Indonesia khususnya rakyat Jawa Barat. 

Adapun badan-badan perjuangan atau badan-badan kelasykaran yang 

tercatat di Jawa Barat antara lain adalah : 

1. Pemuda Republik Indonesia (PRI) bermarkas di Toko Ciyoda Bandung di 

bawah pimpinan Suprapto. Organisasi ini semula bernama Persatuan 

Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI) yang bermarkas di Jalan Tamblong. 

2. Angkatan Pemuda Indonesia (API) cabang Bandung dibentuk oleh 

Astrawinata, Maulana, Wasito, Heru Sutrisno dan lain-lain. Markasnya 

terletak di Jalan Lengkong Besar No. 74 Bandung. 

3. Lasykar Wanita Indonesia (Laswi) dibentuk atas inisiatif Ibu Aruji 

Kartawinata pada tanggal 12 Oktober 1945. Anggota berjumlah kurang 

lebih 300 orang terdiri dari Pasukan Tempur, Palang Merah, Penyelidikan 

dan Perbekalan. Di antara para tokohnya dapatlah disebut Nona Sabariah, 

Nona Isbandiah, Nona Jaja, Nona Hermiati, Nona Nani Ramani, Nona 

Suteja, Nona Setiasih, Ny. Atikah Natamigada dan lain-lain. 

                                                
63 DISJARAHDAM VI Siliwangi, 1979, Siliwangi Dari Masa ke Masa Cetakan 1, 

Bandung : Angkasa Bandung, halaman 23. 
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4. Hizbullah dengan tokoh-tokohnya antara lain Kamran, Husinsyah, Utarya, 

Gofar, Ismail, H. Junaedi, Zainal Abidin, Kadar Solihat, Syahbandar, 

Aminuddin Hamzah, Arustandi, Ahim, Samsudin Hamid dan Mokhtar. 

5. Sabilillah dengan tokoh-tokohnya antara lain Isya Anshari, Ismail Napu, 

H. Jaenuddin, Ajengan Toha, A. Mokhtar dan Kyai Yusuf Tajiri. 

6. Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) yang merupakan cabang 

dari BPRI Surabaya. Anggotanya sebagian besar bekas anggota Pasukan 

Pelopor di masa pendudukan tentara  Jepang yang dipimpin oleh Duyeh 

Suharsa. Sesudah Proklamasi, Pelopor sebagian menjadi BPRI yang 

dipimpin  oleh Suryadi dan Rivai. 

7. Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRI) di Bandung antara lain 

dipimpin oleh Anwar Sutan Pamuncak dan Ido Garnida. Bagian Tempur 

dipimpin antara lain oleh Rakhmat Sulaeman, Ben Alamsyah, Jojon, 

Tirtaatmaja, Toha, Jonjon, Isak dan lain-lain. Markasnya semula di sekitar 

Banceuy akan tetapi kemudian dipindahkan ke Bojonggaok (Babakan 

Ciparay) di sekitar Situ Aksan Bandung. 

8. Barisan Berani Mati antara lain dipimpin oleh Effendi. 

9. Pemuda Indonesia Maluku (PIM) dengan tokohnya antara lain 

Pellaupessy, Andries, Leo Lopulisa, G. Latumahena. 

10. Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), dengan tokoh-tokohnya 

antara lain Karundeng, Rarimpandey, dan Kodongan. 

11. Lasykar Rakyat, antara lain dibawah pimpinan Emma Bratakusumah. 
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12. Pasukan Istimewa, didirikan oleh pemuda-pemuda asli Tapanuli. 

Pimpinannya berada di tangan Pakpahan, Hutauruk, Josef Simanjuntak, 

Ali Nafiah dan lain-lain, di Ciateul. 

13. Pasukan Garuda Putih, di bawah pimpinan Sinaga dan lain-lain. 

14. Pasukan Beruang Merah (BMP) dikepalai oleh Abdullah Saleh, di 

Cigereleng. 

15. Barisan Merah Putih (BMP) dipimpin antara lain oleh Nukman Abdullah 

Rais, Nukman dan A. Saat di Ciateul. 

16. Polisi Istimewa (PI) dipimpin oleh M. Harsono, Danu Sutoyo di 

Kebonjati. 

17. Angkatan Muda PTT (Sutoko), dan Angkatan Muda Kota Besar Bandung, 

antara lain dengan tokoh-tokohnya Ir. Juanda, Suprayogi, dkk.. 

18. Angkatan Muda Kereta Api, pimpinan A. Supian, Akhmad Tirto. 64 

Kesemua Badan Kelasykaran itu berjuang bahu-membahu dengan Komite 

Nasional Indonesia Jawa Barat dan kemudian juga dengan BKR. 

Demikian pula keadaannya di Jawa Barat, sebagaimana di daerah-daerah 

lain di Tanah Air Indonesia, warganya sudah matang untuk berevolusi. Patriot-

patriot membanjiri kantor-kantor pendaftaran BKR untuk berjuang, mengisi dan 

menegakkan kemerdekaan. Kematangan warga Jawa Barat dalam berevolusi dapat 

disaksikan antara lain dari peritiwa-peristiwa pemberontakan melawan penjajah 

asing. Seperti peranan peleton PETA yang berkedudukan di Rengasdengklok, 

yang pada tanggal 15 malam 16 Agustus 1945 telah membebaskan 

Rengasdengklok dari kekuasaan rezim penjajahan Jepang. Dengan demikian 

                                                
64 Ibid., halaman 23-24. 
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menjadi modal pertama bagi usaha untuk mencapai kemerdekaan di luar BPUPKI 

dan PPKI, guna merundingkan rencana-rencana persipan proklamasi. Dalam pada 

itu anggota-anggota PETA tidaklah langsung  dijadikan tentara kebangsaan 

Indonesia tetapi mereka harus melampaui dahulu fase BKR.65  

Maka berdirilah BKR  setempat-setempat di pelosok-pelosok Jawa Barat 

dengan pusat masing-masing buat Karesidenan Banten di Serang, di Bandung 

buat Karesidenan Priangan, Cirebon buat Karesidenan Cirebon. Badan-badan ini 

menampung hasrat patriot-patriot Jawa Barat yang menyala-nyala, yang hendak 

mewujudkan kehidupan masyarakat bernegara, bebas dari penindasan dan 

penjajahan. 

Atas perintah Pemerintah RI maka diusahakanlah pembentukan BKR 

Bandung yang pembentukannya dapat direalisasikan oleh Aruji Kartawinata 

dengan mengambil tempat di Jalan Pasirkaliki. Aruji Kartawinata  (bekas 

Daidanco) hanya membentuk BKR Priangan saja dalam pelaksanaannya 

mendapat bantuan dari Omon Abdurakhman (selaku wakilnya), Syamsu Suhari, 

A. Saleh, dan Abdurkhman. 

BKR Bandung dipimpin oleh Gandawijaya, Sukanda Bratamanggala BKR 

Bandung Utara, BKR Kota Bandung oleh Suhari. Kemudian datang Hidayat yang 

memimpin Angkatan Rikuyu Syokioku di Kebon Kawung yang kemudian 

mendapat tugas untuk mengkoordinir soal angkutan atau transport seluruh BKR. 

                                                
65 Ibid., halaman 14. 
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Pemuda A. H. Nasution, yang menyatakan kepada pimpinan BKR bahwa 

ia mempunyai 200 orang mantan Seinendan di Cigereleng – Bandung ingin 

menggabungkan diri. Mereka inipun kemudian bergabung dalam BKR. 66 

Sebagai pemuka-pemuka daripada BKR itu (umumnya mereka itu bekas 

perwira-perwira PETA)  dapat antara lain disebut : 

1. Untuk BKR Raya kota Jakarta : Latief Hendraningrat, Muffreini Mu’min, 

Priatna, S. Kunto, Daan Yahya, Taswin, Daan Mogot, Suyono, Kemal 

Idris, Sadikin. 

2. Untuk BKR Karesidenan Jakarta : Sumarna, Aryana Prawiraatmaja, 

Akhyar Arif, Halim, Marwoto, Amir. 

3. Untuk BKR Karesidenan Banten : Kyai H. Akhmad Khotib, Kyai H. 

Syam’un, E. Ternaya, Jayarukmantara, Kyai H. Junaedi, H. Abdullah. 

4. Untuk BKR Karesidenan Bogor : Gatot Mangkupraja, Eddy Sukardi, 

Basuni, D. Kosasih, Husein Sastranegara, A. Kosasih, Dulle Abdullah. 

5. Untuk BKR Karesidenan Priangan : Aruji Kartawinata, Abdullah, 

Suriadarma, Sukanda Bratamanggala, Omon Abdulrakhman, Syamsu, 

Hidayat, Suhari, Sumarsono, Abdurakhman. 

6. Untuk BKR Karesidenan Cirebon: Asikin, Sumarno, Rukman, Effendi, 

Syafei.67  

Mengenai pembentukan BKR di Jawa Barat ini, berkata antara lain Dr. A. 

H. Nasution dalam bukunya Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 1, 

sebagai berikut : 

                                                
66 Ibid., halaman 24. 
 
67 Ibid. 
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“... KNI dibentuk tiga buah. Satu untuk Jawa Barat (R. Oto 
Iskandardinata), satu untuk Priangan (Hamdan), dan satu untuk kota 
(Syamsuridzal). Maka BKR-pun ada pula tiga tingkat. Tidak disadari 
sebelumnya – apalagi oleh pemuda-pemuda yang tidak paham politik – 
bahwa cara-cara ini akan menghancurkan pemimpin kelak dan bahwa akan 
berarti adanya perintah-perintah yang simpang siur. Akan ada “order”, 
kontra “order”, “disorder”. 

BKR sepenuhnya diserahkan kepada opsir PETA di bawah 
pimpinan Aruji Kartawinata”. 68 

 
 
BKR ini tidak bertahan lama, karena setelah dikeluarkannya Maklumat 

Pemerintah RI No. 6 mengenai pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), 

menyusul Pengumuman Pemerintah tanggal 7 Oktober 1945, disusul pula dengan 

mobilisasi TKR oleh Ketua Komite Nasional Pusat tanggal 9 Oktober 1945. Maka 

berakhirlah BKR yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. 

Di Jawa Barat setelah bubarnya BKR, sesuai dengan instruksi 

pembentukan Komandemen oleh Letjen Urip Sumoharjo, Jawa Barat dimasukan 

dalam Komandemen I dan berkedudukan di Purwakarta. Panglimanya adalah Didi 

Kartasasmita dengan pangkat Jenderal Mayor, sedangkan Abdul Haris Nasution, 

dengan pangkat Kolonel ditetapkan sebagai Kepala Stafnya. Adapun ajudan dari 

Komandemen I adalah Kapten Mokoginta. Pada mulanya Komandemen I Jawa 

Barat itu berkedudukan di Tasikmalaya. Akan tetapi kemudian pindah ke 

Purwakarta. Sehingga lebih dekat dengan Jakarta dengan pertimbangan untuk 

mengetahui kondisi militernya.69 

Di antara para perwira stafnya terdapat antara lain Kolonel Abdul Kadir 

yang kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi Sunan Gunung Jati di Cirebon. 

Selanjutnya Letnan Kolonel Hidayat Sukarmawijaya (kemudian menjadi 

                                                
68 Ibid., halaman 22. 
 
69 Ibid., halaman 31. 
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Komandan Resimen Bogor), Letnan Kolonel Rakhmat Kartakusumah, Mayor 

Akhmad Sukarmawijaya, Mayor A. E. Kawilarang yang kemudian dipindahkan 

ke Bogor untuk menjabat Kepala Staf Resimen. Panglima Komandemen I Jawa 

Barat segera mengeluarkan perintah agar dibentuk 13 resimen untuk seluruh Jawa 

Barat yang dalam waktu singkat terbentuk dengan susunan masing-masing 

resimen terdiri atas 3 atau 4 Batalyon. Resimen-resimen itu adalah sebagai berikut 

: 

1. Resimen I Banten : di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kyai Syam’un. 

2. Resimen II Bogor : di bawah pimpinan Letnan Kolonel Husein 

Sastranegara dan Letnan Kolonel Hidayat Sukarmawijaya. 

3. Resimen III Sukabumi : di bawah pimpinan Letnan Kolonel Eddy Sukardi. 

4. Resimen IV Tangerang : di bawah pimpinan Letnan Kolonel Singgih. 

5. Resimen V Cikampek : di bawah pimpinan Letnan Kolonel Muffreini. 

6. Resimen VI Purwakarta: di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sumarna. 

7. Resimen VII Cirebon : di bawah pimpinan Letnan Kolonel Supardi. 

8. Resimen VIII Bandung : di bawah pimpinan Letnan Kolonel Omon 

Aburakhman. 

9. Resimen IX Padalarang : di bawah pimpinan Letnan Kolonel 

Gandawijaya.  

10. Resimen X Garut : di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ponto Sukawijaya. 

11. Resimen XI Tasikmalaya : di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soepian 

Iskandar. 

12. Resimen XII Jatiwangi : di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sumarmo. 
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13. Resimen XIII Sumedang : di bawah pimpinan Letnan Kolonel Umang 

Karyasenjaya. 

Tidak lama kemudian terbentuk pula Resimen Rangkasbitung di bawah 

pimpinan Jaya Rukmantara dan satu Resimen lagi di Bandung yang terdiri dari 

bekas-bekas Badan-badan Perjuangan di bawah pimpinan Abdullah Saleh. Dalam 

waktu yang singkat telah dapat dibentuk suatu susunan dengan kira-kira 15 

Resimen dengan masing-masing terdiri atas 3 dan 4 batalyon. Sekalipun 

demikian, persenjataannya masih kurang dari cukup. Dapatlah dikatakan bahwa 

satu resimenpun belum dapat dipersenjatai sepenuhnya. Bahkan ada resimen yang 

belum mempunyai satu pucuk senjata bedil sekalipun. Pada waktu Kepala Staf 

Umum TKR, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo mengadakan inspeksi dan 

memeriksa Resimen XIII, dia tidak melihat adanya satu pucuk bedil sekalipun. 

Yang ada hanyalah bambu runcing sejumlah satu seksi (pleton). Karena pada 

waktu itu memang sedang dalam taraf mencari senjata. Masing-masing kesatuan 

berusaha sendiri-sendiri dan harapan yang terbesar adalah kepada Banyumas, di 

mana Sudirman (calon Panglima Besar yang pertama), sedang membagi-bagikan 

senjata-senjata hasil rampasan dari gudang-gudang senjata Jepang dahulu. 

Sementara itu, Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat telah 

menyusun Komandemen I Jawa Barat dengan resimen-resimennya ke dalam 3 

Divisi, ialah sebagai berikut : 

1. Divisi I yang meliputi karesidenan-karesidenan Banten dan Bogor dengan 

berkedudukan di Serang, di bawah pimpinan Kyai Haji Syam’un, dengan 

pangkat Kolonel. Kemudian, untuk sementara waktu, oleh Kepala Staf MT 

TKR diadakan Divisi XI untuk daerah Bogor di bawah pimpinan Abdul 
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Kadir dengan pangkat Kolonel, guna akhirnya dimasukkan ke dalam 

Divisi II. 

2. Divisi II meliputi karesidenan-karesidenan Jakarta dan Cirebon, 

berkedudukan di Linggajati, di bawah pimpinan Asikin dengan pangkat 

Kolonel, yang kemudian diganti oleh Kolonel Abdul Kadir. Sebagaimana 

diterangkan di atas, Divisi II ini kemudian ditambah dengan susunan 

tentara karesidenan Bogor (ex Divisi XI), akan tetapi kemudian dikurangi 

dengan susunan dari kabupaten-kabupaten Sukabumi dan Cianjur yang 

dimasukkan ke dalam susunan Divisi III. 

3. Divisi III meliputi karesidenan Priangan dan berkedudukan di Bandung di 

bawah pimpinan Aruji Kartawinata dengan pangkat Kolonel. Sebagaimana 

disebutkan di atas, ke dalam susunan Divisi III ini kemudian dimasukkan 

susunan tentara kabupaten-kabupaten Sukabumi dan Cianjur. 

Pada tanggal 11 Oktober 1945, Komandan Divisi III, Kolonel Aruji 

Kartawinata, karena dipindahkan ke Kementrian Pertahanan Yogyakarta, 

digantikan oleh Kolonel A. H. Nasution yang jabatannya selaku Kepala Staf 

Komandemen I Jawa Barat lalu diganti oleh Kolonel Hidayat. Kemudian Divisi 

ini dipindahkan ke Tasikmalaya untuk selanjutnya sekitar tanggal 28 Oktober 

1945 Pos Komando pindah lagi ke Malangbong lalu ke Garut. 

Pembentukan TKR ternyata tetap belum memuaskan bagi mayoritas 

anggotanya, terutama bagi yang pernah memperoleh pendidikan militer. Dalam 

pandangan mereka pembentukan TKR masih memperlihatkan keragu-raguan 

pemerintah atas konsekuensi yang kemudian akan muncul dengan terbentuknya 

sebuah tentara negara. TKR tidak saja dianggap hanya menekankan segi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 53 

ketentaraan rakyat, namun juga dinilai bukan merupakan tentara pertahanan atau 

militer profesional. Nasution, sebagai seorang perwira yang telah mendapatkan 

pendidikan kemiliteran yang tinggi, memberikan komentarnya mengenai hal itu : 

“Kita tidak puas dengan TKR, kita tetap menghendaki tentara 
untuk pertahanan, yaitu yang tidak hanya mengutamakan segi “keamanan” 
(polisionil), melainkan tentara yang benar-benar bersifat “pertahanan” 
(militer)...”.70  
 

Pada tanggal 1 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat tersebut dirubah 

namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR). Perubahan nama ini ialah 

dengan Penetapan Pemerintah No. 2/S.D./1946 yang lengkapnya berbunyi sebagai 

berikut : 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
Mengingat : 
Usul Menteri Pertahanan. 
Menetapkan : 
1. Nama Tentara Keamanan Rakyat diganti menjadi Tentara 

Keselamatan Rakyat, singkatannya tetap TKR. 
2. Nama Kementrian Keamanan diganti menjadi Kementrian 

Pertahanan. 
3. Di dalam Undang-undang, Peraturan dan sebagainya, maka 

kata-kata “Tentara Keamanan Rakyat” diubah menjadi 
“Tentara Keselamatan Rakyat” dan kata-kata “Kementerian 
(Departemen) Keamanan” diubah menjadi “Kementrian 
(Departemen) Pertahanan”. 

Ditetapkan di Yogyakarta 
Pada tanggal 7 Januari 1946 
Presiden Republik Indonesia 

ttd. 
Soekarno  

 
Umur Tentara Keselamatan Rakyat itu tidak panjang. Belum genap 

sebulan keluar lagi Maklumat Pemerintah 26 Januari 1946 yang mengganti nama 

menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Dalam maklumat itu disebutkan 

bahwa TRI bersifat kebangsaan (nasional) dan satu-satunya organisasi militer di 
                                                

70 A. H. Nasution, 1977, Sejarah Perang Kemerdekaan Jilid II; Diplomasi dan 
Bertempur, Bandung : Disjarah AD dan Angkasa, halaman 123. 
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Indonesia. Tetapi pemerintah tidak menegaskan dan tidak menentukan tentang 

bagaimana status dan kedudukan organisasi di Luar TRI.71 

Dengan memakai nama TRI itu pada hakekatnya, Pemerintah mulai 

menunjukkan sikap yang tegas dan bertekad untuk memiliki dan mengasuh tentara 

kebangsaannya yang akhirnya bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak 

tanggal 3 Juni 1947. Pada tanggal tersebut telah disahkan berdirinya TNI dan 

menyatakan semua lasykar dan badan perjuangan secara serentak dimasukkan ke 

dalam TNI.72  

Pada tanggal 17 Mei 1946 Pemerintah RI telah membentuk panitia besar 

Reorganisasi Tentara. Kegiatannya meliputi bidang Kementrian, Pertahanan, 

Bentuk Ketentaraan, Organisasi Tentara, Kedudukan lasykar-lasykar dan Badan-

badan Ketentaraan yang bukan Badan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Rakyat 

Jawa Barat telah melaksanakannya mendahului tempat-tempat lain karena 

keadaan yang melahirkan kewaspadaan untuk melakukan hal-hal tersebut. 

Demikianlah pada tanggal 20 Mei 1946 Divisi Siliwangi73 diresmikan. 

Dari segi politis, menurut Muhaimin latar belakang pembentukan Divisi 

Siliwangi itu karena oposisi dari Persatuan Perjuangan (PP) Tan Malaka yang 

tetap dilancarkan terus. Mengakibatkan Soekarno serta Hatta langsung mendapat 

serangan dari PP karena mendukung politik Sjahrir (diplomasi). Untuk 

                                                
71 Yahya A. Muhaimin, op.cit., halaman 26. 
 
72 Djamhari, op.cit., halaman 8-9. 
 
73 Pemberian nama Siliwangi itu diilhami oleh kebesaran Jawa Barat di masa lampau, di 

masa Prabu dan Keprabuan Siliwangi yaitu didasarkan pada tokoh legendaris Penguasa tanah 
Pajajaran tahun 1474 – 1513 yaitu Prabu Siliwangi. Yang pada masa pemerintahannya sangat 
masyur dan arif bijaksana serta keberhasilannya dalam memajukan negara Kerajaan Pajajaran. 
Semenjak saat itu nama kebesaran masa lampau Jawa Barat menjadi susunan ketentaraan Jawa 
Barat. Mulai tanggal 20 Mei itu susunan ketentaraan Jawa Barat  yaitu Komandemen I Jawa Barat 
telah mengambil sebagai tanda pengenalnya dengan nama Divisi Siliwangi. 
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menghadapi kemungkinan adanya satu kudeta oleh pengikut-pengikut Tan 

Malaka, Pemerintah Sjahrir pada tanggal 20 Mei 1946, membentuk Divisi 

Siliwangi dan Brigade Mobil Polisi (Mobile Police Brigade). Perwira serta unit-

unit baru dalam TRI ini lebih banyak mendapat pendidikan dan kecakapannya 

dari Belanda dahulu daripada dari Jepang, dan Sjahrir tidak meletakannya di 

bawah komando Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar.74  

Setelah Divisi Siliwangi diresmikan, maka tidak ada lagi Divisi I, Divisi 

II, Divisi III. Adapun maksud dari penyatuan itu adalah untuk ketepatan siasat dan 

kesatuan komando. Di samping itu karena adanya Divisi India/Inggris ke-23 yang 

menduduki Jakarta-Cianjur-Bandung, diperlukan adanya persiapan dalam 

menghadapi berbagai kemungkinan  yang akan terjadi.75 Adapun susunan 

pimpinan dari Divisi Siliwangi yang dibetuk tanggal 29 Mei 1946 ialah sebagai 

berikut : 

Panglima Divisi  : Kolonel A. H. Nasution 

Wakil Panglima Divisi  : Kolonel Hidajat 

Kepala Staf Divisi  : Letkol. Askari, merangkap sebagai Kepala 

Bagian Siasat 

Kepala Bagian Organisasi  : Kapten Djuhari, merangkap sebagai Kepala 

Penyelidik 

Wakil Kepala Bagian Siasat  : Kapten Husein Alexsah 

Kemudian segera dibentuk lima brigade yang terdiri atas resimen-resimen. 

                                                
74 Yahya A. Muhaimin, op.cit., halaman 45. 
 
75 Wawancara tertulis dengan A.H. Nasution , 29 Agustus 1988, dalam Mustrari, 1988, 

Peranan Batalyon IV Brigade XIV Divisi Siliwangi Dalam Perjuangan Mempertahankan 
Kemerdekaan (7 September 1948 – 7 September 1949), Skripsi, Bandung : Fakultas Sastra 
UNPAD, halaman 30. 
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Sementara situasi negeri diperparah dengan aksi-aksi Belanda  yang 

mengancam RI, dalam Republik sendiri tidak ada tindakan ke satu tujuan yang 

seirama. Malah terjadi  perselisihan pendapat tentang tindakan untuk menghadapi 

Belanda. Pemerintah di satu pihak memakai strategi diplomasi, sedangkan 

kalangan militer beserta hampir semua laskar-laskar menggunakan strategi-

kekerasan senjata. Perbedaan startegi itu kian meruncing dan menimbulkan 

keretakan nasional dan melemahkan potensi di dalam menghadapi ancaman 

Belanda. Juga di dalam barisan senjata sendiri timbul kesulitan-kesulitan, sebab di 

samping tentara resmi (TRI, ALRI, AURI keadaannya penuh masalah) ada 

lasykar-lasykar yang orintasi politiknya adalah kepada ideologi masing-masing 

induk partainya yang mempunyai ideologi sama, tidak selalu searah dengan 

orientasi dan strategi kalangan Militer.76  

Untuk mengatasi kesulitan itu, pada tanggal 5 Mei 1947 Presiden 

mengeluarkan Dekrit guna membentuk suatu panitia yang dipimpin oleh Presiden 

sendiri. Dengan nama Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Naional 

Indonesia, beranggotakan 21 orang berasal dari pemimpin pasukan-pasukan 

bersenjata, termasuk didalamnya pemimpin beberapa laskar yang paling 

berpengaruh. Tanggal 7 Juli 1947 keluarlah sebuah penetapan Presiden yang 

membentuk satu organisasi tentara yang bernama Tenatara Nasional Indonesia 

(TNI) sebagai penyempurna TRI.77 

 
 

                                                
76 Yahya A. Muhaimin, op.cit., halaman 28. 
 
77 Ibid. 
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C. Dinamika Ketentaraan di Jawa Barat 

1. Perubahan Perjuangan Diplomasi 

Pada tanggal 29 September 1945 pasukan tentara Inggris tiba di Tanjung 

Priok di bawah pimpinan Jenderal Christison selaku Panglima Allied Forces 

netherland East Indies (AFNEI). Setibanya di Jakarta, tentara Inggris yang 

tergabung dalam Sekutu mengerti akan adanya imbangan-imbangan kekuatan 

setempat yang menunjukkan kenyataan-kenyataan terbentuknya satu kekuasaan 

pemerintah republik yang benar-benar ditaati oleh rakyatnya. Oleh sebab itu 

Christison untuk sementara waktu mengakui de facto kekuasaan pemerintah RI. 

Dalam kenyataannya, pengakuan de facto  hanyalah suatu taktik, karena 

antara Inggris dengan Belanda telah terjadi Civil Affairs Agreement  yang 

ditandatangani di Chequers pada tanggal 24 Agustus 1945. Isinya menyatakan 

bahwa Inggris akan membantu Belanda mengembalikan kekuasaannya di 

Indonesia. Oleh sebab itu sambil melakukan diplomasi mengenai de facto 

kekuasaan Republik, secara berangsur-angsur pula Belanda menyusun tentaranya 

hingga mencapai jumlah maksimal untuk bertindak menyelesaikan soal Indonesia 

secara militer.78  

Pemerintah RI mengetahui bahwa Belanda memerlukan diplomasi, karena 

tidak ada jalan baginya, disebabkan kekurangan pasukan-pasukan militer. 

Seandainya di semua front sekaligus ada pertempuran, Belanda tidak cukup 

mempunyai pasukan untuk mempertahankannya, paling mampu hanya sanggup 

                                                
78 Saleh As’ad Djamhari, op.cit., halaman 26. 
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untuk menduduki beberapa kota saja. Pihak Inggris – Belanda memang benar-

benar menyadari dan mengerti arti dari diplomasi itu untuk memperkuat diri.79  

Dalam usaha menghindari tuduhan dunia internasional bahwa Inggris tidak 

mampu mengembalikan ketertiban keamanan dan perdamaian di Indonesia, maka 

kepada pemerintah RI dan Belanda diajukan suatu gagasan oleh Inggris agar 

kedua belah pihak segera berunding guna mencapai suatu penyelesaian politik. 

Gagasan ini diwujudkan dalam bentuk perundingan di Linggarjati pada tanggal 10 

November 1946.80 

Pada kenyataannya kedua belah pihak seringkali menemukan perbedaan 

penafsiran mengenai isi persetujuan tersebut dengan seringnya terjadi insiden-

insiden bersenjata yang mengakibatkan situasi bertambah tegang. Pada tanggal 17 

Maret 1947 tanpa mengindahkan cease fire Belanda menyerang Mojokerto. Pada 

waktu persetujuan Linggarjati ditandatangani, keadaan psikologis RI sangat buruk 

sebagai akibat penyerbuan Belanda. Pada tanggal 27 Mei 1947 Belanda 

mengajukan sebuah nota yang harus dijawab oleh pemerintah RI dalam waktu 14 

hari. Nota tersebut berbunyi sebagai berikut : 

1. Membentuk pemerintahan sementara bangsa. 

2. Mengeluarkan uang bersama dengan pembentukan badan bersama yang 

menentukan nilai uang itu terhadap nilai uang asing. 

3. Menuntut pengiriman beras dengan segera dari daerah Republik ke 

daerah-daerah Indonesia lainnya yang menderita kekurangan makanan. 

                                                
79 A. H. Nasution, 1966, Sedjarah Perdjuangan di Bidang Bersendjata. Djakarta : Mega 

Bookstore, halaman 115. 
 
80 T. B. Simatupang, 1954, Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai, Djakarta : 

Jajasan Pustaka Militer, halaman 54-55. 
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4. Menyelenggarakan ketertiban dan keamanan bersama di sekitar Indonesia 

dan di daerah-daerah Republik yang diperlukan dengan bantuan Belanda. 

5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor.81  

Nota tersebut merupakan ikhtiar dari Belanda untuk melaksanakan 

kehendaknya terhadap Republik. Jika usaha ini gagal, maka bagi Belanda cukup 

alasan untuk menuduh RI tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Dengan 

demikian, Belanda tidak dapat mengambil tindakan lain kecuali dengan 

kekerasan. 

Pada tanggal 7 Juli 1947 pemerintah Kerajaan Belanda memberikan 

wewenang kepada alat-alat penjajahan di Indonesia untuk melancarkan serangan 

terhadap daerah-daerah RI. Melalui Van Mook yang telah mendapat kuasa dari 

pemerintah Belanda untuk mengadakan aksi militer, maka pada tanggal 20 Juli 

1947 tentara Belanda menduduki gedung-gedung pemerintah RI di Jakarta, dan 

personil-personil pemerintah banyak yang ditawan. Melalui Aksi Militer ini 

Belanda berusaha meruntuhkan RI dengan jalan blokade ekonomi.82  

Untuk menyerbu wilayah Jawa Barat, pihak Belanda mengerahkan dua 

divisi tentaranya, yaitu Divisi KNIL di bawah pimpinan Mayor Jenderal De Waal 

dan Divisi C/7 December di bawah pimpinan Mayor Jenderal Durst Britt. Di Jawa 

Barat, Belanda dengan pesawat udaranya menembaki lapangan-lapangan terbang, 

markas-markas tentara, asrama, lalu-lintas jalan raya dan lain-lain. Keadaan ini 

menimbulkan suasana panik yang hebat bagi tentara, maupun bagi rakyat. Dalam 

waktu yang relatif singkat Belanda dapat mencapai sasaran operasinya secara 

militer dengan menduduki kota-kota dan menguasai jalan-jalan raya. 
                                                

81 A. H. Nasution, 1965, Hal. 100, dalam Mustari, op.cit., halaman 33. 
 
82 Ekadjati, op.cit., halaman 187. 
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Dengan  begitu diplomasi RI secara tegas dihadapkan kepada politik 

kekerasan Belanda. Pihak Belanda rupanya hanya mau berunding selama 

kekuatan militernya belum cukup kuat dan akan menggempur RI jika mereka 

telah kuat. Hal ini semakin jelas lagi dengan pernyataan dari Panglima Divisi 

India ke-23 Jenderal Hawthorn yang menerangkan bahwa tentara Inggris – India 

tidak akan ditarik dari Indonesia sebelum pasukan-pasukan Belanda dapat 

mengambil alih semua kedudukannya.83  

Sebagai akibat tindakan militer pemerintah Belanda terhadap RI, maka 

Dewan Keamanan atas usul Australia dan  India pada tanggal 1 Agustus 1947 

menerima resolusi yang pertama mengenai sengketa Indonesia – Belanda. Kedua 

belah pihak supaya menghentikan permusuhan. Dewan Keamanan  menyerukan 

kepada kedua belah pihak untuk : 

1. Menghentikan permusuhan dengan segera. 

2. Perbedaan-perbedaan dipecahkan dengan penengah (arbitrase) atau sarana-

sarana damai lainnya dan memberitahu Dewan Keamanan mengenai hal 

ini.84  

Resolusi kedua diajukan oleh Amerika Serikat yang mencakup 

pembentukan suatu komisi yang terdiri dari tiga anggota Dewan Keamanan, yang 

disebut Komisi Tiga Negara (KTN). Pemerintah RI memilih Australia sebagai 

anggota KTN, dan Pemerintah Kerajaan Belanda meminta Belgia, sedangkan 

kedua negara memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga.85  

                                                
83 A. H. Nasution, op.cit., halaman 28. 
 
84 Ide Agung Gde Agung, 1983, Renville, Jakarta : Sinar Harapan, halaman 51. 
 
85 Ibid., halaman 137. 
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2. Pengaruh Perjanjian Renville Terhadap Divisi Siliwangi 

Setelah pihak Belanda menyadari bahwa Aksi Militernya menjadi buntu 

akibat perlawanan TNI dan rakyat Indonesia yang dilakukan secara bergerilya, 

maka pihak Belanda kembali mengubah siasatnya dari aksi bersenjata ke meja 

perundingan. 

Pada mulanya pembicaraan-pembicaraan diadakan berganti-ganti di 

Jakarta dan di Kaliurang, dengan pengertian bahwa jika pembicaraan-

pembicaraannya telah meningkat, maka pertukaran-pertukaran pikiran di bidang 

politik akan menyusul. Setelah kapal USS Renville86 tiba tanggal 8 Desember 

1947 pembicaraan-pembicaraan dilakukan di kapal tersebut. 

Setelah perundingan yang diawasi oleh KTN itu berjalan satu bulan lebih, 

tercapailah kata sepakat antara kedua belah pihak dengan ditandatanganinya 

naskah Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian itu berisi dua 

macam pokok persetujuan, pertama genjatan senjata, kedua penyelesaian RI atas 

dasar perundingan enam pasal tambahan dari Komisi Tiga Negara.87Begitu 

ditandatangani jatuhlah Kabinet Sjarifuddin. Partai-partai, organisasi-organisasi, 

terutama Angkatan Bersenjata tidak dapat menyetujui perjanjian itu. Partai-partai 

besar seperti PNI dan Masyumi, tidak mau bertanggung jawab pelaksanaan 

Perjanjian itu.  Keadaan tersebut  memaksa Presiden Soekarno untuk menunjuk 

Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta membentuk kabinet baru. Pada tanggal 29 
                                                

86 Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Pemerintah RI dengan Pemerintah 
Kerajaan Belanda, yang diselenggarakan di atas kapal USS Renville di  Teluk Jakarta, yang 
berlabuh di luar zona 3 mil. 

 
87 George Mc Turnan Kahin, 1995, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, 

Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Surakarta dan Jakarta : UNS Press kerjasama dengan 
Pustaka Sinar Harapan, halaman 289. 
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Januari 1948 susunan kabinet diumumkan dengan Hatta sebagai Perdana Menteri 

dan Menteri Pertahanan.  

Kabinet Hatta merupakan Kabinet Presidentil, bertanggung jawab kepada 

Presiden. Adapun program kabinet terdiri atas empat pokok : (1) melaksanakan 

perjanjian genjatan senjata, dan prinsip-prinsip politik menurut Perjanjian 

Renville dan menlanjutkan perundingan dengan Belanda melalui KTN; (2) 

mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat yang berdaulat dan 

demokratis; (3) rasionalisasi tentara dan ekonomi; (4) membangun kembali 

kerusakan-kerusakan yang disebabkan peperangan dan pendudukan Jepang.88 

Tindakan yang sangat berani bagi Kabinet ini, pertama-tama adalah harus 

menjalankan Perjanjian yang tidak disetujui Tentara dan pejuang, yaitu 

memindahkan TNI dan barisan-barisan bersenjata dari kantong-kantong di 

belakang “garis Van Mook” (garis demarkasi) ke daerah RI. Hanya karena ada 

jaminan dijanjikan bahwa plebisit di bawah pengawasan PBB akan segera 

diadakan di daerah-daerah yang ditinggalkan, maka baru mereka mau 

dipindahkan, sekalipun dengan kesal hati.89 

Berdasarkan perjanjian Renville, wilayah Jawa Barat termasuk daerah 

kekuasaan Belanda. Bila ditinjau dari bidang militer, hal ini berarti kantong-

kantong gerilya di daerah Jawa Barat yang telah dibangun dengan susah payah 

                                                
88 George M. T. Kahin, op.cit., halaman 234. 
 
89 Awaloedin Djamin, 2001, Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda : Negarawan, 

Administrator, dan Teknokrat Utama, Jakarta : Penerbit Kompas, halaman 84. 
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harus di pindahkan ke daerah RI.90 Akibat selanjutnya sejumlah 22.000 prajurit 

anggota Divisi Siliwangi terpaksa harus hijrah ke Jawa Tengah.91 

Sesuai dengan persetujuan Renville, maka soal mengenai penghijrahan 

pasukan-pasukan TNI di Jawa Barat ke wilayah RI diatur sebagai berikut : 

1. Dalam batas satu minggu TNI harus meninggalkan kantong-kantong di 

Jawa Barat ke daerah RI. 

2. Dalam batas satu minggu harus meninggalkan daerah pendudukan 

Belanda. 

3. Sebagian kecil dari pasukan Siliwangi yang berada di Jawa Barat, berjalan 

kaki menuju Banten yang masih 100 % dikuasai oleh RI.92  

Pelaksanaan hijrah dilakukan dengan dua jalan, yaitu melalui laut93 dan 

darat. Di Jawa Barat pasukan-pasukan Siliwangi dari Bogor, Cianjur, Padalarang, 

Purwakarta dan dari Ciwidey berangkat dengan kereta api ke Cirebon, selanjutnya 

dari Cirebon mereka diangkut dengan kapal laut menuju Rembang. Brigade 

Tarumanagara dan Resimen 10 berangkat dari Tasikmalaya, sebagian diangkut 

dengan kereta api ke Yogyakarta melalui Gombong dan sebagian lagi dengan truk 

ke Cirebon, kemudian dengan kapal laut menuju Rembang. Rombongan hijrah 

dari Jawa Barat ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Mokoginta, sedangkan panitia 

                                                
90 Akibat Perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, antara 

Pemerintah RI dan Belanda, maka dua per tiga pulau Jawa ( Jawa Barat dan Jawa Timur) dan 
Sumatera Timur dan Selatan diserahkan kepada Belanda (Nasution, 1966: 114-116). 

 
91 Saleh As’ad Djamhari, op.cit., halaman 5.  
 
92 DISJARAHDAM VI Siliwangi, op.cit., halaman 136. 
 
93 Untuk memenuhi persetujuan genjatan senjata yang telah disetujui oleh RI dan Belanda 

dengan perantaraan Komisi Tiga Negara, maka sejak 8 Pebruari 1948 dengan kapal “Melchior 
Treub” sebagian tentara Siliwangi diangkut ke Rembang dengan dikawal ketat tentara 
Belanda.Mimbar Indonesia, 10 April 1948. 
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hijrah yang dibentuk di Yogyakarta diketuai oleh Menteri Muda Pertahanan 

Arudji Kartawinata. 

Bila ditinjau dari segi politis, adanya persetujuan Renville itu berarti 

pengakuan de jure  atas kedaulatan Kerajaan Belanda di Indonesia. Secara militer, 

hasil persetujuan itu berarti RI menyerahkan kantong-kantong gerilya kepada 

Belanda. Hal tersebut secara strategi militer telah membuat keadaan RI berada 

dalam keadaan terkepung dan terancam. 

Di pandang dari segi ekonomi, adanya persetujuan Renville berarti 

Indonesia menerima keadaan bahwa semua kota besar yang merupakan pusat-

pusat produksi dan perdagangan keluar, telah berada dalam tangan Belanda. 

Dengan demikian Indonesia dalam keadaan terkepung, sehingga memberikan 

kesempatan kepada Belanda untuk melakukan blokade ekonomi terhadap RI. 

Secara psikologis, persetujuan Renville itu telah menimbulkan 

kekecewaan bagi daerah-daerah yang ada di luar “Garis Van Mook”94, karena 

daerah-daerah itu sulit untuk mengadakan hubungan dengan pemerintah RI yang 

posisinya dalam keadaan terkepung. 

Bagi Divisi Siliwangi yang melaksanakan hijrah, berarti harus 

meninggalkan wilayah yang selama ini dipertahankan untuk diserahkan kepada 

lawan. Daerah-daerah yang akan dituju yaitu Jawa Tengah secara psikologis 

berada dalam keadaan eksplosif sebagai akibat jumlah pasukan yang banyak, 

sehingga terjadi tekanan-tekanan di sekitar masalah sosial ekonomi. Situasi dan 

kondisi ini merupakan perkembangan keadaan yang rawan karena mereka berada 

dalam ruang yang sempit, berjubel-jubel dengan penduduk setempat, sehingga 

                                                
94 Garis Van Mook adalah suatu garis khayal yang diciptakan oleh Dr. H. J. Van Mook, 

pada tanggal 29 Agustus 1947 (Gde Agung, 1980: 54). 
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para pengungsi dan keluarga prajurit yang dihijrahkan itu dengan satu dan lain 

cara tetap harus berjuang untuk tetap hidup. 

Akibat dari diterimanya Perjanjian Renville itu adalah : 

1. Adanya garis status quo sehingga banyak daerah yang diserahkan begitu 

saja kepada Belanda. 

2. Daerah RI semakin sempit. 

3. Penarikan tentara dari daerah kantong, berarti menimbulkan kerugian 

siasat Republik bila dikemudian hari timbul pertempuran melawan 

Belanda. 

4. Menarik tentara dari daerah kantong, berarti membantu pengamanan 

musuh dan menambah daerah bagi Belanda.95  

 

 

3. Siliwangi di antara Peristiwa Solo – Madiun  

Setelah tiba di daerah RI di Jawa Tengah, Brigade pertama yang dipimpin 

oleh Letkol Kusno Utomo berbasis di wilayah Yogyakarta yang di dalamnya 

terdapat batalyon-batalyon yang dipimpin oleh Mayor Kemal Idris, Mayor A. 

Kosasih, Mayor Daeng, Mayor Wiranatakusumah. Sementara itu Brigade kedua 

yang dipimpin  oleh Letkol. Sadikin ditempatkan di wilayah Surakarta, yang di 

dalamnya terdapat batalyon-batalyon yang dipimpin oleh Mayor Rukman, Mayor 

Umar, Mayor Sambas dan Mayor Sentot Iskandardinata. Di Magelang juga 

ditempatkan satu brigade cadangan Siliwangi yang dipimpin Letkol. Eddy 

Sukardi, empat ribu pasukan dari Jawa Barat yang ditempatkan di Madiun, 

                                                
95 Nugroho Notosusanto (Ed.), 1973, Markas Besar Komando Djawa, Jakarta : 

Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusjarah ABRI, halaman 9. 
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sejumlah detasemen yang di daerah tempat minyak Cepu, dan sisanya berada 

tersebar di Kabupaten Pati dan Bojonegoro.96 Kesemua pasukan Siliwangi 

tersebut adalah tentara reguler. Hal ini karena pasukan non reguler seperti 

Hizbullah dan Laskar Rakyat telah mengabaikan syarat-syarat genjatan senjata 

dalam persetujuan Renville dan memilih tetap tinggal di Jawa Barat.  

Keberadaan Divisi Siliwangi di Jawa Tengah ini dianggap tentara asli 

Jawa Tengah telah menyempitkan batas-batas teritorialnya sekaligus mengancam 

bagi kesatuan-kesatuan etnis Jawa tersebut. Seperti yang terjadi di Solo, karena 

Siliwangi menempati posisi yang jauh lebih kuat dalam menegakkan hukum dan 

menjaga ketertiban di berbagai wilayah dan terlibat secara langsung dalam 

keterlibatan politik pada level nasional. Dengan penempatan Brigade kedua 

Siliwangi yang dipimpin oleh Letkol. Sadikin di tempat yang dekat dengan Solo 

seperti Tasikmadu dan Srambatan.97  

Di Jawa Tengah yang secara kultural, etnik dan linguistik sangat berbeda 

dengan sebagian besar pasukan Siliwangi dari Jawa Barat. Tentara Siliwangi pada 

saat itu sudah terkenal sebagai tentara yang cukup elite dibandingkan dengan 

tentara RI lainnya. Kebanyakan pasukannya sangat familiar memakai bahasa 

Belanda karena memang kebanyakan mereka berasal dari latar belakang sosial 

“kelas atas” didukung juga didalamnya dengan orang-orang yang relatif memiliki 

                                                
96 Sejdarah Militer Kodam VI/Siliwangi, 1968, Siliwangi dari Masa Ke Masa, Jakarta : 

Fakta Mahjuma, halaman 140-141. 
 
97 David Charles Anderson, 2003, Peristiwa Madiun Kudeta atau Konflik  Internal 

Tentara ?, Yogyakarta : Media Pressindo, halaman 28. 
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pendidikan tinggi dibandingkan dengan tentara pribumi Solo, Pasukan 

Panemabahan Senopati (PPS). 98 

Hubungan Siliwangi dengan PPS semakin tajam, selain karena perbedaan 

budaya dan etnis serta kesulitan ekonomi, masyarakat dan kesatuan-kesatuan Jawa 

memandang pasukan Siliwangi semacam pasukan pendudukan asing di wilayah 

mereka, suatu kesan yang semakin kuat manakala pasukan dari Jawa Barat ini 

ditugaskan  untuk menjaga lokasi-lokasi industri vital guna mencegah pencurian 

kecil-kecilan dan dalam kondisi siap siaga secara penuh, dalam menghadapi 

kekacauan yang ditimbulkan oleh para buruh.99 

Konflik semakin memuncak ketika tersiar kabar tertembakanya Panglima 

PPS Sutarto pada tanggal 2 Juli 1948 di tempatnya sendiri di Solo. Hal itu 

menaikan rasa curiga para pengikutnya yang semakin yakin bahwa itu adalah 

bagian dari pesanan pemerintah untuk memaksa Senopati menerima rencana 

reorganisasi militer. Setelah itu peristiwa-peristiwa beruntunan terjadi di Solo 

sebagai buah pertentangan Senopati dan Siliwangi. Seperti terjadinya penculikan 

tentara PPS, penculikan Dr. Muwardi, dan meletusnya peristiwa Srambatan. 

Bentrokan-bentrokan yang terjadi antara Pasukan Panembahan Senopati dan 

pasukan Siliwangi sebenarnya hanya merupakan gejala luar dari konflik yang 

mendalam, yang bersumber pada konflik politik dan sosial yang tak terselesaikan, 

telah muncul jauh sebelum Siliwangi datang.100  

                                                
98 Ibid, halaman 31. 
 
99 Ibid. 
 
100 S. Kromorahardjo, Peristiwa Madiun 1948 Hasil Persekongkolan Dan Provokasi 

Kaum Reaksioner (Bag.II), http://www.xs4all.nl/~peace/pubind/mr/provo2.html (diakses tanggal  
10 November 2005 pukul 17.42 wib) 
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Ternyata pertentangan politik internasional antara Amerika Serikat dan 

Rusia mempengaruhi pula situasi politik dalam negeri RI. Perubahan besar terjadi 

ketika dalam bulan Agustus 1948 seorang veteran PKI, (Muso, yang sebelum 

perang menyingkir ke Rusia) kembali ke Yogyakarta dan menyusun kekuatan PKI 

yang menjadi dominan dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR). Pemimpin-

pemimpin FDR, antara lain Amir Sjarifoeddin, Tan Ling Djie, dan Abdoel Majid 

dari Partai Sosialis, mengumumkan secara terang-terangan bahwa mereka sudah 

lama menjadi anggota PKI. Dalam bulan itu juga terjadi fusi Partai Buruh dan 

Partai Sosialis ke dalam PKI. Tanggal 1 September 1948 diumumkan oleh PKI 

pembentukan Polit Biro yang meliputi pemimpin-pemimpin FDR, dan 

menjadikan Madiun sebagai pusatnya.101 

Sementara itu terjadinya pertikaian senjata di Solo antara pasukan-pasukan 

Divisi Siliwangi dibantu dengan Barisan Banteng, melawan kesatuan-kesatuan 

Pesindo, sebagian Tentara Laut RI (TLRI), dan Divisi IV Surakarta yang 

memihak FDR dan PKI, memaksa Soekarno pada tanggal 15 September 1948 

menyatakan keadaan bahaya berlaku di Surakarta. Kemudian Soekarno berpidato 

dan berseru kepada rakyat lewat radio untuk memilih Soekarno – Hatta atau PKI 

Muso. Menurut Soemarsono adanya pernyataan tersebut itu menusuk hati Muso, 

lalu spontan dijawab sama Muso itu dengan pernyataan : 

 "Ya, keadaannya jadi lain. Sebab pidatonya menggambarkan 
bahwa kita ini mesti dibasmi. Jadi karena itu, kita memikirkan bagaimana 
kita bela diri." 102 

                                                
101 Awaloedin Djamin, op.cit., halaman 87. 
 
102 Wawancara Radio Netherland dengan saksi utama peristiwa Madiun Soemarsono, 16 

November 2002 dalam transkrip wawancara Di Madiun Tahun 1948, Tak Ada Pemberontakan, 
Kata Soemarsono, Tapi Soeharto Diam Saja, 
http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-November/000627.html (diakses tanggal 22 
April 2006 pukul.10.35 wib). 
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Pada akhirnya Muso membentuk pemerintah Front Nasional Daerah. 

Kemudian Soemarsono dipilih sebagai gubernur militer. Lalu mulailah terjadi 

perlawanan pemerintah daerah Front Nasional Madiun terhadap usaha pemerintah 

pusat yang mengatakannya melakukan pemberontakan dan perlu dibasmi.  

Dalam keadaan seperti itu  Jenderal Sudirman mengutus Letkol Soeharto 

untuk meninjau Madiun. Di Madiun Soeharto bertemu dengan Soemarsono, yang 

ditunjuk sebagai Gubernur Militer oleh Muso. Soemarsono menjelaskan bahwa di 

Madiun kondisinya tidak seperti yang dikabarkan di Yogyakarta yang seolah-olah  

akan melakukan kudeta. Soeharto kemudian kembali dengan membawa surat yang 

ditulis oleh Amir Syarifuddin untuk Bung Karno, supaya Bung Karno bisa turun 

tangan dan menyelesaikan secara baik-baik. Karena dari kubu Amir masih butuh 

bersatu untuk melawan Belanda. Tetapi ternyata surat itu tidak sampai pada Bung 

Karno karena Soeharto ketika sampai  di Sragen ditahan oleh Siliwangi ketika 

hendak kembali ke Yogyakarta.103 

Karena surat tersebut tidak sampai ke tangan Bung Karno, latas Presiden 

Soekarno menyatakan seluruh RI dalam Keadaan Bahaya Perang (SOB), dan 

menyerukan kepada rakyat yang setia supaya menumpas PKI. Pemerintah 

mengerahkan Divisi Siliwangi, Brigade Mobil, dan Divisi Sungkono yang 

menyerbu dan merebut Madiun. Kemudian terjadi pengejaran yang menghasilkan 

tertembak matinya Muso, dan tertangkapnya Amir Sjarifuddin dan para pimpinan 

PKI.104  

                                                
103 Ibid. 
 
104 Awaloedin Djamin, loc.cit. 
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Kesemua peristiwa tragis di wilayah Solo merupakan bagian dari usaha-

usaha pemerintah pada waktu itu untuk mengusahakan ke suatu usaha mengurangi 

politik golongan yang berhaluan komunis tersebut. Siliwangi yang berada 

sepenuhnya dipihak pemerintah telah menjadi bagian utama dalam mengusahakan 

jalannya pemerintah Hatta. Begitu juga yang terjadi di Madiun pada tahun 1948, 

yang dianggap sebagai upaya-upaya penggulingan kekuasaan pemerintah Hatta. 

Siliwangi menjadi pelaku utama penyelesaian upaya Kudeta dari Muso dan Amir 

Sjarifuddin. 

Meletusnya peristiwa di Solo maupun di Madiun pada tahun 1948 

merupakan kecemasaan sesaat pemerintah saja. Yang pada waktu itu dituntut 

untuk cepat bertindak dan segera menyelesaikan permasalahannya dengan 

Belanda. Karena memang oposisi di Solo dan Madiun jika dibiarkan akan 

menyulitkan proses diplomasi dengan Belanda yaitu mempercepat jalannya 

penyerahan kedaulatan, maka pilihan pembersihan golongan kiri ini ditempuh. 

Dalam hal ini tidak terlepas pula dari peran penting Divisi Siliwangi, yang sejak 

pembentukannya dimaksudkan untuk menghalau usaha-usaha pihak oposisi. 

Seperti halnya menurut Jacques Leclerc bahwa "peristiwa Madiun" tahun 

1948, yaitu terjadi sebagai akibat pemerintah menolak mentoleransi terhadap 

setiap oposisi, yang berusaha berbicara kepada rakyat secara langsung. Kaum 

oposisi lalu bertindak menurut kepentingan sendiri, dan bukannya berunding 

dalam ruang tertutup bersama pemerintah. Pada setiap kesempatan pemerintah 

menegaskan, bahwa pengakuan internasional terhadap Indonesia merupakan 

pertaruhan. Artinya, pengakuan itu hanya akan diperoleh jika pemerintah dapat 

membuktikan adanya dukungan luas, yang berupa kemampuannya menguasai 
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situasi di dalam negeri. Dalam pada itu perlu dikemukakan bahwa pemilihan 

umum, sebagai bukti keabsahan yang diterima Konstitusi satu-satunya, hanya 

dapat berlangsung dalam suasana dalam negeri yang damai dan aman. Belanda 

selalu berbicara tentang "rust en orde". Itulah alasan tetap suatu "pemerintah yang 

kuat", yang saling diperolok-olokkan oleh kedua belah pihak. Pemerintah 

mengatakan posisinya dibikin lemah oleh cara-cara oposisi, dan oposisi 

mengatakan bahwa politik pemerintah yang mencontoh Belanda itu suatu 

pertanda kelemahan. Pemerintah mengatakan konsolidasi kekuasaan, sedangkan 

oposisi mengatakan mempercepat jalannya Revolusi. Akibatnya ialah 

konfrontasi.105 

Setelah sukses menjadi tentara Hijrah di Jawa Tengah, Siliwangi pun 

berhasil menjadi tentara Long March dan melakukan penyelusupan ke daerah 

asalnya setelah pecah Agresi Militer Belanda kedua. Di Jawa Barat Siliwangi 

kembali mulai membangun daerah-daerah kantong yang lama ditinggalkannya. 

Sama seperti halnya di Jawa Tengah, di Jawa Barat pun Siliwangi dihadapkan 

dengan konfrontasi dengan saudara sendiri dan juga Belanda. Di Jawa Barat telah 

berhasil dibangun sebuah negara boneka buatan Belanda, Negara Pasundan yang 

sejak tahun 1948 berdiri. Juga kawan lama yang dulu sama-sama berjuang 

melawan Belanda, sesampainya kembali di Jawa Barat kawan lama itu praktis 

menjadi lawan baru bagi Siliwangi. DI/TII Kartosuwiryo yang sejak Siliwangi 

                                                
105 Jaques Leclerc, 1996, Amir Sjarifuddin Antara Negara dan Revolusi (terjemahan 

Hersri S), Jakarta : Jaringan Kerja Budaya. 
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hijrah resmi mendirikan sebuah negara di luar RI106 dan menurut RI itu telah 

mengancam kedaulatan RI di Jawa Barat. 

4. Jawa Barat Pasca Hijrah Siliwangi 

Akibat persetujuan Renville terjadilah suatu krisis dalam militer. Dalam 

hal  ini Kolonel A. H. Nasution memimpin 22.000 prajurit Siliwangi keluar 

wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda, menuju wilayah Jawa Tengah yang 

dikuasai RI. Peristiwa ini dikenal dengan istilah “Siliwangi Hijrah”. Dengan 

demikian di Jawa Barat di atas kertas telah dikosongkan dari unsur-unsur 

kekuatan Republik Indonesia sebagai konsekuensi dari persetujuan Renville. 

Kecuali Brigade I Tirtayasa yang masih menguasai Banten, di atas kertas seluruh 

kekuatan Divisi Siliwangi dihijrahkan ke Jawa Tengah. Keadaan Jawa Barat sejak 

akhir bulan Februari 1948, ketika sebagian besar pasukan TNI dihijrahkan ke 

Yogyakarta, tidak serta merta seluruh komponen militer Jawa Barat kosong. 

Karena ada juga pasukan-pasukan yang tidak turut hijrah yang tetap tinggal di 

daerah Jawa Barat secara ilegal, diantaranya pasukan-pasukan : 

1. Lasywi, yaitu Laskar Wanita , yang menugasi diri dengan mengurus 

keluarga keluarga TNI yang ditinggalkan hijrah. 

2. Beberapa eselon dari Batalyon Sudarman di daerah Tasikmalaya. 

3. Batalyon Sugih Arto, yang tatkala itu dikenal dengan nama “Jaya 

Pangrengot di Cililin. 

4. Batalyon Hadi di Buahdua Sumedang. 

5. Lasykar Rakyat di bawah pimpinan Hamid, di daerah Cimenyan, Bandung 

Timur. 
                                                

106 Jawa Barat menurut Renville bukan bagian RI, jadi tidak benar jika DI/TII mendirikan 
negara di dalam negara RI. Yang benar adalah negara dalam wilayah yang akan didirikan negara 
boneka (Negara Pasundan) dan atau wilayah yang akan dimasukan lagi ke dalam RI. 
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6. Lasykar Rakyat di bawah pimpinan Haji Rusdi di daerah Lembang. 

7. Bambu Runcing di bawah pimpinan Khaerul Saleh di daerah karesidenan 

Bogor dan Jakarta sebelah Barat. 

8. Barisan Hitam (BH 88, kelak SP 88) di bawah pimpinan Usman Somantri, 

di Daerah Cikampek. 

9. Kompi PESINDO di bawah pimpinan Tatang Suwardi di Daerah 

Ujungberung. 

10. Hizbullah di bawah pimpinan Zainal Abidin, di daerah Limbangan dan di 

bawah pimpinan Kurnia di daerah Cicalengka. Sabililah di bawah 

pimpinan Enokh di daerah Wanaraja (Garut), dan di bawah pimpinan Oni 

di daerah Gunung Cupu (Ciamis).107  

Mereka ini melanjutkan perjuangan dengan pelbagai cara untuk 

meniadakan rasa “rust en orde” di kalangan penjajah Belanda. Sebelumnya, 

Pemerintah RI, dalam hal ini Panglima Besar Jenderal Sudirman, pada tanggal 18 

Januari 1948 telah memerintahkan kepada Letnan Kolonel Sutoko yang saat itu 

menghadap ke Yogyakarta sebagai utusan Jenderal Mayor A.H. Nasution, 

Panglima  Divisi Siliwangi pada waktu itu, untuk segera kembali ke Jawa Barat 

guna menjadi Koordinator Perjuangan Jawa Barat, apabila hijrah sudah 

dilaksanankan  nanti. Akan tetapi Letnan Kolonel Sutoko tertangkap oleh Belanda 

pada bulan Agustus 1948 di Taraju (Tasikamalaya).108 

Suatu kenyataan dari sebagian unsur perlawanan di Jawa Barat yang tidak 

mengindahkan hasil-hasil Persetujuan Renville, tetap bersihkeras tinggal di Jawa 

                                                
107 DISJARAHDAM VI Siliwangi, op.cit., halaman 210. 
 
108 Ibid., Hal. 201. 
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Barat. Karena sebagian besar pasukan TNI mengungsi ke Yogyakarta, maka satu-

satunya kekuatan perlawanan terbesar yang ada di Jawa Barat adalah dari Darul 

Islam pimpinan Kartosuwiryo. Selama periode Jawa Barat ditinggalkan TNI, 

Darul Islamlah yang menentang Belanda dan Negara Pasundan yang didalangi 

Belanda. Darul Islam berhasil memberikan perlawanan hebat, dengan dapat 

mengurung pasukan-pasukan militer Pasundan dan Belanda di kota-kota dan 

jalan-jalan utama. Dengan begitu DI dapat menguasai daerah pedesaan selaku 

satu-satunya kekuatan besar nasionalis yang tidak meninggalkan Jawa Barat. 

Akibat terpenting Persetujuan Renville adalah membuat perjuangan 

Kartosuwiryo, sebagai satu-satunya gerakan kemerdekaan yang dapat dipercaya di 

Jawa Barat untuk satu setengah tahun terakhir revolusi Indonesia.109  

Pada awalnya antara DI dan tentara ilegal (TNI) sama-sama berjuang 

melawan Belanda, sebagai konsekuensi mengambil jalan tengah dari penentangan 

unsur perlawanan bersenjata di Jawa Barat terhadap “Renville”. Ditandai dengan 

dukungan pihak RI secara diam-diam terhadap keputusan Kartosuwiryo untuk 

meneruskan perjuangan bersenjata.110Dukungan itu diberikan ketika Kartosuwiryo 

pulang balik ke Yogyakarta dan langsung menemui Bung Hatta. Bung Hatta 

memberi bantuan supaya Kartosuwiryo bisa sedikit mendinginkan orang-orang 

Jawa Barat yang merasa ditinggalkan Republik. Sebab Hatta pun merasa sedih 

atas Perjanjian Renville menyebabkan Jawa Barat ditinggalkan TNI. Hatta menilai 

hijrah TNI akibat ulah Perdana Menteri Amir Syarifuddin (PKI) yang tanpa pikir 

                                                
109 Karl D. Jackson, 1990, Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan : Kasusu 

Darul Islam Jawa Barat, Jakarta : Grafiti, halaman 20. 
 
110 Ibid, halaman 19. 
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panjang menyerahkan Jawa Barat begitu saja kepada Belanda.111 Pada akhirnya 

semua pasukan tempur yang ada di Jawa Barat menjadi bagian Tentara Islam 

Indonesia (TII) dan pasukan-pasukan pilihan dihimpun dalam Pahlawan Darul 

Islam (PADI).112 

Walaupun begitu antara DI dan TNI di Jawa Barat tetap saja terjadi 

pertikaian. Menurut Van Dijk, DI sebagai gerombolan liar dan TNI sebagai 

Tentara Resmi yang sekuler atau batalyon ilegal satu sama lainnya saling bertikai. 

Di samping itu keduanya juga mendapat perlawanan dari tentara Belanda. Seperti 

terjadinya ketegangan antara Tentara Resmi dan gerombolan gerilya liar, yang 

akhirnya mengakibatkan perpecahan yang menentukan antara pasukan “sekuler” 

dan pasukan Islam di Jawa Tengah, relatif cepat mulainya. Ini dibuktikan oleh 

konflik bersenjata yang terjadi mengenai senjata ketika Tentara Republik harus 

mengundurkan diri ke Jawa.113  

Pasca Hijrahnya Siliwangi ke Jawa Tengah, Belanda sendiri pun malah 

lebih merasakan meningkatnya perlawanan di Jawa Barat.  Menurut Belanda 

sendiri beberapa diantaranya adalah tidak lebih dari gerombolan garong yang 

melanjutkan operasinya dalam situasi revolusioner yang baru dalam pengertian 

kebiasaan pemuda Jawa lama adanya kelompok pemuda gelandangan yang 

bertualang di daerah pedalaman.114 Belanda yang menguasai kebiasaan ini sulit 

                                                
111 Al Chaidar, Imam Kartosuwiryo dan Revolusi Islam, 

http://www.persis.or.id/diskusi/read.php. (diakses tanggal 23 Oktober 2004 pukul 16.28). 
 
112 Sejarah Militer Kodam VI Siliwangi, 1968, halaman 507, dalam K. D. Jakcson, op.cit, 

halaman, 20. 
 
113 Van Dijk, 1995, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 

halaman 61. 
 
114 Ibid., halaman 62. 
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membedakan antara mereka ini dan kelompok gerilya nasionalis yang berjuang 

untuk kemerdekaan. Mereka cenderung mencap semua satuan gerilya liar sebagai 

“gerombolan garong”.  Kadang-kadang Tentara Republik resmi pun tidak luput 

dari cacat ini karena memang mereka lebih menyukai cara perang gerilya daripada 

perang terbuka antara dua tentara yang berpakaian seragam. 

Kondisi situasi keamanan Jawa Barat yang dianggapnya chaos (kacau), 

dijelaskan oleh P.M. van Wulften Palthe dalam brosurnya yang berjudul Over het 

Bendewezen in Java (Tentang Gerombolan Garong di Jawa). Dia membandingkan 

keadaan sebelum Perang masa revolusi, ia menulis : 

“Kini keadaannya pada hakikatnya sama, kecuali bahwa gerombolan lebih banyak jumlahnya dan lebih 
berbahaya, dan dilengkapi dengan segala macam senjata yang dulu tidak dimiliki siapa pun, seperti granat 
tangan, ranjau darat, dan bom gas. Dalam operasi pembersihan kebanyakan korban jatuh tidak dalam perang 
terbuka, tetapi akibat segala macam alat mekanis seperti kawat yang direntangkan di jalan, ranjau dan jebakan. 
Penduduk desa tahu semuanya ini, tetapi mereka tidak menaruh simpati yang patriotik bagi gerombolan-
gerombolan seperti yang terdapat di tempat lain sehubungan dengan gerakan gerilya dan perlawanan di bawah 
tanah; campur tangan kita mereka sambut dengan hati sangat lega dan mereka bungkam”.115  

 

Belanda juga sepertinya mengetahui strategi tentara Republik yang 

ditinggalkan di Jawa Barat. Bahwa kelompok-kelompok lain pastilah bukan cuma 

“gerombolan garong” atau “gerombolan kaum fanatik agama”. Beberapa 

kelompok ini benar-benar penting artinya secara daerah atau bahkan nasional. 

Keberadaan tentara ilegal di Jawa Barat dikehendaki oleh TNI dan 

strategis adanya. Walaupun pada awalnya menimbulkan polemik antara TNI 

sendiri dengan lasykar-lasykar perjuangan yang tidak menginginkan 

melaksanakan hasil persetujuan Renville. Sebagai jalan tengahnya, maka TNI pun 

menempatkan sebagian pasukannya untuk tetap berada di Jawa Barat, namun 

untuk kepentingan politis maka mereka tidak menggunakan atribut resmi tentara. 

Sampai pada terjadi Agresi Belanda kedua, tentara ilegal ini digabungkan kembali 

                                                
115 Ibid. 
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dengan Divisi Siliwangi yang mengadakan Long March ke Jawa Barat sebagai 

pelaksanaan siasat TNI untuk melakukan wingate action116 . 

Di sisi lain juga hasil Renville membawa pengaruh menaiknya suhu politik 

dalam negeri, ditandai dengan adanya penentangan dari militer dan partai politik.. 

Dalam kalangan militer Indonesia sebenarnya sangat tidak setuju dengan politik 

diplomasi yang dijalankan pemerintah, seperti dengan persetujuan Renville. 

Diplomasi pemerintah pada hematnya terlalu menilai rendah kemampuan tentara 

dan kekuatan rakyat. Hal itu pulalah yang juga turut mendorong Urip Sumoharjo 

untuk meminta berhenti. Urip kemudian digantikan oleh Komodor Udara Suryadi 

Suryadarma selaku KASAP. Menurut Gerorge Mc Turnan Kahin, alasan tentara 

Indonesia yang pada akhirnya terpaksa menerima persetujuan Renville adalah 

tidak adanya persedian peluru pada TNI.117 Namun, pada akhirnya mereka semua 

harus menerima keputusan yang diambil Rerpublik untuk melaksanakan Renville. 

Semenjak pemerintahan Syahrir maupun Amir Syarifudin berpegang 

dengan politik diplomasinya, sudah menjadi rahasia umum di kalangan politisi 

dan militer, bahwa Sudirman menanggung penderitaan yang berat karena 

diplomasi-diplomasi yang terlalu sering berakibat “memukul” tentara Republik 

sendiri. Pukulan itu sedemikian telaknya, sehingga pada 1 Agustus 1949 

(beberapa hari menjelang Hatta dan delegasinya akan berangkat ke  negeri 

                                                
116 Wingate action, yaitu suatu strategi militer bagian dari gerilya dengan cara menyusup 

ke daerah yang dikuasai musuh. Strategi ini dijalankan TNI ketika pecah Agresi Militer Belanda 
kedua dan terbentuknya Pemerintah Militer, maka untuk merebut kembali daerah kantong 
dilakukanlah wingate action. Adapun maksudnya untuk menyusup ke daerah-daerah federal, baik 
di Jawa maupun luar Jawa. Seperti pasukan-pasukan yang berasal dari Jawa Barat, Besuki, 
Sumatera, Kalimantan dan sebagainya disusun untuk tugas tersebut. Mereka juga melaksanakan 
tugas untuk membentuk daerah kantong-kantong kembali di daerah yang dituju (Pusjarah dan 
Tradisi TNI, 2000, Sejarah TNI Jilid I (1945-1949),  Jakarta : Mabes TNI, halaman 162-163). 

 
117 S. I. Poeradisastra, 1982, Oerip Soemohardjo Kebungkaman yang Ampuh, dalam 

PRISMA No. 9 September Tahun XI, Jakarta : LP3ES, halaman 73 – 74. 
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Belanda untuk KMB). Sudirman mengajukan permohonan berhenti dan keluar 

dari jabatan kepada Presiden Soekarno. Permintaan berhenti itu ditolak oleh 

Soekarno, “malah setengah mengancam”, jika Jenderal Sudirman berhenti, 

Presiden pun akan berhenti.  

Pada 1 Agustus 1949, sesudah Renville ditandatangani Jenderal Sudirman 

yang seakan mewakili seluruh tentara, lasykar, golongan atau partai yang menolak 

pengutamaan “perundingan dan diplomasi” sebagai jalan kemerdekaan. Mereka 

yang menerima hasil perundingan dan diplomasi sebagai kekalahan dan 

penderitaan batin. Jenderal Sudirman antara lain menulis dalam suratnya, sebagai 

berikut : 

“.......sejarah berjalan terus, kadang-kadang pikiran manusia dapat 
berubah pula dari haluan semula. Terbayang di muka saya, akan 
beralihnya (pindahnya) jalan yang ditempuh oleh para pemimpin kita. Hal 
yang semacam ini sungguh diperhatikan dan dirasakan oleh orang-orang 
yang memperhatikan segala sesuatu dalam perjuangan kita ini dengan 
teliti. Kesemuanya itu menyebabkan tambahnya penderitaan lahir dan 
batin yang bersangkutan. Meninggalnya beberapa opsir tinggi, diantaranya 
almarhum Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo dan Kolonel S. 
Tjokronegoro adalah disebabkan oleh penderitaan jiwa. Dalam kalangan 
Angkatan Perang lazim dikatakan bahwa meninggalnya beberapa opsir 
tinggi itu karena geestelijke harakiri (harakiri jiwa) ... “118 
 

Begitu juga dengan masalah sempalan dari RI di Jawa Barat, cikal 

bakalnya berawal dari peristiwa tersebut. Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo 

yang berlangsung lama adalah akibat kekecewaan Lasykar DI terhadap Soekarno 

dengan diplomasinya. Kartosuwiryo mengatakan bahwa Soekarno telah 

menggadaikan Jawa Barat kepada Belanda. Seperti halnya Jenderal Sudirman dan 

Kolonel A. H. Nasution yang merasakan kekecewaan akibat diplomasi, lantas 

meminta berhenti. Maka S.M. Kartosuwiryo merasakan menderita batin, tetapi 
                                                

118 Hesri S. dan Joebar Ajoeb, S. M. Kartosuwiryo Orang Seiring Bertukar Jalan, dalam 
PRISMA No. 5 Mei 1982 Tahhun XI, halaman 91 – 92. 
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bukannya meminta berhenti dari jabatannya. Ia malah menambah jabatannya 

dengan “Panglima Tertinggi APNI (Angkatan Perang Negara Islam Indonesia) 

dan Imam atau “Presiden Negara Islam Indonesia”. Kartosuwiryo telah menjadi 

pembangkang dan pemberontak negara dalam prespektif RI. 

Pada akhirnya dengan adanya DI/TII di Jawa Barat, masalah yang 

dihadapi RI di sana semakin sulit. Di satu sisi RI tidak bisa terlepas dari Jawa 

Barat, di lain pihak juga RI langsung berhadapan dengan dua musuh yang perlu 

diselesaikan. Maka terjadilah konflik segitiga di Jawa Barat, yaitu antara TNI, 

Belanda dan Negara Bonekanya (Negara Pasundan), dan DI/TII pimpinan 

Kartosuwiryo. 

Terjadinya situasi politik di Jawa Barat yang semakin memanas 

memberikan akibat pada situasi dan kondisi keamanan dan stabilitas politik yang 

labil. Akhirnya Jawa Barat benar-benar menjadi daerah yang kompleks dengan 

permasalahan politik. Dan yang sangat dirugikan adalah rakyat Jawa Barat 

sendiri. Di satu sisi mereka adalah rakyat Republik tetapi di sisi lain mereka 

berada jauh dari Republik dan berada di dalam wilayah yang akan dibentuk 

negara baru, yang jelas-jelas mencerminkan kehendak Belanda di Jawa Barat. Di 

tambah lagi dengan adanya DI/TII, maka semakin komplekslah kerugian yang 

diterima rakyat Jawa Barat pada waktu itu. 

Namun, bagaimana juga kesetiaan rakyat Jawa Barat tetap republiken. 

Karena sampai pada pengakuan kedaulatan RIS dan Negara Pasundan menjadi 

negara bagian sah di dalamnya, rakyat Jawa Barat juga dengan bersama TNI 

menentang keberadaan Negara Pasundan. Sampai terbukti bahwa politik pecah 

belah Belanda sudah tidak mampu memisahkan rakyat Jawa Barat dan 
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saudaranya. Karena  adanya satu cita-cita nasional yang kukuh tertanam dalam 

diri rakyat Indonesia untuk merdeka sepenuhnya lepas dari rongrongan penjajah. 

Dengan semangat revolusi tersebut maka jelaslah bahwa politik klasik penjajah 

tidak bisa diterapkan pada masa revolusi fisik bersenjata.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 81 

 
 

BAB III 

TERBENTUKNYA NEGARA PASUNDAN  

DI JAWA BARAT 1947 – 1950 

 

 

 

A. Negara Pasundan Kartalegawa Kontra – Revolusi  

Pada kurun waktu 1947 – 1948, di Jawa Barat ada dua negara baru yang 

keduanya menamakan diri sebagai Negara Pasundan, tetapi terdapat perbedaan 

dalam waktu, tujuan, cara, dan proses pembentukannya. Negara Pasundan 

pertama diproklamasikan pada tanggal 4 Mei 1947 oleh seorang tokoh Sunda119 

yang bernama R. A. A. M. M. Suria Kartalegawa120, melalui sebuah partai yang 

didirikannya dan kepentingan pribadinya untuk menjadi pemimpin rakyat 

                                                
119 Secara antropologi budaya yang disebut suku bangsa Sunda adalah 

orang-orang yang secara turun-temurun menggunakan bahasa-ibu bahasa Sunda 
serta dialeknya dalam kehidupan sehari-hari, dan berasal serta bertempat tinggal 
di daerah Jawa Barat, daerah yang sering disebut Tanah Pasundan atau Tatar 
Sunda. Secara kultural daerah Pasundan itu di sebelah Timur di batasi oleh 
sungai-sungai Cilosari dan Citanduy, yang merupakan perbatasan bahasa.( 
Harsojo, Kebudayaan Sunda, dalam Koentjaraningrat, 1982, Manusia dan 
Kebudayaan di Indonesia, Jakarta : Djambatan, halaman 300). 
 

120 Nama lengkapnya Raden Adipati Ario Muhammad Moesa Soeria Kartalegawa, adalah 
Bupati yang berasal dari keturunan menak tinggi. Dia cucu dari R.H. Muhammad Moesa seorang 
penghulu Garut yang intelektual dan dekat dengan Belanda. Dan pula anak dari R.T. Kartalegawa, 
seorang Bupati Garut yang pada masa pergerakan nasional aktif di PEB (Politiek Economie Bond), 
sebuah organisasi yang anti pergerakan kebangsaan Indonesia. Orang tua Soeria Kartalegawa, 
semasa menjadi Bupati Garut ikut menumpas gerakan SI Afdeling B di Cimareme. Bahkan dia 
sangat anti terhadap Sarekat Islam (SI).(Siliwangi, 21 Juli 1921; dalam Agus Mulyana, 1996, 
halaman 98) 
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Pasundan. Sebagai seorang keturunan menak121 Sunda, ia merasa memiliki hak 

tradisional untuk memimpin masyarakat Sunda di Jawa Barat. Jawa Barat pada 

waktu itu masih bagian Republik Indonesia dengan demikian diangkat seorang 

gubernur yang bukan orang Sunda, yaitu Mr. R. Sutardjo Kartohadikusumo, yang 

beberapa waktu kemudian diganti oleh Sewaka.122 Adapun Negara Pasundan 

Kedua dibentuk dalam Konferensi Jawa Barat.123 

Menurut Edi S. Ekadjati, bahwa harus dibedakan antara Negara Pasundan 

yang diproklamirkan Suria Kartalegawa dengan Negara Pasundan RIS hasil 

Konferensi Jawa Barat III. Meskipun tidak ada kaitan langsung antara keduanya, 

tetapi Suria Kartalegawa menganggap yang disebut terakhir yaitu Negara 

Pasundan hasil Konferensi Jawa Barat merupakan penjelmaan kembali cita-

citanya.124 

Secara teoritis gerakan Kartelagawa dapat dikatagorikan sebagai suatu 

kontra-revolusi. Hal ini dapat dijelaskan oleh teori dari Charles Tilly. Gejolak 

terjadi menurut Tilly dilatarbelakangi oleh adanya transformasi, salah satu 

bentuknya adalah terbentuknya negara (Statemaking). Transformasi ini berakibat 

pada terjadinya perkembangan  perubahan struktur dalam jangka yang cukup 

                                                
121 Sebutan bagi elite tradisional atau kaum bangsawan di wilayah Priangan. Mengenai 

menak Sunda lihat buku Nina H. Lubis, 1998, Kehidupan Kaum Menak Priangan (1800-1942), 
Bandung : Satya Historika; Robert van Niel, 1984, Munculnya Elit Modern di Indonesia 
(terjemahan), Jakarta : Pustaka Jaya. 

122 H. Memed Erawan (dkk.), 2000, Paguyuban Pasundan, Kiprah dan Perjuangannya 
dari Zaman ke Zaman (1914-2000), Bandung : Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, halaman 
257-258. 

 
123 Nina H. Lubis (dkk.),2003, Sejarah Tatar Sunda. Jilid 2, Bandung : Satya Historika, 

halaman 233. 
 

124 Susanto Zuhdi, 1995, Pemerintah Gerilya Sewaka dan Negara Pasundan Suria 
Kartalegwa : Suatu Dinamika Politik di Daerah Pendudukan di Jawa Barat, Jakarta : Proyek 
IDSN Depdikbud, Hal. 125; Helius Sjamsudin dkk, 1992, Menuju Negara Kesatuan : Negara 
Pasundan, Jakarta : Proyek IDSN Depdikbud, halaman 33. 
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lama. Perubahan struktur itu seperti pengorganisasian politik dan nasionalisasi 

politik. Sentralisasi dan nasionalisasi politik bisa menimbulkan konflik pada 

tingkat nasional. Akan timbul suatu gejolak yang apabila ada masyarakat yang 

merasa “hak-hak yang mapan atau hak tradisional telah dilanggar”.125  

Suria Kartalegawa memproklamirkan Negara Pasundan memiliki latar 

belakang primordialisme. Pada awal kemerdekaan, Jawa Barat ditetapkan sebagai 

salah satu propinsi di Jawa. Soekarno mengangkat Sutardjo sebagai gubernur 

Jawa Barat. Pengangkatan Sutardjo sebagai orang Jawa, dinilai oleh Kartalegawa 

dengan sikap sentimen. Sampai-sampai Kartalegawa mempertanyakan apakah 

tidak ada satupun orang Sunda yang pintar di Jawa Barat. Mengapa mesti orang 

Jawa? Dengan demikian pendirian Negara Pasundan merupakan sikap 

pertentangan Kartalegawa terhadap pemerintah pusat atas  pengangkatan 

Gubernur Jawa Barat bukan orang Sunda (Sutardjo orang Jawa dan Datuk Jamin 

orang Sumatera).126 

Dengan perasaan kecewa yang kemudian Kartalegawa melihat 

pengangkatan Gubernur Jawa Barat yang pertama dan kedua bukan orang Sunda 

yaitu Sutardjo (Jawa) dan Muhammad Djamin (Sumatera), Kartalegawa melihat 

semakin tajamnya permusuhan antara Sunda dan Jawa. Ia nilai pengangkatan 

kedua Gubernur tersebut sebagai penjajahan terhadap orang Sunda.  

Dengan latar belakang itulah, maka tiga hari setelah diumumkannya 

persetujuan Linggarjati pada tanggal 18 November 1946, Suria Kartalegawa 

segera membentuk Partai Rakyat Pasundan (PRP) dengan tujuan mendirikan suatu 

                                                
125 Agus Mulyana, 1996, Negara Pasundan 1947-1950; Gejolak Menak Sunda Menuju 

Integrasi Nasional, Tesis, Jakarta : Prodi Ilmu Sejarah UI, halaman  91-92. 
 
126Rekaman Kaset Wawancara Team Sejarah Lisan Arsip Nasional (ANRI) dengan 

R.A.A.M. M. Soeria Kartalegawa.  
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negara di Jawa Barat yang terpisah dari Republik Indonesia dengan bendera 

sendiri berwarna “Hijau Putih” yang melambangkan harapan dan kesucian. Hal 

tersebut mendapat dukungan  dari pejabat sipil dan militer Belanda, seperti 

Residen Priangan M. Klassen, Pemangku Jabatan Gubernur Jakarta C. W. A. 

Abbenhuis, dan Kolonel Thompson di Bogor. Van Mook juga memberikan 

bantuan berupa sarana transportasi, pesawat terbang untuk menyebarkan 

undangan dan selebaran, serta meminjamkan uang, dan bila diperlukan senjata. 127 

Di Jawa Barat tidak ada penguasa bangsawan Indonesia yang otonom, 

tidak ada orang yang merasa perlu bergantung pada pemerintah Belanda untuk 

mempertahankan kekuasaan dan tanah milik mereka, seperti di Indonesia Timur. 

Jadi di Jawa Barat tidak mempunyai penyangga bangsawan yang merupakan ciri 

kesatuan-kesatuan federal semacam itu seperti di Indonesia Timur, Sumatera 

Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Di Jawa Barat Belanda hanya 

boleh mengharapkan dukungan kaum oportunis politik, terutama yang merasakan 

bahwa kedudukan mereka itu di bawah Republik tidak memadai, dan sedikit 

orang Sunda yang merasa bahwa tujuan Republik itu terkutuk dan dengan tegas 

ingin agar kepentingan orang-orang Sunda dilindungi oleh suatu negara bagian 

dalam pemerintahan federal yang akan datang. 128 

Sentimen etnis sebagai gerakan federalis di Jawa Barat muncul dengan 

berdirinya PRP. Organisasi ini didirikan atas prakarsa R. A. A. M. M. Suria 

                                                
127 Erawan, op.cit., halaman 264. 
 
128George Mc Turnan Kahin, 1995, Refleksi Pergumulan Lahirnya 

Republik, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Surakarta dan Jakarta : 
Sebelas Maret University Press kerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan, 
halaman 368. 
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Kartalegawa, seorang menak Sunda bekas bupati Garut. PRP didirikan pada 

tanggal 18 November 1946 dengan pengurusnya : 

Ketua   : Raden Sadikin 

Wakil Ketua  : Mas Soepenah 

Sekretaris  : Mas Machmoed 

Bendahara  : R. Wiradimadja 

Komisaris  : M. Soemeng Karwidjaja 

    Mas Adimihardja 

    Joesoef 

    Djajadisastra 

    Soekarsa.129  

Menurut laporan Residen Priangan yaitu Klassen, gerakan PRP merupakan 

respon sekelompok masyarakat Sunda setelah adanya Konferensi Malino dan 

Pangkal Pinang. Kedua pertemuan itu merupakan awal strategi Van Mook untuk 

membangun negara-negara federal. Menjelang konferensi di Pangkal Pinang, 

terdapat sekelompok di masyarakat Sunda yang terkemuka, memohon secara 

tertulis kepada Mayor Soebroto (seorang Jawa yang menjadi anggota Badan 

Penasehat Indonesia) agar masyarakat Sunda ada yang mewakili dalam konferensi 

tersebut. Akan tetapi permohonan tertulis PRP tidak disampaikan oleh Soebroto, 

sehingga membuat curiga sekelompok masyarakat Sunda tersebut kepada 

Soebroto sebagai seorang Jawa. Maka tanpa ada perwakilan masyarakat Sunda 

terhadap konferensi di Pangkal Pinang, didirikanlah Partai Rakyat Pasundan.130  

Merasa kedudukannya sudah mapan karena mendapat dukungan dari 

Belanda dan juga simpatisan rakyat Jawa Barat berjumlah 250.000 orang, maka 

                                                
129 Agus Mulyana, op.cit., halaman 94. 
 

130 Ibid., halaman 95. 
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pada tanggal 4 Mei 1947, Suria Kartalegawa memproklamasikan berdirinya 

Negara Pasundan di lapangan Alun-Alun Bandung131. Isi dari proklamasi tersebut 

ialah : 

1. PRP dengan ini memproklamirkan kemerdekaannya Negara Pasundan dengan 

kemauan rakyat Sunda, dalam hubungan federatif, karena jalan ini adalah satu-

satunya untuk politik “negara” ini di kemudian hari. 

2. PRP akan menentang usaha-usaha untuk memasukan daerah-daerah yang telah 

dimerdekakannya ke dalam Republik. 

3. PRP mendorong supaya di daerah-daerah yang telah dimerdekakan maupun di 

daerah Republik diadakan plebisit (pemungutan suara). 

4. PRP menjadikan Bandung sebagai ibu negeri “negara” Pasundan. 

5. PRP akan mengurus pengembalian pabrik-pabrik dan onderneming-

onderneming kepunyaan bangsa asing kepada yang punya. 

6. PRP meminta pengakuan pemerintahan sementara di daerah yang 

dimeredekakannya, jika pemungutan suara berhasil. 

7. PRP minta pemerintahan sementara ini statusnya yang sama dengan 

pemerintahan Indonesia Timur. 

8. PRP memilih sebagai anggota pemerintahan sementara dari Negara Pasundan 

Raden Moch. Suria Kartalegawa Presiden dan Dr. (Mr.) Koestomo sebagai 

pembentuk kabinet (kabinet formateur).132  

Dalam pelaksanaan proklamasi ini, Kartalegawa mendapat bantuan dari 

Belanda. Orang-orang yang ikut menghadiri acara ini, diangkut dengan truk-truk 
                                                

131Nina H. Lubis, 2005, Biografi R. S. Soeradiradja (1900-1990), Bandung 
: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian 
Universitas Padjadjaran, halaman  43. 
 

132 Agus Mulyana, op.cit., Hal. 96-97. 
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Belanda. Mereka ditarik dari daerah Kiaracondong dan Ujungberung. Untuk 

menyiarkan berita ini Belanda menyediakan fasilitas seperti pers dan radio.  Surat 

kabar yang dikeluarkan oleh Dinas Penerangan Belanda yaitu RVD (Regeerings 

Voorlichtingdienst) turut membantu menyebarkan pamflet-pamflet propaganda 

Partai Kartalegawa.133  

Segera setelah PRP didirikan, Kartalegawa melakuakan manuver politik 

yang lebih intensif. Manuver ini dilakukan untuk menarik simpati masyarakat 

Sunda terhadap PRP. Dalam manuvernya itu, masalah kesundaan menjadi isu 

sentral. Selain itu, ia pun menarik simpati massa dengan cara membagi-bagikan 

uang, makanan, dan pakaian.134 Pada tanggal 9 Mei 1947 dan 10 Mei 1947 di 

Cilengsi, Citeureup, Cibinong, Cisalak Bogor,  PRP mempropagandakan dengan 

bantuan kepala-kepala kelurahan kepada penduduk kampung bahwa pada tanggal 

11 Mei 1947 di Taman Raden Saleh Jakarta akan diadakan rapat persetujuan PRP 

oleh Republik. Untuk itu PRP mewajibkan semua penduduk turut hadir dalam 

rapat tersebut. Dengan menyediakan sarana transportasi keberangkatan gratis 

ditambah pembagian kaos gratis dari PRP, banyak rakyat yang tertarik dan ikut 

menghadiri upacara tersebut.135  

Dalam menjalankan manuver politiknya juga dilakukan dengan jalan 

kekerasan dan tindakan penyerobotan. Seperti yang terjadi di Bogor pada tanggal 

22 dan 23 Pebruari 1947 pada saat anggota PRP yang dipimpin Kustomo 

melakukan aksi kekerasan pada rakyat. Dengan dibantu oleh  Kolonel Thompson 

                                                
133 Ibid., halaman 98. 
 
134 Ekadjati, 1981, Sumber Sejarah Kota Bandung Periode Revolusi Kemerdekaan 

(19451950), Jakarta : Depdikbud, halaman 171.  
 
135 Laporan tentang Gerakan PRP ala Kartalegawa, dalam Arsip Kementrian Penerangan 

1949-1950 (Laporan daerah Jawa Barat mengenai PRP) No. 83, ANRI. 
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seorang pejabat militer Belanda, di Bogor PRP berhasil melakukan perebutan 

kekuasaan atas pemerintahan RI. Aksi ini mungkin sebagai cara untuk 

memamerkan kekuatan sehingga rakyat merasa takut dan mau menjadi anggota 

PRP. 

Adapun alasan Kartalegawa menerima bantuan dari Belanda karena 

menurut dia bahwa Pasundan dalam waktu 100 tahun belum bisa merdeka, 

sehingga membutuhkan bantuan Belanda. Bantuan ini bukan berarti belas kasihan 

Belanda terhadap orang Sunda, karena orang Sunda telah “diper-Yahudi-kan” 

oleh Republik, sehingga perlu berdiri sendiri. Kemudian Kartalegawa berjanji 

akan segera mengembalikan onderneming-onderneming di Jawa Barat kepada 

yang memilikinya, yang kebanyakan orang Belanda.  

Ternyata Negara bentukan R.A.A.M. Suria Kartalegawa tersebut tidak 

berumur panjang dan bubar dengan sendirinya karena tidak mendapat dukungan 

dari masyarakat, bahkan dari keluarganya sendiri. Dukungan Belanda pun 

semakin berkurang karena ternyata negara baru itu tidak memberikan banyak 

manfaat bagi mereka.136 Sebetulnya Kartelagewa sendiri dalam beberapa hal 

merasa dibohongi oleh Belanda. Di satu pihak benar ia mendapat kemudahan dari 

Kolonel Thompson di Bogor, residen Priangan M. Klaassen dan pemangku 

jabatan Gubernur Jawa Barat C. W. A. Abbenhuis. Van Mook sesungguhnya 

ragu-ragu apakah ia dapat dijadikan “wayang” yang  handal. Bagi Van Mook 

tindakan proklamasi Negara Pasundan 1947 malahan telah menyusahkannya. 

Seperti dikatakannya : 

“You act like Hitler. You made it very difficult for me with regards to 
the Republic. Your proclamation had no antecedents. Without proving 

                                                
136 Nina H. Lubis, 2005, op.cit., halaman 43. 
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that the Sundanese people support the PRP, you have done good with 
the proclamation. You are against the Republic and have made things 
difficult for us”. 
(“Kamu bertindak seperti Hitler. Kamu telah membuat hal itu sangat 
menyulitkan saya berkenaan dengan Republik. Proklamasimu tidak 
mempunyai persiapan. Tanpa pembuktian bahwa orang Sunda 
mendukung PRP, kamu berbuat tidak baik dengan proklamasi itu. 
Kamu adalah lawan Republik dan telah membuat hal-hal sulit bagi 
kami.”)137  
 

Akhir Negara Pasundan yang didirikan Suria Kartalegawa sesungguhnya 

masih belum jelas, karena aktivis-aktivis republiken membuat pamflet-pamflet 

yang seolah-olah ditandatangani Suria Kartalegawa yang menyatakan ia mencabut 

proklamasi itu dan dalam menyatakan loyal kepada Republik. Pernyataan itu 

dikeluarkan pada 6 Mei 1947. Hal ini meragukan karena pada tanggal 11 Mei PRP 

masih mengadakan gerakan-gerakan teror dengan menculik sejumlah pejabat 

Republik di Bogor.138  

Di Jakarta keluar selebaran yang berisi bahwa proklamasi Negara 

Pasundan dicabut kembali, sebagaimana termuat dalam Harian  Berita  Indonesia : 

Kami seluruh anggota Partai Rakyat Pasundan dengan ini menerangkan 
setia kepada cita-cita kebangsaan Indonesia; Kesatuan Republik Indonesia. 
PRP dengan ini  kami bubarkan. Proklamasi ditarik kembali. 

Bandung, 6 Mei 1947 
A..n. PRP seluruhnya 

R. A. A. Suria Kartalegawa139 
 
 

Selebaran tersebut ditolak oleh PRP, bahkan dikatakan bahwa 

selebaran itu sengaja disebarkan oleh pihak Republik. Kartalegawa dalam 

pidato radionya mengatakan bahwa selebaran yang menyatakan 

                                                
137 Susanto Zuhdi, 1995, Pemerintah Gerilya Sewaka dan Negara Pasundan Suria 

Kartalegawa : Suatu Dinamika Politik di Daerah Pendudukan di Jawa Barat, halaman 130. 
 

138 Ibid. 
 
139 Berita Indonesia, 7 Mei 1947.  
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proklamasi dan pembubaran PRP adalah dusta belaka. Dikatakan pula 

bahwa Pasundan ingin tetap mendirikan negara yang “merdeka” sebagai 

anggota Negara Indonesia Serikat yang  sederajat dengan Republik 

Indonesia.140  

Secara umum manuver politik Kartalegawa dengan PRP dan 

Negara Pasundan dapat dikatakan gagal. Sebab-sebab kegagalan itu antara 

lain, persiapan yang kurang sehingga pembentukan Negara Pasundan 

terkesan tergesa-gesa dan tidak adanya dukungan yang kuat dari rakyat 

Jawa Barat. Sikap menentang yang diperlihatkan rakyat Jawa Barat 

terhadap PRP dan Negara Pasundan karena Kartalegawa dianggap telah 

berkhianat kepada Republik. 

Pada akhirya Suria Kartalegawa hanyalah menjadi alat politik dari 

Belanda begitu juga pihak Belanda tidak mendapatkan hasil yang berarti. Karena  

memang Belanda sendiri menganggapnya sebagai percobaan sementara. 

Mengenai hal itu, Wolf mengatakan bahwa Negara Pasundan Kartalegawa 

merupakan “suatu rencana salah-arah yang diatur oleh kesatuan-kesatuan Pasukan 

Belanda dan Pemerintah Sipil yang terlalu fanatik, dalam wilayah kecil tertutup 

Jawa Barat yang kemudian dikuasai Belanda. Orang Indonesia yang sudah 

menjadi “Presiden” gerakan ini, Kartalegawa, menyatakan kepada Kahin bahwa 

gagasan tentang ini datang dari Kolonel Santoso, penasehat politik Van Mook, 

dan kemudian gagasan ini terlaksana berkat bantuan NEFIS (Dinas Rahasia 

Belanda). Katanya ia tidak tahu apa-apa sebelum gerakan ini berjalan selama dua 

hari. Gerakan itu jelas semacam balon percobaan yang dilepaskan dengan maksud 

                                                
140 Berita Indonesia, 10 Mei 1947.  
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menentukan prospek-prospek agar lebih banyak orang Sunda yang banyak 

mendiami Jawa Barat itu menjauhi Republik dengan cara menunjukkan kepada 

mereka prospek pembentukan negara bagian mereka sendiri yang terpisah. 

Sedangkan menurut pengamatan Wolf, “seluruh “gerakan” itu hanya sandiwara 

sejak mula hingga akhir.” Bagi orang Sunda, ini suatu obyek ejekan dan tidak 

memperlemah dukungan mereka kepada Republik.141 

 

B. Reaksi Terhadap Negara Pasundan Kartalegawa 

Diproklamirkannya Negara Pasundan oleh Suria Kartalegawa 

bersama dengan  gerakan PRP-nya pada 4 Mei 1947 menimbulkan reaksi 

keras dari rakyat Jawa Barat. Reaksi itu datang tidak saja dari golongan 

rakyat biasa tetapi juga datang dari elite tradisional Jawa Barat, baik itu 

yang ada di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat seperti R. A. A. 

Wiranatakusumah yang sedang berada di Yogyakarta. Dengan cepat 

memberikan reaksi menentang berdirinya Negara Pasundan ciptaan Suria 

Kartalegawa. Begitu juga dengan Ir. Muhammad Enoch yang pada masa 

itu menjabat Walikota Yogyakarta menganggap Proklamasi Pasundan itu 

sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Linggarjati. Ia menggerakkan 

aksi menentang PRP dengan suatu keterangan pada tanggal 3 Mei 1947, 

sebagai berikut : 

Atas nama Pengurus Pagutuban Pasundan Republik Indonesia, maka 
dengan ini dipermaklumkan : 
1. Mulai tanggal 3 Mei 1947 menghidupkan lagi Paguyuban Pasundan 

yang berdiri dan hidup sebagai badan hukum untuk mengakui dan 
menyokong Negara Republik Indonesia. 

                                                
141 Kahin, op.cit., halaman 300. 
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2. Memohon dan mewajibkan kepada pemimpipn-pemimpin cabang yang 
ada di Bandung (Cicalengka, Ciparay, Soreang, Cimahi, Cililin, 
Ujungberungn). Untuk mengurus harta benda dan utang pitang 
Paguyuban Pasundan dengan anggota sebaik-baiknya. 
Minta perhatian, bahwa Paguyuban Pasundan dari semula dibuka untuk 
seluruh warganegara bukan untuk orang Sunda asli saja. Sejak saat ini 
dapat diterima pula anggota-anggota baru. 

3. Mengurus dan membuka lagi semua sekolahnya dengan menyesuaikan 
Leerplannya dengan keadaan negara Republik Indonesia. 

4. Membuka lagi bank-bank Paguyuban Pasundan, badan-badan koperasi, 
sambil mengurus utang-piutangnya. Juga hrus dibuka kembali badan-
badan sosial seperti fonds-fonds pensiun, kematian dan urusan fakir 
miskin 

5. Membangkitkan semangat, bahwa Tanah Pasundan, adalah bagian 
dalam Negara Republik Indonesia dan menentang sekeras-kerasnya 
akan dibentuknya Negara Pasundan NICA Kartalegawa. 

a.n. P. B. Paguyuban 
Pasundan Republik Indonesia 

Mohd. Enokh.142 
 

R. A. A. Wiranatakusumah menyampaikan telegram kepada 

Presiden Soekarno, sehubungan dengan diproklamasikannya negara 

Pasundan, R. A. A. Wiranatakusumah disebut-sebut oleh Suria 

Kartalegawa sebagai tenaga yang dibutuhkan. Telegram yang kemudian 

diterima oleh Presiden Soekarno tersebut adalah sebagai berikut : 

Menolak sekeras-kerasnya adanya “Negara Pasundan “ ; berdiri 
tetap mati-matian di bawah Pemerintah Republik Indonesia; berpendirian: 
menuntut Negara Republik Indonesia seluruh Kepulauan Indonesia. 

Dalam telegram tersebut terdapat nama-nama keluarga 
Wiranatakusuma sebagai berikut : 

1. R. Wiranatakusuma, Ketua Pertimbangan Agung sedang sakit di 
Garut, 2. R Jusuf (menantu), Kepala Penilik Kepolisian Jawa Barat, 3. R. 
Male Wiranatakusuma, Kepala Kepolisian Karesidenan Priangan, 4. R. 
Sunarya (menantu), Pegawai Kantor Kabupaten Sumedang, 5. R. 
Muharam Wiranatakusuma, Mahasiswa di Sekolah Pulisi Tinggi 
Yogyakarta, 6. R. Achmad Wiranatakusuma, Komandan Batalyon 26 Div. 
Siliwangi, 7. R. Memed Wiranatakusuma, Wakil Kepala Pulisi Tentara 
Pangalengan, 8. R. Abas Wiranatakusuma, Anggota Pulisi Tentara 
Cirebon, 9. R. Maryun Wiranatakusuma,Tentara Pegawai Kantor Telepon 

                                                
142 A. H. Nasution, 1992, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 7, 

Bandung : Penerbit Angkasa, halaman 464. 
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Republik Indonesia Palembang, 10. R. Selamet (menantu), Anggota 
A.L.R.I Cilacap, 11. R. Darpo (menantu), Pegawai Kementerian 
Penerangan Jakarta, 12. Paul Anwar Hakim, Pegawai Republik Indonesia 
di Jakarta.143  
Pernyataan keras yang dilontarkan pengurus Paguyuban Pasundan tersebut 

adalah sebagai tindak lanjut atas pernyataan Suria Kartalegawa yang mengklaim 

bahwa perjuangan PRP adalah sama dengan perjuangan Paguyuban Pasundan, 

bahkan PRP dinyatakan sebagai kelanjutan dari Paguyuban 

Pasundan.144Pernyataan Suria Kartalegawa tersebut telah mencemari nama baik 

Paguyuban Pasundan, yang selama ini Paguyuban Pasundan sangat mendukung 

Republik Indonesia. 

Tindakan Suria Kartalegawa bersama partainya itu menimbulkan 

keresahan di kalangan bekas anggota Paguyuban Pasundan karena khawatir akan 

menyesatkan masyarakat. Oleh sebab itu, timbul keinginan untuk menghidupkan 

kembali Paguyuban Pasundan. Untuk itu, dibentuklah sebuah panitia yang 

beranggotakan Ir. Juanda, R. Moch. Enoch, Ahmad Natanegara, dan King Nata 

Wijaya, yang bertugas menyusun anggaran dasar organisasi Paguyuban Pasundan 

yang baru. Akhirnya, pada tanggal 3 Mei 1947 dinyatakan bahwa Paguyuban 

Pasundan aktif kembali.145  

Pernyataan Partai Rakyat Pasundan (PRP) bentukan Suria Kartalegawa, 

bahwa PRP adalah kelanjutan Paguyuban Pasundan, dianggap telah mencemari 

nama Paguyuban Pasundan. Oleh sebab itu, pada Kongres Paguyuban Pasundan 

tanggal 29 sampai dengan 31 Januari 1949 di Bandung, diputuskan bahwa 

                                                
143 Ida Sarifah, 1995, Usaha-usaha Belanda dalam Mendukung Pendirian 

Negara Pasundan Pada Masa Perang Kemerdekaan 1945-1950 (Skripsi), Surakarta : 
Fakultas Sastra UNS, halaman 73-74. 
144 Nina H. Lubis, 2005, op.cit., halaman 52. 
 

145 Ibid. 
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Paguyuban Pasundan diubah namanya menjadi Partai Kebangsaan Indonesia 

(Parki). Hal ini sekaligus mempertegas paradigma perjuangan yang diusung oleh 

Paguyuban Pasundan yaitu kebangsaan dan nasionalisme Indonesia.146 

Aksi menentang Negara Pasundan Kartalegawa berlangsung hampir di 

setiap kota di Jawa Barat. Rapat-rapat raksasa berlangsung diantaranya di kota 

Sukabumi, Garut, Sumedang, Cirebon, Tasikmalaya, Majalengka, dan Bandung. 

Hal itu membuktikan Negara Pasundan dan Partai Rakyat Pasundan rekayasa 

Suria Kartalegawa, tidak mendapat tempat di hati rakyat Jawa Barat, maupun 

dukungan dari tokoh-tokoh rakyat Jawa Barat. Negara Pasundan dan PRP Suria 

kartalegawa hanya mendapat tempat dan dukungan dari orang-orang Belanda, 

yaitu memecah belah rakyat Indonesia. Karena tidak mendapat tempat di hati 

rakyat Jawa Barat, maka Negara Pasundan pun akhirnya menjadi lenyap, seiring 

dengan meletusnya Agresi Militer Belanda pertama. Perhatian rakyat Jawa Barat 

pun kemudian beralih untuk mempertahankan daerahnya dari serangan militer 

Belanda. 

 

C. Negara Pasundan Hasil Konferensi Jawa Barat 

1. Munculnya Republiken dan Federalis 

Dengan mengungsinya Pemerintah Propinsi Jawa Barat, maka di Bandung 

terjadi kekosongan kekuasaan. Kekosongan ini segera diisi oleh Belanda dengan 

membentuk Recomba (Regerings Commisaris Bestuurangelegenheinden), 

merupakan Pemerintah Sementara yang dibentuk oleh Belanda untuk propinsi 

Jawa Barat. Melalui Recomba inilah Belanda berusaha mendirikan negara-negara 

                                                
146 Ibid., halaman 53. 
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bagian di Indonesia termasuk Negara Pasundan  di Jawa Barat. Bagi Belanda 

dengan dikuasainya Bandung dan mengungsinya Pemerintah Propinsi Jawa Barat 

ke Tasikmalaya merupakan sebuah kemenangan. Hal tersebut dianggapnya bahwa 

RI di Jawa Barat telah lenyap. Di Jawa Barat Belanda bermaksud mendirikan 

Negara Pasundan sebagai negara bagian dari Negara Indonesia Serikat. Melalui 

konsepsinya diharapkan Belanda akan kembali berkuasa di Indonesia, walaupun 

dalam bentuk lain. 

Gagalnya Negara Pasundan Kartalegawa tidak mengendurkan niat Van Mook membentuk tatanan federalnya di Jawa 
Barat. Sadar akan kesalahannya memilih seorang menak mantan Bupati Garut, Suria Kartalegawa yang kurang 
mendapatkan dukungan dari masyarakat. Belajar dari kesalahan sebelumnya Van Mook mencoba kembali 
melaksanakan hasil Persetujuan Linggarjati, bahwa Republik Indonesia dan Belanda bersama-sama 
menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi bernama Negara Indonesia Serikat (NIS). 

Kenyataan gagalnya Negara Pasundan buatan Kartalegawa mendorong Belanda untuk memikirkan Negara Pasundan 
versi baru. Diharapkan dengan pembentukan Negara Pasundan versi baru akan menarik simpati masyarakat Sunda 
sehingga mau melepaskan diri dari Republik. Di lain pihak, kepentingan Belanda akan tetap terpelihara. Menurut Edi 
S. Ekadjati, pembentukan negara Pasundan versi baru itu dilakukan melalui Konferensi Jawa Barat sebanyak tiga kali 
dan dalam konferensi itu dilakukan melaui proses pemilihan serta perbedaan pendapat dihormati.147 

Sebelum menandatangani Persetujuan Renville, Belanda sudah mengadakan sejumlah gerakan yang kelihatannya 
sudah diperhitungkan untuk mendirikan suatu rezim non- Republik dalam wilayah itu. Usaha yang pertama, “Gerakan 
Pasundan” yang dimulai pada permulaan bulan Maret 1947 itu,  namun telah gagal. Kemudian Van Mook 
menjalankan rencana berikutnya yaitu dengan cara menjalankan Recomba atau pemerintahan peralihan dan diperkuat 
dengan cara-cara militer di Jawa Barat. 

Kosongnya kekuasaan RI di Jawa Barat memberikan peluang bagi Van Mook untuk mendirikan negara-negara bagian 
di Jawa Barat yaitu Negara Pasundan. Walaupun Jawa Barat diduduki oleh Belanda, pemerintah RI di Jawa Barat 
tetap dijalankan oleh Gubernur Sewaka sebagai Gubernur Jawa Barat, dengan cara berpindah-pindah di pedalaman 
Jawa Barat yaitu di daerah Tasikmalaya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengepungan Belanda, walaupun 
kemudian Sewaka ditangkap oleh Belanda di Tawang Banteng, sebuah daerah pinggiran yang terletak di sebelah 
Utara Tasikmalaya.148  

Rencana tersebut dijalankan setelah pasukan Belanda menguasai sebagian besar wilayah Jawa Barat, Belanda mulai 
mengadakan tindakan baru yang menurut tafsiran kaum republiken juga sudah diperhitungkan untuk membentuk 
suatu rezim Sunda yang dapat dikuasai oleh Belanda.149 Dalam pemerintahan itu dilakukan pemerintahan secara tidak 
langsung (indirect rule), dengan mengangkat orang Indonesia sebagai pimpinannya. Recomba Jawa Barat yang 
pertama adalah Abdulkadir Widjojoatmodjo, kemudian diganti dan diangkat seorang menak Sunda keturunan 
keluarga Djajadiningrat yaitu R. A. A. Hilman Djajadiningrat, bekas Bupati Serang dan terakhir jabatannya sebelum 
menjabat sebagai Recomba adalah Residen Bogor.150 

Antara bulan Oktober 1947 dan Februari 1948 dilaksanakanlah 

serangkaian pertemuan antara tokoh-tokoh Jawa Barat untuk merumuskan 

                                                
147  Edi S. Ekadjati,  Sunda Nusantara dan Indonesia Suatu Tinjauan Sejarah, dalam 

Ateng Syafrudin, dkk., 1993, Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat, Bandung :  Pemda Tingkat I 
Jabar, halaman 491-493. 

148 Sewaka, 1952, Tjorat-Tjoret Dari Djaman Ke Djaman, Bandung, tanpa nama 
penerbit, halaman  92-102. 

 
149 G. M. T. Kahin, op.cit., halaman 300. 
 
150 Agus Mulyana, op.cit., halaman 119. 
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pendirian sebuah negara baru yang berbentuk federal di Jawa Barat, seperti yang 

diamanatkan dalam Persetujuan Linggarjati. Pertemuan tersebut dinamakan 

Konferensi Jawa Barat. Tepatnya antara tanggal 13 dan 18 Oktober 1947, 

Recomba Belanda di Jawa Barat mengadakan Konferensi Jawa Barat yang 

pertama di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 50 orang Indonesia151 yang 

dianggap sebagai pemuka-pemuka dari berbagai golongan di seluruh Jawa Barat, 

semuanya sudah dipilih oleh para pejabat Belanda.152  

Abdulkadir Widjojoatmodjo sebagai Recomba Jawa Barat membuka acara 

konferensi itu pada tanggal 14 Oktober 1947. Dia menyebut pertemuan itu sebagai 

pertemuan keluarga, kemudian dalam pidato pembukaannya menyampaikan 

beberapa permsalahan yaitu : 

1. Bagaimana caranya rakyat Jawa Barat secepatnya mendirikan 

pemerintahan, berkaitan dengan hal ini Belanda berkeinginan agar 

tidak ada perbedaan antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah 

Indonesia. 

2. Bagaimana caranya rakyat Jawa Barat ikut serta dalam pemerintahan 

pusat, dalam hal ini ikut sertanya Jawa Barat dalam pembentukan 

Indonesia Serikat. 

3. Kemungkinan-kemungkinan mengembalikan ketertiban dan keamanan 

di Jawa Barat secepatnya agar rakyat dapat ikut kerjasama 

                                                
151 Yang terdiri dari 2 orang ahli kesehatan, 22 orang pejabat pemerintah, 14 orang 

kalangan swasta, 7 orang tokoh agama dan 5 orang dari pendidikan. 
 
152 Tuhuteru, tanpa tahun, Riwajat Singkat Terdirinja Negara Pasoendan, Djakarta : 

Djawatan Penerangan Pemerintah, halaman 1. 
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mengembalikan kemakmuran, ketertiban pendidikan dan 

sebagainya.153 

 
Pada intinya Recomba menginginkan agar mereka membicarakan suatu 

agenda yang diantaranya berisi pokok-pokok berikut : “cara tercepat bagi 

penduduk Jawa Barat untuk ikut serta dalam pemerintahan”, dan “cara yang dapat 

ditempuh sekarang oleh Jawa Barat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan 

pusat dan dalam pembentukan Negara Indonesia Serikat” (NIS). Konferensi itu 

bertujuan mengambil keputusan untuk “membentuk suatu komisi perhubungan 

untuk memohon kepada penguasa agar mengundang wakil dari kelompok-

kelompok masyarakat dan semua partai di Jawa Barat dalam Konferensi Jawa 

Barat  yang kedua yang diminta mengemukakan pembentukan suatu organisasi 

pemerintah sementara Jawa Barat yang demokratis.154 

Dalam konferensi ini Belanda memberikan alasan perlunya menciptakan 

ketertiban keamanan dan kerjasama penduduk di Jawa Barat dengan Belanda 

untuk pembangunan kembali menyangkut status Jawa Barat di masa yang akan 

datang. Alasan ketertiban dan keamanan yang disampaikan oleh Belanda, karena 

saat itu baru saja terjadinya Agresi Militer yang pertama yang membuat timbulnya 

konflik senjata antara kekuatan-kekuatan bersenjata Republik dengan militer 

Belanda. Sehingga kondisi ini sangat menganggu keamanan rakyat di Jawa 

Barat.155 Kemudian dibentuklah Panitia Penghubung tersebut melalui pemilihan, 

terbentuklah Panitia Penghubung terdiri dari R. A. A. Hilman Djadjadiningrat 

                                                
153 Ibid., halaman 1-2. 
 
154 G.M.T. Kahin, op.cit., halaman 300. 
 
155 Agus Mulyana, op.cit., halaman 120. 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 98 

sebagai ketua. Adapun yang menjadi anggotanya adalah R. Sunaryakusumah, Dr. 

R. Musa Sastranegara,  R. Tumenggung Tirtasoejatna, R. Djoearsa156 

Pada konferensi Jawa Barat pertama ini lebih banyak diwarnai perdebatan 

tentang masalah penting tidaknya berdiri sebuah negara di Jawa Barat.157 

Ranoewidjaja mengatakan bahwa membicarakan negara itu penting, akan tetapi 

lebih penting lagi membicarakan keamanan. Menurutnya pembentukan negara 

haruslah bersifat sementara, menunggu keputusan Komisi Tiga Negara. Sebagai 

orang Sunda ia setuju dibentuknya sebuah Negara Sunda, asalkan sesuai dengan 

aspirasi rakyat, dan dijalankan secara demokratis. Gondosurjo setuju dengan 

pendapat Ranoewijaja dan ia mengusulkan Panitia Penghubung bersama-sama 

pemerintah menyelesaikan masalah keamanan. Perbedaan antara pamong praja 

Belanda dan Indonesia supaya dihilangkan. Sajekti setuju dengan pendapat kedua 

orang  sebelumnya, dan ia mengusulkan agar Jakarta dijadikan ibukota federal. 

Sementara itu Achmad Atmadja berpedoman pada piagam San Franisco, 

mengusulkan supaya nama Negara Indonesia Serikat diubah menjadi Republik 

Indonesia Serikat dan diadakannya 2 Badan Perwakilan. Ia juga mengusulkan 

agar Merah-Putih dan Indonesia Raya tetap digunakan. Achmad Sanusi 

menyatakan bahwa segala keputusan harus dijalankan dengan cara demokratis. 

Keputusan tidak diambil dari sidang ini dan Belanda saja. Pendirian Negara 

sebaiknya bersifat sementara, untuk menunggu keputusan dari Komisi Tiga 

Negara. Diusulkan juga supaya diadakan Badan Pekerja dan rakyat seluruhnya 

agar membantu. 

                                                
156 Tuhuteru, op.cit., halaman 2. 
 
157 Mengenai perbedaan pendapat apakah perlu tidaknya mendirikan negara di Jawa Barat 

pada Konferensi Jawa Barat yang pertama ini, lebih lanjut lihat, J. M. A. Tuhuteru, Ibid., halaman 
2-3. 
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Lebih mengacu kepada kenyataan sumber daya, Boeldan menghendaki 

penempuhan jalan yang nyata. Untuk itu ia mengajukan usulan agar lebih 

memperhatikan tenaga yang ada di Jawa Barat. Soekardi menyatakan bahwa dari 

sudut politik, ekonomi dan kebudayaan, Jawa Barat tidak bisa dipisahkan dari 

pulau-pulau lainnya. Karena suara rakyat belum terwakili dalam konferensi ini, ia 

mengusulkan agar menunggu keputusan Komisi Tiga Negara. Sedangkan 

Martadisastra mengusulkan agar negara harus berdasarkan syariat Islam. 

Machyar setuju dengan pembentukan Negara Pasundan. Anwar Sanusi 

meminta agar pembentukan Negara diserahkan kepada rakyat sambil menunggu 

komisi kerja yang mengadakan hubungan dengan Belanda. Masalah agama agar 

menjadi perhatian negara. Sementara itu Soemaatmadja mendesak agar kerjasama 

harus menurut Perundingan Linggarjati. Dia menolak pemisahan Jawa Barat dari 

Republik. 

Soelaiman menyarankan agar secepatnya diadakan pemerintahan peralihan 

dan mengembalikan keselamatan. Hal senada juga dilontarkan oleh Djeman yang 

menyatakan bahwa untuk mempercepat pendirian negara tidak harus menunggu 

keputusan dari Komisi Tiga Negara, sebaiknya secepatnya didirikan. Datang dari 

perwakilan Cirebon, Sultan Cirebon mengusulkan agar daerahnya dijadikan suatu 

daerah istimewa dari Negara Pasundan. Sependapat dengan Djeman, Haji 

Djoenaedi mengusulkan supaya secepatnya dibentuk pemerintahan sementara 

sebagai Pemerintahan Peralihan dengan maksud segera terjaminnya keamanan 

dan ketentraman. Bebeda dengan pendapat Djeman dan Haji Djoenaedi, Dr. 

Hamami dan Priatna tidak setuju dengan pembentukan negara di luar Republik 

Indonesia dan meminta supaya semua pimpinan Jawatan agar diserahkan kepada 
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orang Indonesia. Di akhir pembacaan pemandangan umum, Achmad Memet dan 

Ningrat menyetujui pembentukan negara sendiri. 

Dari perbedaan pendapat di antara peserta konferensi tersebut, telah 

menunjukkan adanya tiga aliran, yaitu pertama federalis yang lebih menghendaki 

pendirian negara di Jawa Barat, terpisah dari Republik Indonesia. Kedua aliran 

republiken yang tidak menghendaki berdirinya suatu negara  di Jawa Barat 

terpisah dari Republik Indonesia. Aliran ketiga mereka yang bersifat menunggu 

dan cenderung netral. Tetapi, dari aliran yang netral tersebut masih ada yang 

dimasukkan ke federalis dan republiken. 

Hilaman Djajadiningrat mulai tanggal 15 November 1947 diangkat 

menjadi Recomba Jawa Barat. Kemudian Ketua Panitia Penghubung diserahkan 

kepada R. Tumenggung Djoearsa, sedangkan kekosongan keanggotaan Panitia 

Penghubung yang ditinggalkan Hilman Djajadiningrat diganti oleh R. H. 

Ranoewidjaja.158 

Konferensi Jawa Barat pertama ini menghasilkan keputusan berupa 

resolusi yaitu  : 

1. Berpendapat : 

a. Bahwa rakyat Jawa Barat, selang beberapa tahun menanggung 

penderitaan, terutama membutuhkan ketertiban, ketentraman dan 

keamanan. 

b. Bahwa mengembalikan kemakmuran itu sangat membutuhkan 

pengerahan tenaga. 

                                                
158 Risalah Tahunan 1948-1949 Parlemen Pasundan, Bandung : Drukkerij Mascotte, 

tanpa tahun, halaman 11. 
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c. Bahwa untuk pembangunan selanjutnya, ada pada tempatnya bekerja 

bersama-sama dengan pemerintahan umum. 

d. Bahwa sebagian besar rakyat Indonesia di Jawa Barat menghendaki dan 

bersedia bekerja bersama-sama. 

e. Bahwa oleh karenanya sangat perlu, pemimpin-pemimpin rakyat serta 

dalam pemerintahan negara. 

2. Menimbang : 

a. Bahwa rakyat Jawa Barat berhak untuk berdiri dan menentukan nasibnya 

menurut azas yang umum sebagai ternyata dalam perjanjian Linggarjati. 

b. Bahwa berhubung dengan keadaan politik di Indonesia pada dewasa ini 

belum waktunya menetapkan status Jawa Barat. 

3. Mohon : 

a. Kepada Pemerintah Umum supaya dalam tempo yang singkat mengadakan 

permusyawaratan dari wakil-wakil segenap lapisan rakyat seluruh Jawa 

Barat agar dapat membentuk Badan Pemerintahan sendiri atas dasar 

demokrasi. 

b. Mewajibkan kepada Panitia Penghubung (Contact Commisie) yang 

ditunjuk dalam permusyawaratan sekarang ini, supaya bersama-sama 

dengan Pemerintah Umum menyelenggarakan persediaan 

permusyawaratan yang dimaksud di atas dan memajukan usul-usul kepada 

konferensi yang dimaksud dan kepada pemerintah. 

4. Mengusahakan : 

Kepada Panitia Penghubung tersebut : 
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Menambah tenaga-tenaga ahli dan orang-orang terkemuka jika perlu dari 

seluruh Jawa Barat. Mengadakan segala perundingan-perundingan dan untuk 

sementara mewakili dan membela Jawa Barat.159 

Dalam konferensi Jawa Barat yang pertama ini Belanda menerapkan 

politik mendekati para penguasa pribumi atau “Volkshoofden”. Hal ini nampak 

dengan terpilihnya sebagai Panitia Penghubung R. A. A. Hilman Djadjadiningrat160 

yang kemudian diangkat sebagai Recomba Jawa Barat. Hilman Djadjadiningrat 

adalah seorang menak Sunda dari keturunan keluarga Djadjadiningrat. 

Ketika menjadi Bupati Serang, Hilman Djadjadiningrat pada masa 

Revolusi pasca kemerdekaan, mejadi sasaran kemarahan dari kelompok 

masyarakat yang tidak senang terhadap pangreh praja yang dipimpin oleh seorang 

jawara161 Tje’Mamat. Hilman ditangkap kemudian melarikan diri ke daerah 

Priangan. Terakhir di Priangan ia menjabat sebagai Residen Bogor. Pandangan 

politiknya mengenai status Jawa Barat pada masa itu ia adalah seorang Federalis. 

Ketika Sewaka sebagai Gubernur Jawa Barat tertangkap oleh Belanda di daerah 

pinggiran Kabupaten Tasikmalaya, Sewaka berkeinginan bertemu dengan 

Recomba. Hilman sebagai Recomba tidak ingin bertemu dengan Sewaka dalam 

                                                
159 Tuhuteru, Ibid., halaman 5. Lihat juga Risalah Parlemen Pasundan .........., halaman 

11-13. 
 
160 R.A.A. Hilman Djadjadiningrat lahir di Serang pada tanggal 28 Februari 1896. 

pendidikannya dilalui antara lain ELS, HBS tahun 1917, dan Bestuurschool tahun 1929. jabatan 
yang pernah dipegang yaitu  Klerk Residen Jakarta tahun 1918, Jurutulis Residen Jakarta, menjadi 
calon pegawai pamong praja bumi putera pada Controller dan Patih Jatinegara. Tahun 1920 
menjadi Menteri Polisi Krawang, Ajudan Kepala Jaksa dan Pembedaharaan Negara Dewan 
Pengadilan Jakarta 1921, Asisten Wedana Kelas I Lemahabang (Cirebon) dan Kota Cirebon  tahun 
1929, Wedana Jatibarang (Indramayu) dan anggota komisaris pemeriksaan tanah “Erfract” 
Tjipoenagara tahun 1933. Kemudian diangkat menjadi Bupati Serang. Gunseikanbu, 1986, Orang 
Indonesia yang Terkemuka Di Jawa, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, halaman 34. 

 
161 Suatu istilah yang dapat dianalogikan dengan  jagoan pada masyarakat Banten 

khususnya dan Jawa Barat umumnya. Mengenai kiprah Jagoan di masa Revolusi lihat Ryadi 
Gunawan,  “Jagoan dalam Revolusi Kita” dalam PRISMA No. 8 1981. 
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kapasitasnya sebagai Gubernur, tetapi sebagai “pribadi” Sewaka. Terhadap  

permintaan Hilman ini Sewaka menolaknya.162 

Begitu juga dengan para anggota dari Panitia Penghubung, terpilih dari 

menak Sunda yang pro-Belanda dengan padangan federalis. Dr. R. Musa 

Sastranegara lahir di Bandung pada tanggal 18 Maret 1928, lulus MULO tahun 

1913, AMS Jakarta tahun 1933 dan Sekolah Tinggi Kedokteran (Geneeskundigde 

Hogeschool) tahun 1942. Pada masa pendudukan Jepang ia menjadi dokter negeri 

pusat penjara Jatinegara.163 

Raden Tumenggung Rangga Tirta Soejatna adalah Bupati Sukabumi. 

Dilahirkan di Bandung pada tanggal 19 desember 1895. sekolah yang dilaluinya 

yaitu ELS, OSVIA tahun 1917 dan Bestuurshool di Jakarta. Jabatan yang pernah 

dipegang yaitu tahun 1917 sebagai Juru Tulis Controlleur Subang, tahun 1917 

menjadi Mantri Polisi Purwakarta, tahun 1918-1920 Asisten Wedana Garungsang, 

Pamanukan; tahun 1921 Jaksa Jatinegara, tahun 1928 Wedana Jakarta, tahun 1937 

Patih Krawang, tahun 1940 diangkat menjadi Bupati Sukabumi.164 Dalam 

pandangan politiknya ia termasuk orang federalis, karena ia menjadi anggota dari 

Fraksi Nasional, sebuah Fraksi dalam Parlemen Pasundan yang bertujuan 

federalis.165 

Raden Tumenggung Djoewarsa adalah bupati yang diperbantukan pada 

Recomba Jawa Barat. Lahir di Leles Garut pada tanggal 23 November 1901. 

Sekolah yang dilaluinya yaitu ELS, OSVIA pada tahun 1920 dan Bestuurschool 

                                                
162 Sewaka, op.cit., halaman 104. 
 
163 Gunsekanbu, op.cit., halaman 251. 
 
164 Ibid., halaman 104. 
 
165 Risalah Parlemen Pasundan .........., halaman 23. 
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tahun 1933. jabatan yang pernah dipegangnya yaitu Pegawai Pamong Praja Bumi 

putera berizajah Sukabumi dan Bogor tahun 1920, Wakil Mantri Polisi pada Polisi 

Umum Jakarta tahun 1922, Wakil Ajudan Jaksa Kepala Jakarta, Asisten Wedana 

Ciputat (Jatinegara) tahun 1928 dan pada tahun 1929 ke Kresek (Jakarta), tahun 

1937 Asiten Wedana Cisarua (Bandung), tahun 1937 Asiten Wedana di Kadungora 

(Garut), tahun 1939 Wedana Tanggerang (Jakarta) dan sejak April 1942 menjadi 

Wedana yang diperbantukan pada Bupati Jakarta. Ikut pula menjadi anggota 

Perkumpulan Pegawai Bestuur Bumiputera dari tahun 1940-1942.166 

Kelanjutan dari Konferensi Jawa Barat yang pertama ini kemudian 

diadakan Konferensi Jawa Barat kedua yang berlangsung dari tanggal 16 sampai 

20 Desember 1947. Dalam konferensi kedua ini mengundang berbagai lapisan 

masyarakat yang ada di Jawa Barat. Diundang 170 orang yang terdiri dari 117 

orang bangsa Indonesia asli, 18 orang Cina, 16 orang Belanda dan 8 orang Arab, 

jadi yang hadir 159 orang. 

Seperti juga pada konferensi pertama, terjadi pula adanya tiga aliran 

pandangan tentang status Jawa Barat. Kelompok federalis tetap menginginkan 

secepatnya berdiri suatu negara di Jawa Barat. Kelompok Republiken tidak 

menghendaki penetapan kenegaraan sebelum diadakan plebisit dan kelompok 

yang satu lagi menghendaki suatu pemerintahan sementara di Jawa Barat. 

 Salah satu dari beberapa delegasi yang berani, hasil pilihan Belanda itu, 

yang selama pertemuan itu menyuarakan perasaan banyak kolegaf Indonesianya, 

yaitu Male Wiranatakusumah.167 Ia  menyatakan bahwa konferensi itu “tidak 

                                                
166 Gunseikanbu, op.cit., halaman 34-35. 
 
167 Male Wiranatakusumah adalah seorang menak dari keturunan Wiranatakosoemah, 

suatu keluarga yang dianggap keturunan Pajajaran. Male merupakan anak pertama dari R. A. A. 
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mewakili mayoritas penduduk,” dan “tidak demokratis”, dan bahwa mayoritas 

wakil itu adalah “pejabat pemerintah” dari pemerintah Hindia Belanda.  

Male sebenarnya tidak mau masuk dalam Parlemen Pasundan karena dia 

tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Sebagai akibat dari perjanjian Renville, 

tentara Siliwangi harus mengosongkan Jawa Barat, sehingga dengan kekosongan 

ini, Male diperintahkan oleh Siliwangi menjadi Bupati yang membantu secara 

logistik terhadap tentara-tentara Siliwangi, misalnya menyuruh kepada lurah-lurah 

untuk menyiapkan rakyatnya makanan untuk tentara Siliwangi. Masuknya dalam 

Parlemen Pasundan hanya sebagai strategi sebagaimana intruksi dari Soekarno 

yaitu biar mundur tapi maju dua langkah.168 

Adanya perbedaan pendapat dari ketiga aliran tersebut tidak menjadikan 

buntunya konferensi, tetapi tercapai suatu kompromi. Hal ini karena mayoritas 

orang-orang yang ditunjuk itu berhasil menyodorkan suatu resolusi agar Belanda 

mengadakan Konferensi Jawa Barat yang Ketiga, direncanakan untuk membentuk 

suatu pemerintah sementara berdasarkan status negara dan suatu dewan 

perwakilan rakyat untuk negara bagian Jawa Barat.169 

Selain itu pula ditetapkan jumlah anggota Panitia Penghubung sejak 20 

Desember 1947 diganti namanya menjadi Panitia Persiapan. Jumlah anggota 

                                                                                                                                 
Wiranatakusumah, mantan Bupati Bandung yang kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri pada 
Kbinet pertama pemerintahan RI. Ia sekolah di MOSVIA. Pada masa kolonial Belanda dia pernah 
menjabat sebagai Jaksa, Mantri Polisi Kota, Polisi Reserse di Cianjur, Asisten Wedana Cisaat dan 
Asisten Wedana di Tanjungsari (Sumedang). Pada masa Jepang masuk ke kepolisian. Tahun 1943-
1944 menjadi Kepala Kepolisian Tasikmalaya. Setelah Indonesia Merdeka diangkatmenjadi 
Kepala Polisi Priangan. Pada saat Negara Pasundan akan berdiri ia diangkat menjadi Bupati 
Bandung. Kaset Rekaman Team Sejarah Lisan Arsip Nasional RI dengan R. T. Male 
Wiranatakusumah. 

 
168 Kaset Rekaman wawancara Male. 
 
169 Risalah Parlemen Pasundan ………., halaman 13; G.M.T. Kahin, Op.Cit., halaman 

301. 
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Panitia ini ditambah menjadi 11 orang, dengan tambahan yaitu R. Oto 

Koesoemabrata, R. T. Male Wiranatakusumah, M. Wirdjodihardjo, Ir. Tan Hwat 

Tiang, Ir. E. D. Vermuth dan Oesman Aljoefri. Kemudian panitia ini ditambah 

dengan seorang penasehat yaitu R. A. A. Moehammad Moesa Soeria Kartalegawa 

dan seorang Juridisch Advisieur yaitu Mr. R. Moesa Soeria Kartajoemena.170 

Mengetahui di Jawa Barat akan didirikan sebuah negara, para pemimpin 

Republik menganggap berdasarkan syarat-syarat persetujuan Renville itu tidak 

dapat dilakukan.  Belanda menekan Pergerakan Plebisit yang disponsori Republik. 

Republik menyatakan protes atas segala tindakan Belanda itu. Sehubungan 

dengan rencana pembentukan Negara Pasundan, Pemerintah Pusat mengeluarkan 

reaksinya. Pemerintah Pusat mengingatkan kepada masyarakat Jawa Barat bahwa 

rencana tersebut merupakan upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. 

Peringatan pemerintah pusat itu dituangkan dalam sebuah maklumat sebagai 

berikut : 

1. Pada azasnya susunan kenegaraan Republik Indonesia memungkinkan 

otonomi sebesar-besarnya bagi suatu daerah teritoir Republik. 

2. Otonomi daerah ini berarti pula otonomi kultur dan kebudayaan 

sepenuhnya. Akan tetapi, tidak berarti suatu perpecahan kenegaraan, 

yang tidak saja melemahkan kedudukan negara seluruhnya, akan tetapi 

juga membahayakan bagi daerah yang menceraikan dirinya. 

3. Walaupun bagaimana juga, segala sesuatunya itu hanya dapat 

ditentukan berdasarkan kepada kehendak rakyat yang nyata dan bebas 

menurut dasar-dasar demokrasi. 

                                                
170 Risalah Parlemen Pasundan ………., Ibid. 
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4. Apabila usaha pihak-pihak Belanda untuk membangun “negara” atau 

daerah istimewa Pasundan sekarang ini ditinjau dari sudut prinsip-

prinsip yang dikemukakan di atas tadi, maka teranglah bahwa yang 

dimaksud itu adalah hendak menceraikan sebagian dari Republik yakni 

Pasundan (Priangan) dari teritori Republik yang tadinya sudah diakui 

sebagai satu kesatuan, hal mana sama saja dengan mengadakan 

kekacauan seperti di Balkan. 

5. Perceraian daerah yang semacam itu bertentangan dengan cita-cita 

federasi nasional (sebagaimana misalnya yang pernah tercantum dalam 

Persetujuan Linggarjati). Oleh karena cita-cita federasi itu bukanlah 

berarti mencerai beraikan apa yang telah bersatu. Akan tetapi justru 

untuk menghubungkan kesatuan-kesatuan yang sudah ada menjadi 

persatuan kenegaraan nasional yang kuat dan sempurna. 

6. Usaha perceraian ini seringkali juga didasarkan atas kekuatan rakyat 

Pasundan, seolah-olah akan ditindas oleh lain-lain suku bangsa di 

dalam Republik. Alasan ini sama sekali bertentangan dengan 

kenyataan. Yaitu bahwa di dalam Republik tidak dikenal perbedaan hak 

suku-suku bangsa. Buktinya, cukup banyak  kedudukan yang penting-

penting dalam pucuk pemerintahan Republik yang dipegang oleh 

warganegara Idonesia putra-putra Pasudan asli, misalnya Y.M. Ir. 

Juanda, Menteri Perhubungan ; PT R.A.A Wiranatakusumah, Ketua 

DPA; PT Mr. Kusuma Atmadja, Ketua Mahkamah Tinggi; PT Mr. R. 

Tirtawinata, Jaksa Agung; YM Arudji Kartawinata, Menteri Muda 

Pertahanan, dll. 
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7. Lain daripada itu, usaha perceraian yang menuju kepada suatu negara 

sendiri buat Pasundan ini dilakukan dalam suasana perang kolonial, 

sehingga rakyat tidak mungkin mendapat kesempatan untuk 

menyatakan pendapat dan kehedaknya dengan bebas secara demokrasi 

yang sejati. Maka dari itu Pemerintah Republik berseru kepada putra-

putra patriot Indonesia di daerah Pasundan khususnya, dan kepada 

Rakyat Indonesia seluruhnya, supaya bergati-hati dan waspada serta 

menolak tiap-tiap pemisahan yang membahayakan kehidupan nasional 

bangsa kita.171  

Walaupun ada seruan dari pemerintah pusat untuk mengurungkan 

pembentukan Negara Pasundan, tetapi persiapan ke arah itu terus dilakukan. Hal 

ini disebabkan para konseptor Negara Pasundan merupakan kaki tangan Belanda. 

Kenyataan ini jelas akan “memutuskan” kepatuhan mereka terhadap kekuasaan 

pemerintah pusat. 

Namun demikian, para perwira Belanda serta radio dan pers yang dikuasai 

Belanda, melancarkan kampanye tidak terbatas dan kuat untuk membuat 

penduduk Jawa Barat mendukung Konferensi Jawa Barat Ketiga dan membentuk 

suatu negara bagian Jawa Barat yang terpisah. Konferensi itu akan diadakan pada 

23 Januari 1948 dan akan dihadiri oleh 100 delegasi. Empat puluh tujuh 

diantaranya akan ditunjuk oleh Belanda, 22 orang Indonesia, 9 Cina, dan 4 

Arab.172  

                                                
171 A. H. Nasution, 1978, Sejarah Perang Kemerdekaan Jilid 6, Bandung : Angkasa, 

halaman 241. 
 
172 G. M. T. Kahin, op.cit., halaman 303. 
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Pemilihan-pemilihan ini tidak hanya dilakukan dengan cepat dan 

mendadak, tetapi juga dilaksanakan dalam keadaan yang mengesampingkan 

kebebasan-kebebasan sipil dasar yang umumnya merupakan syarat dalam proses-

proses pemilihan demokratis. Tidak ada kebebasan pers dan kebanyakan 

penerbitan serta fasilitas radio di daerah itu berada di tangan Belanda.173  

2. Konferensi Jawa Barat Ketiga :Republiken Vs Federalis 

Hasil Konferensi Jawa Barat kedua yang kemudian akan dilanjutkan 

dengan Konferensi Jawa Barat ketiga yang mendapat reaksi dari menak-menak 

republiken. Pada tanggal 20 Desember 1947, 20 orang pemuka intelektual Jawa 

Barat mengeluarkan manifest yang dikenal dengan “Manifest 20”. Manifest ini 

ditandatangani oleh Prof. Dr. Djoehana Wiradikarta174 dan Dr. R. Tumenggung 

Djoemhana Wiriaatmadja175, yang kemudian dikirimkan kepada Komite Jasa Baik 

dari Dewan PBB, Pers dan pemerintah Republik. Isi dari manifest ini ialah : 

1. Konferensi Jawa Barat (II) tidak mempunyai otoritas untuk membuat 
keputusan apapun mengenai status Jawa Barat; 

2. Dalam hubungan dengan kenyataan bahwa Jawa Barat merupakan 
satu bagian dari wilayah RI dan kenyataan bahwa pemerintah RI 
memberikan kesempatan sepenuhnya untuk mendapatkan otonomi 

                                                
173 Ibid., halaman 304. 
 
174 Djoehana Wiradikarta adalah seorang dokter laboratorium rakyat di Jakarta. Lahir di 

Ciparay (Bandung) 18 September 1896. pendidikannya dilalui yaitu ELS tahun 1909, STOVIA 
tahun 1918 kemudian mengikuti kuliah di Universitas Amsterdam bagian kesehatan tahun 1931. 
Jabatan yang pernah dipegang adalah dokter di Rumah Sakit Umum Surabaya tahun 1919, Asisten 
di Sekolah Kedokteran Surabaya 1919-1920, Kepala Rumah Sakit di Kanngaen (Kab. Sumenep) 
tahun 1920-1923, Kepala Rumah Sakit Medan tahun 1922-1923, Kepala Rumah Sakit di Tanjung 
Balai tahun 1923-1925, Kepala Rumah Sakit di Serang tahun 1925 kemudian menjadi Kepala 
Rumah Sakit Padeglang 1928-1931. Gunseikanbu………., halaman 378-379. 

 
175 Djoemhana adalah Bupati Pandeglang. Dilahirkan di Sindanglaya (Cianjur) 23 februari 

1904. pendidikan yang dilaluinya yaitu ELS tahun 1919, HBS, Recht School tahun 1926, Sekolah 
tinggi Hukum di  Jakarta kemudian melanjutkan ke Universitas Leiden bagian Hukum tahun 1931. 
Jabatan yang pernah dipegangnya yaitu pegawai diperbantukan di Jatinegara tahun 1932, Mantri 
Polisi dan Sisten Wedana Jatinegara dan Plered tahun 1934-1937, Wedana Cibadak tahun 1938 
kemudian pada tanggal 21 Februari 1941 menjadi Bupati Pandeglang. Aktif pula di Jong Java 
sebagai Pengurus Besar di Jakarta. Gunseikanbu………., halaman 111. 
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maka status Jawa Barat ditentukan dalam Konsultasi dan persetujuan 
dengan Pemerintah Republik Indonesia.176 

 
Walaupun usaha-usaha pembentukan negara yang terpisah di Jawa Barat 

kedua dan akan dilanjutkan dengan Konferensi Jawa Barat ketiga mendapat 

tantangan dari pemerintah pusat dan sebagian menak republiken,  Djoearsa 

sebagai Ketua Panitia Persiapan tetap mengirimkan surat undangan. Bunyi surat 

undangan tersebut sebagai berikut : 

UNDANGAN 
Surat undangan ini kami tujukan umumnya kepada saudara-saudara 

yang pada saat ini masih ada dalam evakuasi, belum menjalankan 
pekerjaannya masing-masing untuk kebutuhan Bangsa dan Tanah Air, 
terutama kami tujukan kepada saudara-saudara yang menjadi pimpinan 
dari suatu pekerjaan, yang mempunyai kepandaian istimewa (Ahli) dari 
pekerjaannya (deskundingen). 

Saudara-saudara sekalian ! 
Meskipun saudara ada di tempat pengungsian, akan tetapi kami 

percaya, bahwa saudara-saudara telah mengetahui, tentang adanya, 
langsungnya Konferensi Jawa Barat I yang disusul oleh Konferensi Jawa 
Barat II yang diadakan di Bandung dalam bulan Desember yang lalu. 

Konferensi yang ke-2 ini telah mengambil putusan, yang isinya 
(sarinya) kami boleh pendekkan sebagai di bawah ini:  

Akan membentuk pemerintahan sementara untuk Jawa Barat 
dengan memakai corak negara dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat. 
Berhubung dengan putusan yang tersebut di atas itu, Panitia Persiapan 
pada masa ini sedang sibuk membanting tulang, menyelenggarakan apa-
apa yang perlu untuk mendirikan negara (Staat). 

Yang sangat dibutuhkan, selainnya naskah Undang-Undang Dasar 
dan lain-lain, terutama dari sekarang juga, kita harus mulai dengan 
membentuk atau menyempurnakan pendirian-pendirian dan perusahaan-
perusahaan, misalnya Jawatan Pengajaran, Jawatan Kehutanan, Pertanian, 
Perkebunan dan lain-lain. Jika nanti negara Jawa Barat berdiri, jawatan-
jawatan dan perusahaan itu harus sudah berdiri. Saudara-saudara yang saat 
ini belum bekerja kembali dan mempunyai kepandaian keahlian !!!Marilah 
saudara-saudara datang dan menyerahkan tenaga saudara-saudara kepada 
kami untuk Nusa dan Bangsa!!! Pikirkanlah, bahwa tanah air kita ini harus 
maju dan kitalah yang mempunyai kewajiban untuk memajukan  tempat 
tumpah darah ini. Salah sekali bahwasanya kita mempunyai kewajiban 
yang mutlak masih berdiam, termenung saja, sedang orang-orang yang 

                                                
176 Drooglever & Schouten, Jilid 12, halaman 478-479, sebagaimana dikutip Helius 

Syamsudin, et.al., 1992, Menuju Negara Kesatuan ; Negara Pasundan, Jakarta : depdikbud, 
halaman 37. 
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membantu kita, sudah menyingsingkan lengan bajunya dan bekerja sekuat 
tenaga untuk keperluan tanah air kita! 

Datanglah saudara-saudara, kita menunggu kedatangan tuan-tuan. 
 
 
 

Juwarsa 
Ketua Panitia Persiapan Pembentukan 

Pemerintah Sementara Negara Jawa Barat.177 
 

Upaya mobilisasi pamong praja yang dipersiapkan oleh Juwarsa tersebut 

dimaksudkan memberikan perhatian kepada mereka yang selama ini berada dalam 

pemerintahan Gerilya Jawa Barat. Tujuan lainnya yaitu menjadikan kelompok-

kelompok yang berhaluan republiken berkurang. Karena memang pada saat itu 

banyak pamong praja dari Ibukota Bandung yang ikut mengungsi bersama 

Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan bergerilya di Tasikmalaya. Sehingga 

sebagai upaya mencari dukungan berdirinya Negara Pasundan jelas membutuhkan 

banyak pamong praja. Juwarsa menjanjikan kepada mereka pekerjaan yang 

terhormat karena dianggap sebagai pamrih terhadap tanah airnya. 

Konferensi Jawa Barat Ketiga dilaksanakan di Bandung pada tanggal 23 

Februari hingga 5 Maret 1948, tanpa dihadiri wakil atau peninjau dari Republik 

maupun dari KTN. Konferensi ini bertujuan melaksanakan keputusan-keputusan 

yang sudah disepakati dalam Konferensi Jawa Barat II, yaitu membentuk Negara 

Jawa Barat dan menyelenggarakan Badan Perwakilannya.  

Pemilihan dilakukan secara tidak terkontrol sepenuhnya dan dalam 

suasana di bawah kekerasan polisi Bandung, kebanyakan minoritas delegasi yang 

sudah memperoleh kedudukan melalui proses pemilihan yang ditentukan Belanda, 

maupun delegasi Indonesia yang sudah terpilih secara langsung, sejak semula 

                                                
177 A. H. Nasution, 1978, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 7 Periode 

Renville, Bandung : Angkasa, halaman 157-158. 
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menunjukkan perasaan pro-republik. Dua puluh tujuh orang pro-Republik, 35 

orang menentang pembentukan negara bagian Jawa Barat , tetapi metode paksaan 

(steam-roller method) yang dijalankan Belanda pada konferensi itu 

mengakibatkan suara mereka tidak mungkin didengar.178  

Anggota yang dipilih berasal dari tiap-tiap kabupaten yang ada di Jawa 

Barat dan termasuk juga Jakarta, sedangkan kabupaten-kabupaten yang ada di 

Karesidenan Banten tidak turut serta. Anggota dipilih dari tingkat desa, 

kawedanaan kemudian sampai tingkat kabupaten. Sedangkan anggota yang 

diangkat yaitu mereka yang ditunjuk oleh Recomba Jawa Barat dengan 

persetujuan Panitia Pembentukan Negara Jawa Barat.179 

Keesokan harinya ketua membacakan sepucuk surat dari wakil pemerintah 

Hindia Belanda di Jawa Barat (Recomba) di depan konferensi itu, yang 

menetapkan bahwa Negara Bagian Jawa Barat sudah dalam proses untuk 

didirikan. Ketua melanjutkan bahwa pemerintah Hindia Belanda sudah mengakui 

Jawa Barat sebagai suatu negara bagian dan sebagai konsekuensinya ia menarik 

persetujuannya terhadap mosi kompromi yang sudah ditandatanganinya sehari 

sebelumnya. Soeyoso segera mengajukan protes terhadap cara bertindak yang 

diambil oleh Ketua itu tetapi tidak diberi kesempatan.180  

Dalam Konferensi Jawa Barat III ini kekuatan republiken lebih kecil 

dibandingkan dengan kekuatan federalis. Sehingga pada tanggal 26 Februari 

berhasil mengeluarkan resolusi dengan  perbandingan 62 suara setuju lawan 35 

tidak setuju dan satu suara blanko. Isi resolusi tersebut : 

                                                
178 Kahin, op.cit., halaman 306. 
 
179 Risalah Parlemen Pasundan .........., halaman 14. 
 
180 Kahin, op.cit., Hal. 307. 
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“Meminta kepada Panitia Persiapan (Commisie van Voorbereiding) 
Negara Jawa Barat, untuk memajukan permohonan kepada Pemerintah 
Umum dengan perantaraan P. T. Recomba Jawa Barat, supaya konferensi 
ini diakui sebagai BADAN PERWAKILAN (PARLEMEN) 
SEMENTARA JAWA BARAT , yang mempunyai tugas kewajiban untuk 
membuat peraturan sementara Kenegaraan Negara ini dan atas dasar 
peraturan ini mendirikan suatu Pemerintahan Sementara Jawa Barat.181 

 
Dikeluarkannya suatu resolusi yang mencerminkan keinginan para 

delegasi agar konferensi itu diubah menjadi “suatu dewan perwakilan sementara 

Jawa Barat “ dan dengan demikian mereka akan merancang suatu undang-undang 

untuk negara bagian semacam itu, “membentuk suatu pemerintahan sementara 

Jawa Barat “. Ungkapan terakhir dari penyelesaian secara kompromi yang 

dulunya sudah disetujui, bahwa “status Jawa Barat akan ditentukan oleh suatu 

plebisit yang sudah disebutkan dalam Persetujuan Renville”, dengan sengaja 

dihilangkan. Keesokan harinya, tanggal 26 Februari, pemerintah Hindia Belanda 

segera menyetujui resolusi itu.182 Dengan Besluit Gubernur Jenderal Hindia 

Belanda tanggal 26 Februari 1958  no. 1A, maka konferensi ini disahkan sebagai 

Badan Perwakilan (Parlemen) Sementara untuk segenap rakyat dan seluruh daerah 

Jawa Barat. Keanggotaan Parlemen terdiri dari 100 orang sebagaimana  

jumlahnya peserta Konferensi Jawa Barat III. 

Setelah resmi statusnya sebagai parlemen, maka pada tanggal 27 Februari 

dipilih Ketua Parlemen, dan besoknya dipilih Wakil Ketua Parlemen. Terpilih 

sebagai Ketua Parlemen yaitu R. Tumenggung Djoewarsa (Ketua Panitia 

Persiapan), sedangkan wakil ketua masing-masing yaitu Wakil Ketua I Raden S. 

                                                
181 Risalah Parlemen Pasundan .........., halaman 15. 
 
182 Ibid., halaman 307-308. 
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Soeradiredja, Wakil Ketua II R. Panji Soenaryo dan Wakil Ketua III yaitu Drs. 

Tang Eng Oen.183 

Pada perkembangannya oleh R. Soeradiradja184 nantinya nama negara 

Jawa Barat diubah menjadi Negara Pasundan. Soeradiredja bersama dengan R. A. 

Atmadinata dan Akhmad Atmaja dalam sidang Parlemen tanggal 2 Maret 1948 

mengajukan mosi untuk mengganti nama Negara Jawa Barat menjadi Negara 

Pasundan karena istilah Jawa Barat berasal dari pemerintah kolonial Belanda yang 

menyebutnya West Java. Nama West Java ini oleh sebagian orang Sunda tidak 

begitu meresap di perasaannya. Oleh karena itu sejak tahun 1926 Belanda pun 

mengakui terhadap Pasundan. Mosi itu disetujui oleh peserta sidang, maka sejak 

saat itu resmi disebut sebagai Negara Pasundan dengan parlemennya Parlemen 

Pasundan.185  

Di dalam Parlemen Pasundan sendiri terdapat aliran-aliran yang berbeda 

pandangan semenjak berlangsungnya konferensi Jawa Barat tersebut. Aliran-

aliran itu kemudian terpecah-pecah di dalam fraksi-fraksi Parlemen Pasundan. 

Terdapat 10 fraksi diantaranya Fraksi Nasional, Fraksi Kesatuan, Fraksi 
                                                

183 Risalah Parlemen Pasundan ……….halaman 17-18. 
 
184 R. S. Soeradiredja adalah mantan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. Dilahirkan di 

Ujungberung (Bandung) pada tanggal 30 November 1899. Pendidikan yang dilaluinya yaitu HIS 
Bandung tahun 1911 dan Sekolah Menengah Pertanian (Midle Landbouw School) di Bogor tahun 
1917. aktivitas politiknya yaitu menjadi anggota Paguyuban Pasundan pada tahun 1918 dan pernah 
menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. Selama di Paguyuban Pasundan 
lebih banyak bergerak dalam bidang pendidikan. Termasuk salah seorang perintis berdirinya 
Universitas Pajajaran (UNPAD) Bandung dan pendiri serta menjadi rektor yang pertama 
Universitas Pasundan (UNPAS). Pernah pula menjadi anggota Dewan Kabupaten 
(Regenschapraad) dan Dewan Kotamadya (Gementeraad). Soeradiredja masuk dalam Negara 
Pasundan diajak oleh R. T. Djuwarsa. Dalam pandangan politiknya di Negara Pasundan dia 
termasuk seorang federalis, sehingga memilih menjadi anggota dari Fraksi nasional, suatu Fraksi 
yang berpandangan federalis. Dia masuk menjadi anggota Parlemen Pasundan juga dikarenakan 
merasa dekat dengan Soekarno dengan melihat diri Soekarno yang waktu itu menjabat sebagai 
Presiden RIS. Lebih lanjut mengenai Soeradiredja baca Nina H. Lubis, 2005, Biografi R. S. 
Soeradiradja (1900-1990), Bandung : Pusat Penelitian dan Kebudayaan Lembaga Penelitian 
UNPAD. 
 

185 Nina H. Lubis, 2005, op.cit., halaman 43. 
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Indonesia, Fraksi PRP, Fraksi Tengah, Golongan Tionghoa, Fraksi I. E. V., Fraksi 

Netherlandse Group, Fraksi Katolik dan Golongan Arab. Adapun dasar tujuan dari 

beberapa Fraksi yang ada di parlemen yaitu : 

a. Fraksi Indonesia : 

Dasar-dasar : 

1. Indonesia merdeka, berdaulat dan berdemokrasi. 

2. Persatuan daerah-daerah dan Negara-negara seluruh Indonesia. 

3. Kewarganegaraan Indonesia atas hak yang sama, dengan tidak 

mengingatkan bangsa, agama dan cultuur. 

4. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak “minoriteiten”. 

Tujuan : 

1. Mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan lain-lain kepentingan dari 

seluruh Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya. 

2. Mempertahankan persatuan seluruh Indonesia dan mencegah segala yang 

dapat menimbulkan kemungkinan untuk perpecahan di Indonesia 

umumnya dan Jawa Barat khususnya. 

3. Mempertahankan kepentingan Jawa Barat dalam arti seluas-luasnya 

sebagai satu bagian dari Indonesia. 

b. Fraksi Nasional : 

Tujuan : 

1. Kemerdekaan seluruh Indonesia. 

2. Demokratis (kerakyatan). 

3. Cultureel. 

4. Federal dalam lingkungan Negara Indonesia Serikat. 
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c. Fraksi Kesatuan 

Tujuan : 

1. Mempertahankan kemerdekaan seluruh Indonesia, dengan jalan 

“Federaties”. 

2. Mempertinggi derajat dan mempertahankan hak rakyat umumnya dan 

buruh khususnya. 

3. Berusaha untuk memajukan Nusa dan Bangsa berdasar atas kenyataan 

(realiteit). 

4. Kerjasama dengan semua golongan. 

d. Fraksi Tengah : 

Tujuannya yaitu : Indonesia merdeka dan berdaulat dalam corak “Federatie” 

atas dasar “realiteit” bekerja bersama dengan fraksi lain atau ikut serta dalam 

pembangunan Pasundan. 

e. Fraksi PRP 

Tujuannya adalah mencapai kesempurnaan dan kemuliaan Negara Pasundan 

yang merdeka dan berdaulat dan berdasarkan “demokrasi” (kerakyatan) dalam 

ikatan secara “federatie” dan termasuknya Negara Pasundan sebagai negara 

(tidak sebagai Daerah dari Republik Jawa dan Sumatera) dari negara Serikat 

Indonesia dalam sementara waktu dalam lingkungan kerajaan Belanda.186 

Dari semua fraksi yang ada dalam Parlemen Pasundan masih tetap 

mencerminkan kuatnya golongan “federatie”. Hanya satu fraksi saja yang dengan 

jelas dan terang-terangan menyatakan diri akan pentingnya persatuan Indonesia 

dan tidak menginginkan daerah-daerah terpecah-pecah dalam sebuah negara baru, 

                                                
186 Risalah Parlemen Pasundan .........., halaman 26-27. 
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seperti halnya Negara Pasundan. Keberadaan Fraksi Indonesia dalam Parlemen 

Pasundan memberikan kekuatan penyeimbang di tengah derasnya arus federalis. 

Kedudukan federalis atas republiken berubah menjadi seimbang setelah 

bertambahnya unsur republiken dalam Negara Pasundan dan menjadi ujung 

tombak Negara Pasundan itu sendiri. Dengan terpilihnya Wiranatakusumah 

sebagai Wali Negara Pasundan, banyak memberikan perubahan dalam peta politik 

antara republiken dan federalis. 

Dalam Sidang Parlemen Pasundan tanggal 4 Maret 1948 dilakukan 

pemilihan Wali Negara Pasundan. Dalam pemilihan itu, diusulkan dua orang 

calon, yaitu R. A. A. Wiranatakusumah V dan R. A. A. Hilman Djajadiningrat. R. 

A. A. Wiranatakusumah V pernah menjadi Bupati Cianjur (1912-1920), kemudian 

menjadi Bupati Bandung (sejak 1920), anggota Volksraad, Wakil Residen 

Priangan (Fuku Priangan Suco) pada masa pendudukan Jepang, anggota 

BPUPKI, anggota PPKI, Menteri Dalam Negeri RI (1945), dan ketika ditawari 

untuk jabatan Wali Negara Pasundan, ia sedang menjabat  sebagai Ketua Dewan 

Pertimbangan Agung (DPA) RI di Yogyakarta. Adapun R. A. A. Hilman 

Djajadiningrat pernah menjadi Bupati Serang Banten, mejadi Wakil Residen 

Bogor pada masa pendudukan Jepang, menjadi Bupati Sukabumi, kemudian 

menjadi Recomba di Jawa Barat, yaitu pemerintahan sipil sementara pendudukan 

Belanda tingkat daerah. Dalam tiga kali pemungutan suara yang dilakukan oleh 

Parlemen Pasundan, R. A. A. Wiranatakusumah V selalu mendapatkan suara 

terbanyak sehingga ia pun memenangkan pemilihan itu.187  

                                                
187 Ibid., halaman 44. 
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Hasil pemilihan itu diumumkan oleh Ketua Parlemen Pasundan R. T 

Juarsa melalui radio dan diberikan kesempatan kepada yang terpilih untuk 

menerima atau menolak hasil pemilihan itu. Menanggapi pemilihan dirinya 

menjadi Wali Negara Pasundan, R. A. A. Wiranantakusumah V berkonsultasi 

dengan Bung Karno selaku Presiden RI. Bung Karno kemudian menyetujui 

pemilihan itu dengan pertimbangan supaya yang menjadi Wali Negara Pasundan 

adalah golongan republiken sehingga semangat unitaris (negara kesatuan) tetap 

menjiwai Negara Pasundan.  

Adanya persetujuan dari Bung Karno ini, lama tidak pernah diungkapkan 

sehingga kelak menjadi penilaian negatif terhadap R. A. A. Wiranatakusumah V. 

Pada akhirnya hal ini terungkap juga, sehingga nama baik mantan bupati yang 

dikenal “Dalem Haji” ini dapat dipulihkan.188Dengan mendapat izin dari Soekarno 

sebagai Presiden, Wiranatakusumah berangkat ke Bandung  dan bersedia menjadi 

Wali Negara Pasundan. Setelah dilantik menjadi Wali Negara, Wiranatakusumah 

menunjuk R. Adil Puradiredja sebagai Kabinetsformateur.189  

Ada alasan mengapa Wiranatakusumah seorang republiken mau diangkat 

menjadi Wali Negara Pasundan, yaitu : 

“Sesungguhnya dalam prinsip saya tidak setuju dengan perceraian 
Jawa Barat dengan Republik, oleh karena semenjak permulaan saya 
bersifat Republik, saya bersedia menerima pengangkatan itu, Saya percaya 
bahwa pemerintah Republik tidak akan memajukan keberatan-keberatan, 
oleh karena jika saya berada di sana, lebih besarlah ketika saya untuk 
bekerja bagi Nusa dan Bangsa daripada apa yang saya dapat 
mempertunjuk di hari-hari yang lampau”.190 
  

                                                
188 Ibid., halaman 44-45. 
 
189 Agus Mulyana, op.cit., halaman 148. 
 
190 Ibid., halaman 150-151. 
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Meningkatnya indikasi-indikasi bahwa Belanda secara sepihak dan tanpa 

menghiraukan KTN telah menciptakan suatu pemerintah federal pusat untuk 

dimasukkan dalam Republik Indonesia Serikat mendatang, menambah 

kekhawatiran yang telah dirasakan oleh kaum Republiken tentang cepatnya 

pembentukan negara-negara bagian yang disponsori Belanda dalam wilayah-

wilayah yang sebelum terjadi aksi militer telah dikuasai oleh Republik.191  

Demikianlah pembentukan Negara Pasundan diarahkan untuk mengganti 

Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang telah “lenyap”. Namun, anggapan ini hanya 

berlaku bagi Belanda dan masyarakat Jawa Barat yang condong ke Belanda. 

Pengungsian Pemerintah Propinsi Jawa Barat setelah M. Sewaka  tertangkap 

tongkat kepemimpinan Republik di Jawa Barat diteruskan oleh Ir. Oekar 

Bratakoesoemah. Untuk  mengamankan Republik dari ancaman Belanda, ia 

segera memindahkan pusat pemerintahan ke daerah perbatasan Kuningan-Ciamis. 

Dari sanalah, roda pemerintahan Propinsi Jawa Barat dijalankan. 

Dari rangkaian konferensi-konferensi Jawa Barat tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa selama konferensi-konferensi berlangsung tetap terjadi pro-

kontra mengenai pembentukan sebuah negara di Jawa Barat. Secara umum ada 

dua golongan, yaitu golongan republiken dan golongan federalis. Sejak konferensi 

Jawa Barat pertama, konferensi tidak membuahkan hasil apa-apa karena kuatnya 

golongan republiken. Mulai dilanjutkannya pada Konferensi Jawa Barat II dan III, 

golongan republiken seakan ditekan oleh Belanda untuk memaksakan kehendak 

Belanda. Dan pada Konferensi Jawa Barat ketiga tetap golongan federalis berada 

di atas golongan republiken, dan posisinya menjadi seimbang antara keduanya 

                                                
191 G.M.T. Kahin, op.cit., Hal. 308. 
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setelah Wiranatakusumah seorang republiken bersedia menjadi Wali Negara 

Pasundan. Walaupun mungkin dari kelompok federalis menilai dengan 

bersedianya Wiranatakusumah sebagai Wali Negara dianggap sebagai kekalahan 

kelompok republiken, sekalipun ia berada di tengah-tengah orang yang benar-

benar republiken fundamentalis. Tetapi ternyata itu semua adalah politik dan 

merupakan strategi dari RI yang dengan tujuan memudahkan proses menuju 

unitaris di kemudian hari.  

Bagi Wiranatakusumah sendiri, hal itu adalah sebagai kesetiaannya kepada 

RI dan dijadikan sebagai pengabdiannya kepada rakyatnya di Jawa Barat. Tetapi 

pada perkembangannya dia sendiri malah yang menjadi korban di antara dua 

pertentangan politik yang berlangsung. Dari sebagaian kalangan RI, 

Wiranatakusumah tak jarang dijadikan objek ejekan untuk merebut simpati rakyat 

Jawa Barat, bahwa orang-orang yang berada di dalam Negara Pasundan semuanya 

adalah antek-antek Belanda. Tetapi di satu sisi ia adalah “tangan kanan” dari RI 

untuk mempermudah integrasi kembali dengan RI.  
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BAB IV 

USAHA-USAHA TNI  

DALAM MELIKUIDASI NEGARA PASUNDAN 

 

 

 

Berlakunya Pemerintahan Militer di Jawa Barat 

Ketika mempertimbangkan bahwa Belanda akan kembali melakukan 

agresinya, pihak TNI telah menduga bahwa Belanda sewaktu-waktu akan 

melancarkan serangannya terhadap RI. Dalam menghadapi kemungkinan ini, TNI 

telah selesai mengadakan persipan-persipan.192 Antara lain, Panglima Besar 

Jenderal Sudirman menugaskan Kolonel A. H. Nasution untuk menyusun suatu 

konsep pertahanan rakyat semesta, yang kemudian terkenal dengan nama 

“Instruksi Panglima Besar” pada tanggal 9 Nopember 1948 yang disahkan oleh 

pemerintah dengan PP No. 30 dan 70, atau lebih dikenal dengan Perintah Siasat 

No. 1. Pada tanggal 11 Nopember 1948 para komandan, gubernur, residen 

dipanggil ke markas Komando Djawa untuk diberikan penjelasan-penjelasan 

tentang cara menghadapi dan mengadakan perlawanan terhadap aksi kolonial 

Belanda pada waktu yang akan datang. Ketika itu atas nama Panglima Besar, 

                                                
192 Nasution, 1966, Sedjarah Perdjuangan di Bidang Bersendjata, Djakarta : Mega 

Bookstore, halaman 144-146. 
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Kolonel A. H. Nasution berkesempatan mengemukakan pokok-pokok rencana 

kepada Seksi Luar Negeri dan Seksi Pertahanan di BPKNIP, dalam suatu sidang 

gabungan. Dalam sidang tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut : tidak 

dapat dipertahankan kota-kota dan jalan-jalan besar, yang akan dikuasai musuh 

dalam beberapa minggu. Perlu pengungsian total, penyebaran tenaga-tenaga ke 

distrik-distrik untuk mengadakan kantong-kantong perlawanan secara luas dan 

lama. Pokok-pokok perlawanan RI adalah secara gerilya. Akibat dari peristiwa 

Madiun, TNI masih terpencar-pencar, sehingga memerlukan waktu untuk 

persiapan perang. Kepada semua Panglima telah dikirimkan surat yang 

menyatakan bahwa diplomasi akan gagal dan setiap waktu Belanda melancarkan 

serangannya. Latihan kilat dilakukan di MBKD pada staf dan lain-lainnya 

mengenai kecekatan dalam hal berkumpul, kecepatan dalam pemberangkatan, 

kecepatan dalam mengambil suatu kesimpulan dan sebagainya. 

Persiapan yang dilakukan dalam menghadapi tentara Belanda, 

sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Besar, antara lain : perlawanan 

tidak lagi dilakukan dengan sistem linear; melakukan taktik bumihangus; 

melaksanakan pengungsian atas dasar politik non-kooperasi; dan pembentukan 

kantong-kantong gerilya.193 

Strategi yang dibangun Jenderal Sudirman  antara lain dengan membentuk 

dua komando daerah pertahanan yang secara langsung berada di bawah 

komandonya dan akan mempunyai peran yang efektif. Pertama adalah Komando 

Daerah Pertahan Jawa Jenderal Mayor A. H. Nasution, yang juga telah menduduki 

jabatan Wakil Panglima Besar Angkatan Perang, diangkat sebagai Panglima 

                                                
193 Pussemad, 1977, Sebelas Tahun Karya Juang Brigif Linud 17 Kujang I Kostrad, 20 

Mei 1966-20 Mei 1977, Jakarta, halaman 22. 
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Tentara Teritorium Djawa (PTTD) dengan kantornya Markas Besar Komando 

Djawa (MBKD). Yang kedua adalah Komando Daerah Pertahanan Sumatera di 

bawah Kolonel Hidayat dengan kantornya Markas Besar Komando Sumatera 

(MBKS). 

Perundingan-perundingan yang diadakan antara Belanda dengan RI 

sebagai kelanjutan dari perjanjian Renville mengalami jalan buntu. Belanda 

menuduh bahwa pihak RI melakukan pelanggaran genjatan senjata, sedangkan 

pihak RI menunjukkan bahwa Belanda telah merencanakan pembentukan 

pemerintahan peralihan tanpa merundingkannya dengan RI. Dalam hal ini KTN 

tidak bisa bertindak sebagai perantara dengan penengah dalam persengketaan 

tersebut. 

Pada tanggal 18 Desember 1948, Wakil Tinggi Mahkota Belanda 

menyatakan bahwa Belanda merasa tidak terikat lagi dengan persetujuan Renville. 

Keesokan harinya Belanda mulai melancarkan serangan umum ke seluruh daerah 

Republik.194 Pada tanggal 19 Desember 1948, kira-kira pukul 05.30 pesawat 

Mitchell B-25 melakukan pemboman di Maguwo. Selanjutnya diikuti dengan 

menurunkan pasukan payung Baret Hijau. Mereka menerobos garis-garis 

demarkasi dari segala penjuru, menyerbu daerah-daerah Republik.195 

Nasution, yang sejak sakitnya Sudirman sering mengerjakan tugas-tugas 

harian Panglima Besar, baru saja meresmikan Divisi Brawijaya di Malang ketika 

Belanda memulai agresinya yang kedua. Bersama beberapa perwira MBKD ia 

segera bergegas kembali ke Yogyakarta, namun kereta yang ditumpanginya 

                                                
194 Imran dan Ariwiadi (Ed.), 1985, Peranan Pelajar dalam Perang Kemerdekaan 

Cetakan I, Jakarta : Pusat Sejarah dan Tradisi Angkatan Bersenjata, halaman  193. 
 
195 Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi, 1965, halaman 145. 
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tertahan di Prambanan, kota kecil sebelah timur Yogyakarta. Di tempat ini 

Nasution segera mengadakan rapat dengan beberapa perwira stafnya seperti 

Bambang Supeno, Abimanyu, dr. Mustopo, dr. Pratignyo dan Suryo Sumarno.  

Setelah mengetahui bahwa para pemimpin negara telah tertawan dan 

bahwa telah tersebarnya berita yang intinya menyatakan pemerintah RI dan TNI 

sudah tidak ada, maka Nasution memutuskan untuk mengambil inisiatif guna 

mengatasi keadaan yang ada. Kepada para perwira ia mengatakan bahwa dengan 

tertawannya pemimpin-pemimpin negara, maka akan terjadi suatu kondisi vacuum 

dalam pemerintahan sipil di Jawa sebagai pusat perjuangan. Nasution kemudian 

menegaskan pendiriannya agar TNI harus segera mengambil tindakan untuk 

secepatnya dapat mengisi kekosongan pemerintah sipil. Pertimbangan Nasution 

yang lain adalah bahwa harus ditunjukkan kepada dunia internasional, khususnya 

kepada Belanda bahwa pemerintah RI – terutama di Jawa – masih ada dan bahwa 

TNI sebagai tulang punggung perjuangan masih memiliki kekuatan yang cukup. 

Akhirnya dengan dukungan segenap perwira, tanggal 22 Desember 1948 Nasution 

memutuskan untuk mendirikan Pemerintahan Militer di Jawa.196  

Nasution sendiri kemudian bertindak sebagai Kepala Pemerintahan Militer 

seluruh Jawa, dan setiap Panglima Militer menjadi Gubernur Militer dengan 

membentuk staf wilayah kekuasaannya. Sementara itu Gubernur sipil akan 

bertindak sebagai Kepala Staf urusan pemerintah sipil. Ketentuan mekanisme 

semacam itu berlaku sampai tingkat kecamatan. Pemerintah militer ini bersifat 

                                                
196 Hendri Supriyatmono, 1994, Nasution, Dwifungsi ABRI dan Kontribusi ke Arah 

Reformasi Politik; Tinjauan Kebijaksanaan Politik Jenderal Nasution Tahun 1955-1959, 
Suarakarta-Yogyakarta : Sebelas Maret University Press dan Yayasan Pustaka Nusatama, halaman 
23-24. 
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totaliter, sekaligus mengadakan pemerintahan gerilya yang totaliter pula, sebagai 

syarat untuk mengadakan  pertahanan dan perlawanan rakyat semesta. 

Dalam tindakan selanjutnya Nasution mengeluarkan Maklumat yang berisi 

pembentukan Pemerintah Militer197 dan Instruksi Bekerja yang memberikan 

rincian tugas, cara kerja dan  hal lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan militer. Instruksi MBKD No.1/MBKD/1948 yaitu “Instruksi 

Bekerja Pemerintah Militer Seluruh Jawa” dengan menetapkan landasan 

perjuangan, yaitu : Republik harus tetap berjuang sebagai negara; Pemerintahan 

harus berjalan terus; Pemerintahan Militer adalah satu-satunya alat dan 

perjuangan, dengan susunan Panglima Besar Angkatan Perang (PBAP) sebagai 

pimpinan tertinggi; Panglima Tentara dan Teritotial Jawa (PTTD) untuk pimpinan 

di Jawa dan Madura; Gubernur Militer (GM) untuk Propinsi; Komando Daerah 

Militer (KDM) untuk Karesidenan; Komando Distrik Militer (KDM) untuk 

Kabupaten, dan Komando Onder Distrik Militer (KODM) untuk kecamatan198 

ditambah dengan Kader Desa atau Kader Dukuh.199 

Tugas pokok tiap eselon ialah menyelenggarakan dan menghidupkan 

kembali seluruh aspek pemerintahan yang meliputi bidang pemerintahan umum, 

                                                
197 Yang dimaksud pemerintahan militer adalah pemerintahan yang secara taktis 

membawahi pemerintahan sipil dan merupakan alat negara di bawah perlindungan militer. 
Terlaksananya de facto  militer dan de facto tanggung jawab itu, maka pemerintah militer bertugas 
mengerahkan semua kekuatan masyarakat untuk pertahanan negara, menggerakan tenaga sipil, 
serta pemerintah merupakan tanggung jawab utama pemerintah militer. Sesuai dengan tugasnya 
untuk melaksanakan kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. 
Pemerintah militer pada hakikatnya ialah kerjasama Angkatan Perang dan rakyat. Kerjasama ini 
tidak hanya berlangsung selama Agresi Militer II Belanda, tetapi sudah ada pada masa 
sebelumnya. Kerjasama melahirkan interaksi, saling menerima saling memberi. Pusjarah dan 
Tradisi TNI, 2000, Sejarah TNI Jilid I (1945-1949),  Jakarta : Mabes TNI, halaman 274-275. 

 
198 Soebijono, dkk, 1992, Dwifungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam 

kehidupan Politik di Indonesi, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, halaman 17-18. 
 

199 Kolonel AH Nasution, Pokok-pokok Perang Gerilya, Bandung : Angkasa, halaman 
276. 
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bidang ekonomi, bidang kemasyarakatan, dan bidang pertahanan. KODM sebagai 

eselon terendah merupakan sendi kedaulatan de facto Republik dan 

bertanggungjawab atas pertahanan rakyat semesta (total people’s defence) dengan 

tugas pokok pertahanan de facto militer, pertahanan de facto pemerintah, dan 

pelaksanaan kesejahteraan rakyat.200  

Pulau Jawa kemudian dibagi lagi atas daerah militer, yang masing-masing 

dipimpin oleh seorang gubernur militer. Mereka adalah Kolonel Sungkono, 

Kolonel Gatot Subroto, dan Kolonel Bambang Sugeng. Dalam pemerintah militer 

ini aparat sipil (Residen, Bupati, Wedana, Camat, dan Lurah) tetap dipertahankan. 

Mereka bertugas memimpin rakyat, mengurus pembayaran pajak, mengusahakan 

lancarnya perdagangan dan menjaga tetap berlakunya Uang Republik Indonesia 

(ORI).201 

Tanggal 25 Desember sebanyak 20 perwira diperintahkan untuk membawa 

Maklumat MBKD dan Instruksi No. I/MBKD/1948 ke Jawa Barat, Jawa Tengah 

dan Jawa Timur serta menghubungi Panglima-panglima Divisi dan para gubernur. 

Nasution menyadari sepenuhnya bahwa tindakannya mendirikan pemerintahan 

militer itu sebenarnya tidak bisa diputuskan sendiri begitu saja, dan itu 

dilakukannya karena pertimbangan situasi dan kondisi yang memaksa. 

Satu minggu setelah pembentukan pemerintahan militer itu Wakil Kepala 

Staf Angkatan Perang, Kolonel T.B. Simatupang dan Menteri Dalam Negeri, 

Sukiman Wiryosanjoyo mengirimkan pernyataan dukungan. Disebutkan di 

dalamnya bahwa atas nama pemerintah mensahkan tindakan serta kebijaksanaan 

                                                
200 Soebijono, dkk, Op.Cit., halaman 18. 
 
201 Nasution, 1970, Tentara Nasional Indonesia Jilid 1 (1945-1950), Jakarta : Seruling 

Masa, halaman 277. 
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Panglima Komando Jawa dan menjadikannya perangkat perjuangan dalam 

menyelamatkan RI. Satu bulan kemudian Sudirman yang sedang dalam perjalanan 

gerilya mengirimkan persetujuan serupa. Sementara itu pihak Belanda menyebut 

pemerintahan militer itu sebagai “Pemerintahan Bayangan Nasution”.202  

Dalam waktu hampir setahun Pemerintah Militer berhasil dibentuk dengan 

sempurna di seluruh Jawa. Pada tanggal 10 Desember 1949 Panitia persiapan 

Nasional telah mengangkat Letnan Jenderal Hamengku Buwono IX sebagai 

koordinator seluruh Indonesia untuk sebelum dan sesudah penyerahan kedaulatan. 

Pada saat yang bersamaan juga dilantik pula secara resmi Gubernur Militer, yaitu 

untuk GM  I Jawa Timur dan Madura dilantik Letnan Kolonel Taswin, untuk GM 

III  Jawa Tengah dilantik Kolonel Gatot Subroto, untuk GM IV Jawa Barat tidak 

termasuk federal district  dilantik Kolonel Sadikin, dan untuk GM VI Federal 

Distrik dilantik  Letnan Kolonel Daan Jahja. Sementara itu jabatan GM II dan V 

tetap pada kedudukan semula.203 

Semenjak Agresi Militer Belanda kedua dan berlakunya Pemerintah 

Militer maka tidak ada lagi alasan bagi TNI untuk mematuhi Renville. Sekalipun 

situasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan semakin gawat, terutama 

setelah terjadi pemberontakan  PKI Muso di Madiun, tetapi pimpinan APRI tidak 

lengah sedikitpun dan tetap waspada terhadap kemungkinan adanya agresi tentara 

Belanda. Oleh sebab itu pimpinan APRI Jenderal Sudirman dan Kolonel A. H. 

Nasution yang pada waktu itu menjabat Kepala Staf Operasi MBAP/Wakil 

                                                
202 Hendri Supriyatmono, op.cit., halaman 24-25. 
 
203 Maklumat No. 36/MBKD/Makl./1949, tertanggal 10 Desember 1949, mengenai 

Pemerintahan Militer di Jawa.  
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Panglima Besar, telah menyusun rencana wingate action pasukan Siliwangi ke 

Jawa Barat. 

Maka dilakukan persiapan mengenai  usaha long range penetration, yaitu 

penyusupan kembali pasukan Divisi Siliwangi ke Jawa Barat. Maka pada 

pertengahan bulan Desember 1948, pasukan-pasukan Siliwangi telah 

dibebastugaskan di Jawa Tengah. Begitu Agresi Militer Belanda II dilancarkan 

pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan-pasukan Siliwangi segera bergerak dari 

kedudukannya masing-masing. Gerakan militer tersebut dikenal dengan nama 

Long March Siliwangi. 

Dalam long march itu eselon-eselon Divisi Siliwangi bergerak dalam 

kelompok demi kelompok, sesuai dengan rencana yang telah ditentutkan 

sebelumnya. Dengan menempuh rute yang telah ditetapkan. Brigade Sadikin 

bergerak ke daerah Jawa Barat sebelah Utara. Brigade Sjamsu bergerak ke daerah 

Tasikmalaya – Garut – Ciamis. Brigade Kusno Utomo bergerak ke daerah 

Bandung – Cianjur – Sukabumi – Bogor. Batalyon Achmad Wiranatakusumah 

bertugas sebagai pegawai Staf Divisi Siliwangi (SDS). 

Pimpinan long march berada di tangan Kolonel Daan Jahya, Kepala Staf 

Divisi Siliwangi, sebab Panglima Divisi Siliwangi, Kolonel A. H. Nasution 

diangkat sebagai Wakil Panglima Besar Jenderal Sudirman. Bersama Mayor 

Daeng dalam suatu serangan pasukan Belanda yang dilancarkan pada tanggal 22 

Desember 1948, Letnan Kolonel Daan Jahya tertawan oleh Belanda di desa 

Sukowaluh sebelah barat Yogyakarta. 

Untuk mengisi kekosongan pimpinan Divisi Siliwangi, Kolonel T. B. 

Simatupang selaku Wakil II Kepala Staf Angkatan Perang telah mengangkat 
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Letnan Kolonel Sadikin sebagai pemangku jabatan Panglima Divisi Siliwangi. 

Sementara itu Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, Kolonel A. H. Nasution 

setelah mendengar tertangkapnya Letnan Kolonel Daan Jahya itu, segera 

mengangkat Letnan Kolonel Abimanyu sebagai Panglima Divisi Siliwangi. 

Pengangkatan kedua Panglima Divisi Siliwangi itu, telah menyebabkan 

adanya dua orang panglima selama perang kemerdekaan kedua. Hal ini 

merupakan suatu yang khusus, akan tetapi tidak sampai terjadi pertentangan. 

Persoalan dapat diatasi dengan penuh rasa tanggung jawab, karena perjuangan 

benar-benar dilakukan tanpa pamrih. 

Sebelum dilakukan penyusupan kedudukan pasukan-pasukan Divisi 

Siliwangi adalah sebagai berikut sebagai berikut : 

1. Batalyon A. Nasuhi berada di Temanggung. 

2. Batalyon R. M. D. Soedarman berada di Magelang. 

3. Batalyon Darsono berada di Banjarnegara. 

4. Batalyon A. Kosasih berada di Magelang. 

5. Batalyon Kemal Idris berada di Yogyakarta. 

6. Batalyon Daeng  berada di Yogyakarta. 

7. Batalyon-batalyon lainnya berada di Solo. 

Pada waktu long march ke Jawa Barat, pelaksanaan harus ditempuh 

dengan berjalan kaki. Banyak anggota yang ikut dalam gerakan ini. Selama dalam 

perjalanan bahaya yang harus dihadapi, tidak saja dari pihak Belanda, tetapi juga 

dari pihak DI/TII. Selain itu juga adanya kesulitan dalam bidang logistik, karena 

dalam gerakan ini melibatkan ribuan anggota pasukan dan keluarga. Setibanya di 
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Jawa Barat sering dihadapkan dengan adanya sergapan, penghadangan, peracunan 

yang dilakukan oleh DI/TII. 

Setelah mencapai Jawa Barat, kedudukan tiap-tiap kesatuan Siliwangi 

adalah sebagai berikut : 

1. Batalyon Sitorus kembali ke Garut. 

2. Batalyon A. Wiranatakusumah kembali ke Bandung Selatan. 

3. Batalyon Kemal Idris menempati daerah Cianjur. 

4. Batalyon A. Kosasih menempati Sukabumi – Bogor. 

5. Batalyon Rukman menempati Cirebon – Kuningan. 

6. Batalyon Darsono menempati Karawang. 

7. Batalyon Lucas Kustardjo menempati Cikampek. 

8. Batalyon Sentot Iskandardinata menempati Purwakarta. 

9. Batalyon Soedarman menempati Tasikmalaya Selatan. 

10. Batalyon Husinsyah menempati Tasikmalaya Utara. 

11. Batalyon A. Nasuhi menempati Ciamis. 

12. Batalyon Rivai menempati Majalaya hingga perbatasan Garut. 

Pemerintahan militer yang dibentuk Nasution di seluruh Jawa, jika ditinjau 

dari konsep bureaucratic polity Karl D. Jackson sesungguhnya tidak tepat disebut 

pemerintah militer. Namun lebih tepat disebut pemerintahan birokrasi.204 

Pemerintah militer pada masa itu hanyalah sebutan saja, pada prakteknya di 

lapangan tetap saja ada sebagian posisi-posisi yang diduduki oleh orang-orang 

sipil. Seperti halnya yang terjadi dalam Pemerintah Militer RI 1948, militer 

                                                
204 Karl D. Jackson, Bureaucratic Polity : A Theoretical Framework for the Analysis of 

Power and Communications in Indonesia,  halaman 12-13 dalam Karl D. Jackson dan Lucian W. 
Pye (ed.), 1978, Political Power and Communications in Indonesia, Berkeley : University of 
California Press.  
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menduduki kekuasaan dari tingkat propinsi sampai dengan tingkat keresidenan 

dan kabupaten, sementara itu di tingkat kecamatan dan desa Pemerintah Militer 

(Gubernur Militer) tetap mempertahankan kekuasaan para lurah atau kuwu yang 

seorang sipil.205  

Menurut Jackson, dalam masalah pemerintahan di Indonesia perlu 

dibedakan antara pemerintahan birokrasi (bureaucratic polity) dan pemerintahan 

militer (military rule). Sesungguhnya apa yang terjadi di Indonesia sejak jaman 

Sukarno sampai dengan Suharto telah menganut pemerintahan birokrasi.206 

Pemerintahan birokrasi tidak sama dengan pemerintahan militer. Dalam 

pemerintahan militer, militerlah yang memiliki kekuasaan penuh dan sangat 

menentukan dalam bagian penting suatu rejim. Di samping itu bentuk dasar dan 

tujuan yang hendak dicapai pemerintah birokrasi dan teknokrasi berbeda dengan 

pemerintahan militer. Negara yang menerapkan pemerintahan birokratis jarang 

mencapai peningkatan ekonomi, kurang efesien dalam struktur organisasi, begitu 

juga dengan pembangunan ekonomi.207  

Dapat dikatakan pemerintahan militer yang berlaku sejak tanggal 22 

Desember 1948 masih semi pemerintahan militer, karena tidak sepenuhnya 

kekuasaan dipegang oleh militer, walaupun memang militer bersifat paling 

dominan. Di sini perlu dibedakan dengan pemerintahan militer dalam arti 

pretorian-otoritarian. Dalam sutau rejim pemerintahan militer (pretorian-

otoritarian), militer terlebih dahulu melakukan kudeta dalam merebut kekuasaan. 

Kemudian dalam menjalankan pemerintahannya bertindak otoriter, pihak sipil 

                                                
205 Lihat kembali Maklumat No. 9, Surat No. 28/MBKD/49. 
 
206 Karl D. Jackson, op.cit., halaman 5. 
 
207 Ibid., halaman 13. 
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atau siapa saja yang mengancam dan menentang kekuasaannya akan dikenakan 

sanksi dan hukuman.208 Berbeda dengan pemerintahan militer yang dibentuk 

Nasution, ditandai tidak adanya kudeta, juga ketika pemerintahan berdiri tidak 

bertindak otoriter tetapi totaliter. Maka tidak tepat jika itu disebut dengan 

pemerintahan militer. Tetapi merupakan pemerintahan birokrasi yang didominasi 

pihak militer, sebagai sikap inisiatif militer ketika pimpinan pemerintah sipil RI 

ditawan Belanda. Pemerintahan itu hanyalah pemerintahan pelengkap karena 

dorongan situasi negara dalam keadaan darurat perang. 

Dalam sub bab berikutnya akan memperlihatkan suatu kenyataan dari 

pemerintahan birokrasi militer di Jawa Barat yang dengan progresif berusaha 

membangun pemerintahan birokrasinya dari bawah untuk tujuan akhir menghapus 

Negara Pasundan dan memulihkan RI di Jawa Barat. Diuraikan juga bagaimana 

pemerintah birokrasi militer mampu menggalang integrasi politik rakyat Jawa 

Barat, menunjukkan suatu bukti bahwa pemerintahan militer itu bukan pretorian-

otoritarian (rejim pemerintah militer) tetapi pemerintahan birokrasi yang bersifat 

militer. Ditunjukan dengan pola hubungan kerjasama aktif dari pihak militer dan 

pihak sipil. Dari pihak militer diwakili oleh Divisi Siliwangi (Pemerintah 

Militer/GM IV), dari pihak sipil sendiri diwakili oleh pemerintah darurat RI Jawa 

Barat (Badan Pemerintah Sementara Sipil RI ).  

 

Usaha-Usaha TNI dalam Melikuidasi Negara Pasundan 

Konsolidasi Intern Siliwangi  

                                                
208 Eric A. Nordlinger, 1990, Militer dalam Politik, Kudeta dan Pemerintahan, Terj. 

Sahat Simamora, Jakarta : PT Rineka Cipta, halaman 161. 
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Setelah seluruh kekuatan Divisi Siliwangi secara nyata kembali ke tempat 

wilayah teritorialnya di seluruh Jawa Barat, sesuai dengan instruksi siasat dari 

MBKD maka segera diberlakukan Pemerintahan Militer. Pemerintahan Militer 

tersebut secara langsung menjadikan Panglima Divisi Siliwangi sebagai Gubernur 

Militer daerah Jawa Barat. Dengan diangkatnya Kolonel Sadikin sebagai 

Gubernur Militer Jawa Barat209, diikuti pula dengan perubahan struktur kekuasaan 

RI di Jawa Barat.  

Selama tentara Siliwangi berada di Jawa Tengah sebagai konsekuensi 

Renville, pemerintahan Jawa Barat tetap berjalan di bawah Pemerintah Gerilya 

Propinsi Jawa Barat yang menjalankan pemerintahannya di pedalaman 

Tasikmalaya. Awal pemerintahannya dipimpin oleh Sewaka, dan pada waktu 

Sewaka tertangkap Belanda di Tawang Banteng, kemudian dia digantikan untuk 

sementara oleh O. Wanakusumanegara. Sejak saat itulah Badan Pemerintah Sipil 

(BPS) RI di Jawa Barat berada ditangannya. Posisinya digantikan lagi oleh Ir. 

Ukar Bratakusumah yang menjalankan kontrol pemeritahan RI di Jawa Barat 

sejak tanggal 17 November 1949. Perubahan terus berlanjut seiring dengan 

perubahan politik RI dengan Belanda dalam tataran diplomasi. Ketika berakhirnya 

Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda dan setelah melaksanakan 

semua kewajibannya, BPS terdorong untuk melaksanakan konferensi Pemerintah 

Sipil. Konferensi tersebut dilaksanakan pada  tanggal 1 sampai 2 September 1949. 

Latar belakang dinamika politik antara RI dan Belanda menjadi satu alasan 

perlunya perubahan cara dan taktik sebagai kelanjutan perjuangan, khususnya di 

Jawa Barat baik gerakan ketentaraan maupun dalam pemerintahan sipilnya. 

                                                
209 Maklumat No. 36/MBKD/Makl.1949, tertanggal 10 Desember 1949. 
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Mengingat di Jawa Barat telah disusun Pemerintah Sipil atas penetapan dan 

pertanggungjawaban oleh Panglima Divisi Siliwangi. Sejak saat itu BPS RI, yaitu 

Pemerintah Darurat Jawa Barat yang  dibentuk semenjak aksi militer Belanda ke 

I, menyerahkan organisasi berikut alat (susunan) pemerintahannya kepada 

Pemerintah Militer Jawa Barat. Dengan alasan perubahan startegi dan taktik 

dalam perjuangan maka sejak tanggal 17 November 1949 BPS RI Jawa Barat 

menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Republik Indonesia di Jawa Barat 

yang dipimpin oleh Ir. Ukar Bratakusumah selaku Gubernur Jawa Barat.210 

Sehingga di Jawa Barat yang memegang kendali atas RI adalah 

Pemerintah Militer. Dalam hal ini Pemerintah Sipil RI tetap berjalan dan 

posisinya berada di bawah kontrol Pemerintah Militer sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi. Pemerintahan Militer ini menjadi efektif karena memang 

sejak diberlakukannya dalam keadaan darurat perang. Keadaan darurat perang ini 

menjadikan tanggung jawab militer berada dalam posisi menentukan. Karena 

kedudukan pemerintahan sepenuhnya dipegang oleh militer dari mulai tingkat 

propinsi sampai tingkat distrik. Komando sepenuhnya berada dalam wewenang 

militer. Sementara Pemerintah Sipil RI sepenuhnya turut membantu dalam hal 

yang berkaitan dengan rakyat dan administrasi kewilayahan saja.  

Dalam perkembangannya pemerintahan militer ini secara bertahap mulai 

dihapuskan di sejumlah daerah. Penghapusan tersebut berlaku khusus bagi daerah-

daerah yang telah pasti besar kemungkinannya akan masuk bagian RI kembali.211 

                                                
210 Keputusan BPS No. 296/30/BPS tertanggal 17 November 1949, Arsip Subdisbin 

Dokmus Disbintalad. 
 
211 Penghapusan tersebut dilakukan untuk daerah-daerah yang telah pasti menjadi daerah 

RI : Banyumas, Pekalongan, Kedu, Semarang, Yogya, Pati, Surakarta, Madiun, Kediri, 
Bojonegoro, KDM Jombang dan Malang Selatan. Penghapusan ditetapkan kabupaten demi 
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Tetapi, penghapusan itu hanya dari tingkat pemerintahan distrik atau kecamatan   

sampai kabupaten (KODM) saja, sedangkan dari tingkat kabupaten ke atas masih 

berlaku pemerintahan militer. 

Penghapusan Pemerintahan Militer tersebut dilatarbelakangi adanya 

penarikan tentara Belanda dan pengoperan tanggungjawab teritorial sepenuhnya 

oleh Gubernur Militer (GM) I sampai GM V di satu pihak dan kepastian bahwa 

seluruh daerah Renville dan daerah Recomba menjadi RI kembali di lain pihak. 

Hal itu dilakukan untuk pentingnya konsolidasi ketentaraan intern di satu pihak 

dan pentingnya konsolidasi pemerintahan sipil di lain pihak. Keputusan 

penghapusan pemerintahan militer tersebut diberlakukan sejak dikeluarkannya  

Instruksi Penghapusan Pemerintah Militer Kecamatan dan KODM di daerah GM 

I, II, III, V tertanggal 9 Desember  1949. No. 66 /MBKD/Instr./49. 

Dari surat instruksi penghapusan sebagian pemerintahan militer dari PTTD 

Kolonel A. H. Nasution tidak termasuk daerah Gubernur Militer IV (Jawa Barat). 

Hal itu berarti bahwa di Jawa Barat tetap diberlakukan Pemerintah Militer dari 

tingkat kecamatan sampai  KODM. Mengingat  di Jawa Barat masih adanya 

Negara Pasundan yang bercorak ferderal dan berbau Belanda, sehingga di sana 

masih ditetapkan Pemerintahan Militer secara keseluruhan.  

Dari sini dapat dilihat bahwa militer pada saat itu telah menyadari akan 

pentingnya penempatan wewenang antara militer dan sipil yang semestinya. Yaitu 

sipil yang berhak dalam menjalankan roda pemerintahan bilamana kondisi suatu 

                                                                                                                                 
kabupaten oleh GM dan dalam tempo 1 bulan sampai 3 bulan sesudah daerah tersangkut dioper 
oleh TNI sepenuhnya. Staf KODM diperkecil menjadi 1 sampai 3 orang dan hanya bersifat 
perwira dan atau kader teritorial dari KDM untuk onder-an yang tersangkut dan bertugas khusus 
kemiliteran dan keamanan. Pemindahan atau penghentian tenaga-tenaga berhubung dengan punt 3 
diatur dengan bijaksana dengan mengingat Instruksi yang akan dikeluarkan oleh KSTD. Instruksi 
Penghapusan Pemerintah Militer Kecamatan dan KODM di Daerah GM I, II, III, V tertanggal 9 
Desember  1949 No. 66 /MBKD/Instr./49. 
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wilayah sudah terkendali, sedangkan militer harus juga kembali kepada jati 

dirinya semula sebagai unsur pengendali keamanan semata. Dengan begitu 

konsolidasi baik di pihak sipil maupun militer dapat berjalan beriringan dan saling 

melengkapi tidak bersebrangan. Bisa dikatakan bahwa pada waktu itu telah sadar 

akan adanya garis yang tegas antara sipil dan militer. 

Polemik Sekitar KMB dalam TNI 

Setelah perundingan Rum-Royen disepakati dengan hasil tetap merugikan 

RI. Dalam perundingan tersebut banyak konsensi-konsensi yang harus diberikan 

oleh RI kepada Belanda. Pada pokoknya Belanda meminta agar RI terutama 

kekuatan bersenjata yang dalam perjanjian tersebut disebut pengikut bersenjata 

bisa berada langsung di bawah kontrol tentara Belanda. TNI menurut kehendak 

Belanda tersebut harus bersama-sama dengan Belanda melakukan penjagaan 

keamanan. Belanda akan menjadikan TNI sebagai gendarmerie, dari TNI sendiri 

hal itu merupakan penghinaan terhadap internal militer Indonesia dan keinginan 

Belanda menjadikan  TNI sebagai gendarmerie akan membahayakan kedaulatan 

RI sendiri. Persetujuan Rum-Royen tersebut bagi TNI benar-benar telah 

merendahkan kewibawaan TNI sendiri sebagai militer negara. 

Tindak lanjut dari persetujuan Rum-Royen tersebut adalah awalan dari 

akan dilangsungkannya Konferensi Meja Bundar di Den Hag Belanda. Persiapan-

persiapan ke arah itu diwarnai dengan kesepakatan genjatan senjata antara TNI 

dan Tentara Belanda di Indonesia. Selama terjadinya genjatan senjata itu TNI 

berpendirian bahwa apapun bentuknya diplomasi antara Belanda dan Indonesia 

tidak akan menyurutkan perjuangan TNI sampai Indonesia bersatu dalam satu 

bendera Merah Putih. Bagi TNI diplomasi hanya berlaku bagi tataran elite 
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pemerintah di meja perundingan, di tataran lapangan perjuangan TNI tetap 

menjalankan strategi dan menjalankan siasat yang telah diinstruksikan pimpinan 

tertinggi militer. 

Begitu juga ketika akan diadakannya KMB, TNI telah mempunyai 

pedoman perjuangan perihal itu. Pandangannya mengenai KMB sebelum dan 

sesudahnya dituangkan dalam Penjelasan Tentang Tingkatan Perjuangan. 

Merupakan sebuah evaluasi dari perjuangan yang dilakukan TNI selama pecahnya 

perang kemerdekaan kedua.  

Ada tiga pandangan atau penilaian TNI setelah disepakatinya KMB.212 

Pertama, dengan berakhirnya KMB bukan berarti pertikaian antara Indonesia dan 

Belanda sudah berakhir. Masalah status Irian yang belum selesai menjadi sorotan 

utama dan merupakan alasan kuat dari pertikaian yang dimaksud. Soal lainnya 

yang juga akan tetap menjadi pertikaian adalah tentang pelaksanaan penarikan 

tentara Belanda dan yang juga tidak kurang pentingnya yaitu soal tuntutan RI 

terhadap daerah yang terlepas dari Renville. Pandangan TNI itu dirasakan penting 

karena melihat yang terjadi dalam RI sendiri setelah KMB, banyak yang mengira 

bahwa perjuangan telah selesai dan telah mempersiapkan pembagian kursi serta 

pembangunan susunan-susunan damai. Maka dari itu TNI menegaskan kepada 

jajarannnya walaupun KMB telah disepakati, RI harus tetap menyusun kekuatan, 

memperbaiki kedudukan perjuangan, dengan begitu menjadikan RI kuat dalam 

setiap penyelesaian-penyelesaian soal-soal pertikaian tersebut. Bagi TNI keahlian 

diplomat dan keulungan seorang Jenderal bukanlah yang menentukan perjuangan, 

                                                
212 Penjelasan Intern tentang Tingkatan Perjuangan, Surat No. 14/MBKD/Peng./49. 
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melainkan yang menjadi pokok perjuangan adalah potensi dan posisi dari RI itu 

sendiri. 

 Kedua, ditegaskan pula bahwa perjuangan Republik menurut TNI 

belumlah berakhir. Dikarenakan masih adanya konflik situasi, maka perjuangan 

pun tetap melanjut. Baik dalam maupun luar negeri sama-sama mengetahui dan 

mengakui, bahwa RI satu-satunya modal dan pelopor perjuangan seluruh 

Indonesia. Setelah RI karena KMB berubah menjadi RIS, tugas RI tidaklah 

pindah kepada RIS. Jikalau beberapa pimpinan RI duduk dalam RIS, karena RIS 

hanya dijadikan  batu loncatan kepada tujuan nasional yang sebenarnya, 

berhubung RIS belumlah sama dengan RI. Untuk tegasnya TNI menjelaskan 

hendaknya diperhatikan benar, bahwa masih jauh jaraknya dari RI menurut KMB 

kepada RI, menurut Renville kepada RI, menurut Linggarjati dan kemudian 

kepada RI, menurut Proklamasi. Mengenai pandangan TNI terhadap mereka yang 

dianggap “federalis”, supaya golongan federalis janganlah “mabok” gembira 

berhubung perayaan penyerahan kedaulatan Belanda. Bagi TNI tetaplah tanggal 

17 Agustus sebagai hari kemerdekaan. Tanggal-tanggal penanda tangan 

Linggarjati, Renville dan penyerahan kedaulatan Belanda adalah patokan-patokan 

sementara dalam perjuangan TNI. 

Terakhir, dengan disepakatinya KMB perjuangan TNI tidak berhenti 

karena TNI adalah potensi Militer dari RI. Untuk memenuhi tugas nasional dari 

RI, TNI terus memelihara dan menyempurnakan jiwa TNI sebagai tentara 

nasional, tentara rakyat, tentara revolusi, tentara kemerdekaan. Walaupun akan 

menjadi tentara RIS, hal itu tidak merubah jiwa TNI, tidak merubah dasar cita-cita 

dalam TNI. Hal sedemikian itu hanyalah “keadaan taktis” sebagaimana TNI 
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tempuh pelbagai macam keadaan taktis dari waktu ke waktu dan khusus dalam 

masa-masa pertempuran. TNI tetap ada dalam koridor sebagai Tentara yang 

bernegara yang mempunyai pimpinan hierarki dan disiplin. Mengenai perjuangan 

berikutnya TNI tetap tidak bisa lepas dari rakyat. Karena  kekuatan TNI terletak 

pada rakyat dan bahwa TNI akan terlepas dari rakyat, jika TNI  terlepas dari cita-

cita yang hidup dalam rakyat. Sehingga untuk jangka panjang ke depan pertahan 

ke luar dan ke dalam tetaplah bersifat pertahanan rakyat total yang dipimpin dan 

dipelopori oleh tentara. TNI tidak membangun tentara yang baru belaka, 

melainkan memperkembangkan dan menyempurnakan apa yang telah dimiliki. 

Semua itu harus betul-betul disadari oleh masing-masing anggotanya, bahwa 

perjuangan berjalan terus menururti suatu siasat yang dipegang dan diatur oleh 

pucuk pimpinan. Pada dasarnya perjuangan itu berarti bertempur atau 

mempersiapkan diri untuk bertempur, maka untuk itu TNI terus memperkuat 

potensi dan posisinya, taat dengan kewajibannya agar tidak diombang-ambingkan 

oleh peristiwa-peristiwa di sekelilingnya. 

Di kalangan militer di Jawa Barat sejak mulai mapannya membangun 

kembali daerah-daerah kantong banyak juga menyikapi masalah KMB. Di antara 

mereka lebih banyak menilai bahwa KMB bukan sebagai tujuan akhir dari 

perjuangan bangsa Indonesia.213 Meninjau pengalaman sebelumnya pihak militer 

menganjurkan selama disepakatinya cease fire menjelang KMB, militer harus 

tetap awas dan waspada jangan merasa aman dengan adanya cease fire menjelang 

atau setelah KMB. Cease fire bukan suatu kemenangan bagi TNI, tetapi suatu 

keadaan yang sengaja dibuat dan karena itu TNI harus berubah taktik untuk 
                                                

213 Surat Peninjauan Kembali Mengenai KMB dan cita-cita perjuangan nasional RI dari 
Komandan Terr. Sub. D.A. Cirebon Timur., Bintara., kepada Bat./KMD I/IV Siliwangi tertanggal 
19 Oktober 1949. Arsip Subdisbin Dokmus Disbintalad. 
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mencapai cita-cita perjuangannya. Dalam pandangannya cease fire merupakan 

soal cara untuk melaksanakan KMB. TNI tidak menggantungkan kemenangan 

kepada KMB saja. Bagi TNI cita-cita nasional akan tercapai hanya dengan 

pergulatan dan berkelahian hebat antara militer dengan kaum penjajah, dengan 

kekuatan gerilya. Sehingga adanya cease fire hanyalah merupakan cara musuh 

yang berusaha untuk melemahkan dan mematahkan semangat perjuangan gerilya. 

Adapun latar belakang munculnya pandangan terhadap KMB tersebut 

karena dari dalam tubuh tentara maupun lasykar perjuangan banyak yang 

melupakan akan taktik yang harus tetap dijalankan. Banyak dari TNI yang 

berubah sikap, berubah pendapat, cara berpikir, cara-cara mengatur pekerjaan, 

siasat dan taktik, karena dipengaruhi oleh keadaan rasa “aman” yang semu. 

Adanya anggapan Jawa Barat telah “aman” tersebut mengakibatkan berbagai 

kerugian dalam perjuangan. 

Kerugian tersebut di antaranya, yaitu sebagian besar kekuatan militer 

terbuka kedoknya, karena perbuatan dari militer sendiri dengan perasaan sudah 

“aman” dan merasa “hampir menang”. Kerapian organisasi dan administrasi 

militer, banyak kocar-kacir karena kegiatan dan keasikan bekerja terganggu 

dengan keadaan dan perasaan “aman”  dan militer/RI “menang” atau “hampir 

menang” dengan menggantungkan kemenangan kepada KMB. Sedikit demi 

sedikit semangat perjuangan yang sebelumnya berkobar-kobar mulai melemah. 

Cara bekerja ilegal dilupakan, karena masing-masing dari unsur pejuangan 

menganggapnya “tidak apa-apa”, artinya bahwa Belanda tidak apa-apa karena 

cease fire, hal tersebut berarti bahwa Belanda itu penjajah sedikit demi sedikit 

hilang. Kesempatan waktu cease fire itu sebagian bukan digunakan untuk 
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menyusun kekuatan, tetapi digunakan untuk  pelesir (jalan-jalan), poya-poya 

(hura-hura, senang-senang), dan sebagainya, yang seharusnya bertindak untuk 

kepentingan yang menguntungkan perjuangan. 

Bagi TNI, Belanda tetaplah musuh nyata bagi RI dan tidak ingin tertipu 

dengan cara perundingan-perundingan. Bagi militer RI, Belanda juga bukan 

kawan, oleh karena itu tidak ada kata damai dengan Belanda. Itu semua 

merupakan ketegasan perjuangan dari unsur militer di Jawa Barat yang merasa 

dengan adanya cease fire banyak merugikannya. Sehingga perlu kembali 

peninjauan ulang mengenai taktik dan strategi dalam perjuangan selama cease 

fire. 

Mengenai politik dalam menghadapi diplomasi dengan Belanda, di dalam 

kalangan militer sudah jauh hari ditegaskan oleh PTTD Kolonel A. H. Nasution, 

bahwa cease fire order harus diartikan sebagai politik ke luar dan untuk militer.214 

Intinya bahwa para pimpinan dari instansi militer dan sipil janganlah ragu-ragu 

dengan hasil perundingan-perundingan dengan Belanda, karena semua itu hanya 

di lapangan diplomasi, sedangkan untuk praktek di lapangan haruslah tetap 

bersiasat untuk perjuangan. 

Keluarnya kebijakan politik militer tersebut dilatarbelakangi oleh adanya 

perundingan pendahuluan KMB di Jakarta dan berhubungan dengan kemungkinan 

keputusannnya, maka ada golongan-golongan dengan siasat politik, seperti 

sebelumnya yang memecah belah pihak militer dengan pro dan anti perundingan. 

Kolonel A. H. Nasution memandang semua itu sebagai perang urat syaraf 

(psywar), menurutnya barang siapa yang terjebak oleh pemecahan demikian akan 

                                                
214 Maklumat No. 14, Surat No. 33/MBKD/49, tertanggal 5 Mei 1949. 
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menjadi  korban perang pikiran dari musuh.  Karena perundingan adalah salah 

satu taktik perjuangan di samping gerilya, bumi hangus, non-kooperasi, dan 

sebagainya. Itu semua hanya salah satu taktik yang ondergeschikt  terhadap siasat 

besar seluruhnya. Jika taktik tersebut dapat memberikan hasil dalam memperkuat 

perjuangan pokok yang dijalankan, tentu harus taktik yang dimanfaatkan, seperti 

jika hal itu dapat mengembalikan Ibu Kota Bukit Tinggi, kemudian berhubungan 

dengan luar negeri dan sebagainya. Itu menjadi bermanfaat, karena hasil-hasilnya 

demikian politis, moril dan riil menambah potensi perjuangan RI. Tetapi sebagai 

hanya salah satu bagian dari siasat pokok, secara non-kooperasi ia tak mungkin 

dan tak boleh merugikannya, karena taktik  semata hanya bagian dari siasat. 

Penegasan cease fire order harus diartikan untuk politik ke luar dan untuk 

militer, karena dilatarbelakangi oleh pengalaman perjuangan sebelumnya. Pada 

tanggal 1 Januari 1949 pihak Belanda mengeluarkan cease fire order, tetapi 

Belanda sediri juga yang melanggarnya. Dengan melakukan gerakan militernya 

secara terus menerus untuk mecapai tujuan siasatnya. Belanda tidak mengakuinya 

sebagai pelanggaran genjatan senjata, tetapi dinamakannya gerakan itu sebagai 

upaya membela keamanan terhadap kekacauan yang ada.  

Dengan demikian bagi TNI harus pula dimengerti kegentingan politik dari 

RI dalam suatu cease fire order,  yang mana sebagai konsekuensinya TNI tidak 

boleh ragu-ragu dalam membela dengan semua tenaga teritoriumnya di seluruh 

Jawa. Dalam perang kolonial kedua tersebut TNI berkeyakinan akan terus 

menguasai sepenuhnya. Untuk itu TNI bertanggung jawab sepenuhnya atas 

seluruh Teritorium Militer Jawa. Mengenai hal itu Kolonel A. H. Nasution 

menyatakan : 
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“...... bagi kita jangan ragu-ragu oleh  soal-soal cease fire, mesti dapat 
membedakan siasat politik dan siasat militer, yang sama-sama menuju satu 
tujuan, walaupun arah jalannya tidak selalu sama. 
“Berhubung dengan itu kami serukan kepada semua instansi pimpinan 
militer dan sipil : Jangan Ragu-ragu karena soal-soal perundingan dan 
lain-lain di lapangan diplomasi. Sadarlah akan siasat. Untuk berjuang kita 
harus bersiasat. Teruskan semua usaha perjuangan, malah sempurnakan. 
Moga diplomasi dapat memberi bantuan kepada kita yang akan 
memperkuat perjuangan kita. Sekali lagi : Jangan ragu-ragu! Berjuang 
terus.”215 
 

Bagi TNI masalah genjatan senjata atau berperang, menjadi perhatian 

serius. Karena dari dua stategi atau taktik tersebut masing-masing mempunyai 

titik tekan yang menentukan dalam perjuangan. Seperti di Jawa Barat telah terjadi 

suatu kesepakatan genjatan senjata lokal antara Batalyon Achmad 

Wiranatakusumah dengan Belanda (tentara Federal Pasundan). Sebelumnya 

Batalyon Achmad ini bertempur dengan Belanda dan DI/TII, tetapi setelah 

mendapatkan bujukan dari Belanda disepakitalah genjatan senjata lokal dengan 

dipertegas suatu garis demakarsi di wilayah Selatan Jawa Barat. Mayor Achmad 

akhirnya menerima perlengkapan dan kendaraan-kendaraan dari Negara Pasundan 

sebagai imbalan atas genjatan senjata yang disepakatinya.216 Tidak lama 

kemudian tindakannya itu mengundang pandangan negatif dari dalam tubuh TNI 

sendiri, dan dianggap telah melakukan penghianatan. Sadar tindakannya itu akan 

merugikan TNI, Mayor Achmad kemudian mengakhiri genjatan sejata lokalnya 

dengan Belanda (Negara Pasundan) dan bertempur kembali. 

Terjadinya perundingan tersendiri antara Komandan Batalyon III dari 

Brigade XII , Mayor Achmad Wiranatakusumah  dengan pihak Belanda telah 

disetujui oleh Komandan Brigade XII Siliwangi, Letnan Kolonel Kusno 
                                                

215 Maklumat No. 14, Surat No. 33/MBKD/49, tertanggal 5 Mei 1949. 
 
216 Maklumat No. 11, 1 Mei 1949. 
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Utomo.217 Awalnya itu terjadi setelah tidak lama Brigade XII sesuai tugasnya 

telah sampai kembali di wilayah yang harus dikuasainya yaitu wilayah Jawa Barat 

bagian Selatan. Ketika berhasil membangun daerah kantongnya kembali dengan 

perlawanan gigih bertempur dengan Belanda dan dengan sergapan-sergapan 

terhadap kekuatan Belanda di wilayah Selatan, menjadikan kekuatan Belanda 

lemah. Hal itulah yang menjadi latar belakang Belanda dengan perantaraan 

Negara Pasundan mengajukan permintaan berunding dan genjatan senjata lokal. 

Dengan dalih bahwa antara bangsa Indonesia dan Belanda sudah akan 

menyelesaikan pertikaiannya dalam KMB, maka sudah selayaknyalah sejak awal 

pula kerjasama dengan Belanda dilakukan. Hal itu pula mungkin yang membuat 

Letnan Kolonel Kusno Utomo mengatakan :  

“in goeda verstandheuding komen met de Hollanders, wrong of 
laat” 

“Kami setuju dengan adanya persetujuan ini, karena kalau tidak 
sekarang toch besok lusa juga kita harus bekerja bersama dengan pihak 
Belanda”.218 

 
Perlunya bekerjasama dengan Belanda, menurutnya jika tidak dimulai saat 

itu maka dengan pertimbangan di kemudian hari Belanda tidak akan mempercayai 

lagi bangsa Indonesia. Kemudahan bekerjasama di kemudian hari antara 

Indonesia dan Belanda menjadi alasan penting bagi Letnan Kusno Utomo dalam 

memprakarsai genjatan senjata lokal dan menerima rayon-sistem dari pihak 

Belanda. Bahkan ia pun menyarankan kepada batalyon-batalyon lainnya turut 

mengadakan dan mempunyai rayon-sistem seperti Batalyon III/12 pimpinan 

Mayor Achmad. 

                                                
217 Surat No. 161x/D.B/II-49, dari Kmd. Bat II/12-Slw (Kala Hitam) kepada Wakil 

Panglima Divisi Siliwangi. 
 
218 Surat dari Kmd. Territorium Bogor kepada Wakil Panglima Divisi IV Siliwangi, 

tertanggal 3 September 1949 (rahasia). 
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Adanya sikap inisiatif dari komandan Batalyon III/12 beserta komandan 

brigadenya menjadi kontroversi dalam kalangan militer di Jawa Barat. 

Berdasarkan perintah siasat dari pusat jelas hal itu bertentangan, bahwa setelah 

kembali ke Jawa Barat tetap harus bergerak dan bergerilya sampai musuh terusir 

dari Indonesia. Tentangan keras semakin mengalir ketika terpetik kabar bahwa 

Letnan Kusno Utomo dan beberapa komandan batalyon bawahannya akan 

menjadi tamu istimewa dengan Belanda dalam suatu pertemuan. Dalam 

pertemuan yang diadakan di Cianjur yang akan dihadiri oleh pucuk pimpinan 

pemerintah sipil dan militer dari Cianjur dan Sukabumi dengan Staf Divisi 7 

December. Akhirnya terjadilah suatu yang dianggap tabu bagi sebagian besar 

tentara, kerjasama antara Batalyon TNI I dan II/12 di Sukabumi dan Cianjur. 

Beberapa komandan batalyon yang tidak setuju dengan tindakan Letnan 

Kolonel Kusno Utomo dan Mayor Achmad, menilai bahwa perbuatan tersebut 

sebagai gedemoraliseerd (demoralisasi). Mereka dianggap sudah jemu dengan 

perjuangan, karena mereka tidak melihat suatu kemungkinan akan kemenangan 

dari RI. Apalagi setelah Belanda di Jawa Barat berhasil mendirikan sebuah negara 

baru yang siap menjadi negara bagian dari RIS, jelas membuktikan akan hal itu. 

Mungkin juga karena ketika kembali lagi ke Jawa Barat, RI secara de jure 

“lenyap” dan perjuangan TNI tidak dapat ditentukan untuk berapa lamanya, 

mereka yang berkerjasama dengan Belanda tersebut telah mengalami 

demoralisasi. 

Terjadinya perundingan antara sebagian batalyon TNI dan Belanda di 

Jawa Barat tidak lepas dari peranan pihak Negara Pasundan dalam melakukan 

negosiasi politiknya. Dari Negara Pasundan ini semua ajakan untuk melakukan 
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perundingan dengan beberapa batalyon TNI dikeluarkan. Dari mulai memfasilitasi 

para tentara sampai kepada meyakinkan tentara bahwa Negara Pasundan juga 

adalah bagian dari mereka, karena mereka adalah orang Jawa Barat. Dengan 

menggunakan keterkaitan bahwa tentara Siliwangi adalah orang Jawa Barat maka 

di antara mereka juga banyak yang menaruh simpati kepada Negara Pasundan. 

Hal itu pula yang di kemudian hari melahirkan reorganisasi dan restrukturasi 

dalam tubuh Siliwangi. 

Bagi intern Siliwangi adanya kerjasama antara sebagian perwiranya 

dengan pihak Belanda dan Negara Pasundan menimbulkan kecaman dan usulan 

untuk penyehatan organisasi.219 Menurut para perwira yang menolak kerjasama 

hal itu adalah pekerjaan dari para opportunisten belaka. Mayor Taswin sebagai 

Komandan Teritorium Bogor dan juga Mayor Kemal sebagai Komandan Batalyon 

Kala Hitam menyerukan agar mereka yang telah melakukan kerjasama dengan 

pihak Belanda (Letnan Kolonel Kusno Utomo, Mayor Achmad Wiranatakusumah, 

Mayor Syamsu, Mayor Keresno, Mayor Satari, Letnan Kolonel Eddy Sukardi, 

dll.) segera insyaf dan memutuskan perhubungannya dengan Belanda. Tindakan 

mereka itu dianggap hanya mementingkan dirinya sendiri demi kedudukan serta 

membuktikan mereka tidak berani berjuang bersama-sama tenggelam atau 

timbulnya Republik. 

Menurut Taswin dan Kemal, jika dalam tubuh Siliwangi terjadi sikap 

inisiatif sendiri-sendiri dan tidak mematuhi intruksi dari pusat berarti itu adalah 

tindakan pembangkangan. Akhirnya contoh buruk dari para perwira Siliwangi di 

wilayah Selatan tersebut akan menurunkan semangat perjuangan para prajurit 

                                                
219 Surat dari Kmd. Territorium Bogor (Mayor Taswin) kepada Wakil Panglima Divisi 

Siliwangi, tertanggal 3 September 1949. 
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Siliwangi lainnya. Lebih bahaya lagi para opsir bawahan tersebut tidak akan lagi 

mempercayai pimpinannya. Atas dasar pertimbangan itu Mayor Taswin dan 

Mayor Kemal mengusulkan agar para perwira yang dimaksudnya segera diberikan 

tindakan tegas dari pimpinan tertinggi Siliwangi dan TNI. Mereka juga 

mengajukan agar segera dilakukan reorganisasi dan restruksturasi besar-besaran 

(rationalitatie radicaal) dalam tubuh Siliwangi, karena oportunis dalam kalangan 

perwira tinggi lebih berbaya dari pada opsir yang melarikan diri. 

Sementara itu dari pihak para perwira yang melakukan kerjasama dengan 

Belanda dan Negara Pasundan dalam masalah militer menilai bahwa anggapan 

dari perwira Siliwangi lainnya bahwa ia telah menjadi oportunis politik adalah 

salah besar.220 Letnan Kolonel Sjamsu menjelaskan bahwa keputusannya untuk 

melakukan kerjasama dengan Belanda di wilayah Selatan Jawa Barat adalah atas 

dasar pertimbangan siasat belaka yang bersifat sementara dan didasarkan pula 

pada rencana semula yaitu “long time struggle”. Sadar bahwa tindakannya 

menjadi perhatian publik dan menimbulkan tuduhan bukan pada tempatnya dari 

dalam intern TNI dan Siliwangi, segera Letnan Kolonel Sjamsu memerintahkan 

untuk melakukan reorganisasi internal Batalyon III/XII/Slw. Dan untuk 

membuktikan bahwa kerjasamanya itu hanyalah siasat belaka, maka diperintahkan 

pula agar memutuskan segala bentuk perhubungan dengan Negara 

Pasundan/Belanda. Sejak diputuskannya segala bentuk perhubungan itu 

perjuangan di wilayah Selatan Jawa Barat mulai intensif kembali.  

                                                
220 Surat Nota Perintah tertanggal 15 Juli 1949 dari Wakil Komandan Co. DB. Selatan 

(Letnan Kolonel D. Sjamsu) kepada Komandan Batalyon III/XII/Slw. 
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Begitu juga dengan yang dilakukan oleh Mayor Achmad 

Wiranatakusumah dilatarbelakangi oleh alasan strategi atau siasat semata.221 Di 

wilayah Selatan Jawa Barat Mayor Achmad terpaksa bekerjasama dengan 

Negara/Pasundan dalam upaya memerangi gerombolan DI/TII. Namun apapun 

alasan Mayor Achmad dan batalyonnya, telah memberikan dampak yang luas baik 

dalam internal TNI/Siliwangi maupun dalam persoalan diplomasi di tingkat 

internasional. Dari segi ekonomi, politik, dan psikologis hal itu telah memberikan 

banyak keuntungan bagi Belanda. Sebab dengan adanya cease fire lokal itu akan 

memberikan alasan bagi Belanda di Dewan Keamanan PBB bahwa soal 

Indonesia-Belanda adalah soal intern Kerajaan Belanda. Sebagai buktinya 

Belanda bisa menunjukkan bahwa TNI dapat bekerjasama dengan Belanda di 

Jawa Barat. Secara psikologis, rakyat menjadi lemah dan kurang mempercayai 

lagi dengan adanya kemerdekaan yang hakiki. Karena alat perjuangan yang 

diandalkannya, TNI sudah berbuat demikian. 

Itu semua menjadi tanggung jawab dari pihak-pihak yang disebut TNI 

sebagai gembong-gembong Negara Pasundan atau makelar-makelar Belanda. 

Karena merekalah yang menyuruh Mayor Achmad  untuk bekerjasama dengan 

Belanda. 

Dari peristiwa local cease fire yang terjadi di Jawa Barat, menjadi 

perhatian serius bagi PTTD Kolonel A. H. Nasution. Secara tegas Nasution 

mengatakan bahwa tidak mengenal cease fire sebelum seluruh teritorium dikuasai 

sepenuhnya oleh TNI. Ternyata adanya upaya-upaya Belanda di daerah-daerah222 

                                                
221 Laporan Intel Divisi Siliwangi 1949, dalam Bendel Intel Divisi Siliwangi 1949 

halaman 100. Koleksi Subdisbin Dokmus Disbintalad. 
222 Permintaan genjatan senjata oleh Belanda juga terjadi di Wonosobo, Controleur 

Recomba Wonosobo pada tanggal 9 April mengirim surat kepada Komandan untuk locale casefire 
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yang didudukinya meminta genjatan senjata lokal terhadap TNI menunjukan suatu 

bukti bahwa Belanda tidak bisa lagi mengakui keadaan kekurangan tenaga, dan 

karena Koninklijk leger (tentara Belanda) harus dikembalikan secara berangsur-

angsur. Nasution menegaskan bahwa peristiwa-peristiwa ajakan locale cease fire  

tersebut merupakan bukti nyata bahwa kemenangan terakhir ada di pihak RI, 

karena itu seperti dalam order harian Wakil Presiden 19 Desember 1949 TNI 

haruslah “Berjuang Terus!”. 

Polemik cease fire dan masalah KMB di Jawa Barat tidak saja terjadi di 

dalam TNI saja, di luar TNI, di kalangan lasykar-lasykar dan barisan-barisan 

perjuangan pun banyak menyoroti masalah tersebut. Brigade Tjitarum (BT) salah 

satu unsur perjuangan di luar TNI yang ketika Siliwangi hijrah tetap berjuang di 

Jawa Barat dan memberikan perlawanan kepada Belanda.  BT merupakan barisan 

perjuangan di Jawa Barat yang berafiliasi dengan Pesindo sehingga dari setiap 

gerakannya lebih bercorak radikal revolusioener. BT juga telah menjadi pihak 

oposisi dari TNI dan banyak mengkritisi perjuangannya. Bahkan BT pun pernah 

mencaci habis para pemimpin RI di Yogyakarta, ketika harus mengambil langkah 

diplomasi dengan Belanda.  

Ketika pemerintah pusat RI memutuskan untuk melakukan diplomasi 

kesekian kalinya dengan Belanda, BT banyak mengkritiknya. Terutama ketika 

Siliwangi hendak kembali lagi ke Jawa Barat, BT mempertanyakan kebijakan-

kebijakan dari Yogya tersebut. BT merasa khawatir dengan kembalinya Siliwangi 

ke Jawa Barat terutama setelah berhasil menumpas gerakan Muso di Madiun. BT 

menilai kembalinya Siliwangi akan ditujukan juga untuk meredam semua 
                                                                                                                                 
dengan demarcatie lijn pinggir kota; Bezetting Pekalongan , Mayor V. D. Von menulis surat 
kepada Kstm. Wongsoatmodjo meminta locale casefire; Brigade-brigade mencoba menghubungi 
Panglima Divisi II untuk locale casefire. Maklumat No. 11, 1 Mei 1949. 
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gerakan-gerakan perjuangan di luar TNI, karena adanya program rasionalisasi 

Kabinet Hatta. Sehingga ketika Siliwangi kembali ke Jawa Barat, BT langsung 

menyampaikan beberapa keterangan mengenai kondisi perjuangan di Jawa Barat 

dan juga sekaligus mempertanyakan misi sebenarnya Siliwangi ke Jawa Barat. 

Menurut BT jika Siliwangi kembali ke Jawa Barat benar-benar untuk mengusir 

imperialis, BT mengajukan beberapa pengalaman pahit perjuangannya di Jawa 

Barat supaya dijadikan pelajaran bagi Siliwangi, yaitu :  

1. BT tidak mengakui lagi pokok-pokok persetujuan Renville dan 
Linggarjati apa lagi jika persetujuan yang lebih busuk lagi BT akan 
berjuang terus atas tuntutan merdeka seratus persen. 

2. BT tidak menyetujui diteruskannya perundingan dengan perampok 
Imperialis Belanda, kecuali untuk berunding mengisi kemerdekaan 
rakyat. Jika perundingan akan memperbincangkan lagi soal kedaulatan 
Republik, kami akan menentangnya. Karena BT berpendapat bahwa 
sejak 17 Agustus 1945 Republik sudah berdaulat. 

3. Kami tidak akan menanti perintah yang menyuruh hentikan 
perlawanan pada musuh Imperialis Belanda. Walaupun akan diselimuti 
dengan kata-kata yang manis dan bergula. Pun kami akan menganggap  
setiap perintah yang menganjurkan hentikan perlawanan, adalah suara 
musuh. Hanya musuh yang menghendaki kita menyerah. 

4. Kami akan menanti serta berani memikul segala konsekuensinya, 
setiap perintah sebenarnya sudah menjadi kewajiban, yang menyuruh 
BT meneruskan perlawanan pada musuh, untuk membela UUD 
Republik dengan pelaksanaan Program Nasionalisnya adalah kami 
anggap sama dengan Imperialis Belanda. Hanya Belanda yang tidak 
setuju UUD Republik. Terbukti tuntutan Van Roijen kepada Mr. Rum 
supaya UUD Republik diruksak. Supaya jangan merugikan Belanda 
dan Negara Boneka.223 

 
Bahkan BT juga tidak jarang menyamakan Siliwangi dengan 

Belanda/Negara Pasundan yang anti revolusioner. Hal itu didasarkan pada apa 

yang terjadi di Sukabumi yang menjadi luka mendalam bagi BT. Sukabumi Affair 

menurut BT terjadi karena Siliwangi membawa misi khusus dari Yogya untuk 

memberangus semua perjuangan di luar TNI yang disamakan dengan DI/TII dan 

                                                
223 Manifes Brigade Tjitarum, tertanggal 24 April 1949, dalam Bendel arsip Operasi Jawa 

Barat 1949 MBKAD. 
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berhaluan komunis. Memang benar BT sebagian besar pasukannya komunis tetapi 

lebih nasionalis. Tindakan pelucutan senjata oleh Siliwangi terhadap beberapa 

lasykar rakyat di antaranya Lasykar Merah Putih (LMP), meyakinkan BT bahwa 

nasibnya akan sama seperti LMP dan lasykar-lasykar rakyat di Sukabumi lainnya. 

Karena itulah BT membuat sebuah front gabungan sebagai betuk perlawanan 

terhadap imperialis atau yang bersikap seperti halnya imperialis Belanda. Front 

Nasional Anti Imperialis (FNAI) secara resmi berdiri pada tanggal 4 April 1949, 

yaitu berisi golongan-golongan yang benar-benar anti imperilis di Jawa Barat. 

Sebagai bentuk protes terhadap Sukabumi Affair, BT dan FNAI memberikan 

respon dan pernyataannya kepada Siliwangi dan pemerintah RI dalam bentuk 

manifes, berisi :  

1. Kami sebagai anggota FNAI menuntut kepada pimpinan Pemerintah 
Republik, supaya dalam menjalankan Politik janganlah yang akan 
menimbulkan  perpecahan di kalangan rakyat. Karena itu harus dan 
wajib supaya roda politik untuk diputar sampai 180 derajat. Sehingga 
berjalan demokrasi rakyat. Sebagai tercantum dalam UUD Republik. 

2. Kami mengharap kepada anggota-anggota TNI yang berada di Jawa 
Barat terutama, khususnya untuk seluruh Indonesia, guna mentiadakan 
cease fire. Supaya rakyat Indonesia jangan mengulangi kerugian 
militie, economie, politis psijsiologie yang terutama Ciparay kedua 
jangan terulang lagi. 

3. Kami percaya kepada TNI tentu tidak akan pulang ke Yogya, pula 
memenuhi tuntutan Imperialis Belanda. Memenuhi tuntutan itu berarti 
menjadi alat dan korban Belanda. Supaya nama republik jangan 
disalahkan Belanda, tinggalkan nama resmi, dan kembalilah menjadi 
pasukan rakyat yang tergabung dalam FNAI. 

4. Janganlah diulangi pula Pasukan Rakyat seperti di Sukabumi 
kembalikan senjata rakyat kepada yang berhak. Dan kepada LPM kami 
serukan : perkuatilah barisan saudara-saudara dengan jalan 
menggabung diri dalam FNAI. 

5. Kepada anggota pasuklan-pasukan DI kami serukan bersihkanlah 
organisasi saudara-saudara dari orang-orang yang merugikan 
Republik, yang hanya menguntungkan  Imperilais Belanda. Marilah 
kita satukan aksi di dalam satu Front Nasional Anti Imperialis. 

6. Kepada perseorangan dari rakyat yang bersenjata kami serukan, 
janganlah senjata yang berada pada saudara merugikan Perjuangan 
rakyat. Dengan jalan satukanlah dirimu kepada kami. Supaya saudara-
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saudara sendiri jangan menjadi korban dari orang-orang yang tidak 
bertanggungjawab. Setiap rakyat yang bersenjata (baik resmi maupun 
tidak) kelaklah bila saudara-saudara hendak dijadikan  Tentara Federal 
jangankan kerja bersama dengan Imperialis Belanda walaupun Cdt. 
seorang Indonesia. 

7. Kepada rakyat umum serukan : tinggalkanlah sikap masa bodoh, 
satukan dirimu dalam organisasi FNAI jika saudara memang 
Republiken dan berjuang menentang Imperialis Belanda, berjuang di  
bibir saja tidak ada keuntungan sama sekali, selain dari pada kerugian 
bagi saudara dan umum. 

8. Kepada golongan Minoriteit yang konsekuen anti Imperialis, kami 
serukan perhebatlah Organisasimu, guna menghantam Imperialis 
dengan jalan menyatukan diri dalam FNAI. 

9. Kepada rakyat Indonesia seluruhnya, tua muda laki  perempuan, pula 
kaum inteleknya kami serukan : 
Angkat senjata !!!! 
Jangan tidur !!!! 
Jangan ngelamun !!!!224 
 

Pada perkembanganya terjadinya berbagai intrik dalam tubuh Siliwangi di 

Jawa Barat sendiri memicu kebijakan MBKD dalam masalah restrukturisasi dan 

rasionalisasi (Rera). Pimpinan TNI menjadi lebih selektif dalam memilah para 

perwiranya untuk ditugaskan di dalam Siliwangi. Para perwira yang cenderung 

akan bersimpati kepada Negara Pasundan mulai disingkirkan dari Siliwangi. 

Kriteria kedekatan dengan para elite Pasundan salah satu alasan untuk itu. Selain 

karena memang banyak kedudukan penting Siliwangi pada masa itu tidak 

diserahkan kepada orang Sunda asli. Hal itu menjadi terlihat jelas bahwa 

pimpinan TNI sendiri khawatir jika yang menjadi pucuk pimpinan atau yang 

menduduki posisi penting dalam Siliwangi orang Sunda, yang diduga akan 

menaruh simpati kepada Negara Pasundan. 

Berikutnya lebih terlihat dalam dimutasikannya Kolonel Sukanda 

Bratamanggala dan Akil Prawiradiredja ke luar Jawa Barat. Sukanda 

Bratamanggala dan Akil memang orang Sunda asli, dan memang mereka berasal 
                                                

224 Manifes Brigade Tjitarum, tertanggal 24 April 1949, dalam Bendel arsip Operasi Jawa 
Barat 1949 MBKAD. 
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dari golongan menak. Sukanda Bratamanggala dimutasikan oleh TNI ke luar Jawa 

Barat karena dipandang sebagai perwira Sunda yang sangat memiliki hubungan 

erat dengan elite Pasundan yang sebagian besar menak Sunda itu.  

Sehingga pada masa-masa dijalankannya rencana likuidasi Negara 

Pasundan, Siliwangi terlebih dahulu menyingkirkan para perwira Sunda dari 

posisi penting.225 Terlihatlah susunan struktur Siliwangi yang tidak ada perwira 

Sundanya. Dari atas pucuk pimpinan Siliwangi saat itu dipegang oleh Kolonel 

Sadikin yang seorang  Jawa, wakilnya Letnan Kolonel Eri Soedewo seorang Jawa, 

kemudian di bawahnya lagi ada ketua pelaksana politik Letnan Kolonel Soetoko 

sama seorang Jawa, dan pelaksana politik Siliwangi Letnan Kolonel A. Gani 

seorang Jawa keturunan Cirebon. Karenanya dengan terlebih dahulu memutasikan 

para perwira tinggi Sunda dari Siliwangi, rencana penglikuidasian Negara 

Pasundan dianggap akan menjadi lebih dan efektif. 

Sikap TNI terhadap Negara Pasundan 

Pembentukan negara-negara bagian oleh Belanda di daerah-daerah sangat 

disesalkan sekali oleh pihak RI. Terutama bagi TNI itu menjadi pukulan telak, 

sebab ketika dicapai kesepakatan TNI harus hijrah karena TNI diyakinkan oleh 

Pemerintah RI bahwa di Jawa Barat tidak akan langsung dijadikan sebagai negara 

bagian oleh Belanda, tetapi terlebih dahulu akan dilakukan plebisit untuk 

menentukan status Jawa Barat. Namun janji diadakannya plebisit di Jawa Barat itu 

tidak sepenuhnya benar dilakukan oleh Belanda, sebaliknya Belanda secara giat 

terus melakukan usaha-usaha terwujudnya sebuah negara dengan corak federal di 

                                                
225 Mengenai penyingkiran Perwira Sunda dari Siliwangi lihat kembali Ulf Sundhaussen, 

1982, Politik Militer Indonesia 1945-1967; Menuju Dwi Fungsi ABRI, Jakarta : LP3ES, halaman 
91. 
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sana.226 Hal itu pula yang menjadikan TNI dalam strategi dan taktik 

perjuangannya di Jawa Barat berikutnya lebih menitikberatkan pada 

pembangunan gezag TNI di Jawa Barat. Dengan begitu dapat dicapai sedikit demi 

sedikit berkurangnya kekuasaan Belanda di tataran rakyat paling bawah. 

Hal itu dapat dilakukan TNI, sebagaimana petunjuk dari instruksi siasat 

bahwa salah satu cara untuk meningkatkan de facto  RI di Jawa Barat adalah 

dengan terus mendesak Belanda hingga benar-benar lepas dari tingkat distrik.227 

Sehingga Belanda hanya berkuasa atas wilayah Ibukota saja, dengan demikian 

posisi pertahanan Belanda menjadi terkepung oleh distrik-distrik yang sepenuhnya 

dikuasai oleh TNI. Hal itu pun menjadikan jalan terbuka dan berpeluang besar 

dalam tindakan ofensif TNI, pada akhinya Belanda benar-benar kalah secara 

politis, militer, ekonomi, dan psikologis. 

Dalam upayanya meningkatkan gezag RI di Jawa Barat sebisa mungkin 

TNI terus menjadi satu-satunya bagian RI yang dapat dipercaya oleh rakyat Jawa 

Barat. TNI berusaha agar jangan sampai rakyat Jawa Barat lebih berpihak kepada 

tentara federal atau terlebih terhadap DI/TII. Memang dalam upaya ke arah itu 

terkadang TNI juga bersikap dualistis.228 Di satu sisi TNI sangat kurang senang 

dengan tentara federal Negara Pasundan, tetapi karena alasan taktis pula TNI 

terkadang melakukan kerja sama dalam penguasaan suatu wilayah.  

                                                
226 A. H. Nasution, 1983, Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 2 Kenangan Masa Gerilya, 

Jakarta : Gunung Agung, halaman 161. 
 
227 Instruksi Siasat, Surat No. 24/MBKD/1949, tertanggal 4 Maret 1949. 
 
228 Sikap dualistis itu terutama diperintahkan kepada para pamong desa dan para guru 

yang ada di daerah kantong. Mereka diperintahkan berhubungan dengan pihak Negara Pasundan 
untuk hanya mendapatkan keuntungan-keuntungannya saja. Hal itu pula terjadi karena suatu 
keadaan kekurangan tenaga yang cakap dalam Pemerintahan Militer akibat semua tenaga tersebut 
telah dihabiskan oleh pemerintah Pasundan. A. H. Nasution, 1983, Memenuhi Panggilan Tugas 
Jilid 2 Kenangan Masa Gerilya, Jakarta : Gunung Agung, halaman 163. 
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Ketika terpetik berita bahwa di karesidenan Jakarta telah menjadi bagian 

dari Republik Jawa Barat (Negara Pasundan) dilengkapi juga dengan berdirinya 

Divisi 17 Agustus sebagai kekuatan pendukungnya, langsung menjadi perhatian 

utama PTTD Kolonel A. H. Nasution. Untuk kejelasan komando, PTTD 

menegaskan bahwa sejak berdirinya Pemerintah Militer atas nama Pemerintah RI 

tidak mengakui adanya Republik dan Divisi tersebut, dan bahwa hal itu 

bertentangan dengan kedaulatan Negara RI dan Angkatan Perang RI.229 

Juga ditegaskan bahwa sejak 22 Desember 1948 berlaku Pemerintahan 

Militer RI berdasarkan peraturan-peraturan Pemerintah No. 33 dan 70 yang 

disahkan oleh sidang para Menteri di Gunung Lawu dalam bulan Januari 1949. 

Dengan itu Pemerintahan Militer berlaku untuk seluruh Jawa dan dijalankan oleh 

4 gubernur Militer yaitu Panglima Divisi I, II, III, dan IV. Dan juga instruksi 

Organisasi Markas Besar Komando Djawa menetapkan pula pemasukan badan-

badan bersenjata di seluruh Teritorium Jawa dalam susunan Divisi I, II, III, dan 

IV menurut tempat daerahnya. Maklumat itu dimaksudkan supaya tiap komandan 

kesatuan APRI dan tiap instansi Pemerintah Militer RI dapat mengambil tindakan 

yang tepat dan bijaksana dan hanya mengenal satu negara, yaitu Negara RI, satu 

Pemerintahan yaitu Pemerintahan RI dan satu Angkatan Perang yaitu APRI. 

Dari maklumat itu menjadi jelas bagaimana sikap TNI terhadap 

keberadaan Negara Pasundan. Secara tidak langsung TNI menganggap Negara 

Pasundan hanyalah boneka Belanda di Jawa Barat. Makanya wajar bilamana pada 

perkembangan berikutnya TNI tidak akan membiarkan lebih  lama Negara 

Pasundan bercokol di Jawa Barat. Jika Negara Pasundan dibiarkan saja 

                                                
229 Maklumat No. 25, Surat No. 49/MBKD/49, tertanggal 7 Juli 1949. 
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kemungkinannya akan berakibat buruk bagi RI, bagi RI keberadan Negara 

Pasundan dan negara bagian lainnya layaknya sebuah bom waktu. Yang setiap 

saat dapat meledak dan menghancurkan RI. Sebagai mana diungkapkan oleh 

Nasution bahwa bom-bom waktu peninggalan Belanda lebih mengancam RI 

karena berpusat pada intel Belanda dan dapat menggerakkan satuan-satuan KNIL. 

Menyangkut perwira-perwira Belanda sejak dari Panglima Besarnya sampai ke 

bawah merasa sakit hati atas kompromis dengan RI. Kekuatan mereka cukup 

berupa bentuk politik dalam “negara-negara bagian”, seperti Negara Pasundan.230 

Apalagi akibat gerilya dan yang didorong oleh kompromis dengan kolonialis 

(locale cease fire), masih cukup banyak tertinggal terutama di Jawa Barat 

menjadikan bertambah kuatnya “bom waktu” tersebut. 

Siliwangi melihat keberadaan Negara Pasundan sebagai sebuah alat dari 

Belanda dalam upaya melemahkan posisi RI di Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat 

dari Siliwangi yang mengaitkan unsur-unsur yang ada dalam pucuk pimpinan elite 

Pasundan dengan petinggi-petinggi Belanda.231 Berdasarkan pada laporan intel 

Divisi Siliwangi tahun 1949 dapat diketahui bahwa Wali Tinggi Mahkota Belanda 

secara tidak langsung seolah-olah bersekutu dengan Wali Negara Pasundan 

Wiranatakusumah. Dari itu juga dapat diketahui bahwa Recomba Jawa Barat 

Hilman Djadjadiningrat juga menjadi tokoh penting dari Wali Tinggi Mahkota 

Belanda, bersama dengan  Sultan Hamid II. Dalam usahanya mendapatkan 

dukungan Recomba Jawa Barat, Djadjadiningrat juga berhubungan baik dengan 

resimen-resimen yang menjadi pamong praja di Negara Pasundan. Selain itu juga 

                                                
230 Nasution, 1983, Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 2: Kenangan Masa Gerilya, Jakarta 

: Gunung Agung, halaman 209. 
 

231 Laporan Intel Divisi Siliwangi 1949, MBKD, halaman 137-138. 
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dengan pihak Kasultanan Cirebon dengan maksud memanfaatkan pigur Sultan 

Cirebon di mata rakyatnya.  

Mengenai Wiranatakusumah, Siliwangi mensejajarkannya dengan Suria 

Kartalegawa. Kartalegawa adalah tokoh oportunis yang gagal dalam percobaan 

pendirian Negara Pasundan pertama yang didukung oleh Van Mook. Akhirnya 

Siliwangi juga melihat bahwa tokoh Wiranatakusumah tidak lebih sama dengan 

Suria Kartalegawa. Pandangan ini mungkin saja terjadi karena pada saat itu pihak 

militer tidak mengetahui bahwa Wiranatakusumah sebenarnya adalah “tangan 

kanan” RI di Jawa Barat. Tetapi di sisi lain Wiranatakusumah juga agak kurang 

senang dengan gerak-gerik militer RI di Jawa Barat. 232 Bisa jadi karena cara-cara 

agitasi politiknya dalam meraih suara rakyat Jawa Barat banyak memojokan 

dirinya. Misalnya dengan mengatakan bahwa Wali Negara Pasundan telah 

menjadi antek-antek Belanda, hal itu cenderung memukul rata bahwa semua orang 

di dalam Negara Pasundan adalah kolaborator Belanda. Pada penghujung 

kekuasaannya, Wiranatakusumah seakan merasa ditekan dan ia pun menyatakan 

bahwa sebenarnya TNI yang melakukan penekanan terhadap rakyat Jawa Barat 

untuk menggugat Negara Pasundan. Dari pihak tentara sendiri diwakili oleh 

Kepala Staf AD RIS, Kolonel A. H. Nasution terang-terangan menolak anggapan 

Wali Negara Pasundan  tersebut. Nasution kemudian membalasnya dengan 

pernyataan, sebagai berikut : 

“Dalam menjalankan tugasnya TNI sedikitnya tidak mencampuri 
politik dan tugasnya hanyalah menjamin terselenggaranya keamanan dan 
ketertiban di daerah manapun dikuasainya. Ada cukup bukti bukannya 
TNI menekan, melainkan rakyat di sana menuntut TNI supaya kembali ke 
Pasundan untuk menyelenggarakan tugasnya yang semula”.233 

                                                
232 Berita Indonesia, 9 Januari 1950. 
233 Berita Indonesia, 9 Januari 1950. 
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Adanya pernyatan Nasution tersebut sebetulnya memang benar. Seperti 

yang terjadi di daerah Cirebon, rakyat Cirebon yang secara de jure berada di 

bawah kekuasaan Negara Pasundan, ketika mengetahui bahwa Siliwangi akan 

kembali lagi ke Jawa Barat, mereka meminta agar Cirebon segera ditempati oleh 

tentara Siliwangi. Mengingat selama di bawah kekuasaan Negara Pasundan 

merasa kurang terlindungi keamanannya.234 Di Cirebon terjadi pemogokan yang 

dilakukan oleh seluruh pegawai pemerintah juga guru-guru dan tukang-tukang 

becak. Sebanyak 50.000 penduduk mengadakan rapat raksasa (terdiri dari 74 

orang wakil dari organisasi-organisasi pemuda, tani, buruh, golongan arab, 

tionghoa,) dan kesemuanya menuntut supaya dilaksanakan resolusi rakyat yang 

diambil dalam rapat raksasa di alun-alun Kejaksaan yang maksudnya, supaya TNI 

segera masuk kota Cirebon. Mereka juga menyatakan kesanggupannya 

bekerjasama dengan TNI.235 

Kuatnya dukungan rakyat Cirebon terhadap TNI, mendapatkan perhatian 

antara pemerintah Negara Pasundan di Cirebon dan Pemerintah Sipil RI untuk 

mencari jalan penyelesaian. Diadakanlah sebuah perundingan antara keduanya 

dan berhasil disepakati sebuah keputusan bersama dalam rangka melancarkan 

jalannya pemerintahan di Cirebon.236 Pemerintah Sipil Pasundan karesidenan 

Cirebon mengakui, bahwa pemerintahan seluruh karesidenan de facto dipegang 

pemerintah sipil republik. Sementara sebelum ada keputusan dari atas dan untuk 
                                                

234 Di kalangan rakyat Cirebon, Kuningan, Kadipaten, Indramayu, dan Sumedang terdapat 
suatu perasaan khawatir yang makin lama makin besar. Keadaannya adalah, bahwa di daerah-
daerah itu berlaku tiga macam pemerintahan, Pasundan, RI, dan DI. Banyak penduduk daerah 
tersebut telah berangkat ke Bandung, karena mereka kahwatir kalau akan terjadi keributan-
keributan. Berita Indonesia, 11 Januari 1950. 

 
235 Berita Indonesia, 17 Desember 49. 
236 Berita Indonesia, 12 Januari 1950. 
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mencegah adanya vacuum pemerintahan di Karesidenan Cirebon, pemerintah sipil 

Republik mengakui bahwa pemerintahan daerah seluruh Cirebon de jure dipegang 

sipil bestuur Pasundan. 

Siliwangi sepertinya cukup berhati-hati dengan tokoh-tokoh Negara 

Pasundan yang kebanyakan berdarah biru. Antara Negara Pasundan beserta agen 

federalisnya, Wali Tinggi Mahkota Belanda, dan Darul Islam menurut perspektif 

Siliwangi saling terkait satu sama lainnya.237 Begitu juga dengan Westerling, ia 

berada di tengah-tengah dan memiliki jalur hubungan tersamarkan antara Wali 

Negara Pasundan dan Wali Tinggi Mahkota Belanda. Dalam masalah politik di 

Negara Pasundan DI hanya merupakan sebuah bentuk camoflage (ada dalam 

bentuk lain atau tidak menamakan dirinya DI). Dari laporan intel Siliwangi 

memang di Jawa Barat terdapat beraneka macam DI.238 Yaitu ada DI yang 

memang benar-benar DI Kartosuwiryo, ada juga DI Proklamsi, dan ada juga DI 

ciptaan Belanda. Berdasarkan itu DI buatan Belanda ini yang ada sebagai 

camoflage  di dalam Negara Pasundan. DI ini berada di bawah Abdul Hamid (?), 

sementara itu Abdul Hamid sendiri menurut Siliwangi berada dalam jalur 

hubungan politik dengan Westerling di Jawa Barat. Selain Abdul Hamid yang 

berkedudukan sejajar dengannya adalah R. S. Suradiredja (PARKI) dan hampir 

setengah dari anggota Fraksi Kesatuan dalam Parlemen Pasundan yang dimotori 

oleh Male Wiranatakusumah. Tidak sampai di situ saja Siliwangi membuat alur 

politik konspirasi yang terjadi dalam Negara Pasundan di Jawa Barat. Keberadaan 
                                                

237 Laporan Intel Divisi Siliwangi 1949, MBKD, halaman 137-138. 
 
238 DI yang asli yang tunduk kepada Proklamasi RI 17 Agustus 1945, Pasukan DI ini 

dipimpin oleh Zainal Abidin dan Ajengan Patah. Kedua, DI buatan Belanda, DI ini sering 
merajalela dengan melakukan penyerobotan-penyerobotan, menggarong dan membakar serta 
membunuh terhadap rakyat, DI ini juga sering melakukan penyerobotan pula terhadap DI yang 
memegang Proklamasi 17 Agustus 1945. Laporan Intel Divisi Siliwangi 1949, tentang Situasi DI 
di Jawa Barat. 
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PARKI sebagai bentuk lain dari Paguyuban Pasundan239 pun menjadi masuk 

dalam kategori itu. Sebab PARKI pun memiliki hubungan dengan Wali Negara 

Pasundan Wiranatakusumah. Atau memang karena Wiranatakusumah merupakan 

orang yang berasal dari kalangan Paguyuban Pasundan (PARKI). 

Dalam pandangan Siliwangi pusat gerakan politik yang terjadi di Jawa 

Barat dan terutama mengenai Negara Pasundan berpangkal pada Van Mook.240 

Alur politik kemudian mengalir kepada Mayor Jenderal Engels sebagai Panglima 

besar militer Belanda di Jawa Barat, Engels sebagai petinggi militer Belanda yang 

banyak memberikan tekanan politik terhadap Negara Pasundan. Engels pun 

memiliki jaringan bercabang tiga kepada pihak Kapitalis perkebunan yang ada di 

Jawa Barat, kepada Maarseven (sayap kanan Pud A), dan juga kepada Wali 

Negara Pasundan Wiranatakusumah. Alur politik Engels ini pun dari cabang 

Kapitalis perkebunan secara tidak langsung terkait juga kepada Westerling.  

Dilihat adanya keterkaitan antara gerakan politik Van Mook dengan 

Kapitalis perkebunan melalui Negara Pasundan di Jawa Barat, dapat dikatakan 

bahwa timbulnya gerakan politik Van Mook di Jawa Barat selain bertujuan 

memecah belah Indonesia juga menjamin faktor-faktor ekonomi yang 

                                                
239 Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI) adalah bentuk lain dari Paguyuban Pasundan. 

Pada tanggal 29, 30, dan 31 Januari 1949 Paguyuban Pasundan mengadakan kongres di Bandung. 
Kongres memutuskan untuk mengubah nama Paguyuban Pasundan menjadi PARKI. Alasan 
mengubah nama "Paguyuban Pasundan" menjadi "PARKI" ialah karena merasa nama Paguyuban 
Pasundan telah dikotori oleh Partai Rakyat Pasundan (PRP) yang ingkar dari perjuangan 
Paguyuban Pasundan dan kehendak rakyat Jawa Barat. Selain itu, tujuan mengubah kata 
"Pasundan" ialah agar dapat mengikuti perubahan zaman atau situasi zaman. Maksudnya 
Paguyuban Pasundan di zaman dulu merupakan organisasi yang bersifat kedaerahan dan 
perjuangannya untuk mencapai Indonesia Merdeka, sedangkan PARKI merupakan organisasi atau 
partai yang bersifat kebangsaan (persatuan). Perjuangan PARKI bertujuan untuk mempertahankan 
dan mengisi kemer-dekaan Republik Indonesia (R.S. Suradiradja, 1970 : 5). Adeng, Sejarah 
Perjuangan Partai Kebangsaan Indonesia (1949 - 1959), 
http://cippad.usc.edu/ai/uploaded_files/History/Type0/File1/Sejarah%20Partai.pdf, (diakses 
tanggal 6 April 2006 pukul 12.10 WIB). 
 

240 Laporan intel Divisi Siliwangi tentang Gerakan Politik Van Mook di Jawa Barat, 
MBKAD – Intel Divisi Siliwangi 1949. 
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menguntungkan bagi Belanda. Di Jawa Barat jelas banyak terdapat perkebunan-

perkebunan yang didirikan Belanda yang ketika pecah perang kemerdekaan 

menjadi sasaran penyerangan dan penyerobotan tentara Republik. Mengingat 

perkebunan di Jawa Barat banyak sekali memberikan keuntungan yang besar bagi 

Belanda jelas ada satu alasan kuat mengapa Belanda pada Agresi Militer 

pertamanya menyerang daerah-daerah penting dari segi ekonomi, termasuk di 

Jawa Barat. 

Sebelumnya gerakan politik Van Mook pun sudah terlihat dari 

penyokongannya kepada PRP dan gerakan politiknya dengan mendirikan Negara 

Pasundan. Secara terang-terangan Kartalegawa pun dalam proklamasi Negara 

Pasundannya menjelaskan akan turut menjaga perkebunan-perkebunan yang 

tadinya milik Belanda, bahkan Kartalegawa hendak menyerahkannya kembali 

kepada para Kapitalis Ondernemers tersebut.241 Jadi tidak heran jika pada masa 

Negara Pasundan hasil Konferensi Jawa Barat pun Van Mook mengarahkan juga 

maksud lain dari pembentukan negara tersebut. Yaitu agar tetap terkontrolnya 

faktor-faktor ekonomi yang menguntungkan Belanda di Jawa Barat terutama 

perkebunan-perkebunannya yang banyak dimiliki pengusaha-pengusaha Belanda. 

Dari latar belakang itu semua jelas ada alasan kuat mengapa TNI tidak 

akan membiarkan berdirinya Negara Pasundan lebih lama. Negara Pasundan di 

mata TNI dan juga RI hanyalah kepanjangan tangan dari imperialis Belanda.  

Kebijakan Politik Militer atas Sipil  

Terbentuk dan berkembanganya negara-negara boneka oleh Belanda di 

daerah-daerah sebagai akibat perundingan Renville mengakibatkan ketidakpuasan 

                                                
241 Agus Mulyana, Op.Cit., Hal. 96-97. 
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dalam kalangan militer Indonesia. TNI merasa kecewa dengan hasil-hasil 

diplomasi politisi sipil yang dianggap terlalu lunak. Namun Soekarno adalah 

Soekarno, hanya dialah mungkin yang menjadi “Juru Bicara” sejarah bangsa ini. 

Soekarno pada pidatonya tangal 5 Oktober 1949 memberikan harapan akan 

tegaknya lagi cita-cita Proklamasi. Pidato tersebut dia maksudkan untuk 

mengobati kekecewaan militer akbibat “Renville”. Di hadapan para prajurit 

Soekarno berpidato :  

“Kita tidak mau menyalahi sumpahnya kawan-kawan kita yang 
telah gugur, yaitu sumpah untuk mempertahankan kemerdekaan. Mereka 
mati agar tidak supaya kita menekuk lutut. Kita pun harus menjadi kern, 
pokok, intinya APRIS yang akan datang, sesuai dengan keputusan 
Konferensi Antar Indonesia. Kita menghendaki pembentukan satu tentara 
nasional, yang terdiri dari orang-orang TNI, KNIL, Barisan Pengawal dan 
sebagainya, satu tentara nasional - bukan dua, bukan tiga – sebagai satu 
organisasi, di bawah satu kementerian dan satu komando. Tentara nasional 
kita itu nanti sanggup memelihara dan ketertiban di seluruh Indonesia, 
dengan tiada bantuan sesuatu tentara asing. Pada saat kedaulatan 
diserahkan kepada bangsa Indonesia, maka pihak Belanda di sini 
tidak harus mempunyai sesuatu tugas kekuasaan lagi dalam urusan 
militer.  Tentara Belanda pada saat itu harus sudah dipusatkan di beberapa 
pelabuhan atau garnizun, dan dalam waktu paling lama enam bulan 
mereka harus sudah dipulangkan ke negerinya sama sekali. Lihat kawan-
kawanku sekalian, tegas dan teranglah pendirian kita! Dan sebagai 
presiden saya bisa memberi kepastian kepadamu, bahwa memang 
demikianlah pendirian pemerintah dan tugas delegasi kita kirim ke Den 
Haag. Marilah kita menunggu hasil KMB itu dengan tenang. Tetapi dalam 
menunggu itu, sebagai saya perintahkan kepadamu tempo hari : tetaplah 
siap sedia. Jangan tidur di dalam prahara. Penghentian tembak-menembak 
harus ditaati dengan penuh, tetapi potensi kita jangan mundur, melainkan 
harus tetap berkembang terus. Dalam menunggu hasil KMB itu, marilah 
kita insyaf, seinsyaf-insyafnya bahwa segala sesuatu tergantung kepada 
keadaan di sini. Di sini lemah, delegasi kita lemah; di sini kuat, delegasi 
kita kuat; hanya siapa kuat dapat memetik kemenangan. Tiap orang yang 
lemah dapat menerima kemenangan, tetapi hanya yang kuat dapat 
membuat kemenangan, membina kemenangan, menggembleng 
kemenangan ! ……… “ 242 

 

                                                
242 Perintah Harian pada Hari Angkatan Perang 1949 dikutip dari Hesri S. dan Joebar 

Ajoeb, S. M. Kartosuwiryo Orang Seiring Bertukar Jalan, dalam PRISMA No. 5 Mei 1982 Tahun 
XI, halaman 92. 
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 Untuk menepati janjinya kepada militer dan rakyat Indonesia Soekarno 

telah membuat satu pemikiran mengenai perjuangan berikutnya setelah KMB. 

Soekarno dan Hatta rupanya sudah matang dengan mengikuti alur politik Belanda 

atas Indonesia, itu dijadikannya batu locatan ke arah cita-cita Proklamasi semula. 

Melalui KMB itu jelas walaupun RIS resmi namun Presidennya masih Soekarno, 

Perdana Menterinya masih Hatta. Mereka berdua yang memproklamsikan 

kemerdekaan RI, yang tidak menghendaki Indonesia menjadi negara federalis. 

Sehingga menjadi mudahlah untuk melikuidasi negara-negara bagian.  

Secara resmi politik penglikuidasian itu telah disampaikan oleh Soekarno 

pada saat dilantik sebagai Presiden RIS dengan politik “Tracee Baru”. Dalam 

pidato Presiden Soekarno pada hari peringatan ulang tahun Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia di Jakarta tanggal 17 Agustus 1950 , Soekarno 

menyatakan :  

“Memang ! Pada saat kedaulatan hendak diserahkan kembali 
kepada kita, penyerahan kedaulatan karena berlakunya Tracee Baru, 
maka pada upacara penobatannya, Presiden Republik Indonesia Serikat 
menganjurkan supaya garis Tracee Baru itu ditarik terus ke arah 
terbentuknya Negara Nasional. Sebab dengan diserahkannya kedaulatan 
ke tangan kita itu, garis itu memang ditarik terus dengan mudah, dengan 
sistematis, zonder korban-korban yang terlalu berat, zonder resiko-resiko 
yang terlalu besar. Dan memang sejak penyerahan kedaulatan itu, berkat 
berlakunya Tracee Baru, mulailah dengan pesatnya offinsif rakyat 
kepada federalisme. Gugurlah gedung-gedung kertas federalisme itu 
dimana-mana, pecahlah, dadallah dam yang didirikan orang untuk 
membendung aliran kesatuan di kalangan rakyat ! Satu-persatu negara-
negara atau daerah-daerah bagian itu digempur oleh rakyat dengan mosi-
mosi dan demonstrasi-demonstrasi, satu-persatu negara-negara dan 
daerah-daerah bagian itu rontok laksana daun kering tertiup angin. 
Pasundan rontok, Jawa Timur, rontok, Sumatera Selatan rontok, Madura, 
Jawa Tengah, daerah-daerah di Kalimantan, Padang, Sabang, …dan 
akhirnya Sumatera Timur dan Indonesia Timur pun mewakilkan diri 
kepada RIS dalam perundingan-perundingan memulihkan kesatuan … “ 
243 

                                                
243 Prapti (penghimpun), Kenangan Lama Koleksi Pidato 2 Bung Karno 45 – 50, tanpa 

tahun terbit, halaman 155 – 156. 
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Dari pidato Soekarno tersebut menjadi jelaslah bahwa sejak sebelum RIS 

diresmikan dalam KMB telah ada satu politik untuk tetap pada tujuan RI semula 

yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan mungkin semenjak 

RI bergelut dalam awal perjuangan diplomasi, yang mana Belanda menginginkan 

Indonesia menjadi negara federasi. Akhirnya jalan untuk meraih kedaulatan 

sebagai suatu yang mutlak bagi RI harus diambil. Karena tanpa adanya kedaulatan 

sutau negara belum bisa menjadi negara yang lengkap dan diakui dunia 

internasional. Maka pilihan untuk menerima syarat-syarat dari Belanda agar RI 

mendapat kedaulatan diambil sebagai pilihan terakhir. Pada perkembangan 

berikutnya memang terbukti RIS hanyalah “Baju” saja, sedangkan intinya tetap 

RI. Dengan slogan “Tracee Baru” tersebut memang menjadikan efektif akan 

terbentuknya Negara Kesatuan. 

Namun sesungguhnya dari pihak TNI sendiri seakan adanya satu 

keselarasan antara sipil dan militer yang memiliki persamaan cita-cita nasional 

Indonesia merdeka sepenuhnya, telah jauh sebelum politik Jalan Baru Soekarno 

dicanangkan sudah merencanakan langkah-langkah likuidasi negara-negara 

boneka. Rencana likuidasi itu dalam TNI masuk sekaligus dalam instruksi siasat 

Wingate Action. Dalam perintah melakukan penyusupan ke daerah-daerah yang 

dikuasai Belanda itu, TNI selain bertugas untuk merebut kembali daerah kantong 

juga hendak meniadakan rust en orde di wilayah kekuasaan Belanda yang 

dilimpahkan kepada negara bonekanya. 

Politik TNI tersebut terlihat dalam Instruksi Siasat No. 24/MBKD/49 

antara lain menyebutkan : 
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“Mestilah diingat, bahwa dengan sedikit sekali senjata, dapatlah 
kita mengadakan gangguan-gangguan, asal saja tetap, dan terus menerus 
dengan sistematis, sehingga tak ada rasa aman di pihak musuh. Maka 
rasa terus terancam inilah yang akan memberi dasar kekalahan bagi 
musuh, karena dengan pelan-pelan tetapi berangsur-angsur ia 
menghilangkan semua kepercayaan terhadap tentara dan pemerintah 
musuh, hilang akhirnya semua keyakinan bahwa pemerintah dan tentara 
musuh bisa membawa keamanan, sehingga bagi dalam dan luar negeri 
akhirnya tambah kuat keyakinan, bahwa Cuma tentara dan Pemerintah RI 
satu-satunya yang bisa menjamin keamanan di Indonesia ini. Akhirnya 
mestilah diingat terus bahwa pada pokoknya perang ini adalah 
perjuangan politik. Kegagalan politik Belanda yang menjadi pokok. Dan 
dengan tidak adanya kaki tangan inlander bagi Belanda untuk memerintah, 
maka kalahlah Belanda pada pokoknya. Karena itu pulalah pentingnya 
instruksi Non-kooperasi.”244 
 

Jadi jelas bahwa perjuangan dalam perang kemerdekaan kedua selain 

dengan bertempur juga TNI menjalankan cara-cara politik. Dalam menghadapi 

kekuatan militer Belanda TNI melawannya dengan siasat gerilya. Begitu juga 

sebagai faktor pendukung siasat militernya TNI turut berpolitik. TNI menciptakan 

suatu kondisi wilayah yang berada di negara boneka sedemikian rupa sehingga 

menjadikan pemerintah negara boneka tersebut tidak bisa menanganinya. Dengan 

demikian apa yang diharapkan TNI, jatuhnya wibawa pemerintah negara boneka 

tersebut dapat menyadarkan rakyat bahwa hanya TNI yang dapat menjamin 

keamanan sepenuhnya. 

Pemerintah RI setelah mendapatkan konsekuensi-konsekuensi dari 

perundingan-perundingan yang dihasilkan sampai Perjanjian Renville tahun 1948, 

banyak berpengaruh pada posisi tawar RI menjadi lemah dan merugi. Akibat 

perjanjian Renville di Indonesia mengakibatkan juga kerugian bagi militer, 

terutama di Jawa Barat. TNI Divisi Siliwangi yang telah lama berjuang di daerah-

daerah kantong di Jawa Barat menurut perjanjian Renville harus ditarik ke 

                                                
244 Bendel Arsip MBKD. 
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wilayah RI di Yogyakarta. Hal itu sedikitnya menimbulkan kekecewaan yang 

amat sangat, karena sebetulnya ketika itu gerilya ada dalam posisi sempurna. 

Menyadari begitu besarnya pengaruh perundingan-perundingan tersebut, 

maka dalam upaya mempersiapkan atau menghadapi hasil perundingan 

berikutnya, yaitu KMB. Pemerintah RI dengan TNI telah menyusun siasat sebagai 

upaya menghadapi segala hasil yang diputuskan dalam KMB. Bagi RI, KMB 

bukan berarti sudah selesainya perjuangan. Nantinya hasil-hasil KMB tersebut 

harus diartikan sebagai suatu produk untuk mendekatkan lagi ke arah cita-cita 

nasional yang sempurna. 

Ada satu pasal dari KMB yang membawa kebimbangan kalangan militer, 

bahwa negara-negara yang ditelorkan oleh Belanda antara lain Pasundan akan 

diakui bestaanarecht–nya sampai adanya pemilihan umum (plebisit) yang mana 

ditentukan status selanjutnya atas kehendak rakyat. Akibatnya wilayah kekuasaan 

RI hanya di bagian Jawa saja, sebagian daerah Jawa Tengah dan Banten. 

Siliwangi di Jawa Barat merasa perlu melakukan usaha-usaha ke arah 

penglikuidasian Negara Pasundan. Sejak awal Siliwangi banyak melakukan usaha 

itu dengan terus mendesak kepada pemerintah RI agar segera melakukan upaya-

upaya nyata ke arah tersebut. Siliwangi melihat jika RI tetap mengikuti 

pergolakan arus perubahan terutama di Jawa Barat, dari permulaan TNI masuk 

Jawa Barat, RI tidak boleh menunggu-nunggu hingga Negara Pasundan ini dapat 

dikuasai oleh suatu aliran di luar cita-cita Nasional RI, disebabkan karena tidak 

mengambil inisiatif dan merasa terikat oleh perjanjian dalam menghadapi keadaan 

di Jawa Barat tersebut. Untuk itu Siliwangi mengusulkan agar antara pusat dan 
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daerah harus ada understanding (saling pengertian) dan wisselwarking (pengaruh 

timbal balik) dalam soal usaha ke arah penglikuidasian Negara Pasundan. 

Siliwangi mendorong pemerintah agar segera melakukan usaha likuidasi 

tersebut. Hal itu perlu disadari oleh RI dan rakyat Jawa Barat umumya, bahwa 

bestaanrecht Pasundan mau tidak mau tidak dapat dipertahankan lagi, dan tetap 

dianggap dan dilihat sebagai suatu produk dari Belanda yang bertujuan memecah 

RI. Karena jelas cita-cita RI tetap diturut oleh sebagian besar masyarakat yang ada 

di Jawa Barat. 

TNI melihat bahwa jika masalah Pasundan tidak segera ditanggulangi 

akan menjadi sulit dan berbahaya bagi RI. Begitu juga dengan pengorbanan rakyat 

akan menjadi lebih besar lagi hingga adanya penetapan satu aliran saja 

(republiken) yang memegang pimpinan di seluruh Indonesia dengan tegas. TNI 

berkeyakinan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan adalah tetap dipegang 

tegaknya pendirian TNI dan RI terhadap Negara Pasundan, bahwa negara tersebut 

yang diwujudkan oleh ordonasi Belanda ini harus lenyap dari Jawa Barat sehingga 

kembali lagi sebagai bagian dari RI seperti sediakala, seperti cita-cita TNI pada 

waktu memasuki Jawa Barat. 

RI dan TNI sebagai perintis kemerdekaan di mata umum tidak 

menginginkan merosot harkatnya, disebabkan melepaskan cita-cita semula. Untuk 

itu TNI menjelang saat-saat RIS-overdracht tidak ingin terpaksa harus melindungi 

tegaknya Negara Pasundan sebagai konsekuensi kekuatan negara-negara bagian di 

dalam lingkungan RIS, dalam hal ini RI merupakan salah satu negara bagian yang 

sudah mempunyai angkatan perang. 
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Untuk menghindari keadaan tersebut, sebelum RIS-overdracht TNI 

menciptakan keadaan di Jawa Barat sedemikian rupa sehingga pejabat Pasundan, 

Belanda dan dunia luar sadar dengan menyatakan, “Pasundan tidak dapat berdiri 

lagi dan sebagai penjaga keamanan diserahkan kembali kepada RI” yang sudah 

lengkap susunan pemerintahannya di Jawa Barat. Hal itu dimaksudkan untuk  

mendahului pemilihan umum yang akan dilaksanakan. Maka  RI dengan TNI-nya 

mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan untuk mengusahakan percepatan 

likuidasi Pasundan. 

Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh TNI menyangkut 

penglikuidasian Negara Pasundan, yaitu : Memperkuat terus menerus 

Pemerintahan Militer dengan sipilnya dalam arti antara lain penguasaan daerah 

dan masyarakat hingga sipil bestuur Pasundan hanya merupakan pekerjaan 

dengan kantor dan halamannya sebagai daerah lingkungannya, dengan secara 

legal ataupun ilegal. Hubungan dengan Pasundan diperbolehkan dalam arti untuk 

mendapat keuntungan bagi daerah RI. Memperngaruhi pegawai – pegawai 

Pasundan hingga mereka insyaf dan yakin, bahwa untuk menghindarkan 

kekacauan, satu-satunya jalan Pemerintah Pasundan harus berhenti untuk 

diserahkan kepada RI. Mengusahakan dengan demikian supaya pegawai-pegawai 

Negara Pasundan berhenti dari jabatannya untuk menggabungkan diri kepada RI 

setempat-setempat. Membantu menyampaikan resolusi-resolusi dan gerakan-

gerakan dari masyarakat yang maksudnya memberi pernyataan harus kembalinya 

RI dan harus berhentinya Pasundan sebagai negara. Ini supaya ditujukan pada 

instabilitas yang berkepentingan yaitu Negara Pasundan, RI, delegasi UNCI, 

Belanda, dan lain-lain. Mempersiapkan surat-surat tanda setia dari segala lapisan 
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masyarakat yang maksudnya seperti tersebut di atas. Mengikat atau 

mempengaruhi kaum buruh, pelajar, dan lain-lain., supaya spontan mengeluarkan 

pernyataan disertai dengan sikap-sikap yang tegas menghendaki kembalinya RI 

dan bubarnya Negara Pasundan. Kesemuanya itu harus berhasil sebelum 

terjadinya RIS overdracht (penyerahan resmi RIS).245  

Kebijakan likuidasi tersebut kemudian dipertegas lagi dengan suatu 

perintah langsung dari pemerintah RI.246 Kepada Pemerintah Militer di Jawa Barat 

pemerintah RI menginstruksikan supaya usaha-usaha likuidasi yang dikeluarkan 

Siliwangi sebelumnya agar segera dilaksanakan. Setelah diangkatnya Sri Sultan 

Hamengkubowono IX sebagai Koordinator Keamanan atas seluruh Indonesia, Sri 

Sultan telah menyerahkan sepenuhnya masalah likuidasi Negara Pasundan kepada 

Panglima Divisi Siliwangi sebagai penanggung jawab keamanan di Jawa Barat.   

Usaha melikuidasi tersebut diperkuat oleh penjelasan dalam pidato radio 

Presiden Soekarno dan Mr. Makmun yang menyatakan bahwa dalam tempo 

sebelum resminya RIS, taktik bekerja untuk menuju tujuan tersebut, harus diubah 

dengan mengambil hanya berupa keuntungan-keuntungannya saja daripada akibat 

dari keadan baru tersebut.247 Keluarnya pidato tersebut dilatarbelakangi sebagai 

respon atau tanggapan dari adanya gerakan-gerakan ingin kembalinya RI di Jawa 

Barat yang terasa sekali. Dengan adanya instruksi langsung dari pemerintah RI 

dapat mempercepat proses likuidasi Negara Pasundan oleh TNI dalam upaya-

upaya taktis praktis di lapangan masyarakat. 

                                                
245 Surat tertanggal 14 November 1949 No. 93/4/49, bersifat rahasia dari Kepala Staf 

Territorium Gubernur Militer IV Let. Kol. A. Gani kepada KMD I sampai dengan KMDVI dan 
Gubernur Sipil Jawa Barat Sewaka, tentang sikap RI terhadap Negara Pasundan. 

 
246 Surat No. 24/ Terr./GM IV/49. 
 
247 Ibid. 
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TNI berupaya untuk meningkatkan ke arah sedemikian sehingga TNI 

menjadi subordinasi dan dapat menentukan langkah Pasundan. Dengan cara 

menguasai jawatan-jawatan Negara Pasundan diharapkan hal itu setelah resminya 

RIS dapat merubah geruischloes corak  dari pegawai sipil Pasundan, hilang 

menjelma menjadi pegawai sipil RI. Yang sudah ada dan terbangun dalam 

naungan Pemerintah Militer RI. 

TNI menganggap dengan jalan tersebut akan terciptanya jaminan 

keamanan dan ketertiban yang menyeluruh. Sehingga pertentangan paham yang 

ada di dalam masyarakat berakhir dan tinggal extreeme elementen (golongan 

ekstrim) saja. Yang dianggap mudah diselsaikan dengan tidak membawa banyak 

korban yang disebabkan oleh sebagian besar dari seluruh masyarakat tetap 

mendukung TNI. 

Untuk menuju ke arah tersebut, TNI mengajukan dua pokok masalah yang 

oleh RI perlu segera dilakukan dengan tidak menunggu-nunggu, baik selesai 

maupun nyata harus terlihat hasil-hasilnya, yaitu : Penyempurnaan Pemerintah RI 

dengan mengambil alih penuh kesempatan dalam memperteguh kedudukannya 

dengan adanya Pemerintah Militer RI di seluruh daerah, sehingga mempercepat 

proses leburnya Negara Pasundan. Penyempurnaan konsolidasi teritorial 

organisasi RI, hingga gezag (wibawa) Pemerintah Militer terasa di seluruh daerah, 

dan juga penetralisiran daerah yang geinfilteerd oleh tenaga-tenaga yang jelas 

tidak menghendaki RI, dengan perkataan lain memperluas daerah kekuasaan RI 

dan memperkecil atau menampakkan daerah-daerah yang perlu dibersihkan oleh 

tenaga pasukan mobiel.248 

                                                
248 Surat Instruksi tertanggal 10 Desember 1949 No. 24/ Terr./GM IV/49, dari Kepala Staf 

Teritorial GM IV kepada KMD I sampai dengan KMD VI dan bersifat rahasia. 
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Kedua pokok persoalan tersebut bersifat saling mengisi, sehingga harus 

dilaksanakan bersama dan serentak. Untuk itu TNI telah mempersipakan staf sipil 

dalam tiap-tiap Staf Pemerintah Militer walaupun belum sempurna sampai Camat. 

Dimaksudakan supaya pegawai sipil Pasundan tersebut  diperbantukan hingga 

akhirnya melebur menjadi pegawai sipil RI kembali. Untuk mengisi kekosongan 

pegawai sipil, pemerintah menempatkan KDM atau KODM untuk merangkap 

sebagai Bupati atau Camat sipil RI di Jawa Barat. 

TNI mengeluarkan larangan kepada para pegawai Pasundan agar tidak 

berhubungan langsung dengan masyarakat atas nama Negara Pasundan yang 

menjadikan RI kembali dengan leburnya Pasundan. Sehingga RI mendapatkan 

keuntungan materil dari penguasaannya atas hal tersebut yang akhirnya menuju 

corak peleburan. Selain itu TNI mengusahakan pula supaya para pegawai 

Pasundan tersebut harus yakin dan insyaf untuk menuju peleburan dan kembali ke 

RI. Dengan cara membawa mereka ke tengah-tengah masyarakat di mana rakyat 

harus menyatakan spontanitas kembalinya RI. 

Terhadap kantor-kantor federal Negara Pasundan TNI memberlakukan 

supaya seluruh pegawai kantor tersebut memberikan pernyataan sikap setia 

kepada RI. Dalam pelaksanaannya TNI tidak menggunakan cara-cara seperti yang 

dilakukan terhadap instansi sipil Pasundan. Tetapi TNI hanya mengusahakan agar 

kantor tersebut tetap ada di bawah perintah TNI dan juga mengusahakan supaya 

corak bekerjanya untuk kepentingan RI. Dengan menguasai kantor-kantor federal 

akan memberikan jalan kepada TNI dalam mengusahakan organisasi teritorial 
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yang tadinya ilegal menjadi legal sehingga merata diseluruh Gubernur Militer IV, 

kecuali daerah-daerah yang nyata belum dapat dimasuki.249 

Dilihat dari kebijakan politik Pemerintah Militer yang diajukan kepada 

pemerintah RI, selain dengan cara-cara politik juga perlunya ditempuh cara-cara 

militer. Jalan dengan kekerasan senjata ini diperlukan dalam upaya memperkecil 

atau membersihkan daerah-daerah yang tidak menghendaki RI tegak di Jawa 

Barat. Militer menyebutnya daerah-daerah yang terinfiltrasi oleh tenaga-tenaga 

yang tidak jelas menghendaki RI. Dalam hal ini DI/TII yang dimaksudkan sebagai 

kelompok-kelompok yang tidak menghendaki RI di Jawa Barat. 

Pelaksanaan Kebijakan Politik TNI di Tataran Bawah 

Dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Militer dalam 

usaha melikuidasi Negara Pasundan tersebut pada pokoknya terdapat dua 

kebijakan. Pertama, kebijakan yang bersifat politik. Kebijakan ini meliputi segala 

hal yang mengarah pada upaya melikuidasi dengan cara-cara halus dan 

terselubung. Antara lain indroktrinasi, langkah ini dijalankan TNI terhadap 

penduduk-penduduk desa agar paham maksud dari RI. Kedua, kebijakan yang 

bersifat militer atau kekerasan. Sebagaimana fungsinya TNI sebagai alat 

pertahanan negara yang mempunyai kelegalan dalam menjalankan kekerasan 

senjata. Pengerahan kekuatan senjata itu diarahkan terutama kepada anasir-anasir 

yang tidak setuju dengan usaha unitaris TNI di Jawa Barat. Tindakan-tindakan 

militer juga ditujukan kepada desa-desa yang masih dikuasai DI/TII, sehingga 

TNI dapat merubahnya sebagai bagian integral dari RI.  

                                                
249  Surat No. 24/ Terr./GM IV/49. 
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Dalam menjalankan tindakan politik, Pemerintah Militer dalam usahanya 

melikuidasi Negara Pasundan mendapat bantuan dari Pemerintah Sipil Jawa 

Barat. Pemerintah Sipil Jawa Barat ini selalu berpindah-pindah kedudukannya 

mengikuti Markas Pemerintah Militer berada. Dengan kata lain kemana pun 

Markas TNI berada kantor Pemerintah Sipil mengikutinya. Adapun kedudukan 

Pemerintah Sipil ini sangat membantu dalam tugas-tugas Pemerintah Militer. TNI 

menepatkan tokoh sipil republiken sebagai Komisaris MBKD Jawa Barat dan 

sekaligus Gubernur Pemerintah Sipil Jawa Barat. 

Pada waktu Yogyakarta jatuh kepada Belanda Desember 1948, Ukar 

Bratakusumah mendapatkan tiga mandat sekaligus.250 Dari Presiden Soekarno ia 

diberi amanat sebagai Gubernur RI Jawa Barat yang disampaikannya melalui 

perantaraan Letnan Kolonel Sukanda Bratamanggala. Dari PTTD AH Nasution, 

Ukar juga dipercayai menjabat sebagai Komisaris MBKD untuk Jawa Barat 

(sederajat dengan Gubernur Sipil). Terakhir, ia pun diangkat menjadi Gubernur 

Jawa Barat oleh Syafrudin Prawiranegara selaku Ketua Pemerintah Darurat 

Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukittinggi. Kenyataan 

tersebut disebabkan oleh situasi revolusi yang semakin memanas. 

Ukar Bratakusumah dipercayai memegang jabatan sebagai  Gubernur RI 

di Jawa Barat  oleh Soekarno dilatarbelakangi alasan-alasan khusus. Dari latar 

belakang sosial, Ukar termasuk keturunan menak Sunda. Dan kewibawaannya di 

mata rakyat Jawa Barat cukup kuat. Selain dia berpandangan nasionalis, ia juga 

cukup populis. Adapun alasan lainnya karena Soekarno tidak menemukan orang 

lain lagi selain teman dekatnya sewaktu masih kuliah di Bandung tersebut. Antara 

                                                
250 Ateng Syafrudin, dkk.. 1993. Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat. Bandung : Pemda 

TK I Jawa Barat, halaman 500. 
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Ukar dan Soekarno dapat dikatakan Dwitunggalnya tokoh pergerakan di Bandung. 

Sewaktu masih kuliah Ukar sama-sama aktif dalam Partindo, sebuah partai yang 

berhaluan nasionalis kebangsaan. Karena tidak asing lagi Soekarno kepada Ukar, 

yang menjadi alasannya yang cukup personal diangkatnya Ukar sebagai wakil RI 

di Jawa Barat. 

Pada tanggal 19 Desember 1948, Ukar ditetapkan oleh presiden Soekarno 

sebagai gubernur RI Jawa Barat. Tugas-tugasnya pun ditujukan ke arah 

memelihara semangat republik di Jawa Barat.251 Tugas-tugas tersebut antara lain: 

terutama memegang bendera keberadaan RI di Jawa Barat; Meningkatkan 

semangat badan-badan perjuangan rakyat yang bermunculan di berbagai daerah di 

Jawa Barat; Membangkitkan kembali perasaan RI, sekurang-kurangnya merasa 

berkaitan dengan RI di kalangan rakyat Jawa Barat, termasuk yang sudah bekerja  

di Negara Pasundan. 

Dalam usahanya melikuidasi Negara Pasundan Ukar memiliki gagasan 

yang cemerlang. Sebagaimana yang diungkapkannya kepada A.H. Nasution 

ketika menghadiri upacara penetapan Kolonel Sadikin sebagai Panglima 

Siliwangi. Ukar mengusulkan sebuah politik yang dinamakan Delay Policy.252 

Sebuah kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Ukar sebagai wakil RI di Jawa 

Barat dalam rangka meniadakan Negara Pasundan dengan jalan perlahan tapi 

pasti. Sebagaimana falsafah Jawa, alon-alon waton kelakon. Gagasan politik ini 

dicetuskan Ukar ketika beberapa hari setelah pengangkatannya sebagai anggota 

                                                
251 Aat Suwangsa & Drs. Zaenal Abidin, 1995,  IR. R. H. Ukar Bratakusumah : Dari 

Jaman Penjajahan Belanda Hingga Jaman Pembangunan; Seorang Pejuang & Pelopor 
Pertambangan, Bandung : Yayasan Kudjang, halaman 191. 
 

252 Ibid, halaman 198. 
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Local Joint Commite (LJC), ia diundang ke Buahdua253 untuk bertemu dengan 

Sultan Hamengkubuwono IX, Mohammad Natsir dan Kolonel A. H. Nasution. 

Ketika di Buahdua Ukar ditanya oleh Sri Sultan tentang kebijakan yang 

dijalankannya di Jawa Barat. Kemudian Ukar  menjawabnya dengan kiasan : 

“Ada sejenis bom yang meletusnya diperlambat. Ketika bom itu 
mengenai sasaran, ia masuk dulu sebagian ke dalam sasaran. Untuk 
sementara tidak terjadi apa-apa, tetapi pada waktunya ia meledak dan 
efeknya lebih dahsyat dari bom normal.”254  

 
Hal itu memberikan penjelasan bahwa delay policy yang dijalankan Ukar 

merupakan suatu tindakan politik. Ia mengkiaskan “bom” itu sebagai gerakan 

republiken di Jawa Barat. Satu-satunya cara untuk melenyapkan Jawa Barat 

adalah dengan meningkatkan gerakan pro-Republik. Karena dengan semakin 

besarnya arus republiken tersebut, soal Jawa Barat  dari pengaruh federalisme 

akan melemah. Bahkan bom itu seperti diungkapkan Ukar dapat lebih dahsyat dari 

bom secara harfiah. Politik itu juga dapat berarti, bahwa di tataran elite Pasundan 

yang menjadi motor penggerak gerakan republiken di sana adalah Ukar 

Bratakusumah. Ukar memasukan wakilnya di sana dan pada waktunya, tugasnya 

di dalam pemerintahan ataupun parlemen Pasundan dapat mempercepat usaha 

likuidasi tersebut. 

Dari sini jelas ada pembagian tugas yang jelas antara pemerintah sipil dan 

militer. Pemerintah militer bertugas di tataran bawah langsung dengan rakyat, 

                                                
253 Sebuah wilayah yang menjadi tujuan pertama TNI tiba setelah Long March dari 

Yogyakarta, berada kurang lebih 30 Km dari kota Sumedang. Di kalangan pejuang Angkatan ’45 
(LVRI) Buahdua terkenal dengan sebutan Yogya Dua. Pada waktu awal kedatangan TNI di Jawa 
Barat, Buahdua menjadi basis awal menggalang kekuatan RI, sebab pertama kali Kolonel Sadikin 
berkantor yakni di Buahdua.  

 
254 Aat Suwangsa & Drs. Zaenal Abidin, op.cit. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 176 

sedangkan pemerintah sipil bergerak di tataran tingkat atas langsung dengan elite 

Pasundan.  

Sebagaimana yang diuraikan oleh Sundhausen (1982), Jackson juga 

menjelaskan bahwa proses integrasi politik yang dilakukan TNI selain terkait erat 

dengan kewibawaan tradisional yang dianut oleh masyarakat Sunda juga 

mengandalkan tindakan pemaksaan dengan cara paksaan fisik. Pada kesimpulan 

akhirnya Jackson sampai pada anggapan pokok bahwa dalam masyarakat 

tradisional seperti halnya masyarakat Sunda, kewibawaan tradisional dan paksaan 

fisik adalah sarana efektif dalam integrasi politik.255 

Usaha integrasi politik di Jawa Barat dengan pendekatan kekerasan atau 

paksaan fisik diwujudkan dalam bentuk penyebaran surat-surat tanda setia dari 

Pemerintah Militer.256 Surat-surat tanda setia itu diperuntukan kepada rakyat agar 

menyatakan sumpah setia kepada Pemerintah Militer Republik. Rakyat 

diwajibkan menyatakan kesetiaannya untuk taat kepada Pemerintah Militer, tidak 

bekerjasama dengan Belanda, dengan diikuti dengan sanksi keras jika 

kesetiaannya dilanggar. Tidak pelak lagi hukuman revolusi menjadi harga mati. 

Bagi siapa saja yang tidak taat kepada Pemerintah Militer akan diganjar hukuman 

mati berserta seluruh keluarganya dan rumahnya dibakar. Adanya perjanjian 

kontrak perjuangan antara rakyat dengan TNI, menjadikan rakyat benar-benar 

patuh karena sangat takut dengan hukuman sangat keras seperti itu. Berikut adalah 

petikan surat tanda setia tersebut : 

Surat Perjanjian 

                                                
255 Karl D. Jackson, 1990, Kewibawaan Tradisional, Islam, Dan Pemberontakan Kasus 

Darul Islam di Jawa Barat, Jakarta : Grafiti, halaman 6, 332. 
 
256 Bendel Arsip Intel Jawa Barat 1949, halaman 4-18. 
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Yang mengecapkan jempol di bawah ini 1. Kosasih, 25 tahun Desa 
Citeureup Ciawi Gebang, 2. Surya 23 tahun. Dengan ini berjanji dan 
bersumpah kepada Pemerintah Militer RI seperti tersebut di bawah ini : 

a. Tidak boleh meninggalkan desanya, jika meninggalkan desanya 
keluarga akan dihukum mati dan rumahnya dibakar. 

b. Tidak akan berhianat kepada negara RI yang diproklamsikan pada 
tanggal 17 Agustus 1945. 

c. Tidak akan membantu atau kerja guna kepentingan musuh 
(Belanda). 

d. Berdiri di belakang Pemerintah Militer RI dan membantu sekuat 
tenaga dan jiwa saya guna perjuangan negara. 

Bilamana saya melangar perjanjian dari sumpah tersebut di atas saya 
sanggup mendeapat hukuman seperti tersabut di bawah ini : 

a. Dihukum mati hingga keluarga . 
b. Bila salah satu /melapaorkan pada musuh semua (2 orang) dibakar 

rumahnya dan mendapat hukuman mati sampai keluarga (anak 
cucunya). 

Ditempat tanggal 27-03-1949 
Yang berjanji tersebut di atas 
(Cap Jempol)257 
 

Dapat diketahui pula selain dari rakyat yang wajib menyatakan 

kesetiaannya, juga diperuntukan bagi para Kuwu, Jurutulis, Ngabehi, Lugu.Pulisi, 

Lugu Desa, Japgawe, Raksabumi, Lurah, dan  lebe.258 Semua pamong desa 

tersebut adalah pegawai pendudukan  Belanda. Kepada para pamong desa 

pendudukan Belanda tersebut diwajibkan membuat pernyataan kesetiaanya 

kepada Pemerintah Militer, seperti dalam petikan surat setia sebagai berikut : 

Kesanggupan Pegawai Pendudukan Belanda 
Demi Allah demi Rasulullah kami semua pegawai bertandatangan 

di bawah ini ialah Pamong desa Gebang Kulon, Onder Babakan, 
Kawedanaan Ciledug (Cirebon). 

Sumpah kami semua masing-masing Pamong Desa selaku putra 
Indonesia : 

1. Tunduk kepada hukum undang-undang negara RI. 
2. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung 

jawab untuk negara RI. 
3. Memegang teguh segala perintah, kepentingan bangsa 

dengan sekeras-keras untuk negara RI. 

                                                
257 Ibid., halaman 4. 
 
258 Ibid., halaman 6-18. 
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4. Tunduk dan hormat kepada atasan dengan tidak menentang 
perintah/putusan. 

5. Sanggup tanggung jawab menyelamatkan/melindungi 
sesuatu hal, untuk  segala lapangan (onder grand actie) 

Apabila kami berbuat melanggar pengaturan undang-undang 
tersebut di atas dalam pasal 1,2,3,4, dan 5 ialah berarti melanggar sumpah 
sendiri(yang berarti kami khianat bangsa) maka kami semua sanggup 
menerima hukuman Revolusi. 

Pendaftaran tanggal 1-4-1949 
Tanda tangan yang mendaftarkan259 

 
Sebagai usaha pengawasan terhadap rakyat dan pamong desa yang telah 

menyatakan kesetiaannya, Pemerintah Militer menyediakan tenaga Polisi Militer 

pada tiap-tiap KODM untuk kepentingan pemeriksaan yang teliti terhadap 

pegawai-pegawai sipil dan kuwu-kuwu yang tidak mengakui pemerintah RI 

sebagai pemerintahnya.260 Jika ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran maka 

dilakukan penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang yang menentang RI 

untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut juga 

diperbantukan para pemuda desa. 

Dalam integrasi politik yang dilakukan oleh TNI dalam upaya melikuidasi 

Negara Pasundan, tidak lepas dari kewibawaan tradisional. Seperti yang 

dijelaskan oleh Jackson, di samping terdapat kewibawaan tradisional yang kuat 

dalam pengikut pemberontakan DI, juga terdapat kewibawaan tradisional yang 

kuat dari pihak yang menentang keras DI dan mendukung RI. 261 Dalam hal ini 

terdapat pada desa-desa yang memiliki jaringan  kewibawaan tradisional yang 

menghubungkan mereka dengan TNI atau birokrasi yang mempertahankan 

                                                
259 Ibid., halaman 10. 
 
260 Surat No : 517/VIII/131/49. Dalam Bendel Arsip Intel Jawa Barat 1949, halaman 33. 

 
261 Jackson, op.cit., halaman  336. 
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dengan teguh pendirian mendukung gerakan Republik di Jawa Barat terlepas dari 

DI dan Belanda.  

Kaitannya dengan kewibawaan tradisional yang dianut masyarakat Sunda, 

dapat terlihat TNI yang melakukan pendekatan-pendekatan politik dengan 

menggandeng tokoh-tokoh yang mempunyai jaringan kuat kewibawaan 

tradisional. TNI melakukan pendekatan politik terhadap  Lurah/Kuwu, Jurutulis, 

Ajengan/Ustadz/Kyai, dan orang-orang lainnya yang dianggap memiliki kharisma 

dan wibawa yang kuat di dalam suatu desa. 

Sebagaimana yang diintruksikan pimpinan tentara kaitannya TNI 

menggalang integrasi politik di Jawa Barat, bahkan secara umum di seluruh 

Indonesia, perintah tentara agar dapat bersatu dan padu dengan lurah sudah tegas 

sekali.262 Seperti yang tertuang dalam Maklumat MBKD No.9 : 

Soal pokok I ialah bahwa Pemerintah Militer justru diadakan untuk 
menjamin, agar kita dapat memperoleh bantuan sepenuhnya dari Pangreh 
Praja dan Pamong Desa dan via mereka dari rakyat. Cara menjalankan 
Pemerintahan Militer yang keliru justru akan menyebabkan bahwa 
Pangreh Praja merasa di sampingkan atau ditekan, sehingga menyebabkan 
sikap yang pasif. 

Soal pokok II ialah bahwa dalam sistem Pemerintahan Militer 

justru memperkuat Pangreh Praja dan Pamong Desa untuk bisa menjamin 

maksud tersebut di atas dan tetap tegaknya Negara Republik Indonesia. 

Akibat pelaksanaan yang salah kadang-kadang justru melemahkan 
Pangreh Praja dan Pamong Desa, jadi melemahkan usaha-usaha tersebut di 
atas dan melemahkan Negara umumnya. Jangan sampai terjadi seperti di 
beberapa tempat, bahwa Kdm., Kodm., dan sebagainya menyaingi 
Pangreh Praja dan menjadi lapangan infiltrasi dari aliran-aliran yang justru 
bermaksud melemahkan atau merobohkan Pemerintah.263 

 

                                                
262 Maklumat MBKD No.9, Surat No: 28/MBKD/49 (Bendel MBKD). 
 
263 Ibid. 
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Di Jawa Barat sebagian besar masyarakatnya merupakan masyarakat 

agraris (tradisional) dan juga memiliki tingkat ketaatan agama Islam yang kuat 

terkhusus di daerah pedalaman, sedangkan di daerah-daerah yang minus atau 

tandus didominasi oleh mereka yang disebut Clifford Geertz sebagai kaum 

abangan.264 Kebanyakan mereka mengantut kepercayaan mistik sinkretik yang 

menonjol, kalau di Jawa Barat disebut dengan Sunda Wiwitan, dianalogikan 

dengan Kejawen di Jawa. Jadi atas dasar itu usaha-usaha integrasi di Jawa Barat 

pun tidak bisa dilakukan dengan satu cara saja. Usaha-usaha meraih dukungan 

rakyat Jawa Barat ditempuh dengan menekankan pada pendekatan yang halus dan 

mudah diterima. Juga. berdasarkan cara-cara yang sewajarnya dilakukan oleh 

sebuah institusi militer yang lazim dengan kekerasan senjata. Dan yang terjadi 

pada akhirnya adalah satu gabungan pendekatan militer yang menggunakan 

kekerasan senjata dengan pendekatan-pendekatan politik. Dapat dikatakan 

Pemerintah Militer RI di Jawa Barat menggunakan segala bidang untuk dijadikan 

alat politiknya dalam rangka menggalang integrasi politik. 

Di daerah pedalaman, di daerah pegunungan yang sangat subur tanahnya, 

karena sebagian besar masyarakatnya sangat memegang teguh agama Islam, maka 

jalan yang ditempuh pun melalui pendekatan keagamaan.265 Republik 

menggunakan media agama sebagai pemersatu integrasi di Jawa Barat, walaupun 

                                                
264 Clifford Geertz melukiskan pulau Jawa yang terbagi dalam pengelompokan-

pengelompokan sosial dan politik oleh perbedaan-perbedaan di dalam kepercayaan agama. 
Menurut Geertz agama di Jawa dibagi ke dalam tiga varian; santri, abangan, dan priyayi. 
Walaupun demikian model trikotomi Geertz tersebut dalam membaca pola kecenderungan 
masyarakat Sunda tidak bisa dipakai seluruhnya, meskipun di beberapa bagian dapat digunakan 
alakadarnya. Lihat  H.M. Didi Turmudzi,  “Dinamika Islam Sunda  & Modernisme Islam”, 
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/04/0801.htm (diakses tanggal 13 Mei 2006 pukul 
11.20 WIB). 
 

265 Surat No. 69/15/PN/, dari Japenkar Cirebon RI, kepada Kepala Jawatan Agama 
Kabupaten Kuningan. Bendel Operasi Divisi Siliwangi 1949. 
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sebetulnya ada yang lebih gesit dalam hal itu yakni DI. Tetapi haluan DI sangat 

bertentangan dengan RI. Terlebih lagi setelah apa yang dilakukan DI/TII di Jawa 

Barat yang tidak lebih beradab dari barbarian. Sehingga rakyat Jawa Barat kurang 

begitu menaruh simpati dengan gerakan DI/TII tersebut. RI menggunakan para 

pemuka agama seperti para Ajengan (sebutan bagi alim ulama di Jawa Barat), atau 

para Kyai di daerah setempat-setempat. Mereka ini sebelumnya melakukan 

pembicaraan kaitannya dengan masalah nasionalisme. Bahwa bercerai berai itu 

dilarang oleh Islam, Islam harus bersatu. RI sebagian besar Islam, masyarakat 

Jawa Barat sebagaian besar Islam, maka harus bersatu dan tidak terpecah-belah. 

Isu-isu agama seperti itu menjadi senjata ampuh sebagai integrasi politik di Jawa 

Barat. 

Untuk kepentingan propaganda tersebut RI menggunakan sebuah jawatan 

khusus yaitu Jawatan Penerangan Karesidenan (Japenkar). Japenkar ini mendapat 

instruksi secara langsung dari Pemerintah Militer Jawa Barat melalui wakilnya di 

tiap-tiap keresidenan yaitu KMD I Bagian Kemasyarakatan. Dalam tugasnya 

Japenkar banyak melakukan kerjasama dengan jawatan-jawatan lainnya yang 

dibuat Pemerintah Militer di Jawa Barat.266 Untuk memberikan penerangan 

kepada rakyat dengan pendekatan agama, Japenkar juga bekerjasama dengan 

Jawatan Agama. Seperti yang dilakukan Japenkar Cirebon yang bekerjasama 

dengan Jawatan Agama Kuningan untuk memberikan penerangan dalam kegiatan 

keagamaan : 

                                                
266 Dalam Pemerintahan Militer tingkat keresidenan, di dalamnya membawahi Jawatan 

Penerangan, Pendidikan, Kemakmuran, Agama Keresidenan, dan Jawatan Kesehatan. Instansi-
instansi tersebut dalam menjalankan tugasnya harus bekerjasama satu sama lainnya. Untuk 
memudahkan dalam koordinasi tersebut kedudukan antara instansi itu harus saling berdekatan. 
Semuanya tidak lepas dari tujuan lancarnya susunan negara RI di Jawa Barat. Surat No. 180/4/Pn 
(Keresidenan Cirebon), tentang kedudukan instansi-instansi dalam Pemerintahan.Bendel Operasi 
Divisi Siliwangi 1949. 
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Mengingat sangat perlunya kita memberikan penerangan-
penerangan kepada masyarakat dengan berbagai jalan, diantaranya dengan 
ada yang hubungan dengan jabatan Paduka Tuan. 

Dengan ini ingin sekali kami memajukan permintaan agar jawatan 
Agama mengeluarkan khutbah-khutbah dengan bahasa daerah yang isinya 
: 

a. Memperdalam Pancasila (dasar negara RI) 
b. Menegakkan perjuangan sekarang.267 
 

Kegiatan-kegiatan Pemerintah Militer keresidenan ada juga yang berupa 

pertemuan-pertemuan rutin untuk membina persatuan.268 Tugas ini dijalankan 

oleh Bagian Kemasyarakatan. Seperti yang dilakukan setiap malam Sabtu, KMD I 

Kemasyarakatan mengadakan acara yang dinamakan “Malam Persatuan”. 

Pertemuan  tersebut biasanya dilakukan di suatu tempat yang telah ditentukan 

oleh Bagian Kemasyarakatan, dengan menghadirkan para pembimbing 

masyarakat. Dalam pertemuan tersebut secara khusus dipaparkan pikiran-pikiran 

dan usaha-usaha menuju persatuan, baik mengenai lahir maupun batin tentang 

negara, agama, politik, ekonomi, dan sosial. Masing-masing agenda kegiatan 

dijalankan dengan berganti-ganti pembimbing menurut bidangnya. 

Lancarnya usaha-usaha penerangan tidak lepas dari kerjasama yang 

terjalin baik antara Pemerintah Militer, Japenkar, Kuwu, Pamong Desa, Pemuda-

pemuda desa, Alim Ulama, dan tokoh masyarakat setempat.269 Dalam setiap 

menjalankan kegiatan penerangan tokoh-tokoh desa tersebut selalu dilibatkan. 

Dengan melakukan pendekatan kepada para tokoh-tokoh atau pemuka desa 

tersebut akan dengan mudah mendapatkan dukungan dari rakyat desa umumnya. 

                                                
267 Surat No. 69/15/PN/, dari Japenkar Cirebon RI, kepada Kepala Jawatan Agama 

Kabupaten Kuningan. Bendel Operasi Divisi Siliwangi 1949. 
 
268 Surat Pengumuman dari KMD I/Terr/III, tertanggal 9 November 1949. Bendel Operasi 

Divisi Siliwangi 1949. 
 
269 Surat No. 423/15/Pn, dari Penerangan KMD I Bat 12 a/IV/ Slw., kepada Kuwu 

Cigadung. Bendel Operasi Divisi Siliwangi 1949. 
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Ini logis karena seluruh rakyat desa selalu taat dan patuh kepada para tokoh desa 

tersebut. Terlebih dalam satu desa ada kecenderungan hubungan yang sangat erat 

satu sama lainnya dan adanya ikatan geneologi (keturunan).  

RI juga menekankan kepada para pemuka agama dalam setiap kegiatannya 

harus dapat mengangkat isu persatuan dan menghindari perpecahan. Tidak hanya 

itu penanaman cinta tanah air pun menjadi isu pokok dalam usaha penggalangan 

integrasi politik tersebut. Seperti dalam khutbah Salat Jumat, khotib harus 

menyampaikan tentang perjuangan RI dan perlunya dukungan masyarakat untuk 

itu.270 Bahwa RI masih berjuang dengan sisa-sisa kolonialis di Jawa Barat yang 

bernama Negara Pasundan. Tidak heran jika dalam waktu tidak lama masyarakat 

Jawa Barat sudah bisa dalam satu kata pro-Republik dan menentang keras Negara 

Pasundan.271  

 Propaganda untuk menggalang suara Republik di Jawa Barat sebagian 

besar dilakukan di desa-desa yang jauh dari tempat-tempat yang diduduki 

Belanda. Pada umumnya penduduk desa itu dalam kesehariannya selalu ada 

pergaulan dengan pihak tentara maupun sipil RI. Adanya hubungan yang baik 

antara rakyat dan tentara tersebut juga menjadikan sarana dalam memberikan 

penerangan kepada rakyat setempat. Sementara itu kepada rakyat yang tunduk 

kepada Belanda karena takut dengan kekuatan senjatanya, di masa-masa cease fire 

oleh TNI dibangun kembali jiwa kebangsaannya terhadap RI dengan cara 

                                                
270 Surat No. 69/15/PN/, dari Japenkar Cirebon RI, kepada Kepala Jawatan Agama 

Kabupaten Kuningan. Bendel Operasi Divisi Siliwangi 1949. 
 

271 Lihat kembali Ulf Sundhausen, op.cit., halaman 94. 
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diberikan penerangan-penerangan. Penerangan tersebut meliputi aspek politik, 

militer, ekonomi dan tidak lepas dari dasar-dasar Ketuhanan.272 

 Adapun pokok-pokok penerangan yang dilakukan Pemerintah Militer 

dengan Japenkarnya antara lain :  

Dalam politik dijelaskan tujuan supaya Ibu Kota Republik dengan 
pemerintahannya oleh Belanda dikembalikan yang lambat laun dengan 
seluruh daerahnya. Dalam militer, bahwa TNI dalam perang melawan 
Belanda menjalankannya secara gerilya, tidak secara orang melawan 
macan yang tajam kuku-kukunya atau giginya, ataupun sebagai orang 
melawan gajah yang kuat belalainya, selain Belanda dapat dengan mudah 
memasuki daerah-daerah yang mereka kehendaki, tetapi untuk menguasai 
tempat-tempat itu Belanda tidak akan merasa aman dengan gerilya dari 
TNI. Dalam ekonomi menang, bahwa dengan nyata Belanda di dalam 
menghadapi perang dunia kedua dan menghadapi pemerintah republik dua 
tahun lamanya, hutangnya oleh Belanda tidak dapat terbayar, oleh Belanda 
hutang itu akan dipikulkan pada bangsa Indonesia, yang membawa akibat 
bangsa Indonesia tidak mati karena senjata, tetapi mati di bawah tekanan 
Belanda, sedangkan RI dalam menghadapi Belanda satu sen pun tidak 
mempunyai hutang. Telah diterangkan pula dari sudut Ketuhanan dengan 
hukum-hukumnya, antara lain dari hukum alam dan hukum dari sesama 
manusia-manusia.273 
 

 Pokok-pokok penerangan Japenkar tersebut ditujukan dalam rangka 

menanamkan rasa nasionalisme kepada rakyat. Seperti yang dilaporkan Japenkar 

Cirebon mengenai usaha-usaha penerangannya, sebagai berikut : 

Maka pada rakyat umum yang ada di kota-kota dan ditempat-

tempat pendudukan sesungguhnya dengan mudah untuk kita bawa ke arah 

faham nasional dan faham Republik, apalagi dengan sudah berkibarnya 

Sang Merah Putih di kota-kota di daerah pendudukan Belanda, tetapi 

kepada teman-teman (sebahagian kecil saja) yang mana mereka sudah 

                                                
272 Laporan Singkat Daerah Kuningan, Surat No. 260/U.P/49, dari Japenkar RI Cirebon 

Bagian Publiciteit. Bendel Intel Divisi Siliwangi 1949. 
 

273 Ibid. 
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merasa berdosa, masih selalu hendak mengadakan penyelaman-

penyelaman yang teliti. 

Tentang gerakan DI yang akan membawa akibat kacau dan 
menambah beban lebih berat lagi di kalangan masyarakat, diterangkan 
dengan tegas dan nyata, maka penuh kesanggupan dari rakyat untuk ikut 
serta menjaga dengan segala ketertiban di samping TNI. 

Penghidupan rakyat di desa-desa di daerah pegunungan yang 
sawahnya tidak berapa lebar, pada dewasa ini, walaupun penuh degan 
kesukaran-kesukaran dan mungkin kurang pula, tetapi tidak ada khawatir 
diserang bahaya kelaparan.274 

 
Selain melalui pendekatan agama, juga dilancarkan usaha-usaha untuk 

meraih simpati masyarakat dengan jalan manunggal bersama rakyat. Para tentara 

selain harus bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayahnya juga 

wajib padu dan bersatu dengan rakyat atau dengan lurah setempat. Kesatuan ini 

menjadi inti hubungan antara mereka, dari itu mulai terbangun hubungan 

kewibawaan tradisional seperti yang dimaksudkan oleh Jackson. Prajurit 

Siliwangi benar-benar dituntut menjadi satu tokoh yang dapat dipercaya oleh 

rakyat Jawa Barat. Dan dapat memberikan perlindungan sepenuhnya dari 

ancaman Belanda dan DI yang setiap saat mengepung mereka dan tentu saja 

meminta suara mereka untuk mendukung politiknya. DI meminta rakyat untuk 

menjadi pendukung pemberontakannya dan harus melawan RI dan Belanda, 

sementara itu Belanda juga mengancam agar mereka memberikan suaranya dalam 

plebisit yang akan diselenggarakan berkaitan dengan berdirinya Negara Pasundan. 

Dari itu semua terkadang juga menimbulkan berbagai benturan kepentingan 

politik dari tiga kekuatan tersebut. Maka rakyat hanya menjadi korban, ketika 

mereka tidak menentukan pilihan atau tidak memihak karena serba salah. 

Memihak RI dia menjadi korban DI dan Belanda, jika memihak DI dianggap 

                                                
274 Ibid. 
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pemberontak dan diperangangi TNI. Begitu juga dengan mendukung berdirinya 

Negara Pasundan dianggap mendukung antek-antek Belanda dan orang-orang 

federalis oportunis. 

Bagaimanapun adanya situasi seperti itu bagi RI dapat menjadi 

keuntungan untuk integrasi politik di Jawa Barat. Dengan wacana sebagai 

pemberi keamanan dan ketertiban bagi rakyat Jawa Barat, RI dan TNI tampil ke 

depan siap mengawal masyarakat Jawa Barat terlepas dari bahaya DI dan 

Belanda. Sebagaimana yang digariskan dalam rencana siasat perang semesta TNI, 

TNI harus bisa menjadi satu-satunya kepercayaan rakyat dan merubah paradigma 

rakyat Jawa Barat bahwa DI dan Belanda adalah benar-benar yang harus diperangi 

bersama-sama. Jadi di sini ditekankan pada adanya satu daya ikat yang bersifat 

integratif. Salah satunya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat Jawa Barat. 

Usaha penggalangan kekuatan rakyat Jawa Barat oleh TNI benar-benar 

dialakukan menyangkut berbagai aspek. Tidak terlewatkan juga dengan aspek 

mendasar dari masyarakat yang memiliki kultural, etnik, linguistik tersendiri. 

Yaitu masyarakat Sunda atau orang Pasundan. Bagi RI dengan TNI-nya yang 

ditugaskan di Jawa Barat memakai nama yang diagungkan masyarakat Jawa Barat 

menjadi keuntungan tersendiri. Nama Siliwangi merupakan sebuah simbol dari 

nilai-nilai luhur Prabu Siliwangi. Di kalangan masyarakat Jawa Barat ada satu 

kepercayaan bahwa siapa saja yang memakai nama Siliwangi kelak akan 

memberikan ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidupnya. TNI 

Divisi Siliwangi dalam hal ini adalah dianggap salah satu yang turut melestarikan 

nilai-nilai perjuangan Siliwangi. Dengan begitu masyarakat Jawa Barat juga turut 

mendukung dengan apa yang dilakukan oleh TNI Divisi Siliwangi tersebut.  
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Maka setelah proses indoktrinasi selesai langkah terakhir yang dijalankan 

adalah menampakan suatu gerakan rakyat tersebut. TNI menentukan waktu yang 

sangat cocok agar gerakan itu efektif dilakukan. Karena tidak ingin usahanya 

berlama-lama, maka waktu di masa-masa  tidak lama sebelum RIS diresmikan 

dimulailah gerakan-gerakan itu dimunculkan mencuat ke permukaan publik. 

Dengan maksud menjadi perhatian pihak-pihak terkait, seperti UNCI, KTN 

sebagai wakil internasional, pemerintah Negara Pasundan beserta Parlemennya, 

pemerintah RI, dan delegasi RI dalam KMB. 

Secara nyata pada bulan Desember 1949, saat-saat menjelang 

diresmikannya RIS, di Jawa Barat TNI sudah bergerak menggerakan rakyat. 

Menggalang mereka agar segera membuat resolusi-resolusi, mosi-mosi, dan 

memobilisasi massa agar melakukan demontrasi-demonstrasi menentang Negara 

Pasundan serta menuntut dibubarkannya negara tersebut.  

Pada bulan Oktober 1949, merupakan bulan konsolidasi penegasan dari 

seluruh jajaran pemerintah sipil Jawa Barat kepada Pemerintah militer, bahwa 

ujung tombak legalisasi penentangan oleh rakyat siap dilaksanakan. Maka tidak 

dapat dibendung lagi pada bulan Desember 1949, dari berbagai daerah di Jawa 

Barat terjadi pencetusan resolusi-resolusi, mosi-mosi kepada badan-badan terkait 

yang menyatakan penentangannya terhadap Negara Pasundan. 

Awal bulan Desember desa-desa di seluruh Karesidenan Cirebon (meliputi 

Indramayu, Majalengka, Cirebon, Kuningan) telah menyatakan suaranya 

mendukung RI dan menuntut bubarnya Negara Pasundan.275 Begitupun seluruh 

Jawatan atau kantor-kantor federal yang berada di bawah Negara Pasundan di 

                                                
275 Bendel Arsip Intel Divisi Siliwangi 1949, halaman 106-127. 
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Karesidenan Cirebon semuanya dalam satu suara bulat setia kepada RI. Berikut 

petikan dari mosi-mosi penentangan terhadap Negara Pasundan : 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini atas nama seluruh rakyat 
desa Sernabaya sungguh penuh pengharapan kembalinya Pemerintah 
Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Paduka Yang Mulia 
Ir.Soekarno dan Wakil Presiden Paduka Yang Mulia Drs. Moh. Hatta dan 
tetap kami taat dan patuh terhadap beliau hingga tidak setuju adanya 
Pemerintah Pasundan oleh karena mengingat hari pengumuman pada 
tanggal 15 Agustus 1945 tidak dua atau tiga Pemerintahan hanya satu 
pemerintahan ialah pemerintah Republik Indonesia. 

 
Sernabaya, 5 Desember Desember 1949 

Tertanda 276 
 

Negara Pasundan Digugat Rakyat Jawa Barat 

Hasil dari Kebijakan Politik Likuidasi TNI 

Belum genap RIS berumur satu setengah bulan, di berbagai daerah di 

Indonesia timbul gerakan-gerakan yang menginginkan segera dibubarkannya 

Negara RIS dan dibentuknya kembali Negara Kesatuan. Gerakan-gerakan itu pada 

umumnya menuntut agar negara-negara bagian RIS dilebur dan dimasukan ke 

dalam Negara Republik Indonesia (Yogyakarta). Menurut Bain, dalam tesisnya 

menyatakan bahwa dalam beberapa kasus gerakan ini bersifat ekstrim, mereka 

tidak saja mendesak pembubaran negara-negara bagian buatan Belanda, tetapi 

juga menuntut agar pemimpin-pemimpin negara-negara bagian tersebut diadili 

karena dianggap berkhianat terhadap bangsa Indonesia.277  

Gerakan-gerakan likuidasi negara-negara federal ini muncul secara 

serentak di hampir semua negara bagian. Tetapi intensitas gerakan ini di masing-

masing negara bagian tidaklah sama. Di Jawa dan sebagian Sumatera gerakan ini 

                                                
276 Ibid., halaman 106. 
 
277 Bain, 1996, Terbentuk dan Runtuhnya RIS 1945-1950 (Tesis), Jakarta : Pasca Sarjana 

UI, halaman 84. 
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sangat eksplosif, sementara di Indonesia Timur intensitasnya kurang tinggi. Hal 

ini dapat diduga bahwa di daerah-daerah, di mana pengaruh Republik (TNI) 

cukup kuat dan nasionalisme berkembang pesat, gerakan untuk kembali ke 

Negara Kesatuan pun lebih kuat bila dibandingkan dengan daerah-daerah yang 

banyak didominasi oleh kekuatan Belanda. 

Begitu pun dengan yang terjadi di Jawa Barat, di mana terjadi tuntutan-

tuntutan rakyat yang menghendaki bubarnya Negara Pasundan dan segera 

melebur ke dalam RI. Gerakan-gerakan penentangan terhadap tatanan federal di 

Jawa Barat tersebut yang dianggap boneka Belanda terjadi sangat eksplosif. 

Hampir di semua daerah di Jawa Barat rakyat menolak adanya Negara Pasundan. 

Gerakan-gerakan tersebut diwujudkan dalam suatu rapat-rapat umum, pembuatan 

resolusi-resolusi, mosi-mosi, yang ditujukan ke berbagai instansi terkait. Bahkan 

dengan memberikan kecaman-kecaman dan tuntutan-tuntutan keras lewat 

demontrasi besar-besaran. 

Di Cirebon, para pegawai Karesidenan Cirebon, jawatan-jawatan sosial, 

Jawatan Kereta Api dan Jawatan Penerangan pada awal Desember 1949 

mengajukan suatu mosi kepada pemerintah RIS dan Pemerintah RI di Yogyakarta. 

Dalam mosinya tersebut, mereka menyatakan bahwa kehidupan rakyat di daerah 

Cirebon jauh dari rasa aman dan tentram, dan satu-satunya jalan untuk 

mengembalikan keamanan dan ketentraman adalah menyerahkan seluruh Cirebon 

kepada TNI dan penghapusan Negara Pasundan untuk kemudian digabungkan ke 

dalam Republik Indonesia.278  

                                                
278 Keng Po, 7 Desember 1949. 
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Pada pertengahan Desember 1949 di Cirebon telah terjadi pemogokan 

yang dilakukan oleh seluruh pegawai pemerintah Negara Pasundan, turut juga 

mogok guru-guru dan tukang-tukang becak. Mereka menuntut supaya 

dilaksanakan resolusi rakyat yang diambil dalam rapat raksasa sehari sebelumnya 

di alun-alun Kejaksaan yang maksudnya supaya TNI segera masuk kota Cirebon. 

Sebanyak 50.000 penduduk mengadakan rapat raksasa terdiri dari 74 orang wakil 

dari organisasi-organisasi pemuda, tani, buruh, golongan Arab, Tionghoa, dan 

menyatakan kesanggupannya bekerjasama dengan TNI.279 

Tampaknya masalah keamanan menjadi salah satu alasan utama bagi 

rakyat di daerah Jawa Barat untuk menghapuskan Negara Pasundan dan 

memasukan Jawa Barat ke dalam daerah kekuasaan RI. Pada saat itu memang 

Jawa Barat merupakan daerah yang sangat rawan, karena di daerah ini terdapat 

barisan-barisan bersenjata yang saling berlawanan, seperti DI/TII, APRA, Laskar 

Bambu Runcing, Tentara Rakyat pimpinan Chaerul Saleh dan laskar-laskar 

perjuangan lainnya yang berada di luar kontrol TNI. 280 

Jelas terjadi suatu kekhawatiran dan kerisauan dari kalangan rakyat Jawa 

Barat khususnya Cirebon, Kuningan, Kadipaten, Indramayu, dan Sumedang yang 

makin lama makin besar. Keadaannya adalah bahwa di daerah-daerah tersebut  

berlaku tiga macam pemerintahan, Pasundan, RI, dan DI. Sehingga banyak 

penduduk daerah tersebut pergi berangkat ke Bandung yang dianggapnya lebih 

aman, karena mereka khawatir kalau akan terjadi keributan-keributan.281 

                                                
279 Berita Indonesia, 17 Desember 1949. 
 
280 R.E. Sulaeman Kartasumitra, Catatan-catatan dari beberapa Ex Anggota Batalyon 

400 Tentara Pelajar XVII, Jakarta, tp, halaman 16-17. 
 
281 Berita Indonesia, 11 Januari 1950. 
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Selain di Cirebon, di Bogor dan Tasikmalaya rakyat juga bergolak 

menuntut penghapusan Negara Pasundan dan pengembalian kekuasaan RI di 

daerahnya agar tercipta keamanan dan ketentraman. Pada tanggal 12 Januari 1950 

di Bogor muncul suatu gerakan yang menamakan dirinya “Panitia Suara Rakyat”. 

Gerakan ini menyerukan bahwa agar keamanan dapat terjamin, maka negara-

negara bagian harus disatukan kembali ke dalam RI.282 Sebulan sebelumnya di 

Bogor pada tanggal 19 Desember 1949 malam diadakan rapat umum yang 

dihadiri oleh Orsospol-orsospol; antara lain : Parki, Sobsi; Masyumi, PIR, PPI, 

PSI dan lainnya. Setelah menimbang bahwa berdirinya Negara Pasundan tidak 

menurut jalan demokratis tetapi semata-mata atas politik separatisme dan bahwa 

Jawa Barat secara etnologish, geografisch, historisch, ekonomisch, kulturil dan 

politish tidak bisa dipisahkan dari daerah Indonesia lainnya, maka mendesak 

kepada Parlemen Pasundan supaya Negara Pasundan dibubarkan dan 

dikembalikan menjadi daerah Republik segera sesudah RIS berdiri. Resolusi 

tersebut dikirimkan kepada, Walinegara Negara Pasundan, Presiden RI, KNIP, 

delegasi Indonesia, BFO, PPN, UNCI, dan Pers.283 

 Di Tasikmalaya pada pertengahan Januari 1950 rakyat melangsungkan 

demonstrasi-demonstrasi besar-besaran, menyampaikan permintaan kepada RIS 

untuk mengirimkan pasukan TNI ke daerahnya untuk menjaga keamanan daerah 

Tasikmalaya dan sekitarnya dan mempercepat penggabungan daerah tersebut ke 

dalam RI.284 Tidak lama setelah itu diikuti dengan  pernyataan keras dari 126 

lurah-lurah Tasikmalaya. Mereka memutuskan perhubungannya dengan Negara 

                                                
282 Keng Po, 18 Januari 1950. 
 
283 Berita Indonesia, 21 Desember 1949. 
 
284 Keng Po, 21 Januari 1950. 
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Pasundan, dan akan menyesuaikan diri dengan kehendak rakyat, yaitu 

menggabungkan dengan RI. Dalam resolusi itu dikemukakan alasan-alasan, antara 

lain  : 

1. Bahwa Negara Pasundan dibangun oleh Belanda untuk memecah belah 
persatuan bangsa Indonesia dan bahwa sikap Wali Negara Pasundan 
yang berunding dengan seorang asing (Westerling) yang bertujuan 
mengganggu keamanan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Rakyat 
Jawa Barat khususnya tidak bisa diterima oleh lurah-lurah itu. 

2. Bahwa kegelisahan rakyat makin timbul berhubung dengan keterangan 
Wali Negara baru-baru ini yang menyatakan , bahwa cita-cita republik 
tidak mendapat sokongan dari rakyat, sedangkan rakyat siap 
menunaikan kewajibannya dengan giat membantu menyelenggarakan 
keamanan jika untuk RI.285 

 
Adanya resolusi keras dari 126 lurah di Tasikmalaya itu, pada akhirnya 

mendapatkan reaksi dukungan yang sama dari anggota-anggota Dewan 

Perwakilan Kabupaten Tasikmalaya. Sebelas anggota Dewan Perwakilan 

Kabupaten Tasikmalaya meletakan jabatannya sebagai tanda setuju pada resolusi-

resolusi lurah-lurah Tasikmalaya yang memutuskan perhubungan dengan 

pemerintah Pasundan. Selanjutnya di Tasikmalaya didirikan Komite Nasional 

Kabupaten yang diketuai Dr.Sukardjo. Organisasi tersebut untuk selanjutnya  

akan mengadakan persiapan-persiapan untuk mendirikan Komite Nasional 

Kecamatan-Kecamatan dan Desa-Desa. Selain itu Komite Nasional tersebut juga 

mendesak kepada bupati dan pamong praja lainnya, dengan diberi kesempatan 

sampai tanggal 22 januari 1950 untuk menjalankan kewajibannya dan supaya 

menggabungkan diri.286 

 Jauh hari sebelum RIS resmi juga dikeluarkan mosi dari DPR 

Tasikmalaya dalam sidangnya, mosi tersebut antara lain menuntut supaya 

                                                
285 Berita Indonesia, 18 Januari 1950. 
 
286 Berita Indonesia, 20 Januari 1950. 
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pemerintah Pasundan mengadakan selekasnya plebisit di seluruh Jawa Barat. 

Karena umumnya rakyat Kabupaten Tasikmalaya menghendaki daerah Pasundan 

disatukan kembali dengan RI; meminta supaya wakil-wakil daerah Tasikmalaya 

yang duduk di parlemen sementara Pasundan, Mashud, RT Wiradiputra dan Obos 

Judawinata meletakan jabatannya karena dianggap tidak sesuai lagi dengan 

keadaan, antaranya karena mereka itu tidak tinggal lagi di Tasikmalaya dan tidak 

mengeluarkan suara untuk kepentingan rakyat daerah itu, dan; mengususlkan 

Setja Mangunhardja dan Odjeh Mangunsastra diajukan jadi calon anggota 

parlemen RIS.287 

Sementara itu pemimpin-pemimpin partai politik lokal, alim ulama dan 

kaum buruh di Kabupaten Sukabumi pada pertengahan bulan Januari 1950 

membentuk suatu organisasi yang disebut Badan Nasional. Dalam rapatnya di 

Gedung Chung Hua Tsung, badan ini mengeluarkan resolusi yang berisi meminta 

kepada Pemerintah RIS supaya segera bertindak terhadap gerakan Westerling; 

mengusulkan kepada Pemerintah RIS untuk membentuk suatu komisi untuk 

melebur Negara Pasundan; dan mendesak Pemerintah Pasundan agar supaya 

mengindahkan keinginan rakyat untuk meleburkan Negara Pasundan ke dalam 

Negara RI Proklamasi 17 Agustus 1945.288 Kemudian dilanjutkan pada tanggal 30 

Januari 1950 dengan tegas dari segenap perhimpunan politik dan sosial, Pamong 

Pradja dan gerakan wanita Sukabumi yang menyatakan lepas dari Negara 

Pasundan dan menjadi daerah Republik. Segala jawatan, perusahaan, bekerja terus 

dan tunduk pada TNI. Putusan rapat Badan Nasional Sukabumi tersebut 

                                                
287 Berita Indonesia, 23 Desember 1949. 
 
288 Keng Po, 20 Januari 1950. 
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disampaikan pada tanggal 30 Januari 1950 kepada Letkol Kosasih dan Ipik 

Gandamana.289 

Pada akhir Januari 1950 di Alun-alun Bekasi dilangsungkan rapat akbar 

yang diprakarsai oleh Pemerintah daerah setempat. Rapat yang dihadiri oleh 

kurang lebih 25.000 orang ini mengeluarkan resolusi yang berisi penyerahan 

kekuasaan Pemerintah Federal kepada RI; pengembalian seluruh wilayah Jawa 

Barat kepada RI; dan tidak mengakui lagi pemerintahan lain di Bekasi selain 

Pemerintah RI.290 

Seperti halnya di Sukabumi, di Cianjur juga dibentuk Badan Nasional 

yang disebut Badan Nasional Kabupaten Tjiandjur (BNKT). Badan yang dibentuk 

pada tanggal 3 Pebruari 1950 dan mengatasnamakan seluruh masyarakat Cianjur 

ini menghimpun 112 organisasi politik, termasuk di dalamnya organisasi-

organisasi politik Islam. Pada tanggal 4 Pebruari badan ini mengeluarkan 

pernyataan politiknya sebagai berikut :  

Badan Nasional Kabupaten Cianjur atas nama seluruh masyarakat 
Cianjur mulai hari ini memutuskan perhubungan dengan Negara Pasundan 
dan menyatakan bahwa Kabupaten Cianjur mulai hari ini menjadi daerah 
RI kembali sesuai dengan Proklamasi Agustus 1945. Pegawai dari kantor-
kantor dan jawatan-jawatan Negara Pasundan terhitung pamong praja dari 
bupati sampai lurahnya di Cianjur akan terus menjalankan kewajibannya 
masing-masing dan mulai hari ini bekerja sebagai pegawai RI. Pegawai-
pegawai dari jawatan pemerintah federal akan tetap bekerja sebagai 
pegawai RIS dan mulai hari ini memutuskan perhubungannya dengan 
dengan Negara Pasundan beserta pemerintahannya. Semua pegawai-
pegawai baik yang menyatakan pegawai RI maupun pegawai RIS dan 
pegawai-pegawai lainnya akan tetap taat kepada Pemerintah Militer Badan 
Nasional Cianjur.291 

 

                                                
289 Berita Indonesia, 31 Januari 1950. 
290 Pemandangan, 1 Pebruari 1950. 
 
291 ANRI, Arsip Sekretariat Negara RI Yogyakarta, bundel No. 215. 
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Pada awal Pebruari 1950 rakyat dan para kepala desa di Kawedanaan 

Bogor mengeluarkan pernyataan bahwa mereka hanya patuh kepada  Pemerintah 

RIS di bawah Presiden Soekarno. Disamping itu mereka secara sepihak 

memutuskan hubungan dengan Negara Pasundan dan menempatkan kembali 

daerahnya menjadi daerah kekuasaan Republik.292  

Di Tasikmalaya pada tanggal 5 Maret 1950 beribu-ribu rakyat 

mengadakan rapat umum di Alun-Alun Tasikmalaya. Dalam rapat tersebut rakyat 

Tasikmalaya menyatakan kesetiaannya kepada RI dan mendesak pemerintah RIS 

untuk secepatnya menyerahkan kekuasaan di Jawa Barat kepada Gubernur sipil 

RI.293 

Di Bandung, Ibukota Negara Pasundan, pada tanggal 8 Maret 1950 di 

depan Gedung Parlemen Pasundan, beribu-ribu rakyat Jawa Barat mengadakan 

demonstrasi menuntut peleburan Negara Pasundan  ke dalam RI. Mereka berarak 

mengelilingi Kota Bandung sambil membawa slogan-slogan yang berisi tuntutan 

pembubaran Negara Pasundan dan pengembalian Jawa Barat ke dalam kekuasaan 

RI. Mereka menuju ke Gedung Parlemen Pasundan , yang pada waktu itu sedang 

dilangsungkan  sidang wakil-wakil daerah Jawa Barat untuk menentukan status 

Jawa Barat. Dalam aksi ini Sewaka, Komisaris RIS untuk Jawa Barat berpidato 

membakar semangat unitarisme rakyat Jawa Barat.294 

Lebih jauh sebelum diresmikannya RIS terjadi juga suatu mosi-mosi dari 

rakyat yang ditujukan kepada Pemerintah Pasundan. Yaitu pengajuan mosi dari 42 

desa di Ciamis yang menuntut Supaya Pasundan dijadikan sebuah propinsi. Mosi 

                                                
292 Pemandangan, 11 Pebruari 1950. 
 
293 Harian Indonesia, 10 Maret 1950. 
 
294 Harian Indonesia, 9 Maret 1950. 
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berupa 42 pucuk surat itu diserahkan kepada Pemerintah Pasundan dan Republik 

yang ditandatangani seluruh kepala desa. Dalam surat-surat tersebut dinyatakan 

kehendak rakyat setelah mengadakan rapat-rapat yang  tetap taat kepada Republik 

dan menyokong suara-suara di parlemen sementara Pasundan yang menginginkan 

supaya Negara Pasundan dijadikan propinsi dari RI. Dijelaskan pula bahwa 

keterangan pemerintah Pasundan yang menyatakan daerah-daerah yang diduduki 

TNI tetap menjadi daerah Pasundan, sehingga oleh rakyat hal tersebut sangat 

dicela.295 

Pengeluaran resolusi-resolusi dan mosi-mosi menuntut dibubarkannya 

Negara Pasundan keluar hampir dari segenap elemen masyarakat yang ada di 

Jawa Barat. Seperti halnya dari organisasi-organisasi rakyat yang ada di Jawa 

Barat turut serta juga menuntut pembubaran Negara Pasundan. Dalam wadah 

bersama dengan nama Gabungan Organisasi Rakyat yang diketuai oleh M. Isa 

Anshary, atas nama Dewan Pimpinan Gabungan Organisasi Rakyat (GOR), pada 

tanggal 24 Januari 1950 menjelaskan pernyataan yang memutuskan bahwa GOR : 

1. Menyatakan tidak percaya kepada Pemerintah Pasundan (Wali Negara 
dan Kabinet). 

2. Menuntut supaya Wali Negara Pasundan menyerahkan mandatnya 
kepada Presiden RIS. 

3. Menuntut supaya Daerah Pasundan yang sekarang berstatus negara itu, 
untuk sementara (overgangsphase) langsung dipimpin oleh Pemerintah 
RIS, yakni menempatkan  seorang komisaris tinggi. 

4. Dimana keadaan telah memungkinkan, selekas-lekasnya penetapan 
status dari daerah yang sekarang  disebut Pasundan oleh rakyat dengan 
cara demokratis.296 

 

                                                
295 Berita Indonesia, 13 Desember 1949. 
 
296 Berita Indonesia, 25 Januari 1950. 
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Di akhir pernyataannya GOR juga mencoba menenangkan kepada seluruh 

rakyat Indonesia supaya tetap tenang dalam menghadapi segala proses kejadian 

sebagai kelanjutan revolusi kerakyatan menuju Kesatuan Negara Indonesia.297 

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa di akhir 1949 dan awal 1950 nasib 

Negara Pasundan sudah berada di ujung tanduk. Seluruh rakyat Jawa Barat 

menentang negara buatan Belanda tersebut dan menuntut segera dilikuidasi. Bagi 

rakyat Jawa Barat keberadaan Negara Pasundan tidak banyak membawa 

perubahan berarti, bahkan semakin menjadi kacau balaunya ketentaraman dan 

keamanan.  

Dari seluruh mosi-mosi, dan resolusi-resolusi serta demontrasi-

demonstrasi yang dilakukan rakyat Jawa Barat terdapat satu sinergi dengan usaha 

integrasi politik TNI. Hal itu membuktikan bahwa apa yang direncanakan TNI 

untuk melikuidasi Negara Pasundan secara nyata dari bawah dapat terlaksana. 

Keberhasilan TNI dalam mempersiapkan dan memberikan dukungan kepada 

rakyat Jawa Barat agar menentang Negara Pasundan tidak lepas dari peran dan 

fungsi TNI pada saat itu.  

Sebagian besar usaha indoktinasi TNI terhadap rakyat Jawa Barat berhasil. 

Faktor ketentraman dan keamanan menjadi alasan rakyat Jawa Barat mendukung 

TNI. Rakyat Jawa Barat lebih merasa aman jika wilayahnya ditempati oleh tentara 

Republik. Sebaliknya mereka sangat cemas dan khawatir jika wilayahnya dikuasai 

pihak-pihak di luar Republik seperti halnya DI/TII. Dapat diketahui juga di sini 

keterlibatan TNI dalam memberikan dukungan kepada rakyat Jawa Barat. 

                                                
297 Ibid. 
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Diantaranya dengan memfasilitasi seluruh usaha-usaha likuidasi yang 

dilakukannya oleh rakyat.  

Menuju Integrasi : Peleburan Negara Pasundan ke Dalam RI 

Dalam tuntutan-tuntutan tersebut ada kecenderungan umum untuk 

membubarkan Negara Pasundan dan menggabungkan ke dalam Republik, dan 

bukan ke dalam RIS sendiri. Tampaknya rakyat yang mengajukan mosi-mosi itu 

memandang bahwa RI merupakan buah perjuangan murni bangsa Indonesia yang 

harus ditegakkan, sedangkan RIS hanyalah hasil rekayasa kaum kolonial 

Belanda.298  Dari pihak elite politik, hal itu dapat diterima, karena penggabungan 

ke dalam RI merupakan satu-satunya jalan yang cepat dan teratur untuk segera 

membentuk negara kesatuan.299 

Menyadari keadaan rakyat Jawa Barat yang sudah tidak menginginkan 

Negara Pasundan, pada tanggal 30 Januari 1950 di hadapan Sidang Parlemen, 

Wali Negara Pasundan  menyatakan niatnya untuk menyerahkan mandatnya 

kepada parlemen Pasundan.300 Hal itu dimaksudkan pula untuk mencegah agar 

tuntutan-tuntutan rakyat tidak berubah menjadi tindakan-tindakan brutal dan 

untuk menghindarkan terjadinya krisis politik yang lebih hebat lagi, lebih-lebih 

setelah terjadinya pemberontakan APRA di Jawa Barat.301 Baru pada tanggal 9 

Pebruari 1950 Wiranatakusumah resmi meletakan jabatannya dan 

                                                
298 George M. T. Kahin, 1995, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia (terjemahan), 

Surakarta-Jakarta : Sebelas Maret University Press dan Pustaka Sinar Harapan, halaman 570-572. 
 
299 DISJARAHDAM VI Siliwangi, 1968, Siliwangi dari Masa Ke Masa, Jakarta : Fakta 

Mahjuma, halaman 382. 
 
300 Berita Indonesia, 31 Januari 1950. 

 
301 Kementrian Penerangan, 1953, Republik Indonesia Propinsi Djawa Barat, halaman 

162. 
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menyerahkannya  kepada Juarsa, Ketua Parlemen Pasundan.302 Berhubung dengan 

ini, maka Presiden RIS mengeluarkan Besluit (Undang-Undang Darurat No. 10 

tahun 1950) tanggal 4 Februari 1950 yang isinya seluruh pemerintahan Pasundan 

diserahkan pada RIS, dan Sewaka sebagai Gubernur Jawa Barat RI diangkat 

menjadi Komisaris yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan pusat.303 

Pada tanggal 10 Pebruari 1950 di rumah kediaman Wali Negara Pasundan 

dilangsungkan serah terima kekuasaan Pemerintah Pasundan kepada Komisaris 

RIS yaitu Sewaka.304 Sejak Sewaka menjabat sebagai Komisaris RIS diadakan 

usaha-usaha untuk mengembalikan Jawa Barat kepada RI. Sewaka membekukan 

Pemerintahan Pasundan. Diadakanlah rapat besar di Bandung yang dihadiri oleh 

wakil-wakil dari kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Barat. Rapat ini diadakan 

pada 8 Maret 1950, yang kemudian menghasilkan suatu kesepakatan yaitu 

dibubarkannya Negara Pasundan dan kembali Jawa Barat bersatu dengan 

Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta. Dengan keputusan ini, maka 

berakhirlah pemerintahan Negara Pasundan. 

Menteri Urusan Dalam Negeri RIS ditugaskan untuk menjalankan 

kebijaksanaan yang dijalankan oleh Kabinet RIS mengenai pengoperan urusan 

pemerintahan di negara-negara bagian. Tindakan Pemerintah Federal untuk 

menempatkan negara-negara bagian tersebut langsung di bawah kekuasaan 

Pemerintah Federal dengan penempatan Komisaris Pemerintah, tidaklah berarti 

                                                
302 Berita Indonesia, 10 Pebruari 1950. 
303 Robert Bridson Cribb, 1990, Gejolak Revolusi di Jakarta Pergulatan Antara Otonomi 

dan Hegemoni, terjemahan Hasan Basri, Jakarta : Grafiti, halaman 198. 
 

304 Berita Indonesia, 11 Pebruari 1950. 
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menyimpang dari ketentuan UUDS RIS yang mengakui azas federasi.305 Hal itu 

disebabkan karena pemerintah negara bagian tersebut tidak sanggup lagi 

mengatasi kesulitan politik yang timbul, maka terpaksa Pemerintah Federal 

mengambil tindakan darurat untuk menghindari terjadinya kekacauan politik yang 

lebih runyam lagi di negara bagian tersebut. 

Dengan diserahkannya Negara Pasundan kepada Komisaris RIS Sewaka, 

berakhirlah riwayat Negara Pasundan. Akhirnya usaha-usaha likuidasi TNI dari 

bawah dengan segala kekuatanya menggerakan rakyat Jawa Barat terbukti efektif 

mendorong digabungkannya negara bagian tersebut kepada RI. Dan untuk proses 

integrasi selanjutnya menjadi bagian urusan konstitusional. Oleh para elite sipil 

Republik bersama-sama dengan cepat menggabungkan kembali seluruh negara 

bagian yang dilikuidasi kepada RI. Pada perkembangannya tinggal RI satu-

satunya negara bagian dalam RIS. Cita-cita nasional terbentuknya Negara 

Kesatuan dengan batu loncatan RIS terwujud dengan adanya kedaulatan penuh 

atas RIS tersebut. Seperti yang dikatakan Bung Karno memang politik Tracee 

Baru menghendaki seperti itu. Kedaulatan penuh dari Belanda kepada RIS tidak 

bisa tidak. Karena Bung Karno berkeyakinan setelah penyerahan kedaulatan 

tersebut Belanda berangsur-angsur meninggalkan Indonesia. Hal itulah pula yang 

meyakinkan Bung Karno bahwa usaha-usaha ke arah negara kesatuan akan 

tercapai. Karena dengan begitu RIS benar-benar menjadi urusannya bangsa 

Indonesia. Maka dari negara bagian yang paling Republiken tersebut, RI satu-

satunya negara bagian yang sudah lengkap dengan seluruh kelengkapan 

negaranya. Walaupun TNI di dalam RIS menjadi APRIS, tidak mengubah cita-

                                                
305 Ide Anak Agung Gde Agung, 1985, Dari Negara Indonesia Timur ke Republik 

Indonesia Serikat, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, halaman 701-702. 
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citanya yang republiken sejati. TNI tidak akan terus membiarkan keberadaan 

negara-negara bagian. Karena bagi TNI RI satu-satunya negara yang sesuai 

dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. 

Setelah seluruh negara bagian dilikuidasi sehingga tinggal RI satu-satunya 

negara bagian. Maka untuk mengubah negara federal menjadi negara kesatuan 

kembali tersebut ditempuh para pempimpin RI lewat jalur konstitusi. Dengan 

merubah konstitusi UUD RIS tersebut maka dengan mudah Indonesia akan 

kembali menjadi negara kesatuan. Dan memang hal itulah yang diambil sebagai 

langkah yang tidak menyalahi aturan tata negara. Pada akhirnya UDD RIS 

tersebut dirubah menjadi UUDS 1950. Saat itulah NKRI terwujud kembali seperti 

yang diamanatkan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Berakhir pulalah riwayat 

RIS dan dimulailah saat itu Indonesia menapaki babak-babak baru berikutnya 

yang penuh dengan perjuangan dan masih terwarnai jiwa-jiwa revolusi. Seakan 

semangat Indonesia terus berevolusi seperti slogan Soekarno “Revolusi belum 

selesai”, menjadikan RI berikutnya sangat-sangat benci dengan hal yang berbau 

Barat terlebih dengan neoimperialismenya. 

Walaupun Negara Pasundan telah dibubarkan, pergolakan di Jawa Barat 

masih tetap ada, yaitu Gerakan Darul Islam Kartosuwiryo yang memproklamirkan 

berdirinya Negara Islam Indonesia. Menurut Karl D. Jackson, keikutsertaan rakyat 

dalam pemberontakan DI ini karena keterkaitan jaringan yang lama antara rakyat 

dengan pemimpinnya yang memiliki kewibawaan tradisional. Bukan kepercayaan 

pribadi terhadap agama yang menyertai pemberontakan.306 

                                                
306 K. D. Jackson, op.cit., halaman 334-335. 
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Kartosuwiryo sebagai pemimpin dari gerakan ini telah mampu 

membangun suatu jaringan hubungan kewibawaan tradisional. Kewibawaan 

tradisional merupakan jenis kekuasaan. Kekuasaan didefinisikan secara prilaku 

sebagai  interaksi antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok di mana pada 

saat tertentu seorang pelaku (yang mempengaruhi) mengubah perilaku kedua 

(yang dipengaruhi). Jadi dalam kewibawaan tradisional kepatuhan bersifat taklid 

tidak ada perjanjian apa-apa atau tanpa perhitungan.307 Dengan konsep seperti 

inilah DI/TII di Jawa Barat menjadi suatu gerakan yang cukup kuat dan relatif 

bertahan lama. 

Jika dalam likuidasi Negara Pasundan TNI berdiri di belakang layar dalam 

menggerakan rakyat atau mendikte usaha-usaha unitaris di Jawa Barat308,  maka 

penyelesaian Gerakan DI/TII oleh TNI dilakukan dengan secara terbuka. 

Walaupun memang tetap saja TNI mengedepankan rakyat Jawa Barat dengan 

menjadikannya sebagai tameng hidup dalam operasi Pagar Betis. Dengan cara 

seperti ini TNI berhasil membendung gerakan DI/TII. Pada tanggal 4 Juni 1962 

Kartosuwiryo berhasil ditangkap di tempat persembunyiaannya di sebuah lembah 

antara Gunung Sangkar dan Gunung Beber. Dengan demikian berakhirlah 

Gerakan Darul Islam selama 13 tahun.309 

Seakan merasa paling hebat, Soekarno di tahun 50-an dan 60-an benar-

benar melakukan loncatan-loncatan politik baik nasional maupun internasional. 

Setelah menjadi NKRI pun RI masih memiliki banyak persoalan politik, yaitu 

                                                
307 Ibid., halaman 201. 
 
308 Merdeka,  24 Juni 1950. 
 
309 Holk H. Dengel, 1995, Darul Islam dan Kartosuwiryo, Angan-angan yang Gagal, 

Jakarta : Sinar Harapan, halaman 192-194. 
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masalah sempalan RI (DI/TII) dan masalah Irian Barat. Sementara Irian Barat 

dengan mudah direbut menjadi bagian RI. Masalah DI/TII cukup menjadikan RI 

kewalahan dan banyak menguras amunisi TNI. Sementara itu juga ketika di 

Malaysia akan dijadikan negara federal oleh Inggris, Soekarno seakan tidak ingin 

melihat nasib yang sama dengan Indonesia bagi Malaysia, serta merta menyatakan 

konfrontasi dengan Malaysia. Akhirnya kekuatan militer pun dikerahkan ke 

Rimba Sigalaya untuk menghadapi kekuatan Inggris. Namun sayang walaupun 

Ahmad Yani menyanggupi menguasai Malaysia dalam waktu cepat, rencana 

menjadi pahlawan Malaysia itu tidak terwujud, karena  di dalam negeri sendiri 

pecah intrik politik antara militer, Soekarno, dan PKI. Meletuslah G 30 S, pada 

akhirnya rencana konfrontasi itu sirna dan dengan terpaksa operasi Rimba 

Sigalaya ditarik kembali. Berarti revolusi yang dibangga-banggakan Soekarno itu 

akhirnya memakan dirinya sendiri. Orde Lama Soekarno berakhir dengan 

bergulirnya Supersemar dan naiklah Soeharto. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

 

 

Keterlibatan tentara dalam politik telah terjadi sejak awal kemerdekaan, 

dan banyak tentara yang berasal dari elemen-elemen politik yang secara spontan 

ingin mempertahankan kemerdekaan dengan mengangkat senjata melawan 

penjajah. Pada masa agresi Belanda, tentara juga melakukan peran pemerintah, 

karena ada pemerintahan daerah yang tidak bisa berfungsi disebabkan situasi 

perang kemerdekaan, kemudian tentara melaksanakan fungsi pemerintah itu. 

Peran tentara pada masa ini memang diperlukan dan bersifat positif, untuk 

menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang telah diproklamasikan. 

Sifat spontanitas tentara dalam melibatkan diri dalam politik itu pada masa 

selanjutnya menjadi kebiasaan, bahkan dianggapnya sebagai haknya juga, 

ditambah lagi dengan diberlakukannya keadaan darurat perang yang memberi 

legitimasi tentara untuk melakukan peran di luar fungsinya sebagai alat 

pertahanan. 

Perjuangan kemerdekaan Indonesia telah menjadikan TNI berperan dan 

berpengaruh besar dalam bidang ketentaraan dan politik. Mereka melakukan 

perlawanan bersenjata, di samping berpartisipasi menjalankan tugas 

pemerintahan, ekonomi, administrasi umum dan lainnya. 
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Semenjak awal kemerdekaan yang dilanjutkan dengan pertikaian antara 

Indonesia dan Belanda, ada perbedaan strategi yang dipilih oleh pemimpin politik 

dengan tentara. Pemimpin politik memilih strategi diplomasi yang berhati-hati, 

sedangkan tentara memilih perjuangan bersenjata. Pemerintah lebih fleksibel, 

bahkan kadang-kadang meninggalkan prinsip, sedangkan tentara teguh dengan 

pendiriannya. Seperti ketika pemerintah sesudah Persetujuan Renville mengakui 

“negara federalis” buatan Van Mook, TNI tetap menyusun kekuatan dalam rangka 

persiapan menyatukan Republik Indonesia. Ketika Republik Indonesia Serikat 

(RIS) terbentuk, TNI berusaha dan bertindak aktif untuk menghilangkan 

keberadaan “negara boneka” itu secara nyata dari bawah. 

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan akhir mengenai kajian 

politik pemerintah dalam upayanya melikuidasi tatanan federal di Indoensia. 

Pertama, pemimpin politik sipil RI sejak awal telah memprediksikan mau tidak 

mau RI harus menjadi negara bagian dahulu dari RIS sebagai tuntutan Belanda. 

Melihat bahwa dengan pengakuan RIS, dengan begitu berarti RIS hanya satu-

satunya negara federal di Indonesia. Pada akhirnya dengan begitu Belanda pun 

menarik tentaranya sedikit-demi sedikit dari Indonesia. Hal tersebut menjadikan 

suatu jalan atau rencana baru untuk tetap mengukuhkan NKRI. Sebenarnya hal itu 

oleh Soekarno sejak diangkatnya menjadi presiden RIS telah terbersit untuk 

menjalankan politik “Tracee Baru”, yaitu akan berusaha terus-menerus menarik 

RIS lurus sehingga sejalan dengan cita-cita Proklamsi dan UUD 1945 bahwa 

negara Indonesia berbentuk negara kesatuan. 

Pada waktu Agresi Belanda II dan berhasil menguasai Yogyakarta dan 

berhasil menangkap dan menawan pemimpin RI dan pejabat-pejabatnya, praktis 
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kekuasaan sipil RI vaccum. Peristiwa tersebut dijadikan propaganda oleh Belanda 

bahwa RI sudah tidak ada. Namun sebelum tertangkapnya pemimpin RI tersebut, 

Soekarno mewasiatkan kepada Panglima Besar Sudirman untuk terus melanjutkan 

perang gerilyanya. Sementara itu juga RI telah menyusun siasat dengan terlebih 

dahulu membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan 

Presiden Syafrudin Prawiranegara di Bukittinggi Sumatera Barat, sehingga 

walaupun pemimpin RI ditangkap Belanda, RI tidak serta merta tiada. Sementara 

itu juga dari pihak militer RI melihat hal itu, langsung mengambil sikap inisatif 

untuk mengisi kekosongan pemerintahan sipil menggantinya dengan membentuk 

pemerintahan militer. 

Sejak dibentuknya pemerintahan inilah sebenarnya berjalan usaha-usaha 

ke arah politik tandingan untuk melawan politik Belanda yang licik. Dengan 

adanya pemerintahan militer di seluruh Jawa usaha-usaha ke arah tersebut 

berjalan cukuf efektif. Begitu juga dengan pemulihan kembali Jawa Barat yang 

sejak Agresi Belanda I diduduki sampai harus ditinggalkan hijrah Divisi Siliwangi 

akibat perundingan Renville dengan demarkasi Van Mook-nya yang menyudutkan 

RI. Sejak pendudukan Belanda di Jawa Barat terlebih lagi Belanda tidak tinggal 

diam saja. Van Mook terus-menerus mendorong pembentukan sebuah negara di 

Jawa Barat untuk nantinya dimasukan sebagai negara bagian RIS setelah KMB. 

Menghendaki Belanda atas Jawa Barat agar menjadi negara tersendiri, berdirilah 

Negara Pasundan pada tahun 1948 dengan Wali Negara seorang republiken, R. A. 

A. Wiranatakusumah.  

Dalam pemerintahan militer sendiri ternyata telah merancang usaha-usaha 

penglikuidasian atas Negara Pasundan di Jawa Barat. Melalui pemerintahan di 
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Jawa Barat di bawah Gubernur Militer IV (Divisi Siliwangi), Kolonel Sadikin 

telah menunjuk Let Kol A. Gani sebagai perwira yang mengusahakan langkah-

langkah politik untuk penglikuidasian Negara Pasundan. 

Walaupun memang penglikuidasian Negara Pasundan itu secara 

konstitusional oleh RIS yang dilebur ke dalam negara bagian RI. Haruslah dilihat 

pula bahwa untuk menuju konstitusional itu sendiri militer berada di “belakang 

layar”. Militer bertindak sebagai pemicu dari “peledak” yang telah ada (rakyat 

Jawa Barat). Di sini militer menggunakan politik propaganda atau indoktrinasi 

terhadap rakyat Jawa Barat, yang memang harus menentukan pilihannya. Apakah 

mendukung RI atau mendukung Negara Pasundan. Kalau mendukung RI berarti 

harus mendukung TNI sepenuhnya, jika mendukung Negara Pasundan berarti 

telah menjadi musuh RI dan siap-siap berhadapan dengan TNI. 

Perlu dilihat bahwa pengaruh Negara Pasundan di Jawa Barat tidak begitu 

mengakar kuat di tataran rakyat bawah. Hal itulah yang menjadikan TNI dengan 

mudah untuk melakukan mobilisasi massa rakyat desa. Begitu juga dengan tentara 

Belanda yang tidak sampai masuk ke distrik-distrik di Jawa Barat. Ini  juga 

menjadi penyokong TNI untuk melakukan politik penguasaan wilayahnya. 

Dengan membentuk KODM (Komando Onder Distrik Militer di Kecamatan-

kecamatan) militer berhasil berkerjasama dengan Camat dan para lurah. Dengan 

begitu de facto rakyat Jawa Barat serta merta RI walaupun de jure Negara 

Pasundan. 

Pada akhirnya politik militer yang mengutamakan indoktrinasi itu 

membuahkan hasil. Sebulan setelah diserahkannya kedaulatan oleh Belanda 

kepada RIS, reaksi penolakan pun mencuat ke permukaan. Berbagai elemen 
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masyarakat di Jawa Barat menyatakan menuntut pembubaran Negara Pasundan 

yang dianggap sebagai kaki tangan penjajah Belanda. Di bawah hantaman 

penentangan dengan demontrasi-demontrasi massa, pernyataan-pernyataan 

melalui mosi-mosi, resolusi-resolusi, dan bahkan sampai pada tindakan yang 

mengarah pada revolusi sosial. Keadaan yang memanaskan situasi politik Jawa 

Barat berimbas juga perhatiannya kepada berbagai pihak yang terkait. Sampai 

pada tahap pembekuan Pasundan oleh RIS dan berujung dengan peleburan 

kembali kepada RI yang dimotori Sang Unitaris Muhamad Yamin. 

Terjadinya gerakan unitaris Pasundan ke RI merupakan langkah menuju 

tercapainya negara kesatuan. Yang sudah lama diidam-idamkan. Bagi Belanda 

sendiri dengan adanya gerakan unitaris dari RI memandang bahwa RI bersikap 

tidak jujur. Menjadi jelas sudah bahwa apa yang digariskan Soekarno untuk 

menarik garis lurus RIS sesuai dengan cita-cita negara sebelumnya yaitu negara 

kesatuan akhirnya terwujud. Kesemuanya itu tidak lepas dari campur tangan pihak 

militer, dalam hal ini TNI. Walaupun memasuki ranah politik, dengan 

pemerintahan militernya TNI mampu membuktikan bahwa RI tidak bisa 

dihilangkan begitu saja oleh Belanda. 
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