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Menganalisis perjuangan bangsa lndonesia sejak proklamasi hingga lahirnya 0rde Baru.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
1. Menganalisis peristiwa-peristiwa penting sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Mengidentifikasi pembentukan badan-badan kelengkapan negara Republik lndonesia.
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Peristiwa-peristiwa Penting Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945

1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan lndonesia @PAPK)

Sampai pertengahan tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sudah sangat terdesak.
Bahkan, di berbagai medan pefiempuran Jepang menderita kekalahan. Pada tanggal 7 September 1944

dalam Sidang Parlemen Jepang di Tokyo, Perdana Menteri Kuniaki Koiso memberikan janji "kemerdekaan

di kelak kemudian hari" kepada rakyat lndonesia. Hal ini dilakukan agar rakyat lndonesia tidak memberontak
dan Jepang kehilangan negara jajahannya.

Pada tanggal 1 Maret 1945 penguasa pemerintah pendududukan Jepang diJawa, Letjen Kumakichi
Harada, mengumumkan tertentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan lndonesia
atau BPUPKI (Dokuitsu Junbi Cosaka4, yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.

Hal ini dilatarbelakangi oleh mendaratnya tentara Sekutu di lndonesia, terutama di daerah-daerah
penghasil minyak, seperti Tarakan dan Balikpapan.

Anggota BPUPKI terdiri atas enam puluh orang anggota, ditambah tujuh orang anggota Jepang
sebagai pengurus istimewa yang menghadiri setiap sidang badan tersebut, tetapi mereka tidak memiliki
hak suara. BPUPKI memiliki tugas untuk mempelajari dan menyelidiki berbagai hal penting yang
menyangkut tata pemerintahan negara lndonesia merdeka.

Peresmian/pelantikan anggota BPUPKI, baru dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung
Chuo Sangiln, Jakarta. Pelantikan itu dihadiri oleh seluruh anggota dan pembesar Jepang, yaitu Jenderal
Itagaki dan Jenderal Yaiciro. Pada saat itu, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Hinomaru.
Peristiwa tersebut telah mengakibatkan bangkitnya semangat para anggota BPUPKI dalam usahanya
untuk mempersiapkan kemerdekaan lndonesia.
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dibentuk, BPUPKI telah mengadakan dua kali sidang, yaitu:

a. Sidang perlama (29 Mei- 1 Juni 1945)

Dalam sidang pertama BPUPKI, dibicarakan masalah dasar negara lndonesia. Pada sidang pertama,

muncul tiga tokoh pembicara yang mengemukakan konsepnya. Tokoh-tokoh tersebut adalah Mr. Muh.

Yamin, Prof, Dr. Mr. Soepomo, dan lr. Soekarno.

Pada tanggal 29 Mei 1945, dalam pidatonya Mr. Muh. Yamin mengemukakan "Lima Asas Dasar

Kesatuan Republik lndonesia" sebagai berikut.

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ketuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Ra$at

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo mengemukakan "Dasar-Dasar untuk lndonesia

Merdeka' sebagai berikut.

1. Persatuan

2. Kekeluargaan

3, Keseimbangan lahir dan batin

4. Musyawarah

5. Keadilan ra$at

Pada tanggal 1 Juni 1945, lr. Soekarno mengemukakan tentang "Dasar Negara lndonesia Merdeka'

yang juga terdiri atas lima dasar sebagai berikut.

1. Kebangsaan lndonesia

2. lnternasionalisme atau Peri Kemanusiaan

3. Mufakat atau demokrasi

4. Kesejahteraansosial

5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Kelima asas itu disusun atas petunjuk seorang ahli bahasa dan oleh lr. Soekarno diberi nama Pancasila,

kemudian diusulkan menjadi dasar negara lndonesia.

Dalam masa sidang tersebut belum didapat kata sepakat mengenai dasar negara lndonesia. Oleh

karena itu, sebelum persidangan pertama selesai, diadakan reses selama satu bulan lebih. Sebelum

memasuki reses, Badan Penyelidik membentuk suatu panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang

sehingga dikenal dengan "Panitia Sembilan", yang terdiri atas lr. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A.

Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr, Achmad Soebardjo, K.H.A.

Wachid Hasjim, dan Mr. Muh. Yamin. Panitia ini diketuai oleh lr. Soekarno. Mereka menghasilkan suatu

rumusan yang menggambarkan asas dan tujuan terbentuknya negara lndonesia merdeka, yang akhirnya

diterima dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Oleh Muh. Yamin, rumusan "Panitia Sembilan" itu

diberi nama Piagam Jakarta alau Jakafia Chafter.

Di dalam Piagam Jakarta, alinea ke-4 dirumuskan lima asas falsafah negara lndonesia sebagai

berikut.



! Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/penruakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat lndonesia.

Setelah mengalami beberapa perubahan, terutama rumusan sila pertama dasar negara, piagam
Jakaila kemudian dijadikan Pembukaan UUD 1945.

Pada sidang kedua ini, BPUPKI telah membentuk tiga buah panitia, yaitu:
1. Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh lr. Soekarno.
2. Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta.
3. Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso.

Dalam sidang yang kedua, dibahas rancangan Undang-Undang Dasar 1g45 dan menyetujui bahwa
Pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarla. Panitia kemudian membentuk "panitia kecil,,yang diketuai
oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo untuk merumuskannya, Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1g4S, lr. Soekarno
melaporkan hasil panitia kecil yang terdiri atas tiga hal kepada sidang, ketiga hal tersebut adalah
sebagai berikut.

1. Pernyataan lndonesia merdeka.
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar.
3. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar.

Sidang BPUPKI menerima bulat hasil kerja panitia kecil dan setelah BpUpKl menyelesaikan
tugasnya maka pada tanggal 7 Agustus 1945, badan tersebut dinyatakan bubar dan digantikan oleh
Panitia Persiapan Kemerdekaan lndonesia (ppKl).

'embentul.

Sebagai pengganti BPUPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945 Pemerintah Jepang membentuk ppKl
alau Dokuritsu Junbi lnkai. Kemudian tiga tokoh Pergerakan Nasional, lr. Soekarno, Drs. Moh. Hatta,
dan Dr. K.B.T. Radjiman Wedyodiningrat berangkat ke Dalat (Vietnam Selatan) atas panggilan Jenderal
Terauchi, Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara. Dalam perlemuannya tanggai 12 Agustus 1g45,
Jenderal Terauchi menyampaikan kemerdekaan kepada lndonesia (direncanafan paOa" tanggal 24
Agustus). wilayah lndonesia akan meliputi seluruh bekas Hindia Belanda.

Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang terdiri atas wakil-wakil dari seluruh lndonesia, dengan
rincian dua belas orang wakil dari Jawa, tiga orang wakil dari Sumatra, dua orang wakil dari Sulawesi,
dan seorang wakil dari golongan penduduk Cina, Rapat pembentukan PPKI men-gangkat lr. Soekarno
sebagai ketua, wakil ketua Drs. Moh. Hatta, sedangkan Mr. Ahmad Subardjo diangkit s6Oagai penasihat.
Kemudian oleh orang lndonesia sendiri, PPKI ditambah enam orang lagi, yaitJ Wiranatikusumah, Ki
Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, lwa Kusumasumantri, dan Acmad Soebardjo
tanpa seizin Pemerintah Jepang. Dengan demikian, PPKI diambil alih oleh pemimpin-pemimpin
lndonesia dari badan bentukan Jepang menjadi alat perjuangan rakyat lndonesia sendiri.

Pada tanggal 14 Agustus 1945, lr. soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Dr. K.R.T. Radjiman
Wedyodiningrat telah kembali dari Dalat ke lndonesia dan sementara itu, Jepang telah menyerah
kepada Sekutu. Sejak saat itu PPKI dijadikan badan nasional untuk mewujudkan kemeriekaan lndonesia.

:,oklamasi 17 Agustus 1945 ...
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Pada waktu itu, Maeda telah berusaha untuk membujuk angkatan darat agar mengendalikan secara
efisien orang bawahan pemerintah militer demi mencegah sikap apriori dan masa boOJh yang mendalam
dari rakyat lndonesia terhadap orang-orang Jepang

Berkat campur tangan pribadi Maeda dan atas permintaan Achmad Soebardjo, banyak tokoh
pergerakan nasional yang disekap dan disiksa oleh Kempetai (Polisi Militer Jepang) dibebaskan. Secara
umum dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan Maeda telah banyak memberikan sumbingan sangat berharga
dan menguntungkan bagi para pemimpin nasional. la dapat memahami aspirasi rat<yat untJt merdeka.
Oleh karena itu, Maeda membantu perjuangan rakyat lndonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Hal itu
terbukti dari sikap Maeda untuk menyediakan rumahnya menjadi tempat merumuskan naskah pioklamasi.

Pada malam itu juga, para anggota PPKI yang berjumlah dua puluh satu orang kemudian ditambah
enam orang anggota tanpa sepengetahuan Jepang, berhasil dikumpulkan bersama-sama pemimpin-
pemimpin pemuda untuk membicarakan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan lndonesia. Sebelum itu,
lr. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta terlebih dahulu menemui Somubuco (Kepala pemerintahan Umum)
Mayor Jenderal Nisyimura untuk menanyakan sikap Pemerintahan Jepang mengenai pelaksanaan
proklamasi kemerdekaan lndonesia. Mayor Jenderal Nisyimura memberikan jawaban bahwa pemerintah
Jepang sudah menyerah kepada tentara Sekutu dan diperintahkan harus mempertahankan status quo
sampai tentara Sekutu mendarat di lndonesia, sehingga Pemerintah Jepang tidak mengizinkan
dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan lndonesia.

Dengan jawaban Jepang tersebut, memberikan keyakinan kepada lr. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
bahwa pendapat golongan pemuda benar, kemerdekaan harus segera dilaksanakan oleh bangsa lndo-
nesia sendiri dengan menggunakan kekuatan sendiri, lepas dari hal-hal yang berbau atau rencani Jepang.
Mereka kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk segera merumuskan teks pproklamasi kemerdekaan.
Mereka yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan adalah lr. Soekarno, Dr. Moh. Hatta, dan Mr.
Achmad Soebardjo, disaksikan oleh Sayuti Melik, Sukarni, B.M. Diah, dan Sudiro (Mbah). Setelah selesai,
konsep proklamasi (teks) yang ditulis tangan oleh lr. Soekarno dibacakan dihadapan para pemimpin
bangsa lndonesia yang menunggu di ruang depan. Mereka yang hadir menyetujui isinya, tetapi
memperdebatkan siapa yang akan menandatanganinya. Akhirnya pemuda bernama Sukarni mengusulkan
agar lr. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa lndonesia]Usul itu
diterima baik, kemudian konsep teks proklamsi itu diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh lr.
Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.

i::,.:.--,-,; :..,1 l'l' ' r,.r,-:..: | . .. ,

Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, udara Kota Jakarta sangat cerah. Di Jalan pegangsaan
Timur No. 56, Jakarta diadakan persiapan untuk Proklamasi Kemerdekaan lndonesia. paripemuda
tndonesia yang tergabung dalam Barisan Pelopor telah hadir untuk memenuhi detik-detik proklamasi,
sekaligus siap siaga apabila kemungkinan ada serangan dari pihak Jepang.

Tepat pada pukul sepuluh kurang lima menit, Drs. Moh. Hatta datang ke rumah Bung Karno dan
angsung masuk rumah menemui lr. Soekarno. Kedua pemimpin bangsa itu kemudian keluar menuju
'uang depan dengan langkah yang tegap dan tegas di depan pengeras suara atas nama bangsa lndonesia
rembacakan Proklamasi Kemerdekaan lndonesia, dengan pengantar sebagai berikut.

"Saudara-saudara sekalian !

Saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting
dalam sejarah kita.

r'oklamasi 17 Agustus 1945 ...



Berpuluh-puluh tahun kita bangsa lndonesia telah beriuang untuk kemerdekaan tanah air kita.

Bahkan, telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada

naiknya dan turunnya, tapijiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang usaha

kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya'

pada zaman Jepang tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada

hakikatnya, kita tetap ,e,iyrsrn tenaga kita sendiri dan percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang

tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita di dalam tangan kita

sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan

kuatnya,

Maka kamitadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka'pemuka rakyat lndone-

sia dari seluruh lndonesia. permusyawiratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekarang datanglah

saatnya untuk menyatakan kemerdekaan itu. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu.

Dengarkanlah Proklamasi kami!

Proklamasi

Kami bangsa lndonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan lndonesia. Hal'hal yang mengenai

pemindahin kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang

sesin gkat-si n gkatnYa.

Jakarta17-8- 1945

Atas nama bangsa lndonesia

Soekarno - Hatta

Demikian Saudara-saudara kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat

tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita! Negara merdeka. Negara

Republik lndonesia me-rdeka, kekal, dan abadi. lnsya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini'"

Setelah membaca naskah proklamasi, acara dilanjutkan dengan mengibarkan Sang Merah Putih di

halaman rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Bendera Sang Saka Merah Putih adalah

hasil jahitan lbu Fatmawati Soekarno. iengibar bendera saat itu adalah Suhud dan Latief Hendraningrat

dengin disaksikan oleh segenap hadirin dan diakhiri dengan menyanyikan lagu kebangsaan "lndonesia

Rayi,. Oi antara yang hadiimengikuti upacara dengn khidmat adalah Trimufti, Mr. A.G. Pringgodigdo, dan

Mr. Soedjono.
periitiwa yang bersejarah itu berlangsung dengan selamat, Ratusan pemuda kita, anggota Barisan

pelopor dengan senlata bambu runcing dan Pasukan Pembela Tanah Air (PETA) mengadakan penjagaan

di luar halaman gedung. Mereka berjiga-jaga terhadap kemungkinan datangnya serangan dari pasukan

Jepang yang masih ada di Jakarta'
proklamasi kemerdekaan bangsa lndonesia dilakukan dengan penuh tekad dan keyakinan, sefta

dilandasi dan dijiwai oleh suatu cita-cita luhur sebagaimana dirumuskan di dalam Pembukaan Undang'

Undang Dasar 1945. Berikut ini isi dari pembukaan UUD 1945'
,,B--ahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penlaiahan

di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,

Sejarah Xll
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Dan perjuangan kemerdekaan lndonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat
sentosa mengantarkan rakyat lndonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Negara lndonesia, yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur."

Berita proklamasi dikumandangkan ke seluruh pelosok tanah air dan ke segenap penjuru dunia oleh
pemuda yang bekerja di kantor berita dan pos serta telegrap dan telepon. Pemuda yang bekerja dijawatan
mengambil alih kekuasaan dari tangan bangsa Jepang, baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.
Termasuk semua milik Pemerintah Jepang, seperti gedung dan mobil dinyatakan menjadi milik Republik
lndonesia.

Pukul 10.00 pagi, proklamasi kemerdekaan diucapkan dengan khidmat. Hadirin mendengarkan dan
menyaksikannya dengan terharu dan gembira. Tidak sedikit di antara hadirin yang menitikkan air mata.
Mereka gembira dan penuh haru karena telah tiba pada puncak perjuangan kemerdekaan. Berabad-abad
lamanya pahlawan lndonesia melakukan perlawanan terhadap penjajahan, seperti Sultan Agung
(Mataram), Pangeran Wijayakrama, Sultan Hasanuddin, Kapiten Pattimura, Pangeran Mangkubumi, Untung
Suropati, Diponegoro, lmam Bonjol, Teungku Cik DiTiro, Cut Nyak Dien, Sisingamangarala, OokerWahidin,
Dokter Sutomo, H.O.S. Tjokroaminoto, dan Scudanco Supriyadi. Pada saat proklamasi cita-cita mereka
tenrvujud. lndonesia kini telah bebas dan merdeka.

5, Sambutan Bakyat lndonesia terhadap proklamasi

Peristiwa bersejarah itu (Proklamasi Kemerdekaan lndoensia) hanya berlangsung lebih kurang satu
jam dengan khidmat, sekalipun sangat sederhana. Seterusnya, peristiwa Proklamasi (emerdekaan lndo-
nesia yang telah meluas ke seluruh Jakarta segera disebarkan ke penjuru lndonesia. pada tanggal 17
Agustus pagi hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Badio dari Kantor Berita
Domei, Waidan B. Palenewen. la menerima teks tersebut dari seorang wartawan Domei bernama
Syahruddin. la lalu memerintahkan F. Wuz, seorang Markonis, untuk menyiarkan berita proklamasi itu
sebanyak tiga kali berturut-turut. Tetapi ketika ia tengah membaca teks itu untuk yang kedua kalinya,
seorang Jepang masuk ke ruang siaran sambil marah-marah karena berita tersebut telah tersiar ke seluruh
dunia. Siaran terpaksa dihentikan, namun Waidan Palenewen menyuruh F.Wuz untuk terus melanjutkan
penyiaran. Berita itu diulangisetiap setengah jam sampaipukul 16.00. Pimpinan tentara Jepang bersikeras
menyatakan penyiaran tersebut sebagai tindakan yang keliru. Akhirnya pada tanggal 20 Agustus 1945,
stasiun pemancar Domei disegel oleh Jepang.

Walaupun Kantor Berita Domei disegel, para pemuda terus berupaya mencari akal untuk membuat
pemancar baru dengan dibantu oleh Sukarman, Sutamto, Susilaharja, dan Suhandar. Sebagian pemancar
rtu dibawa ke rumah Waidan dan sebagian lagi ke Menteng 31. Akhirnya, tenruujudlah staiiun pemancar
caru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK l. Dari sinilah berita proklamasi itu terus berkumandang.

Rakyat sangat gembira menyambut berita tersebut. Suasana bahagia itu berlangsung selama berbulan-
bulan lamanya. Di Pulau Jawa yang adalah pusat kebangkitan nasional, luapan perasain itu terasa lebih
kuat. Bendera'bendera dan panji-panji berkibar di mana-mana. Kelompok tentara maupun kelompok liar
bersenjata berjalan hilir mudik dengan riang.

Maklumat Pemerintah tanggal 31 Agustus 1945 menetapkan pekik perjuangan "Merdeka" sebagai
salam nasionalyang berlaku mulaitanggal 'l September 1945. Teriakan kemerdekaan itu selalu menyertai
setlap orang dan menggema di mana-mana. Begitu pula semboyan "sekali Merdeka Tetap Merdeka, dan'Merdeka atau Mati." Ucapan-ucapan tersebut menunjukkan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan

"ekalipun 
nyawa menjadi taruhannya.

Peristiwa di atas merupakan bukti kebangkitan semangat moral bangsa lndonesia untuk siap
renghadapi segala bentuk tantangan, baik yang datang dari dalam maupun da4 luar, serta untuk
-empeftahankan dan mengisi kemerdekaan.
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Proklamasi Kemerdekaan lndonesia mengandung arli penting bagi kehidupan bangsa lndonesia.
Arti penting tersebut adalah sebagai berikut.

a. Puncak perjuangan kebangsaan yang membukikan adanya kematangan pemikiran. Berkat tekad
dan kekuatan sendiri, bangsa lndonesia berhasil menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari
penjajahan asing yang telah dideritanya selama tiga setengah abad. Sejak itu, lndonesia berhak
mengatur sendiri bangsanya dan mempeftahankan bangsanya dari segala macam bentuk gangguan.

b. Pelopor kemerdekaan bangsa Asia-Afrika, karena bangsa lndonesia merupakan bangsa pertama
yang merdeka setelah Perang Dunia ll.

c. Lahirnya Negara Kesatuan Republik lndonesia.

d. Dasar dan dorongan revolusi yang membawa kepada kebenaran asas dan tujuan.

e, Titik tolak pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera).

1k

Pada tanggal 19 September 1945, di Lapangan lkada, Jakarta telah diadakan rapat raksasa untuk
menyambut Proklamasi Kemerdekaan lndonesia. Acara rapat adalah menaikkan bendera Merah Putih

dan mendengarkan pidato Presiden Soekarno.

Ratusan ribu rakyat Jakarta dan sekitarnya datang membanjiri Lapangan lkada. Rapat yang
bersemangat membulatkan tekad dan mempertahankan kemerdekaan berlangsung juga walaupun tentara
Jepang menakut-nakuti dengan senapan dan bayonet terhunus. Di setiap sudut lapangan, tanktank
tentara Jepang berjaga-jaga. Akan tetapi, rakyat lndonesia tidak merasa gentar terhadap ancaman pasukan

Jepang tersebut.

Setelah rakyat lama menunggu dengan gelisah, Presiden Soekamo dan pemimpin yang lain tiba.
Akan tetapi, Presiden Soekarno tidak jadi berpidato. la hanya menyampaikan pesan, antara lain meminta
rakyat supaya tetap percaya kepada pemimpin, kemudian rakyat diminta pulang dengan tenang. Dengan

demikian, bentrokan dengan Jepang dapat dihindari.

Tindakan Presiden Soekarno itu amat bijaksana karena dapat meredam semangat rakyat yang siap
siaga apabila tentara Jepang mengganggu kelancaran jalannya rapat di Lapangan lkada. Rakyat
menyatakan satu tanah air dan satu tekad, yaitu merdeka.

Sumber. 30 Tahun Indonesta Llerdeka

Gambar 1 .1 Rapat raksasa di Lapangan lkada
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Adanya pemberitaan dan penyebarluasan berita tentang proklamasi disambut pula oleh seluruh
,akyat lndonesia di berbagai daerah, di antaranya:

I Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono lX dan Paku Alam Vlll

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Yogyakarla Kooti Hokokai (DPRD) mengadakan Sidang lstimewa

untuk menyambut pengumuman kemerdekaan lndonesia, berlempat di Gedung Museum Sono Budoyo.

Keputusan rapat istimewa itu, antara lain mendukung proklamasi lndonesia merdeka dan tunduk atas

perintah dariJakafta. Kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono lX serla Sri Paku Alam Vlll mengirimkan

kawat amanatnya, yang intinya menyatakan bahwa Daerah lstimewa Yogyakarla yang berbentuk

kerajaan itu berada di dalam wilayah Republik lndonesia.

Berikut ini adalah pernyataan Kesultanan Ngayogyakado Hadiningrat sebagai Daerah lstimewa dalam

Negara Republik lndonesia.

Kami, Hamengkubuwono lX, Sultan negeri Ngayogyakarlo Hadiningrat menyatakan hal berikut ini.

a. Bahwa negeri Ngayogyakarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa Bepublik

lndonesia.

b. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarto

Hadiningrat dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan
pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarto Hadiningrat mulai saat ini kami pegang seluruhnya.

c. Bahwa perhubungan antara Ngayogyakado Hadiningrat dan pemerintah pusat negara Hepublik

lndonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada

Presiden Republik lndonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarto Hadiningrat
mengindahkan amanat kami.

Ngayogyakafio Hadiningrat, 28 Puasa Ehe, 1876 (5 September 1945).

Hamengkubuwono lX

Piagam kedua tokoh dari Jawa Tengah yang masih sangat muda umurnya itu disambut sangat baik
: eh Pemerintah Bepublik lndonesia. Presiden Republik lndonesia kemudian mengirimkan utusan khusus
.,e Yogyakarta. Kedua utusan khusus itu adalah Menteri Negara Mr. Sartono dan Menteri Negara Mr.

',laramis. Mereka tiba pada tanggal 6 September'1945 untuk menyampaikan piagam kedudukan kedua

S' Paduka. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono lX berbunyi sebagai berikut.

Kami, Presiden Bepublik lndonesia, menetapkan:

lngkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, Senopati Ngalogo, Abdulrrahman Sayidin
Panotogomo, Kalifatullah ingkang kaping lX pada kedudukannya. Dengan kepercayaan, bahwa Sri
paduka Kanjeng segala pikiran, tenaga, jiwa, dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarla sebagai

cagian dari Republik lndonesia.

Jakarta, 19 Agustus 1945

Presiden Republik lndonesia

ttd

Soekarno
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Piagam kedudukan Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam Vlll berbunyi sebagai

berikut.

Kami, Presiden Republik lndonesia, menetapkan:

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam ingkang kaping Vlll pada kedudukannya, dengan

kepercayaan, bahwa Sri Paduka Kanjeng Gusti akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa, dan

raga untuk keselamatan daerah Paku Alaman sebagai bagian daripada Republik lndonesia.

Jakafta, 19 Agustus 1945

Presiden Republik lndonesia

ttd.

Soekarno

Sambutan rakyat Yogyakarla

Berita tentang proklamasi yang disiarkan lewat Kantor Berita Domei di Jakarta, pefiama kali diterima

oleh Kantor Domei Yogyakarla, pada pukul 12.00 tanggal 17 Agustus 1945 itu juga.

Menurut rencana, berita tentang proklamasi akan segera disiarkan. tetapi Jepang melarangnya. Namun

semangat para pemuda, wartawan, dan penyiar tidak dapat dibendung, Akhirnya dari mulut ke mulut

berita proklamasi tersebar. Kebetulan hari itu hariJumat, para pemuda dan wafiawan segera bergerak

menuju masjid-masjid untuk memberitakan tentang adanya proklamasi. Melalui masjid-masjid,

terutama Masjid Besar Kauman dan Masjid Pakualaman, berita proklamasi dapat disebarluaskan

sampai di kampung-kampung.

Sore hari tanggal '17 Agustus 1945, Ki Hajar Dewantara dengan menaiki sepeda memimpin arak-

arakan para muridnya. Suasana Yogyakarta semakin semarak. Bakyat menyambut hangat dan penuh

kegembiraan. Bahkan pada tanggal 19 Agustus 1945, surat kabar harian Sinar Matahari yang terbit di

Yogyakafta telah memuat berita tentang proklamasi disefiai UUD 1945.

Sambutan rakyat Bandung

Jepang memang berusaha menghalang-halangi usaha penyebarluasan berita tentang proklamasi.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, berita tentang proklamasi belum meluas di lingkungan penduduk di

Kota Bandung. Usaha untuk memuat berita tentang proklamasi di dalam surat kabar Tjahaya (Cahaya)

di Bandung juga terus dihalangi Jepang. Namun, para wafiawan terus berusaha memuat berita dan

hal-hal yang berkaitan dengan proklamasi, termasuk UUD 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 petang hari, isi teks proklamasi juga disiarkan melalui Hadio Hoso

Kyoku Bandung. Ternyata para pegawai Radio Hoso Kyoku Bandung tidak lagi tunduk pada perintah

Jepang yang melarang penyiaran proklamasi. Berkali-kali berita tentang proklamasi disiarkan, bahkan
juga disiarkan dengan terjemahan bahasa lnggris. Dalam siarannya, para penyiar menyebutnya tidak

Hoso Kyoku tetapi Radio Republik lndonesia Bandung. Melalui siaran radio itu, berita proklamasi

tersiar di seluruh Jawa Barat. Selain itu, terjadi usaha perebutan senjata oleh rakyat dan kekuatan

kelaskaran terhadap Jepang di berbagai daerah, seperli di Bandung, Punrvakafia, Sukabumi, Bogor,

Tasikmalaya, dan Cirebon.

Sambutan rakyat Semarang

Berita tentang proklamasi sampai pula di Semarang dan sekitarnya. Kebetulan sekitar dua bulan

sebelum proklamasi, di Semarang telah berdiri satuan gerakan pemuda. Hal itu merupakan kekuatan

dalam upaya mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi diikrarkan. Oleh karena itu setelah
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la proklamasi, di Semarang munculAMB| (Angkatan Muda Republik lndonesia). Markasnya bertempat
di Bojong 89 Semarang. Kelompok tersebut telah memelopori gerakan aksi dalam menyambut
proklamasi. Penduduk diperintahkan untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Penduduk yang
disponsori oleh para pemuda, anggota Peta, dan Heiho melakukan perebutan senjata dan berusaha
mengambil alih kantor instansi dari tangan Jepang.
Dalam bidang pemerintahan, untuk sementara di wilayah Jawa Tengah pada tanggal 5 September
1945, B. Panji Suroso diangkat sebagai gubernur. Kemudian, pada tanggal 13 Oktober digantioleh
Wongsonegoro. R. Panji Suroso diangkat sebagai Komisaris Tinggi daerah Surakarta - Yogyakarta
yang sekaligus merangkap ketua KNI Semarang.

5. Sambutan rakyat Surabaya
Berita tentang Proklamasi Kemerdekaan lndonesia di Surabaya ternyata baru sampai dua hari setelah
proklamasi. Berita proklamasijuga dimuat surat kabar Soeara Asia yang terbit di Surabaya.
Penyebaran berita proklamasi tersebut mengakibatkan timbulnya jtwa kebebasan rakyai Surabaya
sehingga berkobarlah jiwa dan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Di mana-mana
muncul para pemuda yang berpakaian prajurit, tetapi tidak menyandang senjata. Ternyata mereka
adalah para prajurit Peta yang telah dilucuti senjatanya oleh tentara Jepang. Namun, semangat juang
para pnjurit tersebut terus menyala.

Di berbagai tempat ada rapat dan diskusi untuk membahas desas-desus akan datangnya tentara
Sekutu. Padahal, para anggota Peta dan arek-arek Surabaya pada umumnya tidak bersenjata. Oleh
karena itu, suasana menjadi begitu mencekam, namun tetap siaga.
Beberapa hari setelah proklamasi, di Surabaya banyak beredar selebaran. lsi dari selebaran itu
adalah agar rakyat lndonesia segera merebut kekuasaan dariJepang dan merebut semua senjatanya,
Untuk membahas selebaran dan langkah-langkah yang harus diambil maka di Kampung Kranggan,
Surabaya sering dilakukan peftemuan. Pertemuan itu dihadiri, terutama oleh para serdadu pLta,

misalnya Bambang Yuwono, Surakhman, Suharjo, dan Abdul Wahab Saimin, bahkan sering dihadiri
oleh Yonosewono dan Sungkono. Di samping itu, para pemuda Surabaya terus melakukan latihan
keprajuritan. Setelah di pusat dibentuk pemerintahan, di Surabaya juga segera didirikan pemerintahan.
Sebagai residen adalah Sudirman dan wali kotanya adalah Rajimin. Keduanya dari Parindra. Kedua
tokoh itu didampingi oleh Cak Dul Arnowo dan Ruslan Abdulgani,

Penyiaran tentang proklamasi semakin meluas dan mantap, setelah Republik lndonesia membentuk
Kementerian Penerangan (19 Agustus 1945). Tugas Kementerian Penerangan, antara lain menyampaikan
penerangan tentang Proklamasi Kemerdekaan lndonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sambutan rakyat terhadap proklamasi ternyata bermacam-macam. Rakyat ada yang melakukan arak-
arakan atau pawai di jalan-jalan dan ada yang melakukan pengibaran bendera Merah Putih.

Sumber. 30 T ahun I n d onesi a Me rde k a

Gambar 1 .2 Rakyat menyambut proklamasi
Sumber: 30 Tahu n htcionesia Merdeka

Gambar 1 3 Bakyat menyarnbut proklamasi
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Pembentukan Badan-badan Kelengkapan Negara

Sehari sesudah proklamasi, tepatnya 18 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan

lndonesia) mengadakan sidang untuk pertama kali. Sebelum sidang dimulai, lr. Soekarno dan Drs.

Moh. Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr.

Teuku Mohammad Hasan membicarakan rumusan panitia kecil tanggal 22 Juni 1945.

Hasil rumusan itu dijadikan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar karena dengan rumusan

sebelumnya ada pemeluk agama lain yang merasa keberatan atas rumusan yang berbunyi "Ketuhanan

dengan kewajiban menjalankan syariat lslam bagi pemeluk-pemeluknya" maka rumusan itu perlu diubah

sehingga tidak menjadi rintangan bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan isi rumusannya menladi

"Ketuhanan Yang Maha Esa." Sidang dilangsungkan tepat pada waktunya. Beberapa keputusan penting

yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

a. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Bepublik lndonesia yang kemudian dikenal

sebagai Undang-Undang Dasar 1945.

b. Memilih lr. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.

c. Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan presiden untuk sementara

waktu dibantu oleh komite nasional.

Pada hari berikutnya tanggal 19 Agustus 1945, sidang PPKI mengambil dua buah keputusan

sebagai berikut.

a. Penetapan dua belas kementrian dalam lingkungan pemerintahan, yaitu kementrian-kementrian

dalam negeri, luar negeri, kehakiman, keuangan, kemakmuran, kesehatan, pengajaran, sosial,

pertahanan, penerangan, perhubungan, dan pekerjaan umum,

b. Pembagian daerah Republik lndonesia dalam delapan provinsi, yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

Pada tanggal 2 September 1945, dibentuk kabinet Republik lndonesia yang pefiama. Kabinet Republik

lndonesia yang pertama sesuai dengan sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,

dipimpin oleh Presiden Soekarno. Para menteri anggota kabinet Bepublik lndonesia peftama adalah

sebagai berikut.

No. ::i

1.

2.

3.

4,

5.

Menteri Dalam Negeri

Menteri Luar Negeri

Menteri Keuangan

Menteri Kehakiman

Menteri Kemakmuran

R.A.A. Wiranata Kusumah

Mr. Achmad Soebardjo

Mr. A.A. Maramis/Dr. Samsi

Prof. Dr. Mr. Soepomo

lr. Surachman Tjokroadisurjo
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6.

7.

8.

o

10.

11.

12.

13.

14.

Menteri Keamanan Rakyat

Menteri Kesehatan

Menteri Pengajaran

Menteri Penerangan

Menteri Sosial

Menteri Pekerjaan Umum

Menteri Perhubungan

Menteri Negara

Menteri Neg6ra

Menteri Negara

Menteri Negara

Dari pembagian wilayah menladi delapan provinsi, maka diangkat delapan gubernur yang
-:mbawahi tiap'tiap provinsi Republik lndonesia. Kedelapan gubernur tersebut adalah iebagai berikut.

No.

I.

2.

3

I

Sumatra

Jawa Barat

Jawa Tengah

Mr. Teuku Mohammad Hassan

Sutardjo Karlohadikusumo

R. Pandji Soeroso

B.A. Soerjo

Mr. lGusti Ktut Pudja

Mr. J. Latuharhary

Dr. G.S.S.J. Ratulangie

lr. Pangeran Moh. Noor

Jawa Timur

Sunda Kecil

Maluku

Sulawesi

Selain mengangkat menteri-menteri dan para gubernur, kabinet lndonesia yang pertama pun
-:ngangkat beberapa nama untuk beberapa jabatan di pemerintahan. Nama-nama tersebut adalah

==:agai berikut.

Ketua Mahkamah Agung

Jaksa Agung

Sekretaris Negara

Juru Bicara Negara

:-:. arnasi lTAgustus 1945
13

Soeprijadi

Dr. Boentaran Martoatmodjo

Ki Hadjar Dewantara

Mr. Amir Sjarifuddin

Mr. lwa Koesoema Soemantri

Abikusno Tjokrosuyoso

Abikusno Tjokrosuyoso

Wachid Hasyim

Dr. M. Amir

Mr. R.M. Sartono

R. Otto lskandardinata

Dr. Mr. Kusumah Atmaja

Mr. Gatot Tarunamihardja

Mr. A.G. Pringgodigdo

Soekardjo Wi rjopranoto



Pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekamo mengumumkan dibentuknya tiga badan baru, yaitu

Komite Nasional lndonesia (KNl), Partai Nasional lndonesia (PNl), dan Badan Keamanan Ra$at (BKR).

a. Komite Nasional lndonesia (KNI)

Komite Nasional lndonesia (KNl) adalah badan yang berfungsi sebagai Dewan Penruakilan Ra$at

(DPR) sebelum diadakan Pemilu. KNI disusun dari tingkat pusat sampai ke daerah. Pada tingkat pusat,

disebut Komite Nasional lndonesia Pusat (KNIP) dan pada tingkat daerah, yang dibentuk sampai tingkat

kawedanaan disebut Komite Nasional Daerah.

KNIP bersidang untuk pertama kalinya pada tanggal 29 Agustus 1945, yang dipimpin oleh Mr. Kasman

Singodimedjo. Pada bulan Oktober 1945, kelompok sosialis di dalam KNIP di bawah pimpinan Sutan Syahrir

dan Amir Syarifuddin berhasil menyusun kekuatan di dalam KNIP yang mendorong terbentuknya sebuah

Kabinet Parlementer, di bawah seorang Perdana Menteri. Hal ini merupakan suatu hal yang menyimpang

dari UUD 1945. Oleh karena itu, yang menjadi Perdana Menteri yang pertama adalah Sutan Syahrir kemudian

Amir Syarifuddin.

b. PartaiNasional lndonesia (PNI)

Partai Nasional lndonesia (PNl) yang semula dirancang sebagai partai negara yang tunggal, tidak jadi

dibentuk. Hal ini didasarkan atas usul BP-KNIP agar pemerintah menyetujui pembentukan partai-partai politik.

Oleh karena itu, pada tanggal 3 November 1945, dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang ditandatangani

oleh wakil presiden tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat inijuga dimaksudkan untuk meyakinkan

pihak sekutu dan dunia bahwa negara Republik lndonesia adalah satu negara yang menganut sistem

demokrasi, bukan negara boneka buatan fasis Jepang. Oleh karena itu, dengan adanya maklumat tersebut

berdirilah partai-partai politik yang saling berusaha memperoleh dukungan rakyat'

Partai-partai yang berdiri secara resmi setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah tersebut adalah

sebagai berikut.

1. Masyumi (Majelis Syura Muslimin lndonesia), dipimpin oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo. Didirikan

pada tanggal 7 November 1945.

2. PKI (Partai Komunis lndonesia), dipimpin oleh Mr. Moh. Yusuf. Sebelumnya telah didirikkan pada

pada tanggal 21 Okober 1945.

PBI (Parlai Buruh lndonesia), dipimpin oleh Njono. Didirikan pada tanggal I November 1945.

Parlai Rakyat Jelata, dipimpin oleh Sutan Dawanis. Didirikan pada tanggal 8 November 1945.

Parkindo (Partai Kristen lndonesia), dipimpin oleh Ds. Probowinoto. Didirikan pada tanggal 10

November 1945.

PSI (Partai Sosialis lndonesia), dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin, Didirikan pada tanggal 10 November

1 945.

PRS (Partai Rakyat Sosialis), dipimpin oleh Sutan Slahrir. Didirikan pada tanggal20 November 1945.

PKRI (Partai Katolik Republik lndonesia), dipimpin oleh l. J. Kasimo. Didirikan pada tanggal 8 Desember

1 945.

Permai (Persatuan Rakyat Marhaen lndonesia), dipimpin oleh J. B. Assa. Didirikan pada tanggal

17 Desember 1945.

PNI (Partai Nasional lndonesia), dipimpin oleh Sidik Djojosukarlo. Didirikan pada tanggal 29 Januari

1 945.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Badan Keamanan Rakyat (BKR), berfungsi sebagai penjaga keamanan umum pada masing-masing
daerah. BKR dibentuk karena pemerintah sengaja tidak mau segera membentuk tentara nasional
berdasarkan pertimbangan politik, yaitu bahwa pembentukan tentara nasional pada saat itu akan
mengundang pukulan gabungan tentara sekutu dan Jepang. Pada saat itu diperkirakan kekuatan nasional
belum mampu menghadapi pukulan tersebut.

Kebijakan pemerintah tersebut tidak memuaskan golongan pemuda, mereka mengharapkan
dibentuknya tentara nasional sebagai tulang punggung pertahanan dan keamanan negara. Oieh karena
itu, sebagian golongan pemuda membentuk badan-badan perjuangan atau laskar-laskar bersenjata,
sepefii Angkatan Pemuda lndonesia (APl), Pemuda Hepublik lndonesia (PRl), Barisan pemuda lndonesia
(BPl), dan lain-lain yang hampir dibentuk di pelosok tanah air.

Para mantan anggota Peta dan Heiho pada umumnya memasuki BKR di daerahnya masing-masing,
mereka menjadi kekuatan inti dan sangat besar peranannya, karena mereka memiliki pengetahuan dan
kemampuan militer yang diperoleh dari Jepang. Mereka bertekad untuk menjadikan BKR sebagai alat
perjuangan bersenjata untuk mempeftahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik lndonesia.
Adanya bentrokan'bentrokan bersenjata dengan kekuatan asing di seluruh lndonesia, menyadarkan
Pemerintah bahwa adanya suatu tentara nasional mutlak diperlukan. Oleh karena itu, pada tanggal
5 Oktober 1945 pemerintah membentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Sebagai Kepala Staf Umum TKR adalah Oerip Soemohardjo, sedangkan pimpinan terlinggi TKR
adalah Soeprijadi yang kemudian digantikan oleh Jenderal Soedirman. Namun, TKR diubah namanya
menjadiTentara Republik lndonesia (TRl) pada tanggal 25 Januari 1946. Kemudian untuk menyamakan
perjuangan bersenjata, semua laskar-laskar perjuangan digabungkan dengan TBI menjadi Tentara
Nasional lndonesia (TNl) pada tanggal 3 Juni 1947 sampai sekarang. Akan tetapi, hari TNI diperingati
setiap tanggal 5 Oktober karena sebagai awal dibentuknya TKR. Pada mulanya, Kepolisian Negara
berada dalam Departemen Dalam Negeri dengan Kepala Kepolisian Negara yang pertama H. Sukanto
Cokroatmojo. Tetapi sejak tanggal 1 Juli 1946, berada di bawah Perdana Menteri sebagai jawatan tersendiri.
Tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Kepolisian Republik lndonesia atau Hari Bhayangkara.

Sebagai tindak lanjut dari adanya janji kemerdekaan dari Jepang, dibentuk BPUPKI dengan tugas
mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang menyangkut tata pemerintahan negara lndoneiia
merdeka.

BPUPKI dalam sidangnya berhasil merumuskan rancangan dasar negara lndonesia merdeka dan
rancangan Undang-Undang Dasar.
PPKI merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang, namun telah dijadikan alat perjuangan oleh
pendiri negara Republik lndonesia.
Peristiwa Rengasdengklok terladi karena perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan
pemuda mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan.
Rapat raksasa di Lapangan lkada merupakan penruujudan sambutan dan dukungan ragat terhadap
Proklamasi Kemerdekaan lndonesia.

1.

2.

4.

5.

Proklamasi 17 Agustus 1945 ..
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Proklamasi Kemerdekaan lndonesia disambut di berbaga daerah di lndonesia, di antaranya:

a. Di Yogyakafta

b. Di Bandung

c. Di Semarang

d. Di Surabaya

Kehidupan politik pada awal kemerdekaan sangat kompleks dimu a dar persidangan PPKI yang

mengesahkan UUD 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden sefla penetapan dua belas

kementerian dan delapan wilayah provinsi.

Pembentukan kabinet lndonesia yang perlama dilakukan tanggal 2 September 1945.

PaCa. tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumunrkan dbentuknya tiga badan baru,

yaitu Komite Nasional lndonesia, Parlai Nasional lndones a dan Badan Keamanan Rakyat.

Pitihtah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada

safah safu hwruf a, b, c, d, atau e!

Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting

yang berkaitan dengan ....

a. pembentukan negara persemakmuran Asia Timur Raya

b. keuangan dan administrasi negara lndonesia

c. pembentukan Negara lndonesia Serikat

d. perlahanan dan keamanan bangsa lndonesia

e. pembentukan negara lndonesia merdeka

Pada tanggal g Agustus 1945, tiga pemimpin bangsa lndonesia dipanggil MarsekalTerauchidi Dalat

(Vietnam), ketiga pemimpin yang dimaksud adalah ....

a. lr. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Achmad Soebardjo

b. lr. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro

c. lr. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan KH. Mas Mansyur

d. lr. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodinigrat

e. lr. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan R.P. Soeroso

Pada sidang BPUPKI yang pertama, membicarakan pembentukan rancangan . .

a. bentuk negara lndonesia merdeka

b. Undang-Undang Dasar negara lndonesia merdeka

c. dasar negara lndonesia merdeka

d. Pemerintahan lndonesia merdeka

e. kabinet lndonesia merdeka

Pada sidang BPUPKI yang kedua membentuk tiga buah panitia, yaitu Panitia Perancang UUD, Panitia

Ekonomi dan Keuangan, serta Panitia Pembela Tanah Air. Sebagai ketua umum Panitia Perancang

UUD adalah ....

a. lr. Soekarno

b. Drs. Moh. Hatta

c. AbikusnoCokrosujoso

I
I

1,

4

d. Muh. Yamin

e. Soepomo
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5 Tokoh yang menjemput lr. Soekarno dari pengamanan para pemuda di Rengasdengklok adalah ....
a. Muh. Yamin

b. Achmad Soebardjo

c. Ki Hajar Dewantara

d. KH. Mas Mansyur
g e. Radjiman Wedyodiningrat
s c Tokoh yang mengetik teks asli proklamasi kemerdekaan adarah ....

a. Sudiro (Mbah)

b. Suhud

, c. Latief Hendradiningrat

d. Sayuti Melik

e. Sukarni- Badan yang berfungsi sebagai badan legislatif pada awal kemerdekaan yang dibentuk pada tanggal
23 Agustus 1945 adalah ....

a. BPUPKI

b. PPKI

I c. KNIP

d. Konstituante

e. DPR

| , Alasan para pemuda menolak proklamasi kemerdekaan dilakukan melalui rapat PPKI adalah sebagai
berikut, kecuali ....

a. Jepang sudah menyerah kepada Sekutu
b. untuk mencegah penolakan negara-negara Sekutu
c. menghindari tuduhan bentukan Jepang
d. menghindari anggapan pemberian dari Jepang
e. menunjukkan kehebatan para pemuda

: Peftimbangan Pemerintah Republik lndonesia tidak langsung membentuk kesatuan tentara, tetapi
BKR pada awal kemerdekaan adalah ....

a. belum memiliki tokohtokoh yang baik dalam militer
b. pembentukannya belum diperlukan
c. masih kuat tentara Jepang di lndonesia
d. pembentukan kesatuan tentara akan mengundang permusuhan dengan Jepang dan Sekutu
e. belum memiliki peralatan militer yang memadai

- Pada tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno membubarkan Kabinet presidensial dan
mengumumkan terbentuknya Kabinet Parlementer dengan Perdana Menteri ....
a. Amir Syarifuddin

b Sutan Syahrir

c. Moh. Hatta

d Ali Sastroamijoyo

e. Moh. Natsir

:'-.ramasi lT Agustus 1945 ...
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2.

3.

4.

5.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Sebutkan hasil keputusan rapat PPKI tanggal 18 dan 19 Agustus 1945!

Jelaskan latar belakang terjadinya Peristiwa Rengasdengklok!

Jelaskan arti penting Proklamasi Kemerdekaan lndonesia!

Sebutkan daerah-daerah yang turut menyambut kemerdekaan lndonesia!

Jelaskan pertimbangan Pemerintah Republik lndonesia membentuk BKR sebagai penlaga keamanan

umum pada awal kemerdekaan, bukan kesatuan tentara!

Lakukan pengamatan di sekitar lingkungan Anda, apakah setiap tanggal 17 Agustus selalu

diperingati dengan rasa nasionalisme yang tinggi?

Rasa nasionalisme terhadap negara lndonesia, akhir-akhir ini kian memudar. Mengapa hal tersebut

dapat terjadi dan apakah nilai-nilai proklamasi kemerdekaan lndonesia masih dianggap penting

seiring perkembangan zaman saat ini? Diskusikan hal ini bersama kelompok Anda dan uraikan

dengan dilengkapi peta konsep sebagai berikut.

.,.:n

1.

2.



Perkembangan Ekonoffii,
Keuangan, dan Politik pada

Awal Kemerdekaan
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Standar Kompetensi:

Menganalisis perjuangan bangsa lndonesia sejak proklamasi hingga lahirnya 0rde Baru

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
1. Menganalisis perkembangan ekonomi dan keuangan pada awal kemerdekaan.2. Mendeskripsikan upaya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik lndonesia3. Menganalisis perjuangan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik lndonesia.
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Perkembangan Ekonomi dan Keuangan pada Awal Kemerdekaan

1. Kehidupan Ekonomi

Kehidupan ekonomi bangsa lndonesia pada awal kemerdekaan mewarisi kondisi ekonomi yang
sangat kacau atau buruk. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
a. Bangsa lndonesia baru saja terlepas dari penjajahan Jepang yang telah menguras kekayaan alam.b. Keadaan politik dan keamanan belum stabil karena situasi perang kemerdekaanc. Kelangkaan berbagai barang, terutama produk-produk impor yang tertutup karena perang.d. lnflasi sangat tinggi karena beredarnya tiga mata uang sekaligus yang semuanya berlali'u sebagai

alat tukar yang sah, yaitu:

1. Mata uang De Javasche Bank
2. Mata uang Pemerintah Hindia Belanda
3. Mata uang Pemerintah Pendudukan Jepang
Hal itu terjadi karena Pemerintah Republik lndonesia belum mempunyai alat tukar sendiri.e. Kas negara kosong, karena pajak dan bea masuk sangat kurang sedangkan pengeluaran negara
beftambah banyak,

I Adanya blokade laut Belanda terhadap jalur perdagangan lndonesia sehingga kegiatan ekspor dan
impor mengalami hambatan. Tujuan tentara Belanda melakukan blokide laut terhadap jalur
perdagangan lndonesia adalah untuk mengacaukan perekonomian Republik lndonesia, menimbulkan
kegelisahan, kebencian, dan ketidakpercayaan rakyat kepada Pemerintah Republik lndonesia
sehingga mudah dihancurkan.

g. Menumpuknya hasil-hasil produk pertanian dan perkebunan yang tidak dapat diekspor senilai
Rp200.000.000,-

h. Diedarkannya uang cadangan negara 2,3 milyar oleh Sekutu.

n

rerkembangan Ekonomi, Keuangan dan ..
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Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin memburuk, Pemerintah Republik lndonesia yang

baru lahir mengambil langkah-langkah sebagai berikut

a, Melalui persetujuan BP-KNIP, Menteri Keuangan lr. Surachman mengadakan program "Pinjaman

Nasional". Diharapkan akan terkumpul dana masyarakat sebesar Rp1 000.000.000,- yang akan

dibayar selama 40 tahun. Pada bulan Juli 1946 seluruh penduduk Jawa dan Madura dapat

menyetorkan uangnya pada Bank, tabungan, pos, rumah-rumah dan pegadaian Tahun pertama

telah terkumpul uang Rp500.000.000,-. Keberhasilan ini merupakan bukti dukungan dan kepercayaan

rakyat kepada Pemerintah Republik lndonesia. Tanpa dukukungan dari rakyat, tentu pemerintah

akan mengalami kegagalan dan negara akan mengalami kebangkrutan Sukses dalam program ini

merupakan suatu kemenangan dalam bidang politik.

b. Pada bulan Oktober 1946, Pemerintah Republik lndonesia mengeluarkan uang kerlas Republik

lndonesia yang dikenal dengan nama Oeang Republik lndonesra rOBlr untuk menggantikan uang

kertas Jepang.

Ketetapan dikeluarkannya ORI diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 1946. Kemudian

dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1946 diatur dasar penukaran uang rupiah Jepang yang

berlaku di lndonesia pada saat itu adalah sebagai berikut

1. Lima puluh rupiah uang Jepang disamakan dengan satu ruprah uang ORl.

2. Di luar Jawa dan Madura, seratus rupiah uang Jepang sama dengan satu rupiah uang ORl.

Ketentuan mengenaidasar nilaiORltersebut, diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun

1g46 yang menentukan bahwa setiap sepuluh rupiah OBI bern lat sama dengan emas murni

seberat 5 gram.

c. Menyelenggarakan konferensi ekonomi pada bulan Februari 1946 untuk mencari pemecahan

perubahan ekonomi dengan membahas beberapa masalah penting vatl
'1. Peningkatan produksi dan distribusi bahan makanan.

2. Pengadaan sandang.

3. Status dan administrasi perkebunan-perkebunan milik asing

Konferensi ini juga mengusulkan agar menghapus sistem autarkr iokal tvarisan Jepang dan

menggantikannya meniadi sistem sentralisasi, yaitu sebagai berikut

1. Pemerintah akan menanganibahan makanan secara sentral melalui r'radah Badan Pengawasan

Makanan Rakyat yang kemudian berubah menjadi badan PPBM (Persediaan dan Pembagian

Bahan Makanan),

2. Pembentukan Badan Perencanaan Ekonomi.

3. Pengaktifan kembali PTE (Persatuan Tenaga Ekonomi) yang merupakan wadah pengusaha

swasta dan dibentuk sejak zaman Jepang.

4. Pemerintah akan mengawasi perkebunan-perkebunan secara langsung demi peningkatan

produksi.

5, Pembentukan Rencana Kasimo (Rencana produksi 5 tahun dari I J Kasimo). Kasimo adalah

Menteri Persediaan Makanan Rakyat yang menganjurkan untuk memperbanyak kebun bibit dan

padi unggul.

6. Pembentukan gabungan Perusahaan Perindustrian dan Perusahaan Penting, Pusat Perusahaan

Tembakau lndonesia, dan Gasida (Gabungan Saudagar lndonesia Daerah Aceh),

d. Mengadakan program Rekonstruksi dan Rasionalisasi (Rera) Angkatan Perang dengan tujuan

penghematan dan mengurangi pengeluaran pemerintah.

20 Sejarah Xll



rg

tn

tn

1t

a

ln

h

1i

k

g

n

g

n

ti

:, Membuat program "Flencana Produksi Lima Tahun" atau "Kasimo plan" oleh Menteri persediaan
Makanan Rakyat, Mr. Kasimo, untuk meningkatkan produksi perlanian. lsi rencana produksi lima
tahun (Kasimo Plan) adalah:

1. Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul.

2. Penanaman kembali tanah-tanah kosong.

3. Pencegahan penyembelihan hewan pertanran.

4. Pemindahan 20 juta penduduk Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10-15 tahun.

Sesudah menasionalisasikan De Javanesche Bank menjadi Bank lndonesia pada akhirtahun 1g51,
'rebijaksanaan ekonomi dan keuangan ditinjau kembali. Pemerintah menurunkan biaya ekspor dan
-lelakukan penghematan dalam rangka menaikkan pendapatan.

Pemerintah mengeluarkan ketetapan pembentukan Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank pada
:anggal 19 Juni 1951, berdasarkan Keputusan nomor 118 tanggal 2 Juni 1g51. Tugas panitia adalah
rengajukan usul mengenai rencana nasionalisasi. Pemerintah kemudian mengangkat Mr. Syafruddin
rrawiranegara sebagai Presiden De Javasche Bank berdasarkan Keputusan presiden Rl No. 123 tanggal'2 Juni 1951. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan UU No.24 Tahun 1951 tentang
-asionalisasi De Javasche Bank menjadi bank yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo, diperkenalkan sistem ekonomi baru yang dikenal dengan

=ebutan "Sistem Ali-Baba". Sistem ini diprakarsat oleh Menteri Perekonomian Mr. lskaq Tjokroadisuryo
,ang bertujuan memajukan pengusaha pribumi. Dalam kenyataannya, sistem "Ali-Baba,, mengalami
'egagalan karena pengusaha non-pribumi lebih berpengalaman dan pengusaha pribumi hanya dijadikan
.:bagai alat oleh penguasa non-pribumi untuk memperoleh kredit.

Dalam menciptakan sistem ekonomi lndonesia, pemerintah berupaya mengarahkan kepada
::mbangunan perekonomian.Oleh karena itu, setelah dilakukan nasionalisasi De Javasche Bank,
:arkembangan selanjutnya mendorong usaha yang keras dari seorang tokoh ekonomi lndonesia, yaitulr Sumitro Djojohadikusumo. la berpendapat bahwa pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah
:embangunan ekonomi baru. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi baru yang perlu dilakukan
.jalah mengubah struktur ekonomi kolonial ke dalam sistem ekonomi nasional.

Program sistem ekonomi dari gagasan itu dituangkan dalam program Kabinet Natsir. program ekonomi
Srmitro inidikenaldengan Program EkonomiGerakan Benteng. Program inidimulaibulan April 1g50 dan
:erlangsung selama tiga tahun, 1950-1953. Lebih kurang 700 pengusaha pribumi lndonesia mendapat
:antuan kredit dari program ekonomi Gerakan Benteng, karena pengusaha pribumilah yang dapat
-embangun perekonomian nasional.

Tujuan program ekonomi Gerakan Benteng adarah sebagai berikut.
, Menumbuhkan dan membina wiraswasta lndonesia sambil menumbuhkan ekonomi nasional.: Mendorong para importir nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan impor.: Membatasi impor barang dan memberi lisensi para importir lndonesia saja.
: Memberi bantuan dalam bentuk kredit kepada imporlir lndonesia.
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Namun usaha keras ini belurn mencapai sasarannya, l<arena pengusaha lndonesia lamban, bahkan

ada yang menyalahgunakan bantuan pemer ntah dan belum mampu bersaing dengan luar negeri' Hal

tersebut dikarenakan pengrtsaha kita terlalu tergantung paOa penterintah, cenderung konsumtif, dan

menikmati hiduP meurah.

trtlaaElc

Upaya Mempertahankan rdekaan dan Kedaulatan Republik

lndonesia

1. Perjuangan Berseniata dan Diplomasi

Meskipun bangsa lndonesia sudah merdeka, tetapi tidak terlepas dari berbagai rintangan yang dapat

menghancurkan kedaulatan Republik lndonesia. Rintangan-rintangan tersebut adalah sebagai berikut'

a. kekuasaan Jepang dengan persenjataan lengkap yang masih tetap berlaku sebelum tiba tentara

pendudukan negara-negara Sekutu.

b. Kekuasaan n.gar.-n.gara sekutu yang akan menduduki lndonesia yang di dalamnya ikut

membonceng Pasukan Belanda (NllCA)

c. Kedaulatan Belanda atas lndonesia yang diakl : er i ll::a Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

a. Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan ":parg
b. Membebaskan para tawanan perang dan tnterr rai Sekuttl

c. Melucuti dan mengumpulkan pasukan orang Jeparg untuk kemudian dipulangkan'

d. Menegakkan dan memperlahankan keadaan ctan'ar untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah

sipil.

e. Menghimpun keterangan tentang penjahat peranE dan menuntutnya.

Kedatangan tentara Sekutu dapat ,Jiterinra o en bangsa lndonesia pada awalnya tanpa rasa curiga

dan permusuian. Tetapi, setelah diketahui adanya tentara Belanda yang membonceng NICA maka sikap

bangsa lndonesra berubah Belanda telah membentuk NICA (Nethertands tndies Civil Administration\,

merupakan badan pemerintahan yang akan men

i\tCR y.ng masuk ke lndonesia dengan me atai

kembali fnit (tentara Hindia Belanda) yang telah di gan

tentara tnggris, tentara Belanda melakukan provoka dap

bangsa tnJonesia. Oleh karena itu, teriadilah perl dan

ge6]nda di berbagai daerah. Peftempuran-pefiempuran tersebut adalah sebagai berikut.

Pada saat itu oleh negara-negara sekutu seba;a .:-:'rr3 cerang, tentara Jepang di lndonesia

diharuskan tetap memperlahankan status quo samp. ^i:la:a':aT pasukan sekutu di lndonesia' Pada

Saat yang bersamaan bangsa lndenesia telah menpr:i j-:S''ar Kemerdekaannya' Kemudian, Serentak

rat<yat taigsung bertindak inetaksanakan pemindahar ^,3. ,asaar ,Jari tangan Jepang ke tangan Republik

lndlnesia-danhenegakkan kedaulatan negara Repr,: . 'rr.;sra yang baru berdiri, termasuk gedung-

gedung pemerintah Jan objek-objek vital, seped l,an:-::ir,l,nelrrikasi, telepon, dan radio, pelabuhan'

[prngrn terbang, hotel-hntel, kantor-kantor umuT :a"'i :a:r k-pabrik, dan lain-lain. Di samping itu,

,rty.ib.rrrrha memperoleh senjata-senjata dar ta1;.r' -:.airg yang masih lengkap'

Sementara itu, pasukan-paurkao Sekutu muia .:^la'ai C pelabuhan Tanjung Priok' Jakarta seiak

pertengahan September 1g45 yang tei'gabung daar' :asikaa Allred Forces Netherlands East lndies

inrrrpil yang diwakili pasukan inggriu oi nawin Kcra^lan Lerlen Sir Philip Christison. Tugas pasukan

Sekutu (AFNEI) adalah sebagai berikut.
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Peristiwa pertempuran lima hari di semarang dimulai pada tanggal 14 oktober 1g45. Ketika itu
kurang lebih 400 orang veteran AL Jepang yang pernah bertempur Oi Sotomon (di Lautan pasifik, di
sebelah timur Pulau lrian) akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepering (lebih kurang 30 km
di sebelah barat Semarang) menjadi pabrik senjata. Mereka memberontak paOa wat<tu dipindahkan ke
Semarang. Tawanan pemberontak itu menyerang polisi lndonesia yang mengawal mereka. Orang Jepang
tersebut melarikan diri dan bergabung dengan Kdobutai(balalion setempat Jepang) di Jatingaleh. pasukan
Jepang dipimpin oleh Mayor Kido. Mereka selanjutnya bergerak meiakukan peitr*rran'dengan dalih
mencari dan menyelamatkan orang Jepang yang tertawan.

Situasi ketika itu bertambah panas dengan meluasnya desas-desus yang menggelisahkan masyarakat
bahwa cadangan air minum di Candi telah diracuni pihak Jepang. Keadaan teOitr meruncing ketika tentara
Jepang melucuti delapan orang polisi lndonesia yang menjaga tempat tersebut dengan alasan untuk
menghindarkan peracunan cadangan air minum. Dr. Karjadi, Kepala Laboratorium Purusira (pusat Rumah
Sakit Rakyat) di Semarang, menjadi salah seorang korban pada awal pertempuran lima hari tersebut.

Peftempuran lima hari di Semarang pecah dini hari pada tanggal 15 Oktober 1945. Lebih kurang
2.000 pasukan kidobutai dibantu oleh batalion lain yang kebetulan sedang singgah di Semarang yang
bersenjatakan lengkap dihadapi oleh TKH dan para pemuda. Perlempuran seru dan paling banyak meminta
korban terladi di Simpang Lima (Tugu Muda). Pertempuran baru berhenti setelah pimpinin T(R berunding
dengan pimpinan pasukan Jepang. Usaha perdamaian tersebut akhirnya dipercepat setelah pasukan
Sekutu (lnggris) mendarat di Semarang pada tanggal20 Oktober 1g45, yang selanjutnya menawan dan
melucutisenjata tentara Jepang. Diperkirakan 2.000 orang rakyat lndonesia Oin l0Ooang Jepang tewas
dalam pertempuran tersebut. Untuk menghormatijasa Dr. Karjadi, kini namanya diabadikan sebagai nama
rumah sakit umum di Semarang, yaitu RSU Dr. Karjadi.

b. Pefiempuran di Surabaya

Di kota Surabaya sejak 28 Oktober 1945 terjadi pertempuran seru. Rakyat dan TKB bukan lagi
menghadapi tentara Jepang, melainkan tentara Sekutu yang terdiri atas pasukan lnggris dan lndia. Tentara
Sekutu mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Pertempuran besar itu terjadiiarena tentara Sekutu
ternyata tidak dapat memahami bahwa bangsa lndonesia telah merdeka dan berdaulat. Sebaliknya, tentara
Sekutu seakan-akan ingin membantu Belanda untuk menjajah lndonesia kembali. Namun, rakyaiSurabaya
tidak dapat menerima hal itu, Pada hari itu terjadi pertarungan sengit untuk memperebutkan Kota Surabaya.
Tentara Republik lndonesia bersama dengan badan perjuangan dan rakyat dengan gagah berani
bertempur.

Sejak 28 Oktober petang, tentara Sekutu terdesak. Mereka meninggalkan pusat kota karena tidak
tahan lagi menghadapi serangan rakyat. Tentara Sekutu mundur ke arah utara, daerah pelabuhan. Mereka
terpaksa meninggalkan puluhan temannya yang tewas di jalan maupun di kali. Kini kedudukan tentara
Sekutu benar-benar terjepit.

Dengan melihat gelagat yang tidak baik itu, Komandan Tentara Sekutu untuk lndonesia Letnan
Jenderal Christison, meminta bantuan Presiden Republik lndonesia agar melerai perlempuran. Dengan
maksud yang baik, Presiden dan Wakil Presiden Republik lndonesia datang ke Suabaya pada tanggai2g
Okober 1945. Pertempuran segera dihentikan atas permintaan presiden. Nimun, pada ianggal 31 Oktober
1945, ketika presiden dan rombongan meninggalkan Surabaya, pertempuran berkobli lagi. Kali ini
pertempuran lebih sengit. Dalam suatu pertempuran di dekat Jembatan Merah, Komandan Tentara lnggris,
Brigadir Jenderal Mallaby, tewas. Mobilnya ditemukan rusak terbakar. Untuk sementara waktu, pertempuran
antara TKR dan rakyat Surabaya melawan Sekutu berakhir hari itu, 31 Oktober 1945.

Perkembangan Ekonomi, Keuangan dan ...
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Sebenarnya rakyat Surabaya tidak ingin memusuhi tentara Sekutu Rakyat Surabaya menghormati

tugas tentara Sekutu yang datang untuk melucuti tentara Jepang. Namun, rakyat terpaksa melawannya

karena ternyata tentara Sekutu tidak mau nrenghargai kemerdekaan dan kedaulatan negara Bepublik lndo-

nesia. Sebaliknya, tentara Sekutu dengan terang{erangan membantu Belanda yang ingin meniaiah lndone-

sia kembali.

Tentara Sekutu sangat marah setelah Jenderal Mallaby terbunuh Pada tanggal 9 November 1945,

setelah pasukan bantuan tentara Sekutu berdatangan dari Jakarla dan S ngapura dikeluarkanlah ultimatum

(ancaman) Mansergh,

MayorJenderalManserghadalahKomandanTentaraSekutudisurabaya lamengancamrakyatSurabaya

agar meletakkan senjata dan tidak melakukan perlawanan lagi terhadap tentara Sekutu. Jika ancaman

tersebut tidak diindahkan, Kota Surabaya akan dihancurkan dari darat laut dan 'roara,

Ancaman Mayor Jenderal R.C. Mansergh tersebut telah menyebabkar rargktn.va kemarahan rakyat

dan pemuda Surabaya. Berikut ini isi dari ultimatum Mansergh.

1. Semua pemimpin bangsa lndonesia, termasuk Gerakan Pemuda lnc:r:.a <epala polisi, dan kepala

radio Surabaya mesti datang ke Bataviaweg selambat-lambatnya pa3a .-'1, 6 sore tanggal 9 Novem-

ber 1945. Mereka harus datang dan berbaris satu per satu, serla men'ba,',a s:gaia macam senjata yang

ada pada mereka. Segala senjata tersebut harus diietakkan (ditarlnrra' : :aiah pada suatu tempat

yang jauhnya '100 meter dari tempat pertempuran itu. Kemudian mei'era 'a'Js latang ke mudak dengan

tangan diangkat di atas kepala masing-masing dan mereka akan ditar"' s=(a narus menandatangani

surat penyerahan dengan tidak pakai perjanjian apa-apa.

Semua orang perempuan dan anak bangsa lndonesia yang tidak c:i'':', irerNQunyai senjata mesti

datang ke sebelah jalan Westerbuitenwerg yang terletak di sebelah se ala' :ar lalan kereta api, dan di

sebelah utara dari masjid di situ/atau di persimpangan Jalan Dharmc 3:, =.ard dan Coen Boullevard,

paling lambat pada pukul 18.00 tanggalg November 1945 dengan m:-::,'a :endera merah putih dan

berbaris satu per satu.

Setelah semua pekerjaan itu selesai maka tentara Sekutu akan men'e 'r',sa se uruh kota dan apabila

kedapatan masih ada orang lndonesia yang menyimpan atau merr:-:.", (an senjatanya, mereka

akan dituntut, dengan hukuman mati.

Semua orang perempuan dan anak bangsa lndonesia harus meningga (a: / lia mereka boleh melakukan

itu selamballambatnya pada waktu magrib tanggal I Desember '19+5 i'ra^ r:tapr hanya boleh pergi

menuju Mojokerlo dan Sidoarjo melalui jalan raya.

Seluruh rakyat Surabaya menolak ancaman Jenderal Mansergh ?e-uta Sutomo (Bung Tomo),

Pemimpin Barisan Pemberontak Bakyat lndonesia (BPRI) setiap malam o:': oato d depan radionya. la

menyerukan rakyat agar siap siaga dan tidak menyerah kepada ancaman ter,a:a Serutu Tuhan menyertai

kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sekali merdeka, tetap mercera aoa ah kalimat yang selalu

dikumandangkan Bung Tomo untuk memberi Semangat perluangan mas',a'akat Si,rabaya

Seorang pejuang wanita sukarelawan bangsa Amerika yang terkena dengan nama samaran Ketut

Tantri juga selalu berpidato di depan corong radio BPBI, Setiap saat ia se alu berusaha menielaskan

perluanganan kemerdekaan rakyat lndonesia. la berpidato dalam bahasa lnggris Usahanya tidak sia-sia.

Banyak juga tentara Sekutu, terutama yang berasal dari lndia yang muslim berb,al k memihak kepada Republik

lndonesia. Mereka tidak mau lagi disuruh memerangi bangsa lndonesia

Pada tanggal 9 November 1945 tengah malam, berpidatolah Gubernur Jawa Timur. Pak Suryo, yang

terkenal bijaksana dan berani itu sebagai berikut. "Kita tolak ancaman Sekutu Lebih baik hancur daripada

kembalidiiajah. Kepada segenap rakyat Surabaya saya serukan, kuatkan barisan dan selamat be4uang ...!"

o
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Berbagai golongan suku bangsa yang ada di Surabaya, para pemuda, pelajar, buruh, dan segenap
'akyat dipelopori oleh Tentara Keamanan Rakyat (TKR) bersatu padu menghadapi ancaman Sekutu.remuda keturunan Cina, lndia, clan Arab bahu-membahu dengan saudara-saudaranya yang lain beryuang
,rtuk kemerdekaan bangsa lndonesia.

Keesokan harinya, tanggal 10 November 1945, pukul 6.00 pagi, tentara Sekutu mulai menyerang
.eiuruh kota Surabaya dari darat, laut, dan udara. Tank-tank dan kendaraan baja mereka bergerak
^renyerang pasukan rakyat. Pesawat terbang tidak henti-hentinya mengebom dan menembaki kedudukan
:asukan lndonesia' Dari arah laut, kapal Sekutu secara membabi buta menembaki Kota Surabaya.reftempuran besar-besaran mulai berkobar.

Lebih kurang lima belas haritentara dan rakyat mati-matian mempefiahankan Kota Surabaya. Hanya
"anita dan anak-anak yang boleh mengungsi ke luar kota. Setelah jengkal demi jengkal wiliyah Kota
Surabaya diperlahankan, pasukan lndonesia kemudian mengundurkan diri ke batas koti. Tentara lndone-
:la menyusun kekuatan di tiga front besar, yaitu front selatan, utara, dan barat. perlempuran berkobar
:3rus-menerus di ketiga medan tersebut. Ribuan manusia tewas dan terluka dalam pertempuran
nemperebutkan kota. Di pihak Sekutu pun tidak sedikit yang mati, terluka, atau ditawan rakyat.

Keadaan Kota Stlrabaya setelah ditinggalkan pasukan lndonesia tampak muram dalam pendudukan
3elanda. Pemuda jarang terlihat serta pemrmpin rakyat dan pejabat pemerintah hampii semuanya
-engundurkan diri ke daerah.

Sebaliknya, perlawanan rakyat di dalam kota tetap ada, lebih-lebih di malam hari. Jika fajar mulai
ienyingsing, penduduk Surabaya pasti akan melihat tirnbulnya coretan di tembok-tembok. Coretan itu
:erisi anjuran segenap penduduk Kota Surabaya agar tidak membantu tentara Sekutu ataupun Belanda.
Staran untuk memperlemah mental tentara Belanda juga banyak terlihat. Tidak jarang te4acli sabotase
'ang diseftai dengan ledakan di beberapa bangunan militer musuh. ltu semua dilakukan oleh pejuang
rdonesia yang bergerak di bawah tanah dalam Kota Surabaya.

Karena bala bantuan tentara Sekutu datang terus-menerus dan persenjataan mereka jauh lebih-rodern daripada senjata rakvat Surabaya, pada bulan November 1g45 IKF dan pasukan rakyai terpaksa
rundur dan menyusun kekuatan di luar kota.

Tepat pada tanggal 10 November 1945, Kongres Pemuda I dibuka di Yogyakarla Kongres itu be1ujuan
-empersatukan dan membangkitkan semangat juang angkatan muda di seluruh tanah a[. Wakil pemuda
:ari segenap daerah datang di kongres tersebut. Namun, tatkala mereka mendengar bahwa pertempuran
:esar-besaran telah pecah di Surabaya hari itu, dengan segera wakil pemuda dari Surabaya dan kota

' nnya di Jawa Timur meminta diri untuk meninggalkan kongres. Mereka langsung kembali [e Surabaya
:an bergabung dengan teman-temannya untuk b.rt.rprr nielawan sekutu.

Kisah keberanian rakyat Surabaya melawan tentara Sekutu yang jauh lebih kuat persenjataannya itu
l(enang oleh bangsa lndonesia. Kini peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari pahiawan atau Hari 10'icvember 1945.

Pe,t{:r,r1.*l,it,tn itr m&ArX Wa

Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel mendarat: Semarang, kemudian menuju Ambarawa dan menduduki benteng perlahanan di sana pemerintah
:epublik lndonesia rnengizinkan hal itu karena Sekutu datang dengan ilasan hanya akan melucuti tentara
-3pang di Jawa Tengah. Selanjutnya, mereka beryanji akan menghormati kemerd'ekaan rakyat lndonesia.

Namun, lama-kelamaan tentara Sekutu yang diboncengi NICA mengingkarijanji. Mereka mulii mengancam
:"merintah Republik lndonesia di Megelang dan Ambarawa, kemudian timnulan insiOen bersenjata di Magelang.
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sekutu dan NlcA membebaskan secara sepihak para interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa

sehingga rat<yat bangkit amarahnya. Resimen Kedu Tengah dipimpin Letnan Kolonel M' Sarbini segera

mengadakan pengeiaran. Gerakan mundur tentara sekutu tertahan di Desa Jambu, karena dihadang

oleh pasukan Angkatan t,tro, y.ng dipimpin Sastrodihardjo dan diperkuat oleh pasukan gabungan dari

Ambarawa, Suruh, dan Surakarta.

Di Desa Ngipik, tentara Sekutu kembali dihadang Batalion I Surjosumpeno' Pada saat itu tentara

sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa' sehari sebelumnya telah terjadi insiden

bersen;ata antara rakyat dan tentara Sekutu di Ambarawa, kemudian meluas menjadi perlempuran di

sepanlang rel kereta api yang membelah Kota Ambarawa. Pasukan lndonesia membentuk jajaran

pertahanan sepanjang iet iene6n utara, sedangkan tentara Sekutu berlahan di tangsi militer sebelah

selatan rel kereta api' 
olonel Soedirman, panglima Divisi Banyumas, turun

ran Kolonel Soedirman memberikan semangat baru

tat. Siasat perang yang diterapkan adalah serangan

itu dikenal dengan siasat sapit urang' Bantuan terus

mengalir dari Yogyakafta, Surakafta, Sa

Pada tanggal 23 November 1945,

berlahan di kompleks gereja dan pekubu

dono.

donesia melancarkan serangan serentak' Setelah

menghalau tentara lnggris dari Ambarawa' Mereka

mundur ke Semarang.

Setelah peftempuran Ambarawa, nama Kolonel Soedirman makin harurn Kemudian pada tanggal

1B Desember 1945 pemerintah mengangkat Kolonel soedirman sebagai PanEtl63 Besar TKR dengan

pangkat Jenderal. Seuagai kepala i.t ixn, diangkatlah oerip Soemoha'3lo dengan pangkat Letnan

Jenderal.

Pasukan Sekutu memasuki Kota Bandung pada tanggal 12 Oktober 
,]9.15 

dengan kereta api dari

Jakarta atas izin pemerintah Republik lndonesial Ketika itu,-di Bandung berkecamuk pefiempuran dengan

Jepang dalam rangka perebuian seniata tentara Jepang yang berada d tangan para pemuda agar

diserahkan kePadanYa.
pada tanggal 2t November 1g45, tentara sekutu mengeluarkan ulttmatum pertama agar Kota Bandung

bagian utara selambat-lambatnya pada tanggal 29 November'1945 dircsongkan oleh pihak lndonesia

dengan alasan untuk ,.nirg, keamanan. Ultiilatum tersebut tidak diindahkan oleh para peluang Republik

lndonesia sehingga r.i.1'rlt itu sering teriadi insiden dengan pasukan Sekutu Batas kota bagian utara

dan bagian selatan adalah rel kereta ipi yang melintasl Kota Bandung Tentara Sekutu mengadakan

terbangnya yang berisi bom ke kawasan Cicadas,

ada tanggal 23 Maret 1946 tentara Sekutu kembali

ngkan seluruh kota Bandung.

ara Sekutu meminta perlolongan pemerintah pusat

Republik lndonesia supaya memerintahkan tentara lndonesia mengosongkan Kota Bandung atau mundur ke

luar kota dengan jarak 1i km. permintaan Sekutu tersebut disetuiui oleh pemerintah pusat Republik lndonesia'

26
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Pemerintah Repub I agar mengosongkan Kota Bandung,
Namun, sementara truksi lain, yiitu slpaya Kota Bandun-g
tidak dikosongkan, h dari Jakarta walaufun dengan berat
hati. Sebelum meni g Republik lndonesia melancarkan ..r.ngln ,16
ke arah kedudukan Sekutu dengan tekad lebih baik hancur lebur daripada dijajah kembali. pala tanggal
24 Maret 1946, malam hari, ketika pejuang Republik lndonesia mengadakan pemunduran atas perintah
pemerintah pusat Republik lndonesia, Kota Bandung bagian selatan dibakar menjadi lautan api. peristiwa
tersebut dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api.

Di Desa Dayeuhkolot, di sebelah selatan Kota Bandung, terdapat sebuah gedung mesiu yang
besar. Oleh karena tentara Sekutu dan Belanda telah berhasil menguasai Kota 

-Bandu-ng 
(termasuk

pula gudang mesiu di Dayeuhkolot tersebut), pimpinan tentara nepuntif lndonesia padi awal April
1946 memutuskan untuk menghancurkan gedung tersebut. Untuk meiakukan tugas itu, dipilih beberapa
orang pemuda pemberani, antara lain Muhammad Toha dan Ramdan. Kedua pemuda ituiah yang telah
berhasil memasuki gudang mesiu Dayeuhkolot. Di sana keduanya bertindak sebagai pasu[an berani
mati dengan meledakkan bom dan granat tangan yang dibawanya. Gudang meiiu'yang besar itu
meledak dan terbakar, tetapi kedua pahlawan lndonesia, Toha dan Ramdin ikut pula 

"musnah 
di

dalamnya. Keduanya gugur sebagai kusuma bangsa dan jasa-jasanya tetap dikenang sepanjang masa.

an-perundngan

Pada pascakemerdekaan Republik lndonesia, terjadi beberapa perundingan yang dilakukan oleh
Bepublik lndonesia dan Belanda. Usaha merintis perundingan dilakukan sendiri oieh letnan Jenderal
Sir Philtp Christison pada bulan Oktober 1945, dengan cara mempertemukan Presiden Soekarno dengan
Wakil Gubernur Jenderal Hin Van Mook. Perundingan ini gagal karena masing-
masing pihak berpegang pad olak belakang, yaitu pendirian 

-Republik 
lndonesia

adalah bahwa Belanda harus donesia sebigai negara merdeka yang berdaulat,
sedangkan pendirian Belanda adalah masih menganggap lndonesia sebagai wilayah jajaiannya.

Perundingan dirintis kembali oleh Pemerintah lnggris dengan mengirimkin Sir Arcni6an Clark Kerr
sebagai Duta lstimewa ke Indonesia. Dalam perundingan selanjutnya, [ihak Repubtik lndonesia diwakili
cleh Perdana Menteri Sutan Syahrir, sedangkan Pihak Belanda oleh'Van Mook yang diadakan pada
ianggal 10 Februari 1946. Dalam perundingan itu Van Mook mengemukakan pendirian pemerintah
Belanda, yaitu sebagai berikut.
a. lndonesia akan dijadikan negara Commonwealth berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan

sendiri (Self-goverment) di dalam lingkungan Kerajaan Belanda.
3, Masalah dalam negeri diuius oleh lndonesia, sedangkan urusan luar negeri diurus oleh pemerintah

Belanda,

: Sebelum di sebut Commonwealth, akan dibentuk pemerintah peralihan selama sepuluh tahun.
Sementara itu, pihak lndonesia memiliki pendirian sebagai berikut.
1. Republik lndonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas

Hindia-Belanda.
2. Federasi lndonesia-Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu dan urusan luar negeri

dan pertahanan diserahkan pada suatu badan federasi yang terdiri atas orang-orang lndonesia
dan Belanda.

3. Tentara Belanda segera ditarik dari lndonesia dan jika perlu diganti dengan tentara Republik
lndonesia.

4. Selama perunding berlangsung, semua aksi militer harus dihentikan dan pihak Republik akan
melakukan pengawasan terhadap pengungsian tawanan Belanda dan interniran lainnya.

rerkembangan Ekonomi, Keuangan dan...
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perundingan selanjutnya diadakan di negara Belanda di Kota Hooge \lehme pada bulan April 1946"

Dalam perundlngan ini, Belanda menolak usul lnggrrs yang diajukan oleh Sir Arr,iirbalc.i Olark Ken untuk

;to atas Jawa dan Suittatra Belanda membuat usulan

aan Belanda Usul lerseL.rttt ditolak secara tegas oleh

lndonesia tetap parla perrriirian bahwa Pemerintah

sebagai negara merdeka yang tierdaulat penuh atas

Pihak Belanda, yang ltentuelian mengalukan usulan

baru Belanda atas saran dari lnggris, yaitu menawarkan pengakuan de facto atas J

syarat Republik lndonesia harus tetap berada dalam lingkungan persemakniuran (

Usul Belanda tersebut juga ditolak oleh Republik lndonesia karena dipandatrg u

usul sebelumnya sehingga perundingan ini mengalami kegagalan

pemerinta'h lnggris riemandang 
-bahwa 

untuk-memulai perundingan bani lrarLts telleiriti dahulu diciptakan

suasana damai, melalui gencatan s6njaa antara Bepublik lndonesia dengan Belanda. Kemudian, pemerintah

lnggris mengirimkan Lor"d Killearn se'bagai juru penengah baru setelah komisi genlatan senllla terbentuk'

tni6nesia dan Belanda kembali t<e meja peiundingan di Jakarla yang dimLrlai pada tanggal 7 ol(ober 1946'

pihak Belanda diwakili oleh Komisi ienderal yang dipimpin oleh Prof Scl'ermerhorn, sedangkan pihak

lndonesia diwakili oleh perdana Menteri sutan syahrii Setelah peftemuan pendahuluan. perundingan diteruskan

di Linggajati (Cilimus - Kuningan sebelah selatan kota Cirebon) sehingga perurrdingan dikenal dengan nama

perun"dlngan'Linggajati. Perindingan berhasil dan diparaf oleh masng-masing delegasi pada tanggal 15

November 1946. Setelah menda[at persetujuan dari parlemen mas n3'masing Perrlndingan Linggalati

ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947 ls Perundrngan Lrnggalatiantara lain:

a. AetaiOa mengakui secara de fakto nepuUtlf lndonesia dengan '\ 3,,dh kekuasaan, yang meliputi

Sumatra, Jawi, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerai ce facto paling lambat tanggal

'l Januari 1949.

b. Republik lndonesia dan Belanda akan bekeria sama dalam membeni;k negara lndonesia Senkat, dengan

nama Republik lndonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannta aoalah Bepublik lndonesia.

c. RIS dan Belanda akan membentuX Uni lndonesia - Belanda dengar Ratu Belanda selaku ketuanya.

Dengan disetujuinya Perundingan Linggajati maka ditiniau dari seg r^, irdh kekuasaan daerah Republik

lndonesiimenjadi sempit, karena hanya terOiti atr;Jawa, Madura dan Sln-atra Akan tetapi, dari segi

internasional kedudukan Republik lndonesia makin kuat, karena mendapat oengakuan dari dunia internasional.

Sesuda RePubl k lndones

memburuk. galat hani a d a

memungkink Yang ebih cairl'a

setelah Belanda merasa kuat, Belanda bermaksud menghancurkan Republ k Indonesia dengan kekuatan

senjata. Untuk memperoleh dalih guna menyerang Republik lndonesia Belarida rengajukan tuntutan sebagai

berikut.

a. Membentuk Pemerintahan lnterim bersama.

b. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama

c. nepuUit< lndonesiiharus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang drduduki Belanda'

d. Menyelenggarakan keamanan dan keterliban bersama, termasuk daerah-daerah republik yang

memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama)'

e. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor

oengan renOirinya iepublik lndonesia tidak mungkin menerima usul-usul atau tuntutan Belanda tersebut,

karena singat ,erugitan. Dengan penolakan Re rubtit< lndonesia tersebut, Belanda merobek-robek isi

perundingan Linggajiti dengan ilelancarkan Agresi Militer I ke dalam wilayah kekuasaan Republik lndone-

sia pada tlngga ii iuri 194i Agresi Militer I Belanda mendapat reaksi kecaman hebat dari dunia internasional.

J
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Pernerintah Australia dan lndia meminta Dewan Keamanan PBB membicarakan masalah Bepublik lndo-
rnsia. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan kedua belah pihak Republik
hdonesia dan Belanda mengadakan gencatan senjata yang dimulai tanggal 4 Agustus 1g47. Tetapi,
hntara Belanda masih melakukan gerakan-gerakan militer ke daerah kekuasaan Republik lndonesia
sudah tanggal 4 Agustus 1947 yang berarti Belanda tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan pBB,
yang selanjutnya menuntut sebagai wilayah kekuasaan Belanda. Wilayah tersebut dikenal sebagai Garis
Van Mook. Jadi, Garis Van Mook adalah wilayah pendudukan Belanda yang diperoleh dari hasil gerakan
nrliter Belanda sesudah tanggal 4 Agustus 1947.

Kemudian, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah Komisi Jasa-jasa Baik yang bertugas
mengawasi gencatan senjata. Tiga negara terpilih sebagai anggota Komisi Jasa-jasa Baik, yaitu Belgia
Qilih oleh Belanda, Australia dipilih oleh lndonesia, sedangkan Amerika Serikat dipilih oleh lndonesia
maupun Belanda. Komisi ini dikenal dengan nama KomisiTiga Negara (KIN). Dengan perantaraan KTN
beftasil membawa lndonesia dan Belanda sepakat untuk kembali ke meja perundingan.

Perundingan baru diadakan di sebuah kapal perang Amerika Serikat, Renville sehingga dikenal
dengan nama Perundingan Renville. Perundingan dibuka resmi pada tanggal 8 Desember 1g47 Debgasi
hdonesia diketuai oleh Perdana Menteri Mr. Amir Sjarifuddin, sedangkan delegasi Belanda diketuai oleh
R. Abdulkadir Widjojoatmodjo. Perundingan Renville berjalan sangat alot (sulit) terutama menyangkut
tnMan Belanda agar Republik lndonesia mengakui (menerima) "Garis Van MooK'. Republik lndonesia
sangat berkeberatan terhadap tuntutan tersebut karena akan mengurangi daerah kekuasaan Republik
hdonesia yang_akan menjadi sempit. Tetapi karena desakan KTN, pemerintah Republik lndonesia akhirnya
rnnyetujui isi Perundingan Renville yang pada hakikatnya sangat menguntunQkan Belanda. perundingan

Renville ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948, yang berisi:
a- Belanda tetap beidaulat sampai terbentuknya RlS.
b. Repubtik lndonesia sejajar kedudukannya dengan Belanda dalam Uni lndonesia-Belanda.
c' Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal

sementara.

d- Republik lndonesia merupakan negara bagian dalam RlS.
e. Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Konstitusi RlS.t Tentara Republik lndonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda (daerah kantong) harus

hijrah ke daerah Republik lndonesia.

Dengan diterimanya Perundingan Renville, menjadikan daerah kekuasaan Republik lndonesia semakin
sanpit hanya meliputi beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatra dengan berpusat di yogyakarta. Oleh
iarena harus diakuinya Garis Van Mook, hal itu menyebabkan Kabinet Amir Sjarifuddin latuh karena
pnndatanganan Perundingan Renville, kemudian Amir Sjarifuddin menjadi oposisi tertadap Kabinet Hatta.

3. ltenghadapi Agesi Militer Betanda il (19 Desenber t9tfr)

Dengan diterimanya Perundingan Renville maka daerah kekuasaan Republik lndonesia semakin
sanpit hanya meliputi beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatra dengan pusat di yogyakarta. Sesuai
Perundingan Renville maka tentara-tentara TNI yang berada di daerah kantong penOudukan Belanda
harus hijrah ke daerah Republik lndonesia (Yogyakarta), dengan demikian pasukan TNI dari Siliwangi
$ara Barat) dan Brawijaya (Jawa Timur) hijrah ke yogyakarta.

Sekali lagi pihak Belanda mencari-cari dalih atau alasan untuk dapat merobek-robek (tidak mengakui)
ht Perundingan Renville yang sudah disepakati. Pemerintah Republik lndonesia dan TNI sudah
mmperhitungkan, bahwa Belanda sewaktu-waktu akan melakukan aksi agresi militernya kembali.
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dan lain'lain. Mereka dibuang ke Prapat di tepi Dana

sampai ke istana presiden, Presiden Soekarno masth s

Menieri Kemakmuran, Syarifuddin Prawiranegara yan

usat di Kota Bukii Tinggi Sumatra Barat'

ng oleh BeLa:oa sendiri disebut aksi polisioner'

al Soedirrr^ar secagai Panglima Besar TNI yang

gannya untuk Te a(Ll(an perlawanan dengan cara

i, Jenderal SoeJirrran <eluar masuk hutan, gunung,

semesta me a',',a^ r'lsuh

a, Belanda n'e.g'a car"'a TNI sudah hancur dan

, tentara Belanra : ' j!a 're akukan pembersihan

erlukan waKu sa:, a:aL lia bulan saja, setelah itu

onesia. Dugaar" Be anca il ternyata meleset sama

an konsolidasi seie a' l, Tulai melakukan serangan-

serangan secara teratur dan terus-menerus terhadap kedudukan ieniara 3e anda seluruh Pulau Jawa

dan sumatra teun menlali satu daerah gerilya yang menyeluruh dar sera'ga", terhadap tentara Belanda

ditingkatkan terus-menerus, sehingga Belanda sangat kewalahan

Salah satu..r.ngrn yrng p.iing terkenal aO"aan Serangan UmL'n 1 l"laret 1949 terhadap Kota

YogyakartadibawahpimpirdeXLetnanKoloneSoehartoSeranganinidilakukan
pada siang hari dan daPat

karena Belanda mendatang

yang besar, yaitu ke dalam dapat membangkitka
'sedingkan 

pengaruh ke luar, yaitu membuKikan

masin hemitiki *ekuatan. Atas dasar itulah, dunia

dan PBB kembali merintis perundingan baru'

Agresi Militer Belanda ll menimbulkan

melanggar atau merobek-robek isi Perundinga

PBB. bewan Keamanan PBB pada tanggal

lndonesia dan Belanda segera menghentikan per

Nations Conmission for lndonesia) sebagai peng

KemudianUNC|merintisjalanuntukmengadakanperundinganbaru.
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Semula pihak Belanda menolak maju ke meja perundingan baru dengan lndonesia, dengan alasan
masalah lndonesia telah selesai dengan dikuasainya ibu kota Yogyakarti, serta ditawannyi presiden
Soekarno. Tetapi selanjutnya, Belanda mau maju kembali t<e mela perundingan baru karena beberapa
penyebab sebagai berikut.
a. Kegagalan tentara Belanda di setiap medan pertempuran melawan TNI yang melakukan perang gerilya.b. Adanya tekanan dari Amerika Serikat yang akan mengancam memutuskan bantuan ekonomi dan

keuangan.

c. Adanya kecaman dan boikot dari negara-negara lain terhadap Belanda.
Atas inisiatif dari Komisi PBB untuk lndonesia (UNCI) pada tanggal 4 April 1949 diadakan perundingan

laru di Jakarta. Delegasi Republik lndonesia di bawah pimpinan-Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi
Belanda dipimpin oleh Dr. J. H. Van Royen. Perundingan ini iemudian dikenal dengan naml persetujuan
Roem-Royen. Perundingan berlangsung sangat lambat (alot), namun akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949
dicapai Persetujuan Roem-Royen. Pernyataan Pemerintah Republik lndonesia dibaciian oleh ketua
delegasi Mr. Moh. Roem yang berisiantara lain:
a. Mengeluarkan perintah kepada "Pengikut Republik yang bersenjata" untuk menghentikan perang

gerilya.

b. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.c' Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat
"penyerahan" kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara lndonesia Serikat, dengan
tidak bersyarat.

Kemudian delegasi Belanda membacakan pernyataannya yang dibacakan oleh Dr. J.H. Van Royen
yang berisi:

a. Menyetujui kembalinya Pemerintah Hepublik lndonesia ke yogyakarta.
b. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaikan semua tahanan politik.c. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh

Republik lndonesia sebelum 19 Desember 1948, dan tidak ikan meluast<an negira atau daerah
dengan merugikakn Republik.

d. Menyetujui adanya Republik lndonesia sebagai bagian dari Negara lndonesia Serikat.e. Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segerl diadakan sesudah pemerintah
Republik kembali ke Yogyakarta.

L Konlerensi lnter-lndonesh dan KMB

Sebelum maju menghadapi Konferensi Meja Bundar (KMB) di kota Den Haag negara Belanda,
dicapai kesepakatan untuk terlebih dahulu mengadakan Konferensi lnter-lndonesia-yang dihadiri oleh
Republik lndonesia dan BFO (Biieenkomst voor. Federaat Overteg). BFO merupat<an gaOingan negara-

legara boneka yang dibentuk oleh Belanda dengan arsiteknya Van Mook setelah Rgresi Uititei Belanda l.
Tujuan Belanda membentuk negara-negara Boneka, seperti lndonesia Timur, Ne-gara Sumatra iiilr;
dan lainlain adalah untuk.memecah belah bangsa lndonesia, mengurung dan menguringidaerah Republik
Indonesia. Oleh karena, di negara-negara kecil yang tidak bersatu ituh[ kepentin{an g6hnOa t.Oit.' .r.,
dan terjamin.

Konferensi lnter-lndonesia diadakan pada bulan Juli dan Agustus. Semula diadakan di yogyakarta,
kemudian dilanjutkan di Jakarta yanglerhasil mencapai persetujuan seperti berikut ini:a. Negara lndonesia Serikat disetujui dengan nama Republik lndonesia Serikat (RIS), berdasarkan

demokrasi dan federalisme (serikat).
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c.

d.

e.

b. Fls akan dikepalai oleh seorang presiclen dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung iawab kepada

presiden.

Rls akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari Bepublik lndonesia maupun dari Keraiaan Belanda'

Anqkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional

?i,lYffi;j;,;i fo*s ffi;rffi;;;i* o,,rni.o'rns rndonesra yanq ada daram KNrL, vB (vestigneids
,^-^+ .,^^^ ^1,^n alilanir rkan

;:ffiffi#ionuffi-*ratu n tentara Belanda iain dengan s arat-syarat yang akan ditentukan

Belanda ilengakui (menuiut versi Belanda "menyerahkan kedaulatan),

;f;.ffiffii,lirr'1.. nLn rurrlrrn Beranda kepada RIS itu sesunguhnva adalah suatu pengakuan
.^^^t t1 A^,,oil rc 'tOz1( iolah

r,ror,irliJn"oi ffiffi- il;;;* ;;;.* ornsm lndonesia sudah sejak tansgal 17 Agustus 1e45 telah
- r,^.--f,^ n^^,.Llll,

lcbih lanjut. - - _ -- L^-:^- +:^r^r, 6^r
f. Fertahanan negara adarah semata-mata hak pemenntah RIS. Negara-negara bagian tidak mempunyar

angkatan Perang sendiri.

Sesudah hangsa lndonesia berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri di dalam Konferensi lnter-

lnclonesia, kini bangsa lndonesia telah siap menghaCa

ll dari Pontianak.

a tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November

rundingan yang cukup lama, akhirnya KMB berhasil

t sebagai negara yang merdeka dan berdaulat'

,',aKu setahun sesudah pengakuan kedaulatan'

c. Akan dibentuk Uni lndonesia-Belanda berdasarkan Kerla sama sukarela dan sederaiat'

cl. Hls mengembalikan hak milik Belanda dan memoenkan hak konsensi dan izin baru untuk perusahaan-

perusahaan Belanda.

e" Hls harus membayar semua utang-utang Belanda r'ang diperbuat sejak tahun 1942'

Hasil-hasil KMB kemudian diajukan kepada KNIP iParlemen Bepublik lndonesia) untuk diratifikasi, yang

kennudian KNlp mengaJar,an persioangan dan da am pemungutan suara mayoritas anggota KNIP

menyetujuinYa.

Pada tanggai 15 Desember 1949, dradakan pem iran Presiden Rls dengan calon tunggal lr' soekarno

yang kernudian terpilih senrgai Presiden Rls Sedangkan Kaoinet Perlama Rls di bawah pimpinan Drs' Moh'

Hatta selaku perdana MentJri HlS, yang dilantik otel Presrden Soekarno padatanggal20 Desember 1949'

Selanjutnya delegasi RIS yang diketuai oleh Pe

untuk menandatangani ake "Penyerahan" ked

949, baik di lnd

pena " kedaulatan Di

Batu llem Drees, Ment

RlS, Drs. Ivloh. Hatta bersama-sama membubuhka

Pada saat yang bersamaan, di Jakarla, Sri

Belanda A.H.S. Lovink, dalam suatu upaoara

tandatangannya pada naskah "penyerahan" kedaulatan

Dengan demikian sejaktanggal 27 Desember 1949. secara resmi berakhir perang kemerdekaan dan

mempunyai kedaulatan, mula-mula di tangan nepuotik lndonesia dan xini sudah dialihkan kepada Republik



lndonesia Serikat (BlS). Sesuai dengan persetujuan KMB bentuk negara kita adalah serikat atau federasi
dengan nama Republik lndonesia Serikat (RlS), dengan sistem pemerintahan kabinet parlementer sefia
memakai UUD FlS.

5. Peranan FBB lesaikan Kanftlik Imdomesrb n nda ffgdi-fgil})
a. ltomisiTiga Negara (KTN]

Sejak terjadinya Agresi Militer Belanda I pada bulan Juli 1947, Belanda secara terangterangan telah
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perundingan Linggajati. Penyerbuan militer teriadap beberapa
kota di wilayah Republik lndonesia, seperti Padang, Medan, Paiembang, iawa Barat, dan Jawa iengah, hal
ini menimbulkan reaksi keras terhadap Belanda. Sebaliknya simpati terhadap bangsa lndonesia datang dari
PBB, wakil-wakil lndia, dan Australia yang mengajukan usul agar soal lndonesia dibicarakan di Dewan
Keamanan. Dewan Keamanan PBB selanjutnya mengeluarkan seruan gencatan senjata kepada kedua
belah pihak. Oleh karena itu, pada tanggal4 Agustus 1947 berhasildilakukan gencatan senjata.

Selanjutnya untuk mengawasi gencatan senjata ciibentuk komisi konsuler ying diketuai Konsul Jenderal
Amerika Dr. Walter Foote. Terjadinya pelanggaran oleh Belanda dengan membentuk garis demokrasi (Garis
Van Mook), maka komisi konsuler diubah menjadi Komisi Tiga Negaa (KfN) 27 Oko-ber 1947. Komisi Tiga
Negara terdiri atas Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Atas uiaha KTN, berhasil ciiadakan pendekatan
terhadap lndonesia dan Belanda dengan dilangsungkannya Perundingan Renville B Desember 1g47.

b. United Nations Carnmissisn far lndonesia

Dengan terjadinya Agresi Militer Belanda ll tanggal '19 Desember 1g4B terhadap ibu kota negara Republik
lndonesia dan ditawannya, serta diasingkannya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohl Hatta maka
timbullah reaksi keras dari dunia internasional yang mengecam tindakan Belanda. Fada tanggal 10-23
Januari 1949 dengan diprakarsai negara lndia dan Birma berlangsunglah Konferensi Asia di-tlew Delhi.
Konferensi ini sebagai bukti adanya solidaritas bangsa-bangsa Asia terhadap perjuangan kemerdekaan
lndonesia dalam menentang penjajah.

Konferensi tersebut menghasilkan resolusi mengenai masalah lndonesia, yang kemudian disampaikan
kepada Dewan Keamanan PBB. lsinya, antara lain:

1. Pengembalian Pemerintahan Republik lndonesia ke yogyakarta.

2. Pembentukan pemerintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan politik luar negeri sebelurn tanggal
15 Maret 1949.

3. Penarikan tentara Belanda dari seluruh lndonesia.
4. Penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah lndonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 19S0.

Dalam konferensi ini, Birma mengusulkan agar dibentuk tentara sukarela Asia untuk membantu
lndonesia dalam perjuangan memperlahankan kemerdekaan. Akibat dari Beso/usi New Delhimaka tanggal
23 Januari 1949 PBB bersidang dan menghasilkan resolusi yang berisi:
1' Penghentian semua operasi militer dengan segera oleh Belanda dan menghentikan semua a6ivitas

gerilya oleh pihak republik dan kedua belah pihak untuk mengadakan perdimaian kembali,2. Pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik di dalam claerah r:epublik oleh
Belanda semenjak tanggal 1g Desember 1g48.

3 Belanda harus memberikan kesempatan kepada pembesar-pembesar Pemerintah Fepublik lndonesia
untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera agar dapat melaksanakan pasal,pasal satu di atas dan
dapat melakukan kewajiban'kewajiban mereka dengan bebas menurut batas-batas perunclingan
Linggajati dan Henville.

-- :]3



4 secepat-cepatnya dengan dasar Peundingan

dian dibentuk pemerintahan ad interim federal

untuk Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar

Juli 1949.

n Bangsa-Bangsa untuk lndonesia (Untted Nation

Commission for lndonesia atau UNCI). Adapun tujuan UNCI adalah. sebagai berikut'

a) Membantu melancarkan perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah

republik.

b) Mengamati pemilihan dan berhak mengajukan usul mengenai berbagai hal yang dapat

membantu tercapainya penyelesaian perundingan'

&I t r I I I I I I r. I t l,r I t I I I I t I 
' 

t r I t 
' 
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ndar (KMB), maka C inconesia terbentuklah satu

Serikat (RlS) Nega'a BtS terdiri atas beberapa

lnesia (Rl), Negara Sumai'a Timur, Negara Sumatra

rgara Madura. Negara lnocnesia Timur, dan sembilan

"satuan kenegaraan yang tegak Sendiri", yaitu (alimantan Barat Ka -ar:an Timur' Kalimantan

Tenggara, Ban ngka, Be Jawa Terlan Masin

bagian mempu Pendudu

Beberapa knya RIS ra bac an :ar satuan

a t dak .':-(!lg o eh r

dibub a,l,a"'i a negara

selanjutnya kerca <e centuk negara kesatuan'

ara kesatuan sera<,'r (!at, melalui demontrasi-

demonstrasi di setiap ibu kota negara'negara bagian'

Adanya tuntutan rat<yat yu,ig r.nlinginkin kembali ke "e3a'a kesatuan diperhatikan oleh

pimpinan-fiimpinan RIS y.ng f.titit.n [prOtit pendukung Ne,oa'a (esatuan Republik lndonesia'

Kemudian pada tanggat ig Mei 1950, diadakan persetujuan ax:a12'? S Cengan Republik lndonesia

untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan Piha< RrS jl['akilioleh Perdana Menteri

Drs, Moh. Hatta dan pihak Republik lndonesii diwakili o e" P3'la^a l',f enteri Republik lndonesia

Dr. AbdulHalim. Menuiut persetuiuan itu, Negara Kesatuan F33,! 'l lnaonesia akan dibentuk oleh BIS

dan Hepublik lndonesia ii Yogyakarta. untu1 pelaksanaanr,a : !entuk Panitia Gabungan RIS-RI

yang bertugas merancang Unding-Undang Dasar Negara Kesa:,ar Panrtia ini dipimpin oleh Menteri

Kehakiman Rls prof. or. ilr. soepJmo. Panitia ini br rhasil rne a(sana(an tugasnya membuat Rancangan

Undang-Undang Dasar Negara kesatuan pada tanggal 20 Ju l950 Kemudian Rancangan Undang-

Undan-g Dasar Negara Keiatuan itu diserahkan kepada De',',an Perwakilan negara-negara bagian

untuk disempurnakan. Rancangan Undang-Unda

unsur Undang-Undang Dasar (UUD) '1945 dan

tanggal 14 Agustus 1950, Rancangan Undang-Un

oleh Senat dan Parlemen RlS, sefta Komite Nasio

15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani Rancangan Undang-Undang Dasar sementara

Htegaia Kesatuan Republik lndonesia yang kemudian lebih dikenal dengan nama Undang-Undang

Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).
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Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan resmi Republik lndonesia Serikat (RlS)
dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI), yang merupakan kelanjutan
dari negara Republik lndonesia (Hl) hasil Proklamasi Kemerdekaan'tanggal 17 Agustus 1g45.
Oleh karena itu, berakhirlah bentuk negara federal atau serikat dengan nama RtS yang trinya berumur
kurang lebih delapan bulan saja, kembali ke bentuk Negara Kesatuan nepubtik-tnOonesia yang
merupakan keinginan dan cita-cita seluruh rakyat lndonesia. Dengan demikian, gagallah upaya Kolonial
Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia.

Faktor-faktor yang menyebabkan negara RIS kembali ke Negara Kesatuan Republik lndonesia
adalah sebagai berikut.

1. Beintuk negara RIS tidak mendapat dukungan dari rakyat banyak.2' Anggota-angota Kabinet RIS sebagian besar orang-orang republik pendukung Negara Kesatuan
Republik lndonesia. Hanya dua orang saja anggota Kabinet RIS yang mendu[ung list., negara
federal, yaitu Sultan Hamid ll dan Anak Agung Gede Agung.

3. Sistem negara federal oleh rakyat dianggap sebagai alat pihak Belanda untuk memecah belah
bangsa lndonesia supaya mereka (Belanda) tetap dapat berkuasa di lndonesia.
Dasar pembentukan FIS sangat lemah, yaitu melalui tawar-menawar dalam suatu perundingan
dengan Belanda yang tidak sepenuhnya keinginan bangsa lndonesia.
RIS tidak didukung oleh satu ikatan ideologi yang kuat.
RIS tidak mempunyai satu tujuan kenegaraan yang jelas.
Bentuk negara federal (serikat) beftentangan dengan cita-cita Sumpah Pemuda tahun 192g.
Bentuk negara federal (serikat) bertentangan dengan cita-cita pemimpin bangsa lndonesia dalam
mendirikan negara yang menginginkan negara kesatuan dan persatuan.
Bentuk negara federal (serikat) befientangan dengan Pancasila dalam sila ke tiga.

I RIS eksistensinya sangat bergantung pada kekuatan militer Belanda yang terdiri atas Tentara
Kerajaan Belanda (Koninklijk Leger/KL) dan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (Koninktijk Nether-
lands lndisch Leger/KNl L).

Pada awal kemerdekaan, bangsa lndonesia mewarisi kondisi ekonomi yang sangat kacau yang
disebabkan oleh beberapa fakor.
Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan upaya pemerintah membangun ekonomi nasional
dengan menumbuhkan dan melahirkan penlusaha-pengusaha pribumi yang akan menjadi pelaku
ekonomi nasional.

Setelah diproklamasikan kemerdekaan, bangsa lndonesia harus menghadapi kekuatan-kekuatan
asing yang akan mengembalikan kekuasaannya di lndonesia.
Perundingan-perundingan antara Hepublik lndonesia dengan Belanda yang dapat disepakati, yaitu
Perundingan Linggajati, Perundingan Renviile, persetujuan Roem-Royen, dan KMB.
Belanda selalu berusaha membatalkan setiap perjanjian dengan Republik lndonesia melalui
tindakan Agresi Militer Belanda I dan ll.
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1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan caru memberikan tanda silang (x) pada

salah satu huruf a, b, c, d, atau e!

Hal yang sulit bagi ekonomi bangsa lndonesia pada awal kemerdekaan adalah di bawah ini,

kecuali ....

a. kas negara kosong

b. hasil perkebunan tidak dapat diekspor

c. peredaran uang JePang besar

d. diedarkannya uang cadangan 2,3 miliar

e. pajak dan bea masuk amat lancar

Berikut ini adalah cara yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi keadaan ekonomi yang

memburuk, kecuali....

a. mengeluarkan ORI

b. meniangkat lr. Surahman sebagai menteri keuangan

c. melaksanakan piniaman nasional

d. pelaksanaan rekonstruksi dan rasionalisasi

e. mencairkan cadangan nasional 2,3 miliar

Untuk memperbaiki sistem ekonomi, juga ditempuh jalan

menjadi ....

a. Bank Umum Nasional

b. Bank Rakyat lndonesia

c. Bank Negara lndonesia

d. Bank lnternasional lndonesia

e. Bank lndonesia

De Javasche Bank dinasionalisasi pada tanggal ....

a. 2 Juni 1951

b. 19 Juni 1951

c. 20 Juni 1951

d. 15 Desember 1951

e. 24 Desember 1951

Dalam mengembangkan ekonomi

Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE).

a. mendirikari bank

b. menggalakan perdagangan ekspor

c. meningkatkan Produksi Pangan

d. melaksanakan reboisasi

e. mendirikan Pabrik-Pabrik

menasionalisasi De Javasche Bank

nasional, pemerintah juga berusaha mendorong kembali

Usaha yang paling menonjol dari PTE adalah ....
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7.

Salah satu usaha Pemerintah Republik lndonesia untuk menembus blokade Belanda adalah
mengadakan hubungan dengan para pengusaha di Amerika. Hubungan ini dirintis oleh badan
perdagangan semi pemerintah yang bernama ....

a. Trading Cooperation
b. Banking Cooperation
c. EconomicCooperation
d. Banking and Trading Cooperation
e. Banking and Economic Cooperation
Untuk mengatasi kondisi keuangan yang memburuk, pemerintah (dalam hal ini Menteri Keuangan
lr. Surachman) melakukan ....

a. kerja sama ekonomi antara Hl-Belanda
b. pinjaman nasional

c. pinjaman luar negeri

d. menggalakan perdagangan ekspor
e, kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Rl-lnggris
Di bawah initermasuk isi Kasimo Plan, kecuali ....
a. pencegahan dan penyembelihan hewan pertanian
b. memajukan pendidikan nasional
c. melakukantransmigrasi
d. penanaman kembali tanah-tanah kosong
e. memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
Tindakan Belanda melakukan Agresi Militer Belanda ll pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan
upaya Belanda melanggar perundingan ....

a. Hooge Veiuwe

b, Linggajati
c. Renville
d. Floem-Royen

e. KMB

Perundingan Renville pada awalnya berjalan sangat alot, berkaitan penolakan Bepublik lndonesia
atas tuntutan Belanda agar Republik lndonesia mengakui ....
a. Garis Van Mook sebagai batas wilayah Republik lndonesia
b. kedaulatan Belanda di lndonesia
c. ketua delegasi Belanda Abdul Kadir Wijoyoatmojo
d. kekalahan dalam Agresi Belanda I

e. seluruh isi perjanjian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kondisi perekonomian bangsa lndonesia kacau pada
awal kemerdekaan!

Jelaskan upaya yang dilakukan Pemerintah Hepublik lndonesia untuk mengatasi kekacauan
ekonomi!

Jelaskan latar belakang terjadinya Perlempuran 10 November 1945 di surabaya!
Kemukakan isi persetujuan Konferensi lnter-lndonesia!
Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan negara RIS kembali ke Negara Kesatuan Republik
lndonesial

10
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Peftempuran lima hari di Semarang

Peftempuran di SurabaYa

Peftempuran Ambarawa

Bandung Lautan APi
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Perjuangan Bangsa lndonesia
dalam Mempertahankan

Kemerdekaan

Standar Kompetensi:

"lenganalisis 
perjuangan bangsa rndonesia sejak prokramasi hingga rahirnya 0rde Baru.

Tuluan Pembelaiaran

3:telah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:- 
Menganalisis perjuangan pengembalian lrian Barat.: Menganalisis upaya mengatasi gangguan_gangguan keamanan dalam negeri,

Diolomasi

Hasil persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) menyebutkan bahwa status quo lrian Barat (Jaya)
:etap berlaku dan selama setahun setelah pengakuan kedallatan Bls, status tersebut akan diselesaikan
lengan perundingan. Dalam tafsiran RlS, Belanda akan menyerahkan lrian Barat setelah ,;j;h;;
:engakuan kedaulatan, sedangkan Belanda mengartikan bahwa penyerahan lrian Barat hanya dengan
:erundingan.

3ara rrian

: iak etapi

,,, layah trian Barat sebagai bagian dari keajaannya I[:l
-ntuk menghapuskan Misi Militer Belanda yang sebelumnya bertindak sebagai penasihat teknis militer'donesia (1953).

Untuk pertama kali Bepublik lndonesia mengaj
:.hun 1954, tetapi gagal karena tidak memperoleh d
:alam sidang-sidang tahun 1955, 1956, 1957, tet
republik lndonesia tidak mau mengajukannya lagi
'an Barat sehingga perlu ditempuh jalan lain.

Secara sepihak, lndonesia memutuskan hubungan Uni lndonesia-Belanda yang dituangkan dalam
-U pembuatan KMB (1956). Selanjutnya, dibentutipemerintahan provinsi trian glrat oengan suttan- core Zainal Abidin Syah sebagai gubernurnya yang berkedudukan di soa siu, Tidore. secara historis-an Barat merupakan daerah kesultanan Tidore.

:erjuangan Bangsa lndonesia dalam ...
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2. Konfrontasl Ekonomi

Oleh karena upaya damai melalui jalur diplomasi untuk mengembalikan lrian Barat tidak berhasil,

pemerintah Hepublik lndonesia mencoba dengan cara lain yaitu konfrontasi ekonomi. Langkah pertama

adarah merakukan pembataran utang-utang rndonesia kepada Beranda senirai F3.6Gl ;uta pada tahun

19 ukung oleh raklat, khususnya kaum buruh yang melakukan pemogokan terhadap

pe sehingga merugikan pemiliknya (1957)

uirr ie6is adalalidengan dikeluarkannya UU Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda

' beruna perusahaan perkebunan Kemudian' diikuti dengan

berat, sebaliknya Jerman memperoleh banyak keuntungan Pemerintah juga melarang terbitan umum

atau film yang menggunakan bahasa Belanda. KLM dilarang mendarat atau terbang di atas wilayah

lndonesia.

Karena upaya konfrontasi ekonomi luga tidak berhasil mengubah pendirian Belanda untuk tetap

mempertahankan'lrian Barat, maka lalan terakhir adalah dengan konfrontasi militer'

3. Kcnfrontast frliliter

Sebagai persiapan melakukan konfrontasi militer, lndonesia mencari bantuan senjata ke luar negeri'

Mula-mula Hepublik lndonesia bermaksud membeli senjata ke Amerika Serikat namun Amerika Serikat

lmanan Asia Tenggara Penolakan Amerika Serikat ini

elanda. Oleh karena ditolak oleh Amerika Serikat,

Menteri Keamanan Nasional Jenderal A'H' Nasution

ari Busia di Moskow pada tahun 1960' Pembelian

sar dalam sejarah Indonesia yang diutamakan untuk

rian Barat wilayahnya terpisah dari daerah lain' Di

at Bepublik lndonesia-lrian dan sejumlah pesawat

pembom TU-16.

Dalam rapat umum di yogyakarla, dikeluarkan Tri Komando Rakyat lsi dari Tri Komando Hakyat

adalah sebagai berikut.

a. Gagalkain pembentukan Negara Boneka Papua buatan Kolonial Belanda.

b. Kibirkan sang Merah putih di lrian Barat, Tanah Air lndonesia

c. Bersiaplah uniuk mobilisasi umum mempefiahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air"

Komando ini mendapat dukungan dan sambutan dari seluruh rakyat. Sebagai pelaksananya

dibentuklah Komando Mandala'Pembebasan lrian Barat, dengan Panglimanya Brigjen soeharto pada

tangal 2 Januari 
.1g62. pusat Komando Mandala berada di Kota Makassar (Ujung Pandang).

Dalanr pelaksanaan operasi Manclala banyak sukarelawan yang terdiri atas pemuda, pelajar, dan

mahasiswa mernbantu TNI untuk membebaskan lrian Barat. operasi militer ini dimulai dengan penyusupan

melalui darat, laut, dan udara. Dalam pertempuran di Laut Arafuru tanggal 15 Januari 1962, lelah gugur

Komodor Yos Sudarso <jan Kapten wiratno yang tenggelam bersama kapalnya, yaitu MTB Macan Tutul'

pada saat terakhir sebelum tenggelam, Komod6r Yoi-sudarso sempat mengucapkan pesan "Kobarkan

semangat PertemPuran".

Selarah Xll



pertempuran antara Rl-Belanda ini makin gencar. Di antara sukarelawan terdapat seorang

.:karelawal yaitu Herlina, yang kemudian lebih dikenal dengan "Herlina si Pending Emas".

Amerika Serikat menyadaii jika perlempuran makin hebat berarti peranan komunis di lndonesia

r.,akin kuat. Oleh karena itu, Amerika Serikat mendesak pihak Belanda untuk berunding dengan

rdonesia.
Amerika Serikat menugaskan seorang diplomatnya, yaitu Elsworth Bunker bertindak sebagai

:enengah. Terjadilah perundingan antara lndonesia-Belanda yang dilakukan di New York pada tanggal

.g AgJstus tO'OZ. Detegasi lndonesia dipimpin oleh Adam Malik, sedangkan delegasi Belanda dipimpin

:leh Van Royen. Hasilnya adalah Persetujuan New York yang telah berhasil menghentikan permusuhan

r d onesia-Belanda.

lsi Persetuluan New York, antara lain:

: Dilakukan penghentian permusuhan.

: Setelah pengesihan persetujuan antara lndonesia-Belanda, paling lambat tanggal 1 Oktober 1962

United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) tiba di lrian Barat untuk melakukan serah

terima pemerintahan dari Belanda dan bendera Belanda diturunkan.

_ UNTEA akan memakai tenaga-tenaga lndonesia, baik sipil maupun militer bersama alat-alat

keamanan, putra lrian Barat, dan sisa-sisa pegawai Belanda diturunkan.

: pasukan lndonesia tetap tinggal di lrian Barat yang berstatus di bawah kekuasaan UNTEA'

= Angkatan perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai

paling lambat 1 Mei 1963.
- Bendera lndonesia mulai berkibar 31 Desemberlg62 di samping bendera PBB dan pemerintah

Bepublik lndonesia menerima pemerintahan di lrian Barat dari UNTEA pada tanggal 1 Mei 1963'

: Pada tahun '1969 diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Act of Free Choicel'

i Fenemfuan FendaPaf ffie&Yaf

penentuan penclapat Rakyat (Pepera) dalam tata negara adalah referendum yang merupakan

.alah satu wujud dari demokrasi. Rakyatlah yang memberikan keputusan paling akhir atas suatu masalah'

Dalam perjanjian New York antara Republik lndonesia dengan Belanda tentang lrian Barat,

: .etapkan antaia tiin bahwa pihak Bepublik lndonesia wajib melakukan penentuan pendapat rakyat

:ada tahun 1g6g. Hal itu dilaksanakan oleh pemerintah Republik lndonesia dengan meminta pendapat

-tkyat lrian Barat, apakah mereka ingin bergabung dengan Republik lndonesia atau Belanda, ataukah

-gin merdeka. Berkat pembinaan selama enam tahun (1963-1969), rakyattelah merasakan kemaiuan

ig berarfi setelah dilakukan pembangunan di lrian Barat. Oleh karena itu, dalam penentuan pendapat

.ac7-at, hasilnya adalah mereka berkehendak bergabung dengan Republik lndonesia.' 
Oleh kaiena perjanjian New York merupakan perjanjian internasional yang dilaporkan ke PBB,

-aka setelah penentuan pendapat rakyat dilaksanakan di lrian Barat, Hepublik lndonesia mengirimkan

-ga laporannya kepada PBB. Dengan hasil tersebut, sahlah Pepera yang dilakukan dan lrian Barat

.:cara sah diakui sebagai bagian dari Republik Indonesia'

Sejak 1 Mei 1973, riama tiian Barat diubah namanya menjadi lrian Jaya. Nama tersebut diresmikan

:=:a siat presiden Soehafto meresmikan penambangan tembaga di Tembagapura (lrian Jaya).
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Neoeri

Setelah Kabinet Amir Syarifuddin jatuh presiden menunjuk Wakil Presiden Moh. Hatta untuk
membentuk kabinet baru (kabinet koalisi) dengan mengikutsertakan semua parlai dalam kabinetnya.
Untuk menggalang persatuan, Wakil Presiden Drs Moh. Hatta menawarkan tiga kursi tanpa portofolio
(tanpa depaftemen) kepada sayap kiri, tetapi sayap kiri menuntut sedikitnya empat kursi termasuk jabatan

menteri peftahanan. Permintaan ini ditolak Drs. Moh, Hatta dan Hatta menyusun kabinetnya tanpa sayap
kiri. Pada tanggal 31 Januari 1948 terbentuklah susunan kabinet yang baru dan Drs Moh. Hatta merangkap
pulasebagaiMenteriPertahanan. Kabinet Hatta inididukung oleh PartaiMasyumi PNl, ParlaiKatolik, dan
Parkindo. Satu-satunya yang duduk dari parlai sosialis adalah Supeno sebagai perseorangan. la menjabat
sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda. Program Kabinet Hatta terdiri atas empat pokok, yaitu:

a, Pelaksanaan Perundingan Henville.

b. Mempercepat dibentuknya NlS.

c. Melaksanakan rasionalisasi di dalam negeri

d. Pembangunan,

Untuk meneruskan perundingan dengan Belanda tentang pelaksa"raan Perundingan Renville,
pemerintah Hatta menunjuk Mr. Moh. Roem sebagai ketua delegasi Bepub < lndonesia. Perundingan-
perundingan yang dilakukan oleh Moh. Roem dengan Van Mook berkisar mengenai masalah politik (soal
pemerintahan federal), Uni lndonesia-Belanda, pemerintahan peralihan. dan srdang-sidang konstituante.

Sementara perundingan berlangsung, Kabinet Hatta dirongrong oleh keo atan-kegiatan politik Front
Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Kegiatan o: rt k FDR dibarengi dengan
usaha-usaha untuk memancing-mancing bentrokan-bentrokan dengan golon3an lawan politiknya. Pada
tanggal 5 Juli 1948, kaum buruh di bawah pengaruh FDR mengadakan pemogokan di pabrik karung
Delanggu (Klaten). Oleh karena itu, terjadi bentrokan sekelompok pemogok lengan Sarekat Tani lslam
lndonesia (STll), yaitu organisasi Masyumi yang menentang mogok. FDB me a<ukan pula kegiatan rapat-
rapat, sepeftidiSumatra (BukitTinggi, Solok, Batu Sangkar, serta Sawah Luntot yang dipimpin oleh Abdul
Karim. Sasaran golongan ini adalah kebijaksanaan Kabinet Hatla FDR menghendaki agar diadakan
reshufel kabinet dengan bentuk kabinet parlementer.

Sebagai reaksiterhadap pernyataan FDR maka PNI menyatakan setuju adanya reshufel, tetapi Hatta
harus tetap memegang pimpinan, berhubung negara dalam keadaan gaurat Gerakan FDB diikuti Gerakan
Revolusi Rakyat (GRR), di bawah Dr. Muwardi, Syamsu Harya Udaya. dan Chaerul Saleh yang menuntut
kepada pemerintah agar membebaskan para tahanan yang dipenlarakan dan sealiran dengan mereka,
sepefti Tan Malaka, Sukarni, Abikusno, dan lain-lain.

Bersamaan dengan kegiatan FDR pada bulan Agustus 1948. Musso tiba kembali di lndonesia
(seorang tokoh kawakan PKI)yang telah bermukim di Moskow sejak tahun'1962 Musso membawa garis
baru bagi kaum komunis. Parlai yang berhaluan komunis, yaitu Parlai Sosialis dan Parlai Buruh yang pada
akhir bulan Agustus 1948 berfusi dengan PKl. Mengenai tujuan fusi ini. Amir sebagai pimpinan Parlai
Sosialis beranggapan bahwa politik kerja sama dengan imperialis harus diputuskan, setelah hancurnya
fasisme diganti dengan politik anti-imperialis di bawah pimpinan komunis. Kabinet Hatta sekalipun mendapat
serangan yang tajam dari kaum komunis tetap melaksanakan programnya, yaitu rasionalisme Angkatan
Perang. Tujuan rasionalisasi adalah untuk perbaikan dalam memerangi inflasi yang membahayakan
kehidupan rakyat.
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Rasionalisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut.

a Melepaskan mereka dengan sukarela untuk meninggalkan tentara bagi mereka yang ingin kembali

ke pekerjaan semula.

: Menyerahkan penampungannya kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

: Mengembalikan 100.000 orang ke dalam masyarakat desa.

Masalah rasionalisasi ini mendapat tantangan hebat dari Musso dengan FDR-nya, karena akan

cerpengaruh banyak di antara kader-kader berseniatanya. Namun, ofensif politik Musso dan kawan-

(awannya tidak menggoyahkan kedudukan Kabinet Hatta, karena dukungan Masyumi dan PNI serta

:rganisasi-organisasi badan perjuangan lainnya.
pertentangan politik meningkat menjadi insiden bersenjata di Solo dan pada tanggal 18 September

ig4B, Madiun obf, tofof, PKI Musso diproklamasikan sebagai tempat berdirinya Republik Soviet lndonesia.

Cleh karena itu, pecahlah Pemberontakan PKI Madiun. Di lingkungan perwira-perwira TNI ada yang

lerhasil diperalat PKl, seperti di Madiun dan Solo. Selanjutnya Musso juga menuduh lr. Soekarno

ran Drs. Moh. Hatta telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda dan lnggris yang hendak

nenjual tanah air kepada kapitalis. Padahal Perundingan Renville yang mereka gugat adalah hasil tokoh

rKl iendiri, yaitu Amir Syarifuddin ketika menjadi Perdana Menteri. Dengan terjadinya pemberontakan PKI

j Madiun, pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk menumpas pemberontakan tersebut.

Drs. Moh. Hatta memerintahkan kepada TNI Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk mengatasi

situasi negara yang dalam keadaan bahaya. Jenderal Soedirman kebetulan sakit maka pemimpin operasi

iiserahkan kepada Kolonel A.H. Nasution, Panglima Markas Komando Jawa (MBKD). Oleh karena itu,

Jibentuklah Gubernur Militer Jawa Timur yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono, sedangkan Kolonel

rGatot Subroto diangkat menjadi gubernur militer untuk Kota Solo dan sekitarnya. Dalam penumpasan

:ersebut, diperbantukan pula Brigade Siliwangi di bawah pimpinan Letkol Sadikin yang mengerahkan

catalion Sambas dan batalion Daeng Adiwinata, sefta batalion Umar Wirahadikusumah.

pada operasi itu Musso berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh

arnnya berhasil ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati, Tokoh'tokoh PKI lainnya dipenjarakan

Ji penjara Wiroguna (Yogyakarta), seperti Abdul Majid, Alimin, D.N. Aidit, sefta Tan Ling Ji' Mereka

sempat melarikan diri dari penjara tersebut, karena penjara tersebut bobol ketika terjadi Agresi Militer

3elanda lltanggal 19 Desember 1948, dengan demikian gembong-gembong PKI lolos bergerak leluasa'

Sunber: 30 Tahun lndonesia Merdeka

Gambar 3.1 Kota Madiun Pada

tanggal 18 September 1948

Sumber: 30 Tahun lndonesia Merdeka

Gambar 3.2 Musso pemimPin

pemberontak PKlMadiun
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2. Pemberontakan DWI

Pemberontakan pertama terhadap Pemerintah Republik lndonesia yang baru lahir dilakukan oleh Dl/
Tll (Darul lslar/Tentara lslam lndonesia). Pemberontakan Dl/Tll muncul pertama kali di Jawa Barat di
bawah pimpinan Sekarmaji Maridjan Kaftosuwiryo, kemudian merembet ke Jawa Tengah, Aceh, dan
Sulawesi Selatan. Kaftosuwiryo mempunyai gagasan untuk membentuk'Negara lslam lndonesia". Setelah
Agresi Militer Belanda I tahun 1947, Kartosuwiryo mbnyatakan perang suci melawan Belanda. Ketika
terjadi Perundingan Benville dan Republik lndonesia harus hijrah ke Yogyakarta, ia dan pasukannya
menolak dan tetap di Jawa Barat. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kaftosuwiryo secara resmi menyatakan
berdirinya Tentara lslam lndonesia (Tll). Kartosuwiryo berkhianat kepada bangsa lndonesia dengan
mendirikan negara sendiri yang terpisah dari negara Republik lndonesia. Pemberontakan Dl/Tll jelas
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Jawa Barat. Banyak kerugian harta dan benda yang
diderita masyarakat akibat pemberontakan Dl/Tll ini. Bentrokan bersenjata dengan TNI tidak dapat dihindari.
Banyak anggota TNI yang menjadi korban karena mereka ditikam dari belakang oleh Dl/Tll.

Pemerintah berusaha menyelesaikan pemberontakan inidengan usaha pendekatan melalui Pemimpin
Masyumi, Mohamad Natsir, tetapitidak berhasil, Akhirnya pemerintah mengatasi pemberontakan inidengan
jalan kekerasan. Operasi militer untuk menumpas Dffll di Jawa Barat mengikutsertakan rakyat. Operasi
ini dikenal dengan nama Pagar Befrb. Akhirnya, pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo dapat ditangkap.

Gerakan pemberontakan Dl/Tll ternyata menyebar ke Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah
yang memproklamasikan berdirinya Nll yang bergabung dengan Kartosuwiryo di Jawa Barat pada tanggal
23 Agustus 1949 dari Desa Pangarasan Tegal. Pasukan Amir Fatah inikemudian melancarkan serangan
terhadap polisi dhn TNI sehingga banyak menimbulkan korban jiwa.

Di daerah Kebumen Jawa Tengah, juga timbul gerombolan di bawah pimpinan Mohamad Mahfudh
Abdurrachman. Gerakan ini bermaksud mendirikan Negara lslam lndonesia dan bergabung dengan
Kartosuwiryo di Jawa Barat. Untuk mengatasi gerakan ini, pemerintah membentuk Pasukan Banteng
Raiders yang kemudian melancarkan operasi kilat yang disebut Genkan Banteng Negara. Selanjutnya,
dilancarkan Operasi Guntur yang akhirnya pada tahun 1954 gerombolan Dlffll dapat dihancurkan dan
sisanya lercerai berai.

Gerakan Dl/Tll ternyata juga timbul di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kahar Muzakar. Sebab
utama pemberontakan ini sebenarnya adalah keinginan kuat Kahar Muzakar untuk mendapatkan
kedudukan pimpinan dalam APBIS (Angkatan Perang Republik lndonesia SerikaQ. la semula berjuang di
Jawa pada masa perang kemerdekaan, kemudian berpindah ke tempat asalnya di Sulawesi Selatan yang
memimpin laskar-laskar Sulawesi Selatan yang kemudian bergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi
Selatan (KGSS).

Kahar Muzakar menuntut agar semua anggota KGSS dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama
Brigade Hasanuddin. Tuntutan ini tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, karena pemeiintah hanya akan
menerima mereka yang memenuhi persyaratan untuk menjadi tentara. Aldrimya Kahar Muzakar melarikan
diri besefta pasukannya dan pada tahun 1952, ia menyatakan bahwa daerah Sulawesi Selatan adalah
bagian dari Negara lslam lndonesia di bawah Kartosuwiryo. Pemerintah akhimya melancarkan operasi
militer ke Sulawesi Selatan. Gerakan Dnll di bawah pimpinan Kahar Muzakar ini banyak memakan waktu,
tenaga, dan biaya untuk menumpasnya. Gerakan yang dimulai tahun 1951 ini baru dapat diselesaikan
pada tahun 1965 setelah Kahar Muzakar teftembak.

Gerakan Dlll-ll juga timbul di Aceh di bawah pimpinan Daud Beureuh yang pada tanggal 21 September
1953 mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Aceh merupakan negara bagian dari Negara lslam
lndonesia di bawah lmam Kartosuwiryo. Selanjutnya, melakukan serangan-serangan dengan menguasai
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rcta-kota di Aceh. Sebagian ulama yang tidak bergabung dengan Daud Beureuh menyatakan bahwa

oemberontakan itu adalah kemungkaran. Akhirnya pemerintah melakukan operasi militer di samping

nnelakukan musyawarah. Tetapi, lebih mengutamakan musyawarah yang diadakan pada tanggal 17-

28 Desember 1962. Oleh karena itu, diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh atas inisiatif Kolonel

Yasin yang menjabat Pangdam I yang dldukung oleh rakyat dan tokoh-tokoh Aceh sehingga
pemberontakan dapat diakhiri.

Gambar s.s pasrn , ,"rWiiJJilirn 
tndortesia Medeka

3. Pember6ntakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)

Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) terjadi pada masa Republik lndonesia Serikat

(BlS). Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didalangioleh golongan

Kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya. Tujuan APRA dan kaum kolonialis

yang ada di belakangnya adalah mempertahankan bentuk lederal di lndonesia dan mempeftahankan

adanya tentara tersendiri pada negara-negara bagian HlS, Padahal pada Konferensi lnter-lndonesia di

Yogyakarta telah disetujui bahwa APRIS adalah Angkatan Perang Nasional.

Pada tanggal 23 Januari 1950 pagi, Gerakan APRA yang terdiri atas sekitar 800 orang bersenjata

lengkap menyerang Kota Bandung. Mereka dengan ganas membunuh setiap anggota TNI yang mereka

temui. Mereka juga berhasil menduduki Markas Staf Divisi Siliwangi. Salah seorang perwira TNl, Letnan

Kolonel Lembong, gugur dalam serangan gerombolan APRA itu. Pemberontakan APRA di Bandung ini

telah menewaskan lebih dari tujuh puluh sembilan anggota APRIS dan penduduk sipil.

Sunber: 3a laltun lndonesia Merdeka

Gambar 3.4Tentara APRA melakukan perarnpokan

tl {""alaEanduntt
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Segera setelah terjadinya serangan APRA, Pemerintah RIS mengirimkan bantuan ke Bandung. Di

Jakarta juga diadakan perundingan antara Hatta (Perdana Menteri RIS) dengan Komisaris Tinggi Belanda.

Komandan Tentara Belanda di Bandung, Mayor Jenderal Engels, mendesak Westerling untuk pergi dari

Kota Bandung. Gerombolan APRA akhirnya meninggalkan Kota Bandung sore hari itu juga. Setelah

meninggalkan Bandung, gerombolan APRA menyebar ke berbagai tempat, Mereka terus dikejar oleh

APRIS, dengan bantuan rakyat gerombolan tersebut dapat dilumpuhkan,

Selain ke Bandung, APRA juga mengarahkan gerakannya ke Jalarta. Di Jakarta, Westerling bekerja

sama dengan Sultan Hamid ll, Menteri Negara tanpa portofolio dalam kabinet RlS, Gerombolan APRA ini

rencananya akan menyerang gedung tempat diadakan sidang kabinet dan akan menculik beberapa

menteri, Namun berkat kesiapsiagaan APRIS, usaha APRA di Jakarta juga menemui kegagalan. Pada

tanggal 22Februari 1950, Westerling meninggalkan lndonesia rnenuju Malaya dengan pesawat terbang

Belanda, Oleh karena itu, dengan perginya Westerling maka para pengikuhya pun bubar.

4. Pemberontakan Andi Azis

Batu ujian berikutnya terhadap kedaulatan nasional adalah gerakan Andi Azis. Gerakan ini terjadi

pada tanggal 5 April 1950 yang dipimpin oleh Kapten Andi Azis. la seorang Komandan Kompi APRIS

kesatuan KNIL di Makassar, Sulawesi Selatan.

Adapun yang menjadi latar belakang Pemberontakan ini adalah Andi Azis menolak kehadiran pasukan

TNI di Sulawesi Selatan. Padahal, Sulawesi sedang dilanda suasana yang tidak tenang. Aksi demo antara

yang pro federal dengan yang antifederal terjadi di Makassar. Untuk menjaga dan memelihara keamanan,

didatangkan pasukan TNI di bawah pimpinan Mayor H.V. Worang. Kedatangan pasukan TNI ini

menimbulkan rasa tidak puas dari pasukan Andi Azis. Kemudian pada tanggal 5 April 1950, pasukan Andi

Azis berusaha menyerang objek-objek vital milik pemerintah, seperti lapangan terbang dan kantor

telekomunikasi, menyerang pos-pos Polisi Militer, dan menyekap Lefran KoloflelAchmad Yunus Mokoginta

sebagai pejabat Panglima Tentara dan Teritorium lndonesia Timur.

Tindakan pasukan AndiAzis tidak dapat ditolerir oleh pemerintah pusat. Pada tanggal 8 April 1950,

pemerintah mengeluarkan ultimatum bahwa dalam waKu 4x24 jam AndiAzis harus melaporkan diri ke

Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata

dikembalikan, dan semua tawanan dibebaskan. Andi Azis terlambat lapor ke Jakarta, akhirnya ia ditangkap

dan kemudian diadili.

Sunbet: 30 Tahun lndoresia lvle deh

Gambar 3.5 Kapten Andi Azis dihadapan Pengadilan Militer Yogyakata
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Untuk menumpas gerakan Andi Azis, batalion Worang mendarat di Jeneponto. Kemudian pada
tanggal 21 April 1950, batalion ini bergerak ke Makassar tanpa mendapat perlawanan yang berarti.
Adapun pasukan ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, tiOa paOa,iA A-pril 19SO
dengan kekuatan dua brigade dan satu batalion (antara lain brigade Mataram dipimpin oleh Letkol
Soeharto. Pemberontakan Andi Azis ternyata dilanjutkan oleh pemberontakan KL dan KNIL yang ada di
Makassar, Tetapi, akhirnya pasukan Belanda tersebut terjepit dan minta untuk berunding.'Mereka
kemudian meninggalkan Ujung Pandang dan meletakkan persenjataannya.

5 Pem.berontalan Republik Maluku Selatan (RMS)

Rongrongan selanjutnya dari sisa kolonialis yang dihadapi HIS adalah pemberontakan separatis
di Maluku. Pada tanggal 25 April 1950, di Ambon diproklamirkan berdirinya negara Republik Maluku
Selatan (RMS) oleh Mr. Dr. Ch. R.S. Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara lndonesia Timur. Sebelum
memproklamirkan berdirinya RMS, Soumokil telah melakukan petualangan politiknya pada peristiwa
Andi Azis. la kemudian melarikan diri ke Maluku Tengah dengan Ambon sebagai pusatnya.

Pada awalnya, pemerintah berusaha menyelesaikan gerakan separatis Maluku itu iecara damai
dengan mengirimkan misi yang diketuai oleh Dr. J. Leimena. Akan tetapi, usaha damai yang dilakukan
oleh pemerintah mengalami kegagalan. Oleh karena itu, pemerintah berlindak tegas dengan mengirimkan
pasukan ekspedisi di bawah pimpinan KolonelA.E. Kawilarang. Pasukan APRIS pertama kali mendarat
t[ Pulau Buru padatanggal 14 Juli 1950. Setelah berhasilmenguasai Pulau Buru, pasukan inikemudian
melakukan pendaratan di Piru, Pulau Seram. Dengan demikian, tertutuplah jalan lari bagi pasukan
RMS ke bagian barat.

Pusat kekuatan RMS di Ambon semakin terkepung, setelah Pulau Taniber, Pulau Kei, dan pulau

&tru dihadang pula oleh pasukan TNl. Pada tanggal23 September 1950, pasukan ekspedisi mendarat
d Ambon. Kemudian bagian utara pulau itu berhasil dikuasai oleh pasukan TNl. Seteiah kota Ambon
iatuh ke tangan TNl, pertahanan utama pasukan RMS berhasil dipatahkan. Dalam aksi penumpasan
gerakan separatis RMS telah gugur Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto, dan Mayor Abdullah.
Tokoh-tokoh HMS dan pengikutnya melarikan diri ke Pulau Seram, bekas markas gerilya mereka selama
beberapa tahun.

S u mbet : 30 T ahu n I ndonesia Merdeka

Gambar 3.6 Pasukan APRISlTNl setelah berhasil
menduduki Kota Namiea di Pttlau Buru

T

r:luangan Bangsa lndonesia dalam 
4 I



a.

b.

c.

d.

Ujian terakhir dan terberat pada masa demokrasi liberal adalah dengan timbulnya pemberontakan

PRRllPermesta. Pernberontakan PBR|/Permesta berawal dari geiolak politik di ibu kota, ketidakstabilan

pemerintah, masalah korupsi, perdebatan dalam konstituante, sefia timbulnya petentangan yang ada di

dalam masyarakat tentang konsepsi presiden. Oleh karena merasa tidak puas terhadap pemerintah pusat,

tokohtokoh PBR|/Permesta membentuk dewan-dewan daerah, antara ain sebagai berikut:

Dewan Banteng di Sumatra Barat, dipimpin oleh LetkolAchmad Husein.

Dewan Gajah di Medan, dipimpin oleh Kolonel M. Simbolon.

Dewan Garuda di Palembang, dipimpin oleh Letkol Berlian.

Dewan Manguni di Manado, dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual.

Pembentukan dewan-dewan daerah memberikan peluang terbentuknya Pemerintahan Bevolusioner

Republik lndonesia (PRRI). Pada tanggal 15 Februari 1958, diprokamirkan berdirinya PRRI dengan

perdana menterinya Syafruddin Prawiranegara. Dengan diproklamirkannya PRRI, berarti mereka

memisahkan diri dari negara kesatuan dan mendirikan pemerintahan send r Berdirinya PRR|/Permesta

mengakibatkan pertentangan antara pemerintah pusat dengan daerah semakin meruncing. Hal tersebut

telah melahirkan benih-benih perlawanan bersenjata.

Sebelum meletusnya pemberontakan tersebut, pada tanggal 10 Februari 1958 diadakan rapat raksasa

di Padang yang dipimpin oleh Letkol Achmad Husein. Dalam pidatonya a mengeluarkan ultimatum

kepada pemerintah pusat. Adapun isi dari ultimatum tersebut adalah sebaga berikut.

a. Dalam r,vaktu 5 x24 jam, Kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada presiden atau presiden

mencabut mandat Kabinet Djuanda.

Presiden menugaskan Drs. Moh. Hatta dan Sultan Hamengkubuwono lX untuk membentuk Zaken

Kabinet (kabiner kerja).

Meminta kepada presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebaga presiden konstitusional.

Untuk menanggapi ultimatum tersebut, presiden mengadakan sidang kabinet pada tanggal 11 Februari

1958. Dalam sidang kabinet diputuskan menolak ultimatum PRRI/Permesta dan membubarkan Komando

Daerah Militer Sumatra" Wilayah Sumatra ditempatkan langsung di bawah komando KSAD,

Pemerintah memutuskan untuk menyelesaikan masalah PBRI di Sumatra Barat dan Permesta di

Sulawesi melalui operasi militer. Pertama-tama dilancarkan Operasi fegas yang dipimpin oleh Letkol.

Kaharuddin Nasution dan berhasil menguasai daerah Riau. Sementara itu. daerah Pekanbaru berhasil

dikuasai oleh TNI pada tanggal 12 Maret 1958.

Adapun untuk menumpas pemberontakan PRHI di daerah Sumatra Barat dilancarkan operasi tanggal

17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani. Pasukan pemerintah berhasil menguasai Padang

pada tanggal 17 April 1958 dan Bukit Tinggi pada tanggal 4 Mei 1958 Selain itu. dilancarkan Operasi

Saptanarga untuk merebut Sumatra Utara di bawah pimpinan Brigadir Jendera Djatikusumo. Untuk daerah

Sumatra Selatan, dilancarkan Operasi Sadar yang dipimpin oleh Letkol. lbnu Sutowo. Kemudian pada

tanggal 29 Mei 1961, pimpinan PRRI Achmad Husein besefta pasukannya menyerah secara resmiyang

diikuti oleh tokoh PHRI lainnya. Operasi penumpasan pemberontakan PRR|/Permesta untuk wilayah

lndonesia bagian timur dibagi menjadi beberapa daerah operasi, antara lain sebagai berikut:

Operasi Saptamarga I dengan daerah sasaran Sulawesi Utara bagian tengah, di bawah pimpinan

Letkol. Soemarsono.

Operasi Saptamarga ll dengan daerah sasaran Sulawesi bagian selatan di bawah pimpinan Letkol.

Agus Prasmono.
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Operasi Saptamarga lll dengan daerah sasaran

kepulauan sebeleh utara Manado, di bawah pimpinan

Letkol. Magenda.

Operasi Saptamarga lV dengan daerah sasaran

Sulawesi. Utara, di bawah pimpinan Letkol. Rukmito

Hendraningrat.

Operasi Mena l, di bawah pimpinan Letkol. Pieters'

dengan daerah sasaran Jailolo.

f. Operasi Mena ll dengan daerah sasaran lapangan

udara Morotai di sebelah utara Halmahera, di bawah

pimpinan Letkol. KKO Hunholz.

S u mber : 30 T ahun I ndones i a Me rd eka

Gambar 3.7 Pasukan PBRI/Permesta yang

menyerahkan dui

Pada petengahan tahun 1958 kekuatan PRH|/Permesta telah lumpuh dan pada tahun 1961 sisa-sisa

anggota PRR|/Permesta rnenyerahkan diri.
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Peluang yang diperoleh PKI selama zaman demokrasi terpimpin mencapai klimaksnya pada

cerlengahan tahun 1965. Dalam suatu persekutuan dengan Presiden Soekarno mereka telah membagi

rekuatan politik di lndonesia atas kawan dan lawan, yang kawan dirangkul, yang lawan disingkirkan, sefta

,ang masih ragu-ragu digarap supaya menjadi kawan.

Sejak tahun '1964 dan berjalan selama tahun 1965 sikap PKI semakin agresif. Pimpinannya

menyerukan kepada apa yang mereka namakan "kekuatan progresif-revolusioner berporoskan Nasakom"

untuk "meningkatkan ofensif-revolusioner sampai ke puncaknya". Melalui rapat-rapat umum, kampanye

cers dan radio, sefia kampanye poster dan papan-papan propaganda, tokohtokoh yang mereka anggap

awan dikutuk dan diserang dengan menggambarkan mereka sebagai setan desa, setan kota, kapitalis-

ci rokrat, kontrarevolusi.

Menurut mereka agen "nekolim" yang harus dibunuh dan dibasmi. Usaha mereka tidak terbatas pada

<ata-kata dan gambar belaka. Di berbagai daerah mereka sudah melancarkan aksi-aksi sepihak, di mana

<ader-kader mereka menghasut buruh tani agar merampas tanah yang bukan haknya dengan semboyan

andreform. Aksi-aksi itu kemudian disusul dengan tindakan-tindakan fisik terhadap pihak-pihak yang

nereka lawan, sepefti petugas-petugas keamanan, ulama-ulama di pesantren, dan lain-lain. Dalam tahun

1964-1965, suasana kekerasan menggantung di udara dan seluruh masyarakat cemas befianya, kapan

<etegangan itu akan meledak mencapai klimaksnya.

Sesuai dengan dokrin setiap paftai komunis di mana pun di dunia, mereka bertujuan untuk merebut

<ekuasaan negara dan menyingkirkan kekuatan-kekutan politik lainnya dalam rangka menegakkan "diktatur

rroleta/' yang dilaksanakan oleh paftai komunis. Usaha merebut kekuasaan itu selalu dilakukan dengan

<ekerasan, dengan kudeta atau dengan mengunakan kekuatan tentara, sepefti yang terjadi di Eropa

iimur maupun Cina dan Asia Timur lainnya. Di lndonesia, PKI telah pula berusaha merebut kekuasaan

ian kekerasan dengan meletuskan pemberontakan Madiun yang dimulai pada tanggal 18 September
' 948, Usaha itu gagal dan PKI selama beberapa tahun bergerak di bawah tanah. Tetapi sejak tahun 1950,
rKl muncul kembali dan ikut dalam kehidupan paftai politik. Nampaknya seolah-olah PKI hendak mencapai
.lekuasaan negara dengan jalan parlementer, terutama pada zaman demokrasi terpimpin.

Tetapi kemudian terbukti bahwa mereka melakukan strategi dua muka, yaitu mempergunakan cara-

:ara parlementer yang respoektabel tetapi sementara itu mereka juga mempersiapkan diri untuk sewaktu-

,,aku kondisinya matang beralih kepada cara lain, yaitu dengan menggunakan kekerasan atau kudeta.
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Untuk cara lain itu mereka harus dapat membina suatu blok di dalam angkatan bersenjata yang terdiri atas

kader-kader PKI atau setidak-tidaknya simpatisan-simpatisan mereka. Dari pemberontakan Madiun, mereka

belajar bahwa tidak cukup menguasai pasukan tempur, melainkan mutlak perlu untuk menetralisasi pucuk

pimpinan TNl.

Untuk melaksanakan strategi dua muka itu, Ketua PKI D,N, Aidit mempergunakan dua paftai yang

terpisah. Untuk cara demokrasi parlementer ia menggunakan aparat paftai terbuka, sedangkan untuk cara

lain ia menggunakan biro khusus. Tugas biro khusus ini adalah merancang dan mempersiapkan perebutan

kekuasaan dengan kekerasan atau dengan jalan kudeta. Untuk melaksanakan tugasnya, agen-agen biro

khusus secara sistematis telah melakukan usaha "pembinaan" terhadap perwira-penvira TNl, mulai dari

panglima angkatan/polisi sampai kepada kepala seksi staf komando-komando resod militer (korem) dan

distrik militer (kodim).

Pada tahun 1965, Presiden Soekarno jatuh sakit. Menurut suatu team doKer yang khusus didatangkan

dari RRC, ada kemungkinan ia akan lumpuh jika tidak meningal, Mengingat perkembangan situasi yang

demikian, Aidit memutuskan mempercepat bagian waktu peralihan dari taKik demokratis-parlementer ke

takik kekerasan. Sasaran utama tindakan kekerasan itu adalah pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat yang

ternyata tidak berhasil dibina oleh biro khusus. Untuk beberapa bulan lamanya, biro khusus telah

melancarkan kampanye fitnah yang berisi isu seolah-olah pemimpin-pemimpin TNI Angkatan Darat

membentuk "Dewan Jenderal" yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno, Dalam kampanye

fitnah itu juga, dikatakan seolah-olah anggota-anggota "Dewan Jenderal" itu adalah agen Amerika dan

lnggris yang pada waktu itu dinyatakan sebagai nekolim (neokolonialis/kolonialis/imperialis).

Untuk melaksanakan rencananya, biro khusus mengerahkan agen-agennya di dalam TNI yang

terkemuka, di antaranya adalah Brigjen Supardjo dan Letkol Untung dari TNI-AD, Kol. Sunardi dari TNI-AL

dan Letkol Anwas dari Polisi.

Mereka menentukan sebagai sasaran-antara untuk menyingkirkan pimpinan TNI-AD di bawah

pimpinan Letnan Jenderal Achmad Yani dan menggantinya dengan tokoh-tokoh simpatisan PKI atau

setidaktidaknya tokohtokoh yang bukan lawan PKI dan beftolak dari suatu "Dewan Bevolusi" membentuk

pemerintah Nasakom, dengan mendemisionerkan Kabinet Dwikora yang ada, Jika sasaran-antara sudah

tercapai, akan dijangkau sasaran sesungguhnya, yaitu secara terang-terangan merebut kekuasaan negara

dan mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan maxisme-leninisme, sefta undang-

undang dasar komunis, Gerakan tersebut digambarkan sebagai usaha bersama kekuatan-kekuatan

"progresif revolusioner berporoskan nasakom" yang diberi nama "Gerakan 30 Septembei'.

Sebelum subuh tanggal 1 Okober 1965, Gerakan 30 Septembe/PKl itu mulai beraksi. Letnan Jenderal

Achmad Yani, Menteri/Panglima Angkatan Darat, seorang pahlawan gerilya yang terkenal semasa perang

kemerdekaan dan panglima operasi yang dalam beberapa waktu berhasil mematahkan tulang punggung

pemberontak PRRI di Sumatra Barat, serta prajurit utama yang setia terhadap Pancasila, ditembak mati di

rumahnya oleh gerombolan penculik G 30 S/PKI dan kemudian dibawa ke Lubang Buaya tempat
pembunuhan yang sudah mereka sediakan. Mayor Jenderal Harjono, Deputi Khusus juga dibunuh di

rumahnya lalu dibawa ke Lubang Buaya, sedangkan Mayjen Suprapto, Deputi Pembinaan, Mayjen S.

Parman, Asisten l, Brigjen D.l. Pandjaitan, Asisten lV, Brigjen Sutojo Siswomihardjo, lnspekur Kehakiman/

Oditur Jenderal TNI-AD, telah diculik dan dibawa ke Lubang Buaya dalam keadaan Hidup. Jenderal A.H.

Nasution, Menteri Koordinator Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata dapat meloloskan diri, tetapi

putrinya yang berusia 5 tahun, yaitu Ade lrma Suryani, ditembak oleh gerombolan G 30 S/PKI sehingga

kemudian meninggal, sedangkan ajudannya Lettu Pierre A Tendean diculik dan dibawa ke Lubang Buaya.

Dalam usaha penculikan tersebut, tewas pula Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubun, pengawal rumah

Perdana Menteri ll Dr. J. Leimena.
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Gambar 3.8 Para peru'tiraTl'!l-At) dan searang Brigd. Polisiyang menladikorban kekeiaman PKI

Di Lubang Buaya tersebut" para perrilira yarrg masih hidup dianiaya dengan senjata tajam dan popor

senapan. Akhirnya penruira-perwira itir cliberonclong dengan tembakan dan dimasukkan ke dalam sumur

tua di tempat itu dan kemudian Oitinirlrun deng;an sampah sehingga para dokter yang kemudian memeriksa

jenazah mereka menemukan luka-[ika rnenuanga dan tulang-tulang yang remuk, yang kesemuanya

tertulis di dalam vtsum at repeftLtm (keterangan niengenai sebab kematian).

Di Jawa Tengah, G 30 S/Pt(l merebut kekuasaan di ttrlarkas Kodam Vll/Diponegoro di Semarang dan

Markas Korem 072 di Yogyakarla. Konrandan Korem 072 Kolonel Katamso dan kepala stafnya Letkol

Sugiyono diculik dan dibunuh oieh pernberontak di Desa Kentungan.

DiJakarta, Mayjen Soehano, Pangtinra Kostrad (KomanOo Cadangan StrategiAngkatan Darat), setelah

menerima laporan tentang terjadiilya penculikan-penculikan terhadap para pemimpin TNI-AD, membuat

perkiraan keadaan dan segera rnengambil iangkah-langkah untuk memulihkan kekuasaan pemerintah di

ibu kota. Dalam perkiraan keadaan itu terdapat pula fakta bahwa pimpinan TNI-AD telah dilumpuhkan oleh

penculikan dan pembunuhan yang telah terjadi sehingga timbul suatu "kekosongan pimpinan" yang

berbahaya. Untuk mengatasi krisis ini, setelah beliau menerima saran dari berbagai penuira tinggi TNl,

Jenderal Soeharlo memutuskan untuk rnemeEang pimpinan AD untuk sementara waktu. Tindakan itu

sesuai pula dengan tata eara tetap bahura apabila panglima AD berhalangan, maka yang harus mewakilinya

adalah penivira yang paling senior, yaitu Panglirna Kostrad,

Setelah mengadakan kontak ejengan Pangdarn VlJa'ya, tMayjen Umar \Alirahadikusumah, Jenderal

Soeharto mengambil tindakan=tineiakan cepat untuk mengatasi krisis itu. Pertama kali diusahakan untuk

menetralisir pasukan-pasukan yang inengaclakan stetling di sekitar Lapangan ftilerdeka. Telah diketahui

oahwa mereka berasal dari batalion 454/Diponegoro dan batalion S30/Brawijaya, keduanya adalah pasukan

vang disiapkan untuk Kostrarj (Brigade 3 Para). Setelah diusahakan beberapa kali, akhirnya pada pukul

15,00 datang menghadap Pangxustrad pimpinan batalion tersebut Kapten Sukarbi (Wadan Yon 530) dan

Kapten Kuntjoro (Wadan Yon ,i54). Satu jam kemudian Kapten Sukarbi datang menghadap dengan

rrembawa Jon 530 minus 1 koiiipi, yang beracla di Halim. Tetapi Kapten Kuntjoro tidak datang lagi sehingga

seluruh Yon 454 terus disalahguitakan guna pettralangan G 30 S/PKI,
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Dengan mundurnya Yon 5ij0 datt li;rfrkrr,rLJal Il(rriralangan. satu tahap penyelesaian sudah dilalui.
lahan inidisrtsuldengan cepa.toit+h tairaR heiikr.rtn,,.., Sasaran berrkutnya adalah Gedung RRI dan Pusat
Telekomunikasi. Untuk merebut ledr.la rr,rjcl,r t ii;il ri'ir r.iirl.l'2kk:rn Qas tkar Res men Para Komando Angkatan
Darat (RPKAD). Dengan memegang lequir p' | ,i:-, , . driu memperkecil kernunqkinan
pefiumpahan darah dan nlenqhinoaiirttrr [';irri,iii'r,ru ,.;,rir,rk Jaair; ,,v:ktu dua puluh lima menit kedua
objek vital itu berhasii direbrrt. Lerr,'lal rjiktias,ri .v;, kedua oolek rtu maka pada pukul 20.10
berkumandanglah pengumrrman recnrieiari Mayjen Sr.,cna[o rne a ur BFI Dalarn siarannya yang perlama,
Itlayjen Soeharto selaku pimpir',itfi t,effir.yila1'a Al,l inembei.itahukan kepada seluruh rakyat bahwa pada
tanggal 1 Oktober 1965 telah terladipt;risiiula [en(,Jirk;n heoeraca cen,i rra ttnggi AD yang dilakukan oleh
golongan kontra-revoltlsior'rer ydilq rneil;,r, rk;r'r ,;fl ireraKat 30 Sepiember, Selanjutnya mereka
mengambil alih kekuasaan neqara alau ilr()lirkrirat\ coL)p da, ranga'i presiden Mayjen Soeharto
menegaskan bahwa gerakan lei'seLiit ih'.,1t :^l4ittiai,iti : r i, I irri.tLrr' eblrKan rlan Negara Kesatuan Hepublik
lndonesia yang berdasarkaii frarreasii.i i;asii trriap jd)/ci, Dengan 3ioatc ttu rakyat di seluruh lndonesia
yang sehari itu diliputi suasana gelisah mulai menjadi tenteram dar mendapat gambaran yang jelas
mengenai situasi negaranya.

Sementara itu OperaSi penurltfiii,ti', it1;r;;1',1.,,, ,a ,,rannya acaah Pangkalan Udafa Utama Halim
Perdanakusuma yang rnenjadt basis kekuatan G ;il SIPKI Operasr nr juga berlujuan untuk mencari
tempat dan mengusut nasib pata Jenileral yang dir-iilil^t Geiakan TTerct,J: Pangkalan Udara Halim dimulai
pukul 03.00 tanggal 2 Oktober dan trga jarrt kemudiarr daeralr sasaran Lemasil dikuasai. Kesatuan-kesatuan
petualangan G 30 S/PKI yang berada di tlalini melarikan dirr dan dKl rr'1'3 dibubarkan oleh komandan
masing"masing. Sesudah parrgkalai'rllalirn bertrusil,.ii[,er,'rl,|,an dar pasJ(an-pasukan G 30 S/PKI, operasi
diteruskan dengan rnencari dan rr'eirgrr.';rri ri;l;ih lii)efti iiitt,l,)ri ydt! ccr, k oleh pemberontak, Akhirnya
jenazah para perwira itu berhasil dtlc:iirrkaii i;eiliat petun]rrk sec,raiq anggota Polri, yang berhasil
meloloskan diri dari pencLrlikar: Pi l

Dalamwaktusingkatpenglitii;irlaii)rii/..rrt;tlli.i-l{|1.;:,,;Jr.)SPKi oe'hasr dpatahkan,berkatkesetiaan
rakyat dan TNI terhadap Pancasil;r [)errrrl,rri rnc,i,ilrrr krrcjcld lr-r ]easai. banwa PKI berusaha merebut
kekuasaan negara untuk selanjutnya menggarrtiiian lalsafal, Pa r-,d: a c3lgan manrsme-lenisisme.

'i ,t,. Rangkurmam

1. Pefjuangan pengem0ahal iit.,,, ti.-ri;:i 4tiai'ili'rr; ,,ri,t;lr.tr drpiomas rratk Secara bilatefal maupun
melalui PBB, juga melairri konfroriia:;i l;t,i1' ef,,r:roit iriaIpun milie I

2. Pemberontakan PKI Madirrn tahun 1948 menrpakan upaya PKI untuk mervujudkan cita-cita mendirikan
negara komunis di saat bangsir Indouesia se',lang menghadapi tentara Belanda yang berusaha
menghancurkan bangsa Inelone:rra

3. Persamaan pemberontakan APRA, Andr Azig dan ',i r ),attu,
a. Terjadi pada masa Perrrerntaiian l.rlS

b, Palaku terdiri atas para bekas anggota Klrlll
c. Merupakan "bom waktu" peniriggalan Krilr-;rri.,i oelancla

d. Dalangnya para kolonialis yang llioirr iriengat;isnamakan kepentingan
4. Pemberontakan RMS merupakarr frer{ibeilirLal(an yang bersifat separatis yang bertujuan mendirikan

negara merdeka yang lepas tidak sala dari Negara lndonesia Timur, tetaprjuga dari Negara Republik
lndonesia Serikat.

5. Pemberontakan PRR|/Permesta eiiawair Llurgan plembentukan dewan-dewan daerah yang bersifat
separatis.
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l. Pilihlah satu iawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada

salah satu huruf a, b, c, d, aku e!

1. Komando operasi pembebasan lrian Barat yang dibentuk pada tanggal 2 Januari 1962 dinamakan

komando....

a. Mandala

b. Trikora

c. Jayawijaya

Salah satu isiTrikora adalah ....

a. turunkan harga-harga

b. gagalkan pembentukan Negara Papua bentukan Belanda

c. percepat pembebasan lrian Barat

d. turunkan bendera Belanda

e. hapuskan adanya mobilisasi umum

Persetujuan New York yang ditandatangani lndonesia dan Belanda berisi ....

a. Belanda akan menyerahkan lrian kepada lndonesia

b. Belanda akan menyerahkan lrian kepada PBB

c. Belanda akan menyerahkan lrian kepada lndonesia meialui UNTEA

d. Belanda akan menyerahkan lrian setelah dilakukan Pepera

e. lrian Barat akan diperintah bersama-sama

Pemerintah RIS berusaha mengatasi gerakan RMS dengan cara damai, yaitu dengan mengirim

utusan yang dipimpin oleh ....

a. Kawilarang

b. Leimena

c. Moh. Hatta

5. Pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan dilatarbelakangi oleh ..

a. lemahnya Pemerintah RIS

b. adanya dukungan dari luar negeri

d. Penihebasan

e Merdeka

d. Nasution

e, Ahmad Yanr

d. menolak masuknya TNI ke Sulawesi Selatan

e, menuntut kenaikan kesejahteraan

d. Letkol. Ventje Sumual

e. Kolonel Andi Azis

d. Tegas

e. Pagar Betis

d. Surabaya
e. Magelang

c. rasa tidak puas terhadap Pemerintah RIS

6. Pemberontakan PRRI dan Permesta diawalidengan pembentukan dewan-dewan daerah yang bersifat

separatis seperti di Sumatra Barat berdiri Dewan Banteng dipimpin oleh ....

c. Letkol. Berlian

7. Usaha untuk memadamkan DfflldiJawa Barat dilakukan dengan operasi .,..

a. Banteng

b. Merdeka

c, Garuda
8. PKI pernah berusaha merebut kekuasaan pada tahun 1948 yang menimbulkan banyak korban jiwa

tak berdosa di daerah ...,

a. Letkol. A. Husein

b. Kolonel Simbolon

a. Jogyakarta
b. Solo

c. Madiun
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9. Ada persamaan antara APRA, Andi Azis, dan RMS, yaitu seperli di bawah ini, kecuali ."..

a. pelaku merupakan bekas anggota KNI

b. dalangnya kaum kolonialis yang ingin mengamankan kepentingan

c. "Bom Waktu" peninggalan kolonialis Belanda

d. menuntut dibubarkannya Negara RIS

e. terjadi pada masa Pemerintahan RIS

Aksi-aksifitnah yang dilakukan PKI terhadap TNI adalah

a. sabotase dan propaganda

b. penyelewengan terhadap negara

c. isu adanya Dewan Jenderal

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Sebutkan isi Trikora!

Sebutkan isi Perjanjian New York antara lndonesia4elanda!

Sebutkan tujuan Gerakan APRA!

Sebutkan sebab-sebab terjadinya pemberontakan PRBUPermesta!

Sebutkan langkah-langkah yang dilakukan PKI untuk dapat rnencapal tujuannya sehingga muncul G

30 s/PKr!

10.

d. adanya isu Subversi

e. kurarq loyalilas terhadap presiden

il.

1.

2.

3.

4.

5.

Uraikanlah penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa di bar,,ai" " :ire -i3 rrr yang telah disediakan!

1 Pemberontakan PKI Madiun 1948

2. Pemberontakan DliTll

3 Pemberontakan APRA

4 Pemberontakan Andi Azis

5 Pemberontakan RMS

6. Pemberontakan PBR l/Permesta

7 Pemberontakan G 30 S/PKI 1965
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Modul

Menata Kehidupan Politik dan
Ekonomi Tahun 1950-an

Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa lndonesia berusaha untuk mengisi kemerdekaan

dengan menata kehidupan politik dan ekonomi yang sebelumnya didasarkan pada sistem kolonial. Pada

masa berlakunya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, negara kita melaksanakan sistem demokrasi

iberal yang mewarnai kehidupan sosial dan politik di lndonesia.

Pada masa pelaksanaan demokrasi liberal, sistem pemerintahan Fepublik lndonesia menganut sistem

kabinet parlementer. Dalam sistem kabinet parlementer ini, pemerintah dikepalai oleh seorang perdana

menteri, sedangkan presiden bertindak sebagai kepala negara. Pemerintah dalam sistem kabinet
parlementer ini bertanggung jawab kepada parlemen atau Dewan Penvakilan Rakyat (DPR),

Selama masa demokrasi liberal berlangsung, pemerintahan Republik lndonesia tidak pernah stabil.

Pemerintah atau kabinet tidak mampu beftahan lama dan selalu berganti dalam waktu yang singkat, rata-

rata usia kabinet hanya mampu beftahan selama satu tahun. Hal itu menyebabkan pemerintah atau
kabinet tidak mampu melaksanakan programnya dengan baik. Seringnya terjadi pergantian pemerintahan

atau kabinet pada masa demokrasi liberal ini tidak terlepas dari persaingan di antara paftai-paftai politik.

Partai-pafiai politik di lndonesia pada masa itu cenderung untuk mementingkan golongannya masing-

masing di atas kepentingan nasional. Paftai-partai politik saling bersaing satu sama lain, saling menjelekkan,

dan saling menjatuhkan. Partai-paftai politik yang tidak berkuasa atau yang tidak memegang peranan

penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dengan berusaha menjatuhkan
pafiai politik yang sedang memerintah, Misalnya, apabila Paftai Masyumi memegang pemerintahan atau

kabinet, maka PNI sebagai saingannya melakukan oposisi yang berusaha untuk menjatuhkan pemerintah

atau kabinet yang dipimpin oleh Masyumi tersebut. Demikian sebaliknya, apabila PNI yang memimpin

kabinet, maka pafiai-paftai lain berusaha untuk mencari kelemahan-kelemahannya dan berusaha untuk

menjatuhkannya.
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

a.

Sistem keparlaian pada masa berlakunya demokrasr Ibe'a r:. j j.^ai(an sistem multiparlai (banyak

partai). Parlai-parlaipolitikadayang bercorak agama nasrcTa s r,::a.'a-ar raupun sosialis. Misalnya,

Masyumi, PNl, NU, PSll, PSl, dan Pafiai Murba. Situas kecara a- s:::1 : ,ra kan di atas mengakibatkan

terjadinya ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonom, raT .,::--a'i'.:rJ sangat merugikan bangsa

lndonesia.

Selama masa berlakunya UUDS 1950, dari tahun 135" ..-:= ..')i''959 terdapattujuh kabinet

yang memerintah sehingga rata-rata hampir tiap tahrrn iet.=. ..':1':a' .ilsnet Kabinet-kabinet yang

memerintah pada masa itu adalah:

Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret '195'1)

Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)

Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)

Kabinet Ali Sastroamidjojo (31 Juli 1953-12 Agustus 19::

Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-3 lv1ar.: 
-:::

Kabinet Ali Sastroamidjojo ll (20 Maret 1956-14 Marei i!i-
Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)

Kabinet Natsir (6 Sepfember 1g5O-21 ltlaret 1951)

Sesudah bubarnya negara RIS dan kembali ke Negara Kesanran Republik lndonesia, kabinet yang

pertama memerintah adalah Kabinet Natsir. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi (gabungan)yang dipimpin

oleh Masyumi. PNI sebagai parlai kedua terbesar memiliki kedudr*an sebagar oposisi.

Program Kabinet Natsir antara lain:

1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman.

2. Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan.

3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang.

4. Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi nakyat

5. Memperjuangkan penyelesaian masalah lrian.

Kabinet Natsir ternyata tidak berumur lama. Kabinet ini goyah deflgan adanya mosi tidak percaya dari

Parlemen yang menganggap kabinet ini gagal dalam perundingn dengn Belanda tentang penyelesaian

pengembalian lrian. Adapun yang menjadi penyebab langsung kgatulnnnya adalah adanya mosi tidak

percaya dari PNI sekitar pencabutan PP N0.33/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang dianggap

menguntungkan Masyumi. Mosi ini diterima/memperoleh kemenangan di Parlemen sehingga Natsir

mengembalikan mandatnya kepada presiden (21 Maret 1951).

b. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 Apil 1952)

Setelah Kabinet Natsir jatuh, berhasil dibentuk kabinet koalisi Maqrumi-PNl dipimpin oleh dr. Sukiman

dari Masyumi. Kabinet ini lebih dikenal dengan nama Kabirpt SukimarSuwiryo,
Program Kabinet Sukiman adalah sebagai berikut.

Keamanan, akan menjalankan tindakantindakan yang tegas sebagar negara hukum untuk menjamin

keamanan dan ketenteraman.

Sosial-ekonomi, mengusahakan kemakmuran ra$at secapatnya, memperbaharui hukum agraria

agar sesuai dengan kepentingan petani, mempercepat penempatan bekas pejuang di lapangan

usaha.
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3, Mempercepat persiapan-persiapan pemilihan umum.
4. Politik luar negeri, menjalankan politik luar negeri secara bebas akif sefta memasukkan lrian Barat ke

dalam wilayah Hepublik lndonesia.

Kabinet ini juga tidak berumur lama. Penyebab kejatuhan Kabinet Sukirnan adalah ditandatanganinya
persetujuan/pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo dengan Dubes USA Merle
Cochran tentang bantuan ekonomi dan militer berdasarkan ikatan Mutual Security /cl (MSA). Persetujuan
ini menimbulkan tafsiran bahwa lndonesia sudah memasuki Blok Barat (Amerika Serikat), yang berarti
bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif yang menjadi program kabinet. Parlemen/DpR
menggugat kebijaksanaan itu sehingga Kabinet Sukiman jatuh.

t'. i{abinet o I,j Af;,"i1 i$sr-# Ju*l ?9SSl

Setelah kabinet Sukiman jatuh, kabinet baru kemudian dibentuk di bawah pimpinan Wilopo dari PNl.
Program Kabinet Wilopo meliputi:

1. Dalam negeri, persiapan pemilihan umum, kemakmuran, pendidikan rakyat, dan keamanan dalam
negeri.

2. Luar negeri, perjuangan pengembalian lrian Barat ke dalam wilayah Hepublik lndonesia dan
melaksanakan politik bebas aktif menuju perdamaian dunia.

Masalah berat selama Kabinet Wilopo adalah timbulnya gejala separatisme di daerah-daerah dan
masalah angkatan perang. Gejala separatisme timbul disebabkan kekecewaan terhadap imbangan alokasi
keuangan antara pusat dan daerah. Daerah juga menuntut diperluasnya hak otonomi daerah. Timbulnya
gejala separatisme ini membahayakan persatuan nasional dan merupakan langkah mundur dari Sumpah
Pemuda tahun 1928.

Penyebab langsung kejatuhan Kabinet Vt/ilopo adalah adanya mosi tidak percaya dari Sarekat Tani
lndonesia berkaitan dengan Peristiwa Tanjung Morawa. Akhirnya, Kabinet Wilopo mengembalikan
mandatnya kepada presiden"

d. iiabr)'ief All Sasfioeni i31 ,.tttii 1953-iZ Agusius igSS)

Setelah jatuhnya kabinet Wilopo, kabinet baru kemudian dibentuk dengan Mr. Ali Sastroamidjojo
dari PNI sebagai Perdana Menterinya.

Adapun program Kabinet Ali Sastroamidjojo adalah sebagai berikut.
1. Dalam negeri mencakup masalah keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan,

organisasi negara, perburuhan dan perundang-undangan.

2. Pengembalian lrian Barat.

3. Politik luar negeri bebas aktif,

Kabinet Ali Sastroamidjojo menghadapi beberapa masalah sulit, seperti gangguan keamanan di
daerah-daerah, keadadan ekonomi yang terus memburuk dan korupsi, sefta masalah penggantian pimpinan
Angkatan Darat, ditambah pertikaian antara PNI dan NU sefia adanya mosi tidak percaya dari DpRS
sehingga kabinet Ali jatuh,

Kabinet Ali Sastroamidjojo, jatuh karena banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Walaupun demikian,
Kabinet Ali Sastroamidjojo memiliki prestasi yang membanggakan, yaitu berhasil menyelenggarakan
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at Kabinet ini menghadapi tugas-tugas berat, yaitu mengatasi pergolakan-pergolakan bersenjata di
daerah-daerah, perjuangan pengembalian lrian Barat, perekonomian dan keuangan yang memburuk.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Kabinet Juanda menyusun program 5 pasal yang disebut panca
Karya. Oleh karena itu, Kabinet Juanda disebut Kabinet Karya.

Program-program Kabinet Juanda adalah sebagai berikut.
Membentuk Dewan Nasional.

Normalisasi keadaan Republik.

Melanearkan pelaksanaan pembatalan KItilB.

Perjuangan lrian Barat.

Menggiatkan Pembangunan.

Untuk meredakan pergolakan daerah yang masih terus berlanjut, maka Kabinet Juanda
menyelenggarakan beberapa usaha, di antaranya:
1. Musyawarah Nasional (Munas) tanggal 14 September 1957 di gedung proklamasi yang dihadiri

oleh tokoh pusat dan daerah yang membahas masalah pembangunan nasional dan daerah,
pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah Republik lndonesia.

2. Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap), diadakan di Jakarta pada tanggal 25 November
1957. Tujuannya terutama membahas dan merumuskan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan
keinginan daerah-daerah. Munap dihadiri oleh para pakar ekonomi, wakil-wakil partai dan
organisasi, tokoh pusat dan daerah, serta pejabat militer.

Namun, usaha-usaha tersebut tidak membawa hasil yang diharapkan. Pada tanggal 5 Juli 1959
Kabinet Juanda mengembalikan mandatnya kepada presiden, karena pada tanggal itu keluar Dekrit
Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluanya Dekrit Presiden maka negara kita kembali lagi kepada UUD
1945 yang berarti kabinet parlementer diganti dengan kabinet presidensial.

Dalam suatu negara yang demokratis, kekuasaan tertinggi negara ada di tangan rakyat. Ragalah
yang memegang kedaulatan tertinggi. Rakyat melalui wakil-wakil yang dipilihnya, melaksanakan
kedaulatan. Sarana atau alat yang digunakan untuk memilih wakil-wakil rakyat adalah pemilihan umum.
Pemilihan umum di lndonesia untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 1g55 pada masa
pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilihan umum tahun 1955 dilaksanakan dua kali, yaitu
tanggal29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955
untuk memilih anggota Konstituante.

Perlu diketahui bahwa suasana pelaksanaan demokrasi liberal dengan sistem kabinet parlemeter
model Belanda di lndonesia sampai dengan tahun 1955, telah menimbulkan seringnya pergantian
pemerintahan atau kabinet yang berakibat terjadinya ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi,
sosial dan keamanan. Dari kenyataan tersebut, rakyat menuntut segera dilaksanakan pemilihan umum
dengan tujuan untuk segera mengakhiri suasana kegoyahan politik dan terbentuknya pemerintahan
yang stabil dan kuat. Oleh'karena itu, pembangunan yang menjadi program tiap-tiap kabinet diharapkan
dapat dilaksanakan dengan mantap.

Menjelang Pemilu, partai-partai politik yang jumlahnya banyak saling bersaing untuk memperoleh
kemenangan dari rakyat sehingga suasana nampak tegang. Koran-koran milik partai saling menyerang
partai lainnya dan melontarkan tuduhan-tuduhan serta membeberkan kejelekan-kejeiekan lawan
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partainya masing-masing. Namun demikian, ternya

baik dan demokratis. Lebih dari 39 juta rakyat lndone

di kotak-kotak suara. Hasil pemilihan umum untuk an

keunggulan kepada empat partai besar, yaitu Ma

mendapat suara lebih keeil dari keempat partai te

Berhasilnya pelaksanaan pemilu yang pefiama

lndonesia, ternyat

erti pemilu tersebut,

ecu rangan-kecura

kesadaran yang tinggi tentang demokrasi di k

didambakan ra$at tidak memenuhi harapan, d

a. Konfigurasi politik baru tidak membawa stabilit

b. Teriadl tawar-menawar kedudukan atau politik'

berlangsung.

c. Sistem demokrasi liberal tidak sesuai dengan k

: :i.

Kehidupan kenegaraan Bepublik lndonesi

pemerintahan kabinet parlemeter model Barat tern

berganti hampir setiap tahun sehingga pr0gram-pr0g

nai[ dan menimbulkan ketidakstabilan dalam bidan

karena adanya perbedaan pendapat yang sangat

berasal darr berbagai partai politik, sehingga sulit u

Karena berlarut-larut maka Presiden Soekarn

kemudian ditanggapi oleh anggota Konstituante' n

negen.

Hal inilah yang mendorong Presiden Soekarn

Dekrit tersebut berisi:

a. Membubarkan Konstituante,

b. Menyatakan berlakunya kembali uuD 1945 bagi seluruh bangsa lndonesia dan menyatakan tidak

berlakunYa UUDS 1950.

c. Membentuk MPRS dan DPAS.
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Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan alasan atau tujuan menyelamatkan bangsa dan

negara lndonesia yang berada dalam ambang perpecahan. Oleh karena itu, berakhirlah masa demokrasi

liberal dan diganti dengan demokrasi terpimpin.

Pada mulanya demokrasi terpimpin ini berarti demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratadpenruakilan. Akan tetapi dalam kenyataanya, Presiden Soekarno menafsirkan

kata terpimpin itu dengan pimpinan oleh presiden sendiri. Suasana kehidupan politik pada masa demokrasi

terpimpin ini ternyata tidak lebih baik daripada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi terpimpin ini

kekuasaan negara berpusat pada tangan Presiden Soekarno yang cenderung menjadi otoriter. Kekuasaan

presiden yang berlebihan ini terlihat dari beberapa tindakan presiden yang secara jelas menyimpang dari

ketentuan UUD 1945, misalnya:

a. Membubarkan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955, ketika DPR menolak APBN yang diajukan

oleh presiden (pemerintah), Setelah itu membentuk DPR-GR yang anggotanya ditunjuk dan diangkat

sesuai dengan keinginan presiden.

b. Menjadikan kedudukan pimpinan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara sebagai menteri

yang berarti sebagai pembantu presiden, dengan demikian kedudukannya di bawah presiden.

c. Presiden mengeluarkan ketentuan perundang-undangan yang tidak ada dalam UUD 1945, misalnya

Penetapan Presiden.

d. Presiden Soekarno diangkat oleh MPRS sebagai Presiden Seumur Hidup.

e. DPR-GR mengeluarkan penetapan yang sesuai dengan keinginan Presiden Soekarno.

Terhadap suasana politik yang tidak sehat tersebut, beberapa pihak khususnya para tokoh paftai

melakukan reaksi, mereka menentang tindakan presiden tersebut.

Partai Komunis lndonesia (PKl) ternyata sangat lihai untuk mendekati Presiden Soekarno dengan

berusaha bersikap setia dan mendukung terhadap ajaran dan segala tindakan presiden. Sikap PKI yang

bersikap loyal terhadap Presiden Soekarno menyebabkan presiden banyak mendukung PKl. Beberapa

tindakan Presiden Soekarno bahkan sangat jelas menguntungkan PKl. Misalnya, presiden banyak

mengangkat wakil-wakil PKI untuk duduk dalam lembaga-lembaga negara, seperti DPR-GR, DPA, Front

Nasional, dan Front Daerah. Bahkan, ada yang menjadi kepala daerah. Ajaran Soekamo tentang Nasakom
juga menguntungkan PKl. Ajaran komunisme mendapat kesempatan untuk berkembang dengan disusupkan

melalui jalur persekolahan. Presiden Soekarno juga sering melindungi PKI dari reaksi-reaksi pihak-pihak

lain, meskipun PKI nyata-nyata melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. Kenyataan tersebut,

menyebabkan kedudukan PKI semakin kuat dan meningkat.

Adanya perlindungan resmi Presiden Soekarno, mengakibatkan PKI dan ormas-ormasnya dengan

aman melakukan intimidasi, aksi teror politik, serta aksi sepihak terhadap pihak-pihak dan tokoh-

tokoh yang dianggap lawan dan menghalangi pencapaian usaha tujuan PKl. Akhirnya satu demi satu

lawan-lawan PKI dapat disingkirkan. Saat itu satu-satunya kekuatan sosial-politik yang terorganisir,
yang mampu menghalang-halangi PKI dalam usaha merobohkan Pancasila adalah TNl, khususnya

pimpinan TNI-AD. Oleh karena itu, terhadap pimpinan TNI-AD yang gigih menentang tindakan-tindakan

PKl, dilakukan dengan cara menjelek-jelekkan dan memfitnah pemimpin-pemimpin yang gigih membela

Pancasila, yaitu dengan menyebarkan isu adanya Dewan Jenderal yang akan merebut kekuasaan dari

tangan presiden.

Sampai akhirnya, puncak dari segala tindakan PKl, yaitu meletusnya G 30 S/PKI yang akan merebut

kekuasaan dengan mengganti Pancasila dengan Komunis. Tetapi usaha mereka (PKl) gagal berkat

lindungan Tuhan. terhadap bangsa lndonesia dan seluruh rakyat besefta TNI yang tetap setia terhadap

Pancasila sehingga dengan gigih menentang dan menghancurkan kekuatan PKl.
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b pada tanggal 30 September 1960, Presiden Soekarno berpidato dalam Sidang Umum PBB yang
menguraikan tentang Pancasila, perjuangan merebut lrian Barat, kolonialisme, usaha memperbaiki
organisasi PBB, dan perbedaan ketegangan Timur dan Barat. Pidato Presiden Soekarno yang berjudul
"Membangun Dunia Baru" (To Build the New Worldl mendapat sambutan positif dari negara-negara
lain,

lndonesia ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok (Non-Altigned Movemenf, dan
lndonesia berhasil melaksanakan Asian Games lV di Jakarta yang berlangsung tanggal 24 Agustus
1 962.

Akan tetapi, hubungan lndonesia dengan negara-negara Barat semakin merenggang karena negara-
negara Barat bersifat pasif dalam usaha lndonesia mengembalikan lrian Barat. Sebaliknya, hubungan
lndonesia dengan negara-negara sosialis semakin erat, karena Uni Soviet bersedia memberi kredit dalam
pembellan peralatan militer.

lndonesia akhirnya mengambil sikap konfrontatif terhadap negara-negara yang dianggapnya Oldefo,
seperti lnggris dan Amerika Serikat, sehingga politik luar negeri yang bebas aKif tidak dijalankan secara
konsekuen. Sebagai gantinya, lndonesia lebih dekat dengan negara-negara blok sosialis dan komunis.
Sebagai bagian aksi menentang Oldefo, lndonesia melakukan konfrontasi terhadap Malaysia yang
dianggapnya sebagai Nekolim (Neo Kolonialisme, lmperialisme).

Untuk mengganyang Malaysia, Dwi Komando Rakyat (Dwikora) dibentuk yang isinya sebagai berikut:
a. Perhebat ketahanan dalam negeri.

b. Bantu perjuangan rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk menggagalkan
pembentukan negara boneka Malaysia.

Diangkatnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan pukulan bagi
lndonesia yang sedang berkonfontrasi dengan Malaysia. lndonesia menganggap bahwa PBB telah
didominasi oleh Oldefo. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Januari 1964 lndonesia menyatakan diri keluar
dari keanggotaan PBB.

Upaya damai untuk mengakhlri konfontrasi antara lndonesia dengan Malaysia, dilakukan dengan
menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi tiga negara yang terdiri atas lndonesia, Malaysia, dan Filipina,
di Tokyo. Akan tetapi, konferensi itu tidak memperoleh kesepakatan, Konfrontasi lndonesia-Malaysia
berakhir setelah terjadi perubahan politik di lndonesia pada masa orde Baru.

, -,..,. :t lt. ;1,,l:...iu

Pada masa pelaksanaan demokrasi liberal daritahun 195f1959 kondisi politik Republik lndonesia
tidak stabil, seringkali terjadi pergantian kabinet atau pemerintahan dalam waktu singkat.
Dari kurun waku antara tahun 195f1959 telah terjaditujuh kali pergantian kabinet.
Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955 dilakukan dua kali, yaitu tanggal 29 September 1g55
untuk memilih anggota-anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota
Konstituante,
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4. Pemilihan umum tahun 1955 yang diharapkan mampu mengakhiri kegoyahan politik, pada akhirnya

tidak mampu diwujudkan, situasi politik tetap sama'

5. Dewan Konstituante yang anggotanya dipilih dalam pemilihan umum tahun 1955 beftugas menyusun

Undang-Undang Dasar yang tetap menggantikan UUDS 1950'

pada masa demokrasi terpiinpin, kekuasian negara tepusat pada tangan Presiden Soekarno yang

cenderung menjadi oloriter.

t Pltihtah satu iawaban yang paling tepat dengan caru memberikan |61nda silang (x) pada

salah satu hunfi a, b, c, d, ahu e!

1. Kabinet Sukiman iatuh karena .."

kegagalan dalam pengembalian lrian Barat

terjadinya Peristiwa Taniung Morawa

pencabutan PP No. 39/1950

krisis ekonomi dan gangguan keamanan

e. penandatanganrn n6t. 6"antuan ekonomi dan militer dengan USA dalam ikatan MSA

Pemilihan umum tahun 1955 dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet ""

a. Sukiman

b. Burhanudin HarahaP

c. Ali SastroamijoYo

d. Wilopo

e. Natsir

Sistem multipartai pada awal kemerdekaan mendorong bangsa lndonesia menerapkan sistem

demokrasi ....

a. komunis

b, terpimPin

c. Pancasila

d. liberal

e. sosialis

Kabinet Dluanda sering disebut dengan kabinet ""
a. Nasional

b. Koalisi

c. Zaken

d. Persatuan

e. Gotong RoYong

Pelaksanaan demokrasiterpimpin yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila adalah ""

a. terpimpin kepada tangan presiden sendiri

b. terpimpin kepada supremasi hukum

c. terpimPin kePada rakYat

d. terpimPin kePada negara

e. terpimpin kepada hikmat kebiiaksanaan/pen'vakilan

a.

b.

c.

d.

2



6. Pemilihan umum tahap Pertama tanggal29 September 1955 untuk memilih anggota .,,.
Dewan Penrvakilan Rakyat (DPR)

Konstituante

Kabinet Presidensial

Penasihat Presiden

e. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

7. Di bawah ini empat partai besar pemenang Pemilu tahun 1955, kecuali ....

a. Murba

b. Masyumi

c. PNI

d. NU

e. PKI

8. Tugas Dewan Konstituante yang anggotanya dipilih dalam Pemilu tahun 1955 adalah ....

a. menyusun UUD yang tetap

b, merevisi UUDS 1950

c. menyusun tujuan nasional

d. menyusun program pembangunan

e. membentuk lembaga-lembaga negara

9. Kegagalan Dewan Konstituante dalam melaksanakan tugasnya disebabkan oleh ....

a. kuatnya campur tangan presiden

b. kuatnya tekanan militer

c. PNI memimpin di Konstituante

d. banyaknya gangguan keamanan bersifat separatisme

e. pertentangan antaranggota yang mementingkan golongan

10. Kabinet Sukiman mendapat mositidak percaya dari oposisi di parlemen, karena dinilai ....
gagal dalam menyelesaikan gerakan separatis

membelokkan garis politik luar negeri bebas aktif

gagal dalam mengembalikan lrian Barat

gagal dalam melaksanakan pembangunan

korupsi di pemerintahannya

ll. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Apa yang dimaksud Zaken Kabinet?

2. Sebutkan indikasi pelaksanaan Pemilu tahun 1955 berjalan dengan sukses!

3. Sebutkan urutan empat partai besar pemenang Pemilu tahun 1955!

4. Sebutkan tindakan yang diambil oleh Presiden Soekarno yang dinilai menyimpang dari UUD 1945!

5. Apa isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959?

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

e.
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Diskusikanlah perbandingan kabinet-kabinet di bawah n ke*-: a' s ah kolomnya!

Kabinet Natsir

Kabinet Sukiman

Kabinet Wilopo

Kabinet Alisastroamidjojo

Kabinet Burhanudin Harahap

Kabinet Alisastroamidjoio ll

Kabinet Djuanda

Nama Kabinet Kehidupan Politik Kehidupan Ekonomi

1

2

3

4.

5.

6

7



lMndul Perkembangan dan
Berakhirnya Pemerintahan
Orde Baru serta Terjadinya

Reformasi

$tandar Kornpelensi:

Menganalisis perjuangan sejak 0rde Baru sampai dengan Masa Reformasr

Tuiuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
1. Menganalisis perkembangan 0rde Baru.
2. Mengidentifikasi proses berakhirnya pemerintahan 0rde Baru dan terjadinya Reformasi

Sejak gagalnya kudeta G 30 S/PKI sampai awal tahun 1966, pemerintah di bawah pimpinan presiden
soekarno tidak pernah mengutuk pKl selaku dalang pemberontakan tersebut.

Presiden Soekarno hanya berjanji akan memberika.n penyelesaian politis (polltrc al solution), tetapi
janii itu sclalu ditunda-tunda pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran rakyat, karena
bertentangan dengan rasa keadilan. Keadaan menjadi berlarut-larut dan menjurus kepadi timbulnya
kt'isis kepemimpinan nasional. Mahasiswa, pemuda, pelajar, partai-partai politik, maupun oiganisasi massa
yang mengutuk petualangan G 30 s/pKl menuntut agar pKl segera dibubarkan.

Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1965, mahasiswa lndoneiia membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa
lndonesia (KAMI). Berdirinya KAMI segera diikuti oleh Kesatuan Aksi Pemuda pelajar lndonesia (KAppl)
dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kegiatannya, KAMI/KAPPI bersefia partai-parlai politik dan organisasi-
organisasi massa mendirikan Front Pancasila. Mereka memulai aksinya yang perlama pada tanggal B
Nervember 1965 di dalam Bapat umum pemuda pelajar di Jakarta.

Sementara itu, keadaan ekonomi lndonesia semakin memburuk akibat pemberontakan G 30 S/pKl.
Pada tanggal 13 Desember, pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk melakukan devaluasi rupiah
lama, menjadi rupiah baru dengan nirai Rp1.000,- (uang lama) sama dengan Rp1,- (uang baru).

Sebagai lanjutan kebijaksanaan ini harga bahan bakar dinaikkan iebesar .rp.itali lipat, yang
dimulai pada tanggal 13 Januari 1966, yang mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa di semua
bidang.

I
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pada tanggal6 Januari 1966, KAMI meminta agar kenaikan harga barang itu ditinjau kembali, namun

tidak mendapat tanggapan dari pemerintah'

Akhirnya, Oimutiitafr aksi demonstrasi pada tanggal 10 Januar 1966 yang melanda hampir seluruh

jalanan ibu kota kurang lebih 60 hari. Mereka menyampaikan T ga Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu:

a. Pembubaran PKl.

b. Pembersihan Kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI

c. Penurunanharga/Perbaikanekonomi.

Sementara aksi-aksi mahasiswa berjalan terus, Presiden Soe(a'no mengadakan reshufel Kabinet

Dwikora, dengan nama "Kabinet Dwikora yang Disempurnakan (2!lnet baru ini memiliki 102 orang

menteri,

Menjelang waktu dilantiknya para menteri kabinet terse:-: i:-:nstrasi mahasiswa semakin

meningkat.
pada ianggal 24 Pebruari 1966, hari pelantikan para mente' (a:':: :ar.r itu, KAMI melakukan aksi

serentak irlngempest<an ban-ban mobildijalan-jalan raya di Se ,',' :, (3ta sehingga lalu lintas praktis

terhenti.

Dalam demonstrasiitu gugurlah Arif Rachman Hakim seorart -;-'as s'\,a Ul, karena peluru Resimen

Cakrabirawa,pengawalpreiiden.KemudianArifBachmanHak-:'^l',a:rnenjadipahlawanAmpera.
Karena insiden itu, krisis kepemimpinan nasional semakL'' (Ja: S:caga akibat daripada aksi itu

keesokan harinya pada tanggal 25 Pebruari 1966, berdasarkan r.,3:..i-.a' ranglima Komando Ganyang

Malaysia (KOGAM), yaitu Presiden Soekarno sendiri, KA[/l d bila''a'
Fadatanggal 1i Maret 1966 rliadakan sidang paripurna t<a[': S:aro ni diadakan untuk mencari

jalan keluar dari krisis yang memuncak.

Diantara pasukan-paiukan yang menjaga daerah sekitar s a'= :':s:e'r terdapat pasukan RPKAD

tanpa tandatanda pengenal dan seragamnya. Melihat pasukan l,a^! la' : <enal itu, komandan pasukan

pengawal presiden yang rupa-rupanya sudah panik menyarnpa (a- ...'a. seolah-olah ada pasukan-

pasukan liar di sekitar istana.

Segera setelah menerima laporan itu, Presiden Soekarno ce'l:la: -.. nggalkan sidang dan diikuti

oleh Wakil Perdana Menteri l, Dr. Subandrio dan Wakil Perdana l,':'::' 3 haerul Saleh menuju ke Bogor

dengan menggunakan helikopter. Sidang kabinet kemudian I .,:-: : :' 'r/ak I Perdana Menteri ll, dr.

Leimena.
pada saat itu, tiga orang penrvira tinggi TNI-AD, yaitu hlarler J,s-. lachmat, Brigjen M. Yusuf, dan

Brigjen Amir Machmud, mereka bersepakat untuk menyusu Fres :=' 'r: B:!c' supaya beliau yakin bahwa

AB-RI khususnya TNI-AD telah siap sedia mengatasi keadaar Se :: -- 33,3ngkat, ketiga penrvira tinggi itu

meminta izin tiepada atasannya, yaitu Jenderal Soeharlo ia^i ::;*' :- a1 Oktober 1964 telah diangkat

oleh presiden sebagai Panglima Kopkamtib (Komando Ope'as 3:-- '2' Kemanan dan Keteftiban) dan

kemudian luga menpOi Menteri/Panglima Angkatan Darat l'l a: (,:: l: ::r", ra itu untuk menyusul Presiden

Soekarno ke Bogor disetujui.

Di lstana Bogor, ketiga perwira tinggitersebut menQa:4.,a- ::-: :a'3an dengan Presiden Soekarno

yang pada waktJitu didimpingi oleh ketiga Waperdar-r' S-::^:': -.-ena (yang iuga menyusul ke

Bogor), dan Chaerul Saleh.- 
Akhirny.,PresidenSoekarnomemutuskanuntukr"er::.a-a-s::,arsuratperintahyangditujukan

kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil segaa a.ria^ ,='l t3'- t,nd mengatasi keadaan. Surat

perintah itu dirumuskan bersama-sama oleh ketga c:r,', '='- i:':z*.l..3an Brigjen Sabur, Komandan

Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa
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Setelah diteliti oleh para Waperdam, surat perintah itu diajukan kepada Presiden Soekarno dan

ditandatangani olehnya. 6urat perintah itulah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11

Maret yang disingkat SuPersemar.

Sesudah menerima Supersemar, Jenderal Soeharto mengambil tindakan-tindakan yang pada

hakekatnya adalah untuk menyelamatkan martabat kepresidenan dan kewibawaan pimpinan nasional.

Jika krisis kewibawaan berlangsung terlalu lama, masyarakat mungkin akan mengalami gejolak yang

terus-menerus.
pembubaran PKI merupakan keharusan mutlak, karena hanya dengan pembubaran PKl, keamanan

dan ketertiban, sefta persatuan dapat dipulihkan dan rasa keadilan rakyat terpuaskan.

2, Landasan Periuangan Orde Baru

Langkah awal yang dilakukan Orde Baru adalah mengadakan pembersihan di tubuh Kabinet Dwikora

yang dis6mpurnakin, jraitu dengan mengadakan sidang DPR-GR yang dihadiri ratusan mahasiswa.

iraoi tanggal 17 Mei t-goo, opn-oR berhasil menyusun kepengurusan dan membersihkan anggotanya

dengan memecat 65 orang anggota DPR-GR yang mewakili PKI' 
-

pada tanggal zs ,tuti igoo,-Soeharto melaksanakan Tap MPRS No. Xll|/MPRS/1966 tentang Kabinet

Ampera. presil6n membentuk Kabinet Ampera dan membubarkan Kabinet Dwikora yang disempurnakan'

Kabinet Ampera terdiri atas tiga elemen, yaitu:

a. Pimpinan, yaitu Presiden.

b. pembantu-pimpinan, terdiri atas lima orang Menteri Utama yang secara bersama merupakan

presidium dengan Letnan Jenderal Soehafto, Menteri Utama bidang Hankam sebagai ketua pre-

sidium.

c. Anggota-anggota kabinet, terdiri atas 24 orang menteri yang masing-masing memimpin Departemen

di bawah koordinasi presidium kabinet melalui Menteri Utama yang membawahi bidang-bidang yang

bersangkutan.

Tugas pokok dari Kabinet Ampera disebut Dwi Darma, yaitu mewujudkan stabilitas politik dan

menciptikan'stabilitas ekonomi. Adapun program kerja Kabinet Ampera disebut Catur Karya, yaitu:

a. Memperbaiki peri-kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan.

b. Melaisanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti dicantumkan dalam ketetapan MPHS No.

xl/MPRS/1966.

c. Melaksanakan politit< luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan

ketetapan MPRS No. X|/MPRS/1966;

d. Melaniutkan periuangan anti-imperialisme dari kblonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Guna memulihkan situasi dan kondisi negara maka sesuai dengan amanat Tap MPRS Rl No. XVi

MPRS/1966, di Jakarta pada tanggal22Februari 1967 telah berlangsung penyerahan kekuasaan

pemerintahan dari Presiden soekarno kepada Jenderal.soehaLto.

Melalui Sidang lstimewa pada tanggal 7-12llarel 1967, MPRS berhasil merumuskan Tap MPRS No.

XXX||I/MPRS/1 967, Yang berisi:

a. Mencabut kekuasaan pemerintah negara dari Presiden soekarno;

b. Menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno dengan segala kekuasaan pemerintah

sebagaimana yang diatur di dalam UUD 1945;

c. Mengangkat pengiemban Tap MPRS No. |X/MPRS/1966 sebagai pejabat presiden lnenurut hasil

Pemilu.
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Gambu 5 1 Pelantikan llabibie

Perjuangan para mahasiswa telah mengorbankan segalanya, termasuk nyawa mereka. Tercatat
ada empat mahasiswa Universitas Trisakti yang menjadi korban dalam perjuangan tersebut, yaitu
Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafiddin Royan. Keempat mahasiswa
itu memperoleh gelar sebagai Pahlawan Reformasi.

b. Krisis ekonomi

Pada tahun 1997 krisis moneter menimpa dunia dan Asia Tenggara, sefta merembet ke lndonesia
sejak pertengahan Juli 1997. Nilai rupiah terhadap dolar Amerika terus menurun sehingga menyebabkan
penurunan aktivitas ekonomi. Akibat krisis moneter, banyak perusahaan yang tidak dapat melanjutkan
usahanya karena bangkrut. PHK karyawan terjadidi mana-mana, pengangguran merajalela, kemiskinan
terus bertambah, perubahan status swasembada menjadi pengimpor beras, dan sulitnya mencari
sembilan bahan pokok.

Sejalan dengan krisis moneter, pemerintah melikuidasi enam belas bank yang bermasalah serta
mengeluarkan KLBI (Kredit Likuidasi Bank lndonesia) untuk menyehatkan bank-bank di bawah
pembinaan BPPN. Namun, dalam praktiknya terjadi manipulasi besar-besaran sehingga pemerintah
harus menanggung beban keuangan yang cukup besar. Selain itu, kepercayaan dunia internasional
semakin berkurang karena banyaknya pengusaha yang tidak dapat membayar utang yang jatuh tempo.
Beban ra$at semgkin bertambah ketika pada tanggal 12 Mei 1998 pemerintah mengumumkan kenaikan
harga BBM sehingga secara otomatis harga barang-barang kebutuhan pokok ikut naik, akibatnya
masyarakat semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Kisis sr,ryat

Krisis politik dan ekonomi yang berkembang di lndonesia mendorong munculnya masalah baru
dalam bidang sosial. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah mendorong perilaku masyarakat
yang cenderung negatif. Misalnya, perkelahian antarpelajar maupun antarkelompok masyarakat,
pembantaian dengan isu dukun santet di Banyuwangi, serta kerusuhan 13-15 Mei 1g98 yang terjadidi
Solo dan Jakarta.

Akibat kerusuhan 13-15 Mei 1998, perekonomian di Solo dan Jakarta nyaris lumpuh karena
banyaknya swalayan, toko, dan pabrik yang dibakar dan dijarah massa. Akibatnya para karyawan,
buruh pabrik, atau pedagang kecil banyak yang terpaksa berhenti bekerja karena tempat bekerjanya
dibakar sehingga pengangguran semakin meningkat. Di samping itu, dalam kerusuhan tersebut juga
terjadi pelecehan terhadap wanita. Banyak wanita yang menjadi korban perkosaan dari orang-orang
yang bertindak anarkhis. Keadaan seperti ini tentu saja menikam hati nurani bangsa lndonesia.

'l
'l

,,|

t

Perkembangan dan Berakhimya Pemerintahan 71



Beban masyarakat yang semakin berat serta tidak adanya kepast an berakhirnya krisis yang menimpa

negara ini menyebabkan masyarakat frustasi Kondisi in membahayakan karena masyarakat mudah

diadu domba, dihasut, dan melakukan tindakan anarkhis

S--::' ".'':-:':'::'arll.con
Gambar 5.2 Kerusuhan Mei 1998

2" landasan Beforynasi

Reformasi adalah perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Tujuan reformasi adalah

terciptanya kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum. dan sos al tarq lebih baik dari sebelumnya.

Reformasi pasca Soehafto terus bergulir seiring dengan kritik terraiap praktik-praktik penyimpangan

kekuasaan selama Orde Baru. Tuntutan terhadap pemerintah yang cersth Cari KKN terus berkembang.

Latar belakang terjadinya Reformasi disebabkan oleh beberaoa faklor Faktor-faktor tersebut, di

antaranya adalah sebagai berikut.

a. Faktor palitik

Faktor politik yang menjadi latar belakang terjadinya reforrras c sebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme'

2. Adanya sekelompok mahasiswa yang menginginkan peribana' nernbaharuan.

3. Rasa tidak percaya kepada pemerintahan Orde Baru

4. Kekuasaan pada masa Orde Baru bersifat otoriter dan teftutup

5. Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan bernegara

b. Faktor ekanomi

Fal<tor ekonomi yang menjadi latar belakang terjadinya reformasi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Krisis mata uang rupiah terhadap dolar.

2. Sulitnya mendapatkan barang kebutuhan pokok

3. Naiknya harga-harga barang kebutuhan

4. Rusaknya perbankan karena banyaknya kredit macet

5. Utang luar negeri yang sangat besar.
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c. FaWor sosial

Faktor sosial yang menjadi latar belakang terjadinya reformasi disebabkan oleh beberapa hal,

yaitu:

1. Adanya kerusuhan 13-15 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat.

2. Adanya massa yang bertindak anarkhis sehingga menimbulkan kerusuhan.

Adapun yang menjadi ruang lingkup reformasi adalah sebagai berikut'

a. Politik, yaitu demokratisasi, kebebasan berserikat, dan kebebasan mendirikan partai politik' Dalam

Pemilu 7 Juni 1999, tercatat 48 partai politik ikut dalarn.Pemilu. Hasil Pemilu ini untuk menetapkan

anggota-anggota paftai politk yang duduk di DPR dan ditambah wakil dari TNI/Polri.

b. Hukum, menitikberatkan pada keadilan dan supremasi hukum. Atas dasar HAM maka muncullah

tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan keadilan. Misalnya, dalam bidang pers, mencabut
'aturan pembredelan pers, dan penyederhanaan permohonan SIUPP sehingga muncul berbagai

media cetak, baik surat kabar maupun majalah. Di samping itu, dihapuskannya UU Subversi

sehingga banyak tapol yang dibebaskan.

c. Ekonomi, adalah penyehatan ekonomi dan kesejahteraan. Usaha perbaikan yang dilakukan oleh

pemerintah, misalnya masalah penyehatan perbankan, penghapusan monopoli, dan pembayaran

utang luar negeri.

d. Sosial, menitikberatkan pada integrasi nasional. Masyarakat lndonesia yang bersifat majemuk

terdiri atas berbagai suku bangsa, memerlukan perhatian yang besar dalam membina terjalinnya

persatuaq dan kesatuan bangsa.

e. Pendidikan, menitikberatkan masalah kurikulum. Pengetahuan yang diperoleh manusia semakin

hari semakin bertambah sehingga perlu perbaikan yang terus-menerus supaya dapat mdngikuti

perkembangan zaman.

Dalam Sidang Umum MPR tanggal 14 Oktober 1999, Presiden Habibie menyampaikan pidato

pertanggungjawaban selama dalam pemerintahannya. Akan tetapi, MPR menolaknya dengan ketetapan

MpR No. llliMPR /1999, Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR berhasil memilih Presiden Bepublik

lndonesia yang keempat yaitu K.H. Abdurrahman Wahid dengan wakilnya Megawati Soekarnoputri.

Pemerintahan Presiden Soekarno yang tidak kunjung mengambil tindakan tegas terhadap PKI yang

jelas berada di belakang Peristiwa G 30 S/PKI telah menimbulkan kemarahan rakyat. Dipelopori oleh

mahasiswa, mereka melakukan demonstrasi besar-besaran di Jaka(a'

Ketidakmampuan Presiden Soekarno mengatasi keadaan, mendorong dikeluarkannya Supersemar

(Surat Perintah Sebelas Maret) yang memberi wewenang Soeharto untuk mengatasi keadaan.

Pemerintah Orde Baru yang pada awal kelahirannya mendapat dukungan luas dari rakyat yang

diharapkan mampu memperbaiki kondisi bangsa dan negara, pada era tahun 1990-an.dikecam dan

dihujat oleh rakyat karena dianggap gagal dan terjadi penyelewengan.

Menjelang keruntuhan pemerintahan Orde Baru, terjadi krisis multidimensional, yaitu politik, ekonomi,

sosial, dan kepercayaan.

Refornnasi yang diusung oleh mahasiswa dilatarbelakangi oleh faKor politik, ekonomi, dan sosial.
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6. Ruang lingkup reformasi terdiri atas beberapa bidang yartu:

a. politik,

b. hukum,

c. ekonomi,

d. sosial, dan

e. pendidikan.

Pilihlah satu iawaban yang paling tepat dengan Hn menbfikan tanda silang (x) pada
salah satu hurut a, b, c, d, a/au e!

Tindakan yang peftama kali diambil oleh Soeharto setehh rrrcneriTa Sunat Perintah 11 Maret adalah

a. merebut HRI dan Kantor Telekomunikasi

b. menangkap tokohtokoh yang terlibat G 30 S/PKl

c. membubarkan PKI dan ormas-ormasnya

d. mengamankan jalannya demonstrasi mahasiswa

e. membentuk Kabinet Ampera

Salah satu isi Tritura adalah ....

a. gagalkan pembentukan kabinet 100 menteri

b. bersiaplah untuk mobilisasi umum

c. bersihkan Kabinet Ampera dari unsur PKI

d. bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur PKI

e, putuskan hubungan diplomatik dengan Cina

Program kerja dari Kabinet Ampera adalah ....

a. Catur Karya

b. Dwi Darma

c. Dwi Karya

d. Padat Karya

e. Karya Pembangunan

Ketetapan MPRS No. XIIUMPRS/1966 tentang ....

a. Pembubaran PKI

b. Supersemar
c. Politik luar negeri bebas aktif

d. Pembentukan Kabinet Ampera

e. Pembentukan Lembaga-lembaga Negara

Berikut ini ruang lingkup reformasi dalam bidang ekonom . kecb,al; , ,

a. penyehatan ekonomi

b. penghapusan utang luar negeri

c. penghapusanmonopoli

d. pencairan bantuan luar negeri

e. perbaikan dalam perbankan

5
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6. Akibat adanya krisis moneter adalah sebagai berikut, kecuali '...

a. meningkatnya jumlah bank

b. terjadi PHK besar-besaran

c. banyak perusahaan yang bangkrut

d. pengangguran meningkat

e, kelangkaan berbagai bahan kebutuhan pokok

7. Krisis moneter di lndonesia diawali oleh ....

a. anjloknya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika

b. ditutupnya enam belas bank oleh pemerintah

c. macetnya penyaluran kredit mikro

d. utang luar negeri Yang besar

e. rendahnya tingkat kesejahteraan ra$at

8. Berikut ini penyebab terjadinya krisis politik yang menyebabkan kejatuhan pemerintahan Orde Baru,

kecuali ....

a. tidak adanya kebebasan berpolitik

b, merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

c, pemerintahan Orde Baru yang otoriter

d. hak-hak rakyat dibatasi

e, politik luar negeri condong ke Amerika Serikat

9. Cita-cita reformasi di bidang hukum adalah .".

a. dibebaskannya semua tahanan politik

b. tegaknya supremasi hukum tanpa perbedaan

c. diperberat hukuman bagi pelaku kriminal

d. dihapuskannya hukuman mati

e. peningkatan pendidikan penegak hukum

10. Golongan masyarakat yang terdepan dalam mengusung reformasi adalah ....

a. pemimpin partai Politik

b. golongan birokrasi

c. waftawan

d. pengusaha

e. mahasiswa

1, Jelaskan secara singkat lahirnya Orde Baru!

2. Sebutkan Catur Karya Kabinet Ampera!

3. Sebutkan krisis politik yang menyebabkan kejatuhan pemerintahan Orde Baru!

4. Sebutkan ruang lingkup reformasi!

5. Sebutkan dampak ekonomi terjadinya krisis moneter!
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Perkembangan Sejarah Dunia
E Pasca-Perang Dunia ll

!lrllllrrarltrlllllEt:AllEBg

Slandar Kompelensi

Menganatisis perken hanqa" sejarah dunia seyak Perang Dunia ll sampai dengan perkembangan mLrtakhir

Tujuan Pembelajaran

Setelah menrpelajari nrodul ini, Anda diharapkan dapat:

1 Menganalisis perkembangan politik dunia sesudah Perang Dunia ll

2 Mengidentifrkasi lahirnya Gerakan Non-Blok (GNB)

3 Menganalisis perlietnbangatt rnutakttlr sejarah dunta,

Setelah Perang Dunia ll berakhir (1945) negara-negara penentu kemenangan perang, yaitu Amerika

Serikat dan Uni Soviet berkembang menjadi dua negara yang memiliki kekuatan raksasa di dunia (negara

Adikuasa, Super Power), Uni Soviet lahir setelah terjadi Revolusi Bolshevick pada bulan Oktober 1917

yang dilakukan oleh golongan komunis dipimpin oleh Lenin. Kelompok Bolshevick menumbangkan

kekuasaan Tsar Kaisar Rusia, di atas kekuasaan Tsar Kaisar Husia didirikan USSR (Uni Sovlet Sosla/ts

Repubtikl. Uni Soviet merupakan negara pertamayang diperintah oleh komunis dengan menyatukan lima

belas negara republik di bawah USSR. Negara-negara bagian yang tergabung dalam Uni Soviet, yaitu

Busia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Turkmenia, Kirghistan, Kazakhtan, Moldavia, Ukraina, Belarusia,

Lithuania, Latvia, Esthonia, serta Uzbekistan. Uni Soviet merupakan negara raksasa dengan luas daratan

terluas di dunia, meliputi bagian di Benua Eropa dan Asia Tengah.

Setelah Uni Soviet diperintah oleh golongan komunis, maka Uni Soviet melakukan perubahan di

berbagai bidang secara besar-besaran. Lebih-lebih setelah Stalin mengganti Lenin (1924), Uni Soviet

melakukan pembangunan rencana lima tahun (the five year plan) sejak tahun 1927 secara berulang-

ulang. Uni Soviet berhasil mengubah ekonominya dari pertanian tradisional tingkat rendah ke tingkat tinggi

dan memberikan dukungan bagi perkembangan industri yang maju sangat pesat. Sektor pendidikan

berkembang pesat, ilmu pengetahuan terus dikembangkan dengan banyak melakukan penelitian-penelitian,

termasuk di ruang angkasa. Pembangunan bidang militer terus dikembangkan dengan mengadakan

penelitian pembuatan persenjataan-persenlataan modern. Uni Soviet tumbuh menjadi negara adikuasa

yang hanya dapat diirnbangi oleh Amerika Serikat.
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Amerika Serikat sebelum terbentuknya, negara tersebut (4 Juli 1776) merupakan daerah tujuan

imigran dari Eropa, khususnya dari lnggris. Setelah merdeka Amer ka Serikat memperlihatkan proses

peiumbuhan dan perkembangan sebuah negara yang sangat pesat Amerika Serikat semula hanya

berwilayah di pantai Samudra Aflantik yang terdiri atas tiga belas negara bagian, sampai akhirnya menjadi

negara terkuat dan terkaya di dunia dengan jumlah negara bagian sekarang 50 Sistem politik dan ekonomi

Amerika Serikat menerapkan demokrasi kapitalis libera yang me.nber kan kebebasan seluas-luasnya

bagi warganya. Berbeda dengan Uni Soviet yang menerapkan komunis di mana segalanya diatur oleh

negara-negara yang tidak banyak memberikan kebeh,asan kepara ',',aroa negaranya'

Akhirnya lahir dua negara adikuasa, yaitu Amerika Ser ka, Can Un Soviet yang keduanya hampir

berimbang dalam kemampuan di berbagai bidang. Pada perkembancan selanjutnya, kedua negara saling

bersaing-untuk menjadi terkuat di dunia. Persaingan di antara.ra negara adikuasa tersebut telah

menimbulkan permusuhan, tetapi tidak dalam perang terbuka ata.l ',aro dikenal dengan Perang Dingin

(cold waf yang menyeret dunia dalam ketegangan.

lstilah perang Dingin (cold war) dimunculkan pertama kali olei^ 'ne: a massa Amerika Serikat pada

tahun 194g. Untuk menggambarkan kondisisemakin meningkatnya 0er.r,suhan Amerika Serikat dan Uni

Soviet setelah berakhirnya Perang Dunia ll" Peristiwa perlama yanQ -e randai lahirnya Perang Dingin

adalah Krisis Berlin, yaitu tindakan Uni Soviet memblokade se uruh ]a an masuk ke Berlin Barat yang

diduduki oleh Amerika Serikat, lnggris, dan Prancis. Oleh karena itu, se -r'-1" sup ai makanan dan keperluan

untuk penduduk Kota Berlin sektor Barat harus disuplai melalui iembatar -iara Krisis Berlin berlangsung

dari bulan Juni 1g4g sampai bulan Mei 1949, akibatnya Jerman terbag neradi dua, Jerman Timur di

bawah pengaruh Uni Soviet dan Jerman Barat di bawah pengatr6 [Tner'(d Serikat

Berakhirnya Perang Dunia (1945), ternyata tidak mampu meneiptakan leroamaian melainkan diwarnai

dengan timbulnya permusuhan dan persaingan memperebutkan pengarll I lLlnra. antara Amerika Serikat

yang memimpin Blok Barat dengan Uni Soviet yang memimpin Blok T "nrr

Timbulnya Perang Dingin berupa permusuhan dan persaingan !r"trr( "nemperebutkan pengaruh

terhadap negara-negara lain yang disebabkan oleh perbedaan ideo cg artara Amerika Serikat yanE

demokrasi kapitalis liberal dengan Uni Soviet yang komunis.

Amerika Serikat dalam rangka memperluas pengaruhnya kepaca negara-negara lain sehingga

menjadi sekutunya melakukan beberapa kebijakan, antara lain:

a. MembentukERP (European Heconstruction Ptan) atau rencana pembangunan kembali Eropa (1947).

ERp merupakan gagasan menteri luar negeri Amerika Serikat George C Marshall sehingga lebih

dikenal dengan nama Marshatt Ptan.Tuiuan MarshallPlan untuk membertkan bantuan ekonomi dan

militer terhadap negara-negara Eropa Barat pasca Perang Dunia I guna membendung perluasan

komunis dari Timur.

Membangun kembali perindustrian Jepang dengan bantuan MarshallPlan untuk mencegah perluasan

komunis masuk ke JePang.

Truman Doctrine (1g47), yaitu pemberian bantuan ekonomi dan militer kepada Yunani dan Turki,

untuk mencegah masuknya komunisme terhadap kedua negara tersebut.

Economic Cooperation Administration (ECA) 1948. Merupakan akta bantuan luar negeri untuk

merehabilitasi ekonomi negara-negara berkembang.
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e. Mutual Security Act (MSA) 1951. Merupakan pengganti ECA dengan memberikan bantuan kerja

sama militer di samping bantuan ekonomi. Tujuannya untuk memperoleh kawan atau sekutu dalam

menghadapi Uni Soviet. lndonesia pernah hampir ikut bergabung dalam MSA ketika pemerintah

dipimpin oleh Kabinet Sukiman. Akan tetapi, oleh pihak oposisi digugat telah membelokkan garis

politik luar negeri yang condong ke Blok Barat sehingga Kabinet Sukiman dijatuhkan.

Untuk menghadapi dan mengimbangi bantuan ekonomi Amerika Serikat kepada negara-negara

sekutunya, maka Uni Soviet juga mendirikan kerja sama ekonomi antara negara-negara komunis di Eropa

Timur, termasuk Vietnam ddn Kuba yang dinamakan Councilfor Mutual Economic Asstsfance (Comecon)

dan Molotov Plan.

Kedua negara adikuasa yang merupakan pimpinan Blok Barat dan Blok Timur melaksanakan politik

pembendungan (containment poticy). Untuk membendurig perluasan pengaruh komunis, Amerika Serikat

dan Blok Barat mendirikan Pakta Militer. Pakta Militer tersebut, antara lain:

a. NATO (North AtlanticTreaty Organizations) tahun 1949

Organisasi NATO bermarkas di Brussel (Belgia) beranggotakan negara-negara Blok Barat. Bahkan,

sekarang beberapa negara bekas Blok Timur masuk menjadi anggota NATO.

b. OAS (Organiation of American States) tahun 1948

OAS beranggotakan negara-negara di Benua Amerika, kecuali Kanada dan Cuba.

c. ANZUS (Australia, New Zealand, and United State$

Organisasi ANZUS beranggotakan tiga negara. Pada tahun 1986 pecah, New Zealand keluar dari

keanggotaan karena menentang persenjataan nuklir'

d. SEATO (South East AsiaTreaty Organiation) tahun 1954

SEATO beranggotakan Thailand, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Selandia Baru, Australia, lnggris,

Prancis, dan Amerika Serikat.

e. CENTO (Central Nations Treaty Organization) tahun 1955

CENTO merupakan organisasi pakta militer beranggotakan negara-negara sekitar Laut Tengah dan

berpusat di Angkara, Turki, dengan anggota Turki, Pakistan, lran, lnggris, dan Amerika Serikat.

Uni Soviet untuk melaksanakan politik pembendungan (containment policfi dengan cara membentuk

Pakta Warsawa tahun 1955 yang dipimpin oleh Uni Soviet, berpusat di Warsawa (Polandia) dengan

beranggotakan negara-negara komunis dan Blok Timur.

Perang dingin yang terjadi antara Blok Barat pimpinan Amerika Serikat dan Blok Timur pimpinan Uni

Soviet berdampak pada kondisi dunia, yaitu:

a. Timbulnya ketegangan dan saling curiga-mencurigai antardua blok yang saling bermusuhan, yang

dapat mengancam perdambian dunia.

!. Timbulnya polarisasi antara Blok Barat, Blok Timur, dan Non-Blok.

c. Timbulnya perlombaan senjata. Blok Barat dan Blok Timur berusaha memperkuat persenjataan, baik

secara kualitas maupun kuantitas. Mereka mengadakan penelitian-penelitian terhadap persenjataan

yang paling modern untuk mengungguli lawannya.

d. Timbulnya peperangan antarnegara. Perang Korea (195F1953) dan Perang Vietnam (195G-1975)

merupakan dampak dari Perang Dingin.
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f. Timbulnya Perang Spionase. Dinas-dinas rahasia rereka- fa,tr CIA (kntral lntelegence Agency)

milik Amerika Serikat dan KGB (Konited Gosudadevennoy kzapasnostr) milik Uni Soviet

melakukan kegiatan mata-mata untuk mengetahui rahasia negam-regara musuhnya.

g. Perlombaan Teknologi Ruang Angkasa, Mereka mengadakan penyelidikan ruang angkasa dengan

mengirimkan pesawat-pesawat ruang angkasa.

4. Berakhirnya Perang Dingin

e. Lahirnya Gerakan Non-Blok (Non Alignmeer. t,':,:-:--
dan terseret dalam Perang Dingin antara Blc< 3='= :=- 

=

Pei'ang Dingin mengalami pasang surut dalam pe "=-: =-:=--.=
tersebut, selanjutnya diupayakan untuk mengurangi xe:::a-l:- '::-:
melakukan peredaan Perang Dingin dengan membentuk G='='=- 

":--lPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupaya mer:=' -

mengirimkan pasukan-pasukan penjaga perdamaian di ::':=;.
Secara bilateral, negara Amerika dan Uni Soviet ber'"sa',

mengadakan kunjungan antarpemimpin secara timba :a '
perjanjian untuk mengurangi bantuan perang nuklir. sepe: ==' =- ='
eration Treat) tahun 1968 antara Amerika Serikat, lnggris ca- , ' 3 - , ='

'.::'a iang tidak ingin masuk

-- -:'rd rikan GNB tahun '1961,

l='n! dengan pasang surut

: :.r Beberapa negara ikut

arun 1961. Di lain pihak,
rerang Dingin dengan

" ,) 'nengadakan berbagai
:': 'c'asi Nuklir (Non-Prolif-

. =-; :erisi kesepakatan untuk

tidak menjual nuklir atau memberikan informasi kepada ne3:'a.'=la': ----'.( rr Perjanjian Senjata-

senjata Strategis (strategic Arms LimitatianTalks atau SALT '.='-' ':-: -.'-.a'a Amerika Serikat dan

Uni Soviet untuk membatasi persediaan senjata-senjata nuk r D =- -'.' =- = ='=' an SALT ll. Berikutnya,

Perjanjian Pengurangan Senjata-senjata Strategis (Strategtc,4'--. :::- - -'-':aiy atau SART l)tahun

1982, untuk mengurangi senjata nuklir yang berdaya jarak me^:-:a- I .- -:<an penandatanganan

SART ll tahun 1992.

Perang Dingin mulai nampak menurun pada dekade 198C.a' ^: ':'.':"ae Gorbachev menjadi

pemimpin Uni Soviet yang banyak melakukan perubahan-peru.a^a' :'' ': laam maupun ke luar

yang menuju pada kebebasan dan demokrasi. Perang Ding n c"'.'-::^:' - ang ketika Uni Soviet

runtuh dan terbentuknya negara-negara bekas Uni Soviet yang leb h ::- - -': : --errk0 Serikat akhirnya

munculsebagai kekuatan tunggaldidunia. Runtuhnya Uni Soviet r'.-::':'l -*e'ka Serikat beftindak

tanpa mendapat saingan sehingga politik negaranya cenderung aroga- l:-l:' -:maksakan kehendak

terhadap negara-negara lain. Amerika Serikat berlindak sebaga C3 s t-^. --:tk kut campur dalam

menyelesaikan konflik di dunia.

Lahirnya Gerakan Non-Blok (GNB)

Adanya Perang Dingin antara Blok Barat pimpinan Amerika Ser .ra: :a' 3 ck Timur pimpinan Uni

Soviet, membuat tegang dunia yang sewaktu-waktu dapat memeca-{a,. cerang nuklir yang sangat

dahsyat, Untuk itu negara-negara yang tidak memihak, mengadaxan KT- i'icn Blok I di Beogdrad,

Yugoslavia tahun 1961 yang diikuti oleh 23 negara dan menjadi cika :aka :erbentuknya GNB.

Pemimpin dunia yang menjadi Pendiri Gerakan Non-Blok ada ah seraqa berikut,

1. Presiden Soekarno dari lndonesia.

2. Presiden Gamal Abdul Nasher dari Mesir.

3. Presiden Yoseph Bross Tito dari Yugoslavia.

4. Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana.

5. Perdana Menteri Pandit Jawahailal Nehru dari lndia.
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Gerakan Non-Blok lahir sebagai remisi terhadap adanya Perang Dingin yang menimbulkan
ketegangan dunia dan mengancam perdamaian dunia.

Beberapa prinsip yang dirumuskan dalam KTT I adalah sebagai berikut,
1. Gerakan Non-Blok bukanlah suatu blok tersendiri dan tidak masuk dalam blok dunia (Barat dan

Timur) yang saling berlentangan.

2. Merupakan wadah perjuangan negara-negara berkembang yang gerakannya akif.
3. Mendukung perjuangan dekolonisasi di dunia. perjuangan dalam melawan imperialisme,

kolonialisme. neokolonialisme. idealisme aparlheid dan zionisme.

Untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik, Gerakan Non-Blok setiap periodik mengadakan
Konferensi Tingkat Tinggi, yaitu,

1. KTT GNB I di Beograd, Yugoslavia (1-6 September 1961)

2. KTT GNB ll oi Kairo, Mesir (5-10 OKober 1964)

3. KTI GNB lll di Lusaka, Zambia (8-10 September 1970)

4. KTT GNB lV di Algien, Aljazair (5-9 September 1973)

5. KTT GNB V di Colombia, Srilanka (16-19 Agustus 1976)

6. KTT GNB Vl di Havana, Kuba (3-7 September 1979)

7. KTT GNB Vll di New Delhi, lndia (7-12 Maret 1983)

8. KTT GNB Vlll di Harare, Zimbabwe (September 1986)

9. KTT GNB lX di Beogdrad, Yugoslavia (4-7 September 1989)

10. KTT GNB X di Jakarla, lndonesia (September 1992)

11. KTT GNB Xl di Carta Gena, Colombia (Oktober 1995)

aa- g*ffi a ais$ii.r: i-:,: :

Ferkem n * fu{utakhir S+;rir;::li i'i:',!.,,

1. Buntuhnya Uni Sovrer

Uni Soviet sebagai negara baru setelah terjadi Revolusi Bolshevick yang dilakukan golongan komunis
pimpinan Vladimir llyich Ulyahon atau Lenin, dengan menumbangkan pemerintahan Kaisar Tsar Nicholas

ll pada bulan Oktober 1917. Uni Soviet merupakan republik federasi, dengan menyatukan lima belas
republik secara paksa.

Pemerintah Uni Soviet sejak masa Lenin, Joseph H Stalin, Georgi Valenkov, Nikita Khruschev, Lenoid

Breznev, YuriAndropov, dan Konstantin Chernenko menjalankan pemerintahan komunis secara sentralistik
yang ketat. Tidak ada kebebasan di mana negara mengontrol segala sesuatu secara keras. Tetapi,
semenjak pemerintahan Michael Gorbachev pada tahun 1985 mulai terjadi perubahan-perubahan yang

mendadak di Uni Soviet.

Ketika Michael Gorbachev berkuasa, mewarisi kondisi negara yang buruk. Perekonomian Uni Soviet
mengalami kemunduran yang parah dengan kelangkaan bahan-bahan kebutuhan rakyat. Tingkat
kesejahteraan rakyat merosot drastis. Krisis politik dan sosial merebak dengan konflik antarjenis etnis
terladi di mana-mana.

Michael Gorbachev akhirnya menggulirkan pembaharuan dengan gagasan yang terkenal, yaitu:

a. Glasnost, yaitu keterbukaan.

b. Perestroika,yaitu restrukturisasi.

c. Democratizatsia, yaitu demokratisasi.
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Tujuan pembaharuan tersebut adalah memperbaiki

kondisi Uni Soviet, meningkatkan perekonomian, dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembaharuan berupa gagasan Michael Gorbachev

tidak disukai oleh sebagian besar pemimpin Uni Soviet

lainnya sehingga terjadi usaha kudeta yang dilakukan o eh

Marsekal Dimitri Yazov (Menteri Pertahanan), Jendera
Vladimir Kruchkov (Kepala IUGB), dan Jenderal Boris Pugo

(Menteri Dalam Negeri) pada tanggal 19 Agustus 1991.

Kudeta hanya berlangsung dua hari pada tanggal 21

Agustus 1991 dan dapat digagalkan.
3=-:ar 0 1 lvlantan Presiden RusiaMichael

Gorbachev

Penyebab kegagalan kudeta tersebut adalah sebagai berikui

a, Mendapat perlawanan keras dari rakyat pimpinan Boris Ye ts r
b. Banyak unit-unit militer yang menolak pemerintahan sementara

Pada tanggal 29 Agustus 1991, Michael Gorbachev membekukan Pa(a Komunis Uni Soviet (PKUS).

Pada akhir Agustus, republik-republik melepaskan diri dari pusat vang se'npat kehilangan wibawanya.

Pada tangal 8 Desember 1991, di Minsk (ibu kota Belarusia) diber':.krah persemakmuran negara-

negara merdeka (ClS) oleh pemimpin Ukraina dan Belarusia sebaga ,,,aoah baru bagi semua bekas

Republik Soviet. Padatanggal2l Desember 1991, Uni Soviet secara resrr d0ubarkan dan digantikan

persemakmuran negara-negara merdeka (ClS) yang beranggotakar^ s:3e as bekas Republik Soviet.

Empat negara yang tidak tergabung dalam CIS adalah Lithuania l-a:, a Estonia, da Georgia. Pada

tanggal 25 Desember 1991, Michael Gorbachev mundur dari kursl (elssdenan yang tidak memiliki

negara lagi. Oleh karena itu, Uni Soviet pun mengalami keruntuhan

Sebab-sebab keruntuhan Uni Soviet, di antaranya sebaga be'x,:
a. Sistem komunis yang ketinggalan zaman yang tidak mampu me'ra:as oerbagai masalah.

b. Pemerintahan Uni Soviet yang komunis menerapkan pemerintanar secara sentralistik yang tidak

memberikan kebebasan.

c. Kewibawaan pemerintah pusat dan partai komunis merosot

d. Rakyat Uni Soviet membanding-bandingkan negara Barat yang :e-okrai s liberal lebih maju dan

sejahtera.

e. Munculnya gerakan-gerakan kemerdekaan dari republik-republ k d Scviet

f. Kegagalan program pembaharuan Michael Gorbachev
g. Menyebarnya faham demokrasi, liberalisme, dan HAM.

Jerman dalam Perang Dunia ll menerima kembali kekalahan dengan menyerah kepada pihak

serikat setelah dijepit dari dua arah barat dan timur. Jerman harus menandatangani Perjanjian Postdam
pada bulan Agustus 1945, di mana Jerman diduduki oleh Amerika Serikat. lnggris dan Prancis di sektor

Barat dan Uni Soviet menduduki sektor Timur, begitu kota Berlin yang berada di sektor Timur dibagi dua

wilayah pendudukan,
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Pada masa Perang Dingin, masing-masing negara yang mendudukiJerman berusaha menanamkan

pengaruhnya. Hubungan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet memburuk di Jerman, setelah Uni

Soviet melakukan blokade Berlin dengan menutup jalan masuk ke Berlin Barat sehingga kesulitan

masuknya berbagaikebutuhan ra$at ke Berlin Barat (1948). Untuk mengatasinya, tentara pendudukan

Amerika Serikat, lnggris, dan Prancis melakukan jembatan udara dengan mengangkut seluruh kebutuhan

lewat pengangkutan udara. Hal ilu mendorong pihak Sekutu yang menduduki sektor Barat pada tanggal

23 Mei 1949 mendirikan Republik Federasi Jerman (Jerman Barat). Untuk mengimbangi hal tersebut

Uni Soviet mendirikan Republik Demokrasi Jerman (Jerman Timur).

Jerman Barat di bawah pengaruh Blok Barat pimpinan Amerika Serikat, dibangun kembali industri

dan perekonomiannya melalui program MarshallPlan. Dalam waktu singkat, Jerman Barat mampu

berkembang pesat dengan industri dan perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebaliknya, di Jerman Timur di bawah pengaruh Uni Soviet sibuk dalam mengkomuniskan rakyatnya.

Kebebasan terbelenggu dan munculnya ketakutan, kesulitan-kesulitan hidup karena perekonomian

tidak berkembang. Kondisi itulah yang mendorong banyak ra$at Jerman Timur yang melarikan diri ke

Jerman Barat untuk mendapat kebebasan dan kehidupan yang lebih baik. Untuk mencegah keluarnya

penduduk Berlin Timur ke Berlin Barat, Pemerintah Jerman Timur mendirikan Tembok Berlin tahun

1961. Pada kurun waktu 1949-1990, ribuan rakyat Jerman Timur yang berusaha melarikan diri ke

Jerman Barat sebagian dari mereka mati.

G amb ar 0.2 * *** *,iHr##Jirff
'**"*'ry*mff ;Yoff f'reruntutnn

Pemimpin Jerman Timur Erick Honecker dipaksa mundur pada tanggal 18 Oktober 1989, setelah

berkuasa sejak tahun 1971 menggantikan Walter Ulbrich. Penggantinya adalah Egon Krenz yang lunak.

Adanya angin kebebasan diawali oleh Gorbachev membuat ra$at Jerman menuntut adanya demokrasi.

Pada tanggal 9 November 1989, Egon Krenz dan sepuluh anggota Politbiro beserta 163 anggota

komite sentral mengundurkan diri. Pada tanggal 10 Februari 1990, kedua Jerman mendesak untuk

bersatu yang mendapat dukungan dari pemimpin Uni Soviet, Michael Gorbachev untuk penggabungan.

Pada tanggal 18 Maret 1990, untuk pertama kalinya Jerman Timur mengadakan pemilihan umum yang

hasilnya Partai Komunis hanya mendapat suara 16,67o, sedangkan Uni Demokratid Kristen mendapat

47,2Vo. Akhirnya pada tanggal 12 September 1990 dilangsungkan pertemuan Dua plus Empat (Dua

merupakan utusan Jerman Barat dan Jerman Timur, Empat merupakan utusan Amerika Serikat, lnggris,

Prancis, dan Uni Soviet) yang. ketiga di Moscow dan mendapat kesepakatan Jerman Bersatu. Jerman

bersatu akan dilakukan tanggal 3 Oktober 1990.

Perkembangan Sejarah Dunia... 83



Sejak tanggal 3 Olctober 1990, akhirnya Jerman kembalr bersatl se i. ai en'pat del<ade terpisah secara

politik, ekonomi, dan sosial. Selaniutnya tanggal 9 November l99l T:.r:;I Ber']n diruntuhkan sebagai

simbol bersatunya kembali Jerman.

Faktor-faktor yang mendorong Jerrnan Bersatu. c
antaranya:

1. Partai Komunis Jerman Timur yang gagal da am

memecahkan berbagai persoalan.persoalan.

2. Perubahan politik di Uni Soviet yang membawa angin

kebebasan di Jerman Timur.

3. Tekanan, ketakutan, dan kesulitan hidup rakyat Jerman

Timur.

4. Perbandingan kehidupan di Jerman Barat yang lebih majLr

demokratis, dan bebas.

5. Kesepakatan negara-negara Dua plus Empat untuk

mengizinkan Jerman Bersatu.
Sunbet: www.tparcnts org

tu 6-3 Rakyat ten gah berkumpul di
TemtukBelin

Kamboja merupakan negara lndo-Cina yang merdeka pada tang:a '- ::- 1953 dari Prancis. Negara

Kamboja seringkali dilanda konflik-konflik politik dan perang saudara ,a'r ::'-s-Tenerus.
Setelah memperoleh kemerdekaan Kamboja, peristiwa tersebut c r:" r:: : e i Rala Norodom Sihanouk

daritahun 195F1970. Padatahun 1970, Marsekal Lon Nol merebu: (:--:s::^ :an tangan Raja Norodom

Sihanouk yang lari ke Cina. Pemerintahan Lon Nolyang pro Amerika S:-.=. :=. -asa daritahun 197f1975
setelah digulingkan oleh kelompok komunis yang tergabung dalam K-r:' ','=-:- 3 rrprnan Pol Pot yang pro

Cina. Pemerintahan Khmer Merah pimpinan Pol Pot yang berkuasa v-' -2' -- '97;1979 dikenal sangat

kejam dengan membantai 2 juta dari 6 juta penduduk Kamboja Pen'=.-:.^ ',--:r l,lerah berhenti setelah

diusirtentaraVietnamyangmenyerbuKamboja,lalumendirikanpeme"=':'-----. sproVietnamdanUni
Soviet yang dipimpin oleh Heng Samrin tahun '1979, Kehadiran 170 i",: '..''='1 . :T.am di Kamboja telah

menimbulkan kebencian sehingga timbul kelompok-kelompok perlav,ara' =::::a. Gerilyawan Khmer Merah pimpinan Khieu Samphan penggant P: r::
b. Gerllyawan Funcipec pimpinan Norodom Sihanouk.

c. Gerilyawan Front Pembebasan Rakyat Khmer (KPNLF) pimp nar ...,as :.'ra"a l,'lented Son San.

Ketiga kelompok perlawanan tersebut bergabung dalam perne: ^:a^a' (:la s lemokratik Kamboja

(Coalition Government of Democratic Kampuchea/CGDC) tahun 1982 :: -:' i en Norodom Sihanouk

sehingga di Kamboja terdapat dua kelompok yang saling berhadapar , a:-
a. Pemerintahan Republik Rakyat Kamboja (Peoples Republic of Ka-:-:-ea DBCI prmpinan Perdana

Menteri Hunsen (pengganti Heng Samrin) didukung Vretnam dan Lr S:, =rb. Pemerintahan Koalisi Democratik Kamboja (CGDC), pimpinan Norc.::- S rar;ur mereka terdiri atas

tiga kelompok perlawanan.

Negara-negara ASEAN khususnya lndonesia, merasa prihatrn terha3ap konft k perang saudara di

Kamboja yang merupakan negara paling dekat dengan ASEAN Partrsrpas lndonesia untuk ikut
menyelesaikan perang saudara di Kamboja adalah dengan menggagas perlemuan rnformal yang dikenal

dengan Jakarta lnformalMeeting (JlM l)pada bulan Juli 1988. dilanjutkan dengan jll,,4 ll pada Februari 1989.

Penyelenggaraan JIM adalah mempeftemukan pihak-pihak yang beftikai di Kambola untuk mencari jalan

damai. Namun, JIM masih belum mampu menyelesaikan Perang Kamboja
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lndonesia masih menggagas perdamaian di Kamboja bersama dengan Prancis yang difasilitasi
oleh PBB dan berhasil menyelenggarakan Konferensi lnternasional tentang penyelesaian konflik di
Kamboja, di bawah koordinasi badan PBB di Paris tahun 1991 yang dikenal dengan Perjanjian Paris
(1991), isinya:

a. Penarikan se uiuh pasukan asing di Kamboja.
b, Dibentuk pemer ntahan sementara oleh PBB (United Nations Transitional Authorithy in Cambodial

UNTAC)

c. Akan diadakan Pemilu di bawah Pengawasan PBB.

d. Penyerahan seilruh senjata Faksi ke pemerintah sementara.
e. Pemulangan lara pengungsi.

lndonesta berpartistpasi dengan mengirimkan Pasukan Penjaga Perdamaian di Kamboja, yaitu
Garuda 12A oae 128

Perang Te-lt, a:alah perang yang terjadi di antara negara-negara yang berada di kawasan Teluk
Persia. Perang Te "( :er1adi dalam dua tahap, yaitu Perang Teluk I antara lran dengan lrak (198G-1g88)
dan Perang Te ur antara lrak dengan Kuwait (1990).

Penyebac ii'21.i3 Perang Teluk I antara lran dan lrak adalah sebagai berikut.
1. Perebuta- ::ra:asan, khususnya perairan Shat El Arab yang strategis.
2. Persainga' -...t, mpinan negara-negara Teluk.
3. Keberhas a' r:, : irsi lran (1 979), menimbulkan keberanian golongan Syiah di lrak yang jumlahnya

55Vc me a,,,:-- l3longan Suni yang memerintah.
4. Sebab i<r-=-s 'a< melanggar Perjanjian Aljier (1975) tentang perbatasan.

Perang : a,.'a :enyerbuan tentara lrak ke wilayah lran pada tanggal 22 September 1980 dan
berhasil men3"asa 3:Derapa wilayah lran. Perang berlangsung sangat sengit dengan menggunakan
peralatan-pera:-:a' :erang modern. Perang yang berlangsung hampir delapan tahun menimbulkan
kerusakan heca:: .,eoua negara, kilang-kilang minyak, pusat-pusat industri, sarana dan prasarana
hancur, tewas'.a'a:usan ribu tentara, utang yang menumpuk, sefia merosotnya perekonomian.

Menurur"ta "iemarNpuan-kemampuan perang mendorong kesadaran kedua negara untuk
mengakhir p€.a.c :an rnengadakan perdamaian.

Sikap negara'regara Arab terhadap perang lran dan lrak kebanyakan mendukung dan memberi
bantuan kepaoa ra( f a; nr didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:
1. lrak seoaga carosa Arab telah menumbuhkan solidaritas antarbangsa Arab dengan bangsa lran

sebagai bar3sa Persa,
2. Ketakutar" Be',c us, ran yang berhasilmenumbangkan Syiah lran, kemudian menjadi Republik lslam

lran yang aKa. 'r'e las masuk ke negara-negara Arab yang Monarkhi (kerajaan).

Penyebab terJaJ ni,a Perang Teluk antara lrak dan Kuwait adalah sebagai berikut.
1. lrak mengklaim Ku*ait sebagai bagian dari Provinsi Basra di lrak Selatan sebelum dikuasai lnggris

yang merdeka ranun 1961

2. lrak menuduh Kurvarl melanggar Kuota OPEC sehingga harga minyak rendah.

Perkembangan Sejarah Dunia . 85



3. lrak menuduh Kuwait mencuri minyak dari ladang-ladang minyak lrak.

4. Ambisi Saddam Husein untuk mendapat peduasan wilayah.

5. Ketidaksepakatan penghapusan sebagian utang lrak.

Perang diawali serbuan tentara lnak ke Kuwait tanggal2 Agustus 1990 dan dalam waltu singkat berhasil

menguasai seluruh Kuwait. lnfasi lrak terhadap Kuwait menimbulkan reaksi dunia dengan mengutuk keras,

kecuali Yodania dan Palestina. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 660 tahun 1990 yang

memedntahkan lnak keluar dari Kuwait sampai tanggal 29 November 1990. lrak tidak mematuhi sehingga

Amerika Serikat membentuk Pasukan Koalisi Multinasional untuk mengusir lrak dari Kuwait. Tentara

Multinasional pimpinan Amerika Serikat akhirnya menyebu untuk mengusir lrak dari Kuwait pada tanggal 17

Januari 1991 . lrak tidak dapat beftahan dari serangan tentara multinasional yang bennggotakan lebih dari 30

nEana dengan peralatan perang modem. Pada tanggal 28 Februari 1991 , perang benakhir dan lrak menerima

resolusi PBB. lrak mendapat sanksiatas infasinya ke Kuwait, yaitu Embargo Ekonomi, pemusnahan senjata

penghancur massal (nuklir), pembayaran ganti rugi perang, serta larangan tefuang di wilayah selatan dan

utara lrak.

Hubungan Amedka Serikat dengan pemimpin lrak, Saddam Husein terus memburuk karena indikasi lrak

menolak menghancurkan seluruh persenjataan pemusnah massalnya Bahkan, Amerika Serikat memobilisasi

pasukan dengan mengikutsertakan Sekutunya untuk menggulingkan Saddam Husein dengan menyerang

lrak, Maret 2003. Sampai sekarang Amerika Serikat dan Sekutunya masih menduduki lrak dan timbul

perlawanan-perlawanan dari penentangnya.

5. Upaya Perhmaian di finur Tengah

Konflik yang teryadi di Timur Tengah yang selama ini berlangsung bemuh adanya perjuangan bangsa

Yahudi dalam usaha mewujudkan cita-citanya kembali ke tanah Paledina dan ingin menjadikannya tempat

bermukim, sekaligus sebagai tanah air dan bangsanya (Homenatim). Unh.k marujudkan cita-cita tersebut

bangsa Yahudi membentuk organisasi Zonis tahun 1895 atas usul Theodore Hezl.

Tujuan Zionis adalah sebagai berikut.

a. Memperenat persatuan dan persaudaraan keturunan Yahudi diseluruh dunh.
b. Membantu keturunan Yahudi kembali ke Palestina.

c. Menuntut tanah Palestina sebagai tanah air dan negara Yahudi.

Akhimya, orang-orang Yahudi melalui Zionisme masuk ke tanah Palestina yang kemudian terjadi

bentrokan-bentrokan dengan penduduk Arab Palestina yang semakin tedesak Mereka mengungsi ke negana

Arab sebelahnya dan menjadi persoalan tersendiri.

Perang yang tefadi di Timur Tengah, di antaranya sebagai berikut

TI

Perang Arab - lsrael I dipicu oleh proklamasi berdirinya negara lsaelbnggal 14 Mei 1%8. Sementara

negara-negara Arab menyerbu negara baru, lsrael mampu beilahan dad sefuuan negara-negara Arab,

bahkan mampu menguasai 23 wilayah Palestina sehingga terjadi pengungsian besar-besaran penduduk

Palestina ke negara-negana Arab sekitamya.

b. Penng Anb - lsnelll (fi Oktober 1956)

Perang Aab - lsrael ll dikenal dengan nama Perang Sinai atau Penang Seatus Hari (7he lN days wafl.

Perang ini dipicu oleh tindakan Presiden Gamal Abdul Nasher menasionalisasiTerusan Suez, 26 Juli 1956
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yang memicu terjadinya perang antara Mesir dengan lnggris, Prancis, dan lsrael. Negara lsrael mampu
menguasai wilayah Mesir, yaitu Teluk Aqaba, Sinai, dan Jalur Gaza.

Perang Arab - lsrael lll dikenal Perang Enam Hari. Perang ini cukup singkat, tetapi lsrael menguasai
Jaziah Sinai, milik Mesir, seluruh Palestina dan dataran tinggi Golan, milik Syiria. Walaupun pBB
mengeluarkan Resolusi No.242 tanggal 22 November 1967 yang memerintahkan penarikan mundur
pasukan lsrael dari wilayah-wilayah Arab yang diduduki, namun lsrael tetap menolak.

Perang Arab - lsrael lV disebut Perang Yom Kippur (Hari Keagamaan Yahudi). Perang ini dipicu
serangan gabungan Mesir dan Syiria untuk merebut wilayahnya kembali, tetapi harus menerima kekalahan.

Upaya-upaya untuk merintis perdamaian di Timur Tengah, di antaranya sebagai berikut:

a

Dipelopori oleh Amerika Serikat yang mengadakan pendekatan kepada Mesir dan lsrael, berhasil
membawa kedua negara tersebut untuk menandatangani Perjanjian Camp-David. Perdana Menteri lsrael
Mehackem Begin dan Presiden Mesir Anwar Sadat disaksikan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter,
menandatangani Perjanjian Camp-David, yang berisi:

1. lsrael akan menarik semua pasukan dari wilayah Mesir yang didudukinya.
2. Mesir dan lsrael akan mengakhiri permusuhan dan akan mengadakan hubungan diplomatik.
3. Amedka Sedkat akan memberikan bantuan kepada Mesir dan lsrael.

Perjanjian Camp-David sangat ditentang oleh negara-negara Arab, bahkan oleh sebagian rakyatnya
sendiri dengan menuduh Mesir berkhianat pada perjuangan bangsa Arab, juga tidak menyinggung-
nyinggung pendudukan lsrael di wilayah-wilayah Arab lainnya. Mesir akhirnya dikucilkan dari dunia Arab
karena penandatanganan Camp-David.

b. Pengalwn anhn lsraeldan Falestina (lgg3)

Bangsa Palestina dalam upaya meningkatkan
dan menyatukan perjuangan rakyat Palestina,
mendirikan PLO (Palesfrne Liberation Organiza-
llon)/Pembebasan Rakyat Palestina. Semula
menggunakan kekuatan militer, tetapi sejak tahun
1993 membuat terobosan dengan mengadakan
perundingan rahasia dengan lsrael. Hasilnya saling
pengakuan antara lsrael dan PLO dan prinsip-
prinsip pemberian otonomi di Jalur Gaza dan Jeri-

cho, pada tanggal 13 September 1993 oleh Menteri

Luar Negeri lsrael, Shimon Peres dan Pejabat PLO

Mahmud Abas. Perjanjian itu dikecam oleh garis
keras di lsrael maupun HAMAS dari PLO.

Sunber : www.indynedia ie

Gambar 6.4 Demo penduduk Palestina menentang kekejaman

Zionis lsrael
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lsrael dan Yordania mengakhiri permusuhan setelah dicapai kesepakatan penandatanganan

peryanjian di Washington tanggal 27 Juli 1994 oleh Perdana Menter Yitzhak Rabin dan Raja Yordania

Husen, disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat Bill Clinton Upaya-upaya perdamaian terus dilakukan

untuk mencari penyelesaian secara tuntas dan adil

6. fi$aeafaft F*isfrlc Apartf*eid df ,{ Seiatan

Afrika Selatan mulai diketahui oleh bangsa Eropa pada tahun 1987 ketika penjelajahan Poftugis

dipimpin oleh Bartholomeus Diaz mendarat di Tanjung Harapan Setanlrinya pada abad ke-17, masuk

imigran-imigran Belanda, mereka mengusahakan pertanian seh ngga mereka disebut bangsa Boer

(petani). Pada tahun 1812 datang pula orang-orang lnggris d Afr ra Se atan Kedatangan mereka

menimbulkan pertentangan dengan orang-orang Boer. Pefientangar :i'.Tuncak menjadi Perang Boer

(1880-1881 dan 1889-1902). Orang-orang Boer terdesak ke utara can mendirikan dua negara, yaitu

Republik Oranye Vrijstaat dan Transvaal. Bangsa lnggris di bagiar se a:ai mendirikan koloni di Natal

dan Cape. Padatahun 1910, lnggris dapat mempersatukan selurui Af'ta Selatan dengan dibentuk Uni

Afrika Selatan, kemudian pada tahun 1948 merdeka dengan diprrr^c. :ei Hendrick Venruoed. Politik

apartheid adalah pemisahan berdasarkan warna kulit ataL, p: :x rasial. Tujuannya untuk
mempertahankan kekuasaan dan dominasi kulit putih terhadap kl, t r :ar

Beberapa undang-undang yang berhubungan apaftheid ada ar s::agai berikut.

a. Natives Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orarg-l'ii3 kulit hitarn memiliki tanah

atau tinggal di luar tempat khususnya.

b. Group Areas Acl, yaitu undang-undang yang mengatur pemisara-:;r^npat tinggal kulit putih dan

kulit hitam.

c. Population Begistration Act, yailu undang-undang yang ffie ,',i,1 crii xulit hitarn mendaftar diri

menurut kelompok suku masing-masing.

d. Undang-undang lainnya yang membatasi penduduk kulit h iar ra ar: xehidupan politik, sosial,

dan budaya.

Pemimpin-pemimpin Afrika Selatan sejak Hendrick Ventioec ''i:'c-'t366) Vosten (1966-1979),

dan Pieter Botha (1979-1984) menerapkan politik apaftheid secara k;ia: ,', a ar,pun mendapat perlawanan

dari penduduk kulit hitam. Begitu pun dunia internasional mengeca.. F,.ras dan mengutuk terhadap

praktik apartheid, mereka menuntut supaya politik apartheid d ta:-s<an, Dewan Keamanan PBB

menjatuhkan embargo senjata dan sanksi ekonomi untuk menerd^ [3i'riiirlah Afrika Selatan, namun

sanksi ekonomi tidak dipatuhi oleh negara-neEara Barat seno: lt:3ara Barat banyak memiliki

kepentingan ekonomi di Afrika Selatan. Suplai bahan baku oar Ai'r,a Se aran untuk industri-industri,

mendorong negara-negara Barat setengah-setengah dalam rre a(,(an sanksi ekonomi. Hal ini

menyebabkan pemerintah minoritas kulit putih tetap melaksanakar p3 iK apaftheid,

Dari dalam negeri sendiri, penduduk kulit hitam terus berlr,aij .i:"( menuntut dihapuskannya
politik apaftheid. Pada awalnya, perjuangan mereka secara dama re a,r pembentukan ANC (Africa

National Congres) tahun 1912. Tetapi perjuangan ANC akh rnya rei'gg!nai(an kekerasan dengan

memiliki sayap militer. Lebih-lebih setelah apaftheid semakin keras :ar cany'ak korban pendurduk kulit

hitam. Sayap militer ANC melakukan perlawanan bersenlata dengar^ pangkalan-pangkalan di negara-

negara tetangga Alrika Selatan. Pada tahun 1960, ANC dilarang pemerrntah Para pemimpin seperti

Nelson Mandela ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup D a baru dioebaskan pada tanggal 11

Januari 1990 oleh Presiden F.W. De Klerk setelah mendekam d penlara searna 27 tahun.
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Kelompok perlawanan lainnya yaitu ,,Gerakan 
Kesatuan Hitam,,

Demonstrasi penduduk kulit hitam yang menuntut dihapuskannya politik
apartheid dibubarkan dengan kekerasan yang mengakibatkan 600
penduduk kulit hitam meninggal di Soweto. steven Biko sendiri tewas
yang kemungkinan mendapatkan siksaan di penjara pada tanggal 12
September 1977.

Perlawanan juga dilakukan oleh pemimpin Gereja Anglikan,
dipimpin oleh Uskup Agung Desmon Tutu secara damai. politik apart-
heid dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai ruhan yang harus

S u mbe r : www,kituochakatiba.co

Gambar 6.5 Presiden kulit hitam I
Afrika Selatan, Nelson Mandela

dihapuskan.

Bentuk perlawanan kulit hitam lainnya dilakukan oleh Parlai Pembebasan lnkhata dipimpin oleh
Mangusuthu Bhutezi dan Raja Zulu, Goddwill Zwelthini, yang memperjuangkan bentuk negara Afrika
Selatan sebagai kerajaan (monarkhi).

Perubahan mulai terjadi diAfrika Selatan setelah pemerintahan Presiden F.W. De Klerk memerintah
Afrika Selatan (1984-1994). Banyak perubahan yang dilakukan untuk menuju pada penghapusan
apartheid, misalnya menghapuskan beberapa undang-undang yang bersifat rasial, menga1ui rrai sebagai
wakil sah kulit hitam, membebaskan para pemimpin ANC yang dipenjarakan, mengadikan referendum
17 Maret 1992 untuk mengetahui pendapat penduduk tentang proses penghapusan apartheid,
mengadakan negosiasi dengan wakil-wakil kulit hitam untuk menghilangkan peibedaan. puncaknya,
mengadakan pemilihan umum Multiras untuk pertama kali tanggal 29 April 1g94 yang dimenangkan
oleh ANC dengan perolehan suara 62,2To.

Dengan kemenangan ANC yang dipimpin oleh Nelson Mandela maka pemimpin kulit hitam tersebut
diangkat sebagai presiden pertama kulit hitam Afrika selatan. oleh karena itu, hapuslah politik aparlheid
yang sudah puluhan tahun diterapkan di Afrika Selatan. Dunia internasional menyambut secara positif
penghapusan politik apartheid. Lebih-lebih setelah terjadinya rekonsiliasi secara damai antara penduduk
kulit putih dengan penduduk kulit hitam tanpa ada balas dendam.

Sebab-sebab dihapuskannya apartheid adalah sebagai berikut.
a. Tekanan dunia internasional yang mengecam keras dengan mengucilkan Afrika Selatan,b. Perlawanan yang semakin keras dari penduduk kulit hitam.
c. Kesadaran penghormatan terhadap kebebasan demokrasi, persamaan, dan hak asasi manusia.d. Sikap pimpinan F.W. De Klerk yang lunak terhadap tuntutan penghapusan apartheid.

Yugoslavia merupakan negara federasi yang menggaburngkan negara-negara bagian Serbia, Kroasia,
Mecedonia, Bosnia Hezegovina, Slovenia, Montenegro, dan daerah otonom kosoro. yugoslavia berada
di wilayah Balkan yang merupakan wilayah yang sudah sejak lama menjadi "Daerah Konflik,,. Wilayah
ini menjadi daerah rebutan negara-negara besar di sekitarnya, seperti Austria, Rusia, dan Turki.
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a.

b.

c.

d.

Bahkan, daerah ini menjadi penyulut pecahnya Perang Dunia I (1914-1918) ketika seorang warga Serbia

menembak matiseorang Putra Mahkota Austria, Frands Ferdinand di Sarajevo tanggal2S Juni 1914, yang

dikenal dengan peristiwa "Sarajevo lncident". Wilayah ini sebelum merdeka merupakan jajahan Turki

Usmani, setelah kekuatan Turki melemah menjadi rebutan antara Austria dan Rusia yang ingin

melaksanakan politik air hangat.

Presiden pertama Yugoslavia sebagai pendiri negara ini adalah Joseph Broz Tito yang mampu

merekrut berbagai macam etnis, agama, dan budaya di Balkan, Bahkan di bawah kepemimpinan Joseph

Broz Tito mampu membawa negaranya berpengaruh dalam politik dunia. Walaupun Yugoslavia merupakan

negara komunis, namun memiliki karakeristik yang berbeda dengan negara-negara komunis lainnya di

dunia. Yugoslavia tidak mau berada di bawah pengaruh Uni Soviet atau Blok Timur, tetapi menjadi pelopor

negara-negara Non Blok (GNB). Oleh karena itu, Uni Soviet menilai suatu perkembangan dari rezim yang

berkuasa di Yugoslavia sehingga hubungan Uni Soviet dan Yugoslavia memburuk.

Setelah Presiden Yugoslavia meninggal pada tahun 1990, Federasi Yugoslavia mulaigoyah. Timbul

gerakan-gerakan kemerdekaan untuk menjadi negara merdeka. Bahkan akhirnya timbul perang saudara

(civilwar) yang mengerikan, dengan jatuhnya banyak korban jiwa dan hafta benda, Perang saudara yang

paling seru dan mengerikan terjadi antara Serbia dan Kroasia, sefia Serbia dan Bosnia Herzegovina.

Sebab-sebab negara Yugoslavia pecah adalah sebagai berikut.

Meninggalnya tokoh pemersatu Yugoslavia, Presiden Joseph Broz Tito.

Perbedaan etnis, budaya, dan agama.

Ambisi politik Serbia yang ingin mewujudkan cita-cita lama, yaitu Serbia Raya.

Runtuhnya ideologi komunis mendorong lahirnya kebebasan, demokrasi, dan kemerdekaan.

1. Lahirnya kekuatan Adikuasa dikarenakan timbulnya persaingan antara Amerika Serikat dan Uni

Soviet yang keduanya hampir berimbang dalam kemampuan di berbagai bidang.

2. Timbulnya Perang Dingin diakibatkan oleh perbedaan ideologi antara Amerika Serikat yang

demokrasi kapitalis liberal dengan Uni Soviet yang komunis, untuk memperebutkan pengaruh

terhadap negara-negara lain,

3. Perkembangan mutakhir sejarah dunia dapat dilihat dari beberapa peristiwa penting di dunia, di

antaranya:

runtuhnya Uni Soviet,

bersatunya Jerman,

Masalah Kamboja,

Perang Teluk,

upaya perdamaian Timur Tengah,

masalah politik Apaftheid di Afrika Selatan, serta

perkembangan di bekas negara Yugoslavia.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
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1

Latihan

Pilihlah satu iawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada
salah satu huruf a, b, c, d, atau e!

lstilah Perang Dingin dimunculkan untuk pertama kali oleh media Amerika dalam menyikapi peristiwa

;. krisis Bertin

b. krisis Kuba

c. krisis Palestina

2. Untuk mencegah perluasan komunis di Eropa Barat, Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi
yang dikenal dengan program ....

a. Truman Doctrine

b. Mutual Security Act (MSA)

c. Marshall Plan

3. Di bawah ini Paka Militer yang beranggotakan negara-negara komunis pimpinan Uni Soviet, yaitu ....

c. CENTO
4. Truman Doctrine adalah bantuan ekonomi Amerika Serikat yang diberikan kepada dua negara, yaitu

;. lsrael dan Mesir

b. lrak dan lran

c. lsrael dan Yunani

5. Dampak Perang Dingin dapat dilihat antara lain, kecuali ....

a. NATO

b. Paka Warsawa

a. timbulnya perlombaan senjata

b. timbulnya Perang Spionase

a. Kairo

b. Colombo

a, Senegal

b. Zambia

a. Perjanjian Yalta

b. PerjanjianVersailles

c. Perjanjian London

d. krisis Balkan

e. krisis London

d. Economic Cooperation Administration (ECA)

e. Colombo Plan

d. ANZUS

e. SEATO

d. Turki dan Yunani

e. Turki dan lsrael

d. pecahnya Perang Korea

e. lahirnya negara adikuasa

d. Lusaka

e. Jakarta

d. Mesir

e. Aljazaiar

d. Perjanjian Postdam

e. Perjanjian Paris

c. lahirnya Gerakan Non-Blok

6. Gerakan Non-Blok untuk peftama kali mengadakan KTT I di kota ....

c. Beograd

7, Presiden Kwame Nkrumah adalah tokoh pendiri Gerakan Non-Blok, berasal dari negara....

c. Ghana

8. Perjanjian antara Sekutu dengan Jerman yang menetapkan Jerman diduduki oleh negara-negara
pemenang Perang Dunia ll adalah ....
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9. pemimpin Khmer Merah yang membantai 2 juta penduduk ketika berkuasa di Kamboja adalah ""

c. Pol Pot

10. Presiden Pertama Afrika selatan dari penduduk kulit hitam adalah "..

a. Hunsen

b. Lon Nol

a. Nelson Mandela

b. Desmon Tutu

c. Steven Biko

d. Son san

e. Norodom Sihanouk

d. Mungusuthu Buthelezi

e. Goddwil Zwelethini

1.

2.

3.

4.

5.

Jawabtah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Sebutkan dampak Perang Dingin bagi dunia!

sebutkan lima pemimpin negara sebagai pendiri Gerakan NorrBlokl

Sebutkan faktor-faktor yang mendorong Jerman bersatu!

Sebutkan sebab-sebab terjadinya perang lran dan lrak!

sebutkan undang-undang yang bersifat apartheid di Afrika selatan!

Diskusikan dan isilah peta konsep di bawah ini secara berkelompok!

I
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