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Kesulitan yang seringkali ditemukan guru sejarah dalam proses 

pembelajaran adalah munculnya  istilah-istilah kesejarahan 

yang sulit dan tidak ditemukan penjelasannya dalam buku teks 

pelajaran sejarah. Ketiadaan penjelasan atau penjelasan yang 

tidak komprehensif dalam buku teks menjadi salah satu 

penghambat bagi guru dalam proses belajar mengajar. Oleh 

karena itu, diperlukan buku kamus yang memuat daftar 

informasi kesejarahan yang dapat memudahkan guru 

khususnya dan umumnya masyarakat luas dalam mencari 

istilah-istilah sulit yang kerap ditemukan dalam pembelajaran 

sejarah. 

 Berangkat dari permasalahan tersebut, Direktorat 

Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan menggagas penyusunan kamus 

sejarah Indonesia. Penyusunan kamus ini bertujuan untuk 

memudahkan akses informasi kesejarahan sulit yang kerap 

muncul dalam teks-teks buku pelajaran sejarah, sehingga dapat 

menunjang kegiatan pembelajaran di dalam kelas khususnya. 



 
 

 Kamus sejarah ini terdiri dari dua jilid buku, masing-

masing jilid memuat informasi kesejarahan yang meliputi nama 

tokoh, peristiwa dan istilah yang disusun secara alfabetis, 

ringkas dan padat. Jilid I memuat daftar informasi kesejarahan 

pada kurun waktu 1900 – 1950, yakni pada masa pembentukan 

negara (nation formation). Jilid II memuat daftar informasi 

kesejarahan pada kurun waktu 1951 – 1998, yakni pada masa 

pembangunan negara (nation building). 

Dengan buku ini guru sejarah khususnya, dan 

masyarakat luas pada umumnya diharapkan dapat mengakses 

berbagai informasi kesejarahan dengan mudah, cepat dan 

tepat. Selain itu, buku ini berperan sebagai pintu gerbang 

penyaji informasi awal dalam memahami sejarah Indonesia. 

Penyusunan buku ini tidak lepas dari berbagai 

kesilapan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari para 

pembaca sangat membantu dalam proses penulisan yang lebih 

baik kedepannya. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih 

kepada seluruh elemen yang terlibat dalam penyusunan kamus 

sejarah Indonesia Jilid I dan II ini. Kepada tim penulis, tim 

editor dan tim sekretariat yang tidak lelah dalam menyajikan 

penulisan sejarah yang baik.  Kami berharap buku ini dapat 

memudahkan para guru sejarah dalam peroses pembelajaran 

di sekolah. Dan lebih luas lagi, kami berharap buku ini 



 
 

bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai bahan acuan awal 

dalam mempelajari sejarah Indonesia. 

 

 

Direktur Sejarah 

 

 

 

Triana Wulandari 
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Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru saja naik 

tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda 

bahwa pemerintah kolonial Belanda mempunyai panggilan 

moral dan hutang budi terhadap bangsa bumiputera di Hindia 

Belanda. Ratu Wilhelmina mengejawantahkan panggilan moral 

tersebut ke dalam kebijakan politik etis yang kemudian 

diwujudkan dalam program Trias van Deventer yang meliputi 

irigasi, imigrasi dan edukasi.  

Selama masa pembentukan dan pembangunan bangsa, 

muncul banyak tokoh bangsa yang berjasa besar dalam 

mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Berbagai peristiwa 

besar dilewati oleh bangsa yang sedang menjajaki 

kemapanannya. Hal inilah yang bukan saja penting untuk 

diingat, tapi juga penting untuk dicatat dalam historiografi 

nasional, agar kemudian generasi masa kini dan akan datang 

memahami bahwa bangsa ini dibentuk dan dibangun tidak 

secara serta merta, namun dengan pengorbanan panjang yang 

menguras tenaga, pikiran dan materi. 



 
 

 Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah bangsa 

berperan penting sebagai pemantik tumbuhnya kesadaran 

nasional yang akan terwujud dalam sikap cinta tanah air. 

Penyusunan dua jilid kamus ini bukan saja sebagai upaya 

pengarsipan sejarah nasional, namun lebih dari itu, dengan 

kamus ini diharapkan guru, siswa dan masayarakat luas dapat 

memetik pelajaran dari sejarah perjalanan bangsa yang pada 

akhirnya berimplikasi pada terbentuknya generasi yang tidak 

hanya cerdas tapi juga berkarakter. 

 

 

 

Direktur Jenderal Kebudayaan 

 

 

Hilmar Farid 
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A. M. Sangadji. Perintis dan pejuang kemerdekaan Republik 

Indonesia. Lahir di Rohomoni, Pulau Haruku, Maluku, berasal 

dari keluarga Sangaji Hatuhaha. Sangaji merupakan gelar 

untuk wakil Kesultanan Ternate pada masanya di Pulau 

Haruku. A.M. Sangaji, lebih dikenal dengan sebutan “Jago 

Tua,” hal ini tertulis di beberapa surat kabar ibu kota 

Republik, Yogyakarta. Belanda dan Jepang menyebut A.M 

Sangadji sebagai Pemimpin Tua. 

 

Abdul Kahar Muzakkar. Seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia 

berpangkat Letnan Kolonel yang terkemuka pada masa 

Revolusi. Karena kekecewaannya terhadap pemerintahan 

Sukarno, pada 1951, ia memimpin gerakan pemberontakan 

Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Sulawesi Selatan. Pada 

Januari 1952, Kahar menghubungi Kartosoewirjo dan secara 

resmi menjadikan pemberontakannya sebagai bagian dari 

gerakan Darul Islam yang kala itu sedang bergolak di Jawa 

Barat. Dampak pemberontakan Kahar menyebar sampai 

dataran tinggi Toraja, Sulawesi Selatan. Kahar lahir di Luwu, 

Sulawesi Selatan pada 24 Maret 1921. Pada 3 Februari, ia 

dinyatakan tewas tertembak dalam Oprasi Tuntas yang 

dilakukan oleh Satuan Siliwangi 330. 
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Abdul Latief Hendraningrat. Seorang prajurit Peta berpangkat 

Sudanco (komandan kompi). Ia adalah pengerek bendera 

Sang Saka Merah Putih pada saat Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Abdul 

Latief Hendraningrat berpangkat Chudancho (Komandan 

Kompi) PETA. Abdul Latief Hendraningrat, bersama 

Shodancho (Komandan Peleton) Singgih, berperan membantu 

para pemuda meyakinkan Sukarno dan Hatta agar Indonesia 

segera merdeka. Shodancho Singgih dan kawan-kawan 

membawa Sukarno dan Hatta salah satu Markas PETA di 

Rengasdengklok, untuk berunding dengan kesepakatan akhir 

atas nama bangsa Indonesia membacakan Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di kediaman 

Sukarno. Chudancho Abdul Latief Hendraningrat segera 

memerintahkan pasukannya untuk bersiaga di sekeliling 

rumah Sukarno agar pembacaan Proklamasi dapat berjalan 

lancar dan tidak diganggu tentara Jepang yang para 

pembesarnya tinggal di jalan Diponegoro-Imam Bonjol dekat 

dengan tempat pembacaan Proklamasi. 

 

Abdul Malik Karim Amrullah, Haji (HAMKA). Seorang ulama besar, 

pendidik, politikus, sekaligus sastrawan. Ia dilahirkan pada 17 

Februari 1909 di Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat. 

Ayahnya, juga guru agama HAMKA, adalah Abdul Karim bin 

Amrullah atau dikenal sebagai Haji Rasul pendiri Sumatera 

Thawalib. Selain itu ia menimba ilmu kepada kakeknya Syeikh 
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Muhammad Amrullah Tuanku Abdullah Saleh atau dikenal 

sebagai Tuan Kisa I. HAMKA juga berguru pada Syeikh 

Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, RM. 

Suryapranoto, Ki Bagus Hadi Kusumo. HAMKA juga aktif 

bertukar pikirian dengan kaum nasionalis seperti HOS 

Tjokroaminoto. HAMKA aktif sebagai jurnalis sejak 1920 pada 

Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan 

Muhammadiyah. Ia menjadi editor Kemajuan Masyarakat 

pada 1928. Pada 1936 mendirikan dan menajdi editor 

majalah AI Mahdi di Makassar. Selain itu, HAMKA juga 

pernah menjadi editor untuk majalah Pedoman Masyrakat, 

Pandji Masyarakat dan Gema Islam. HAMKA memiliki 

pengetahuan yang luas dalam bidang agama, politk, filsafat, 

dan sastra. Sejak 1925 HAMKA aktif dalam organisasi 

Muhammadiyah cabang Padang Panjang. Ia aktif berkiprah 

dan kemudian memimpin Muhammadiyah Sumatera barat 

pada 1946. Pada 1953, HAMKA terpilih sebagai penasehat 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. HAMKA aktif di bidang 

politik dengan begabung ke dalam Sarekat Islam pada 1925. 

Ia aktif berpidato menentang pendudukan kembali Belanda 

atas Indonesia, dan mendampingi gerilya di sekitar Medan. 

Atas peran serta dan kegigihannya ia diangkat sebagai ketua 

barisan Pertahanan Nasional. Sepak terjangnya di dunia 

politik diteruskan dengan bergabung dalam partai Masyumi 

dan menjadi juru kampanye utama dalam Pemilu 1955 yang 

berhasil mengantarkan Masyumi sebagai 4 besar partai 
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peraih suara terbanyak. HAMKA dikenal dengan integritasnya 

sebagi seorang yang tegas dan pantang menarik ucapan yang 

diyakininya benar. Aktivitasnya di Masyumi berakhir pada 

1960, saat partai ini dibubarkan. Pada 1964–1966, HAMKA 

terpaksa merasakan penjara karena dianggap pemerintah 

tidak mendukung konfrontasi dengan Malaysia.  Penjara 

memberikan waktu pada HAMKA untuk menyelesaikan karya 

terbesarnya yaitu Tafsir Al Azhar. Tafsir ini merupakan 

kumpulan materi ceramah kuliah Subuh HAMKA selaku Imam 

Besar di Masjid Agung Kebayoran sejak 1952, yang 

diterbitkan secara berkala sejak 1962 di Majalah Gema Islam. 

Hasil karyanya dalam bidang sastra adalah novel 

Tenggelamnya Kapal van Der Wijck, Di Bawah Lindungan 

Ka’bah, dan Merantau Ke Deli. Selepas dari penjara, HAMKA 

aktif dalam berbagai organisasi dan lembaga. Pada 26 Juli 

1977, HAMKA dilantik menjadi Ketua Umum MUI. HAMKA 

menyanggupi amanat Sukarno untuk menyolati jenazah 

Sukarno meski pemerintahannya telah menjebloskannya ke 

penjara. HAMKA wafat pada 24 Juli 1981. 

 

Abdul Moeis. Adalah seorang tokoh sastra dan tokoh pergerakan 

Indonesia. Ia terkenal dengan bukunya berjudul Salah Asuhan 

yang merupakan kritik sosial dengan aluir cerita menjelaskan 

kesulitan yang dialami oleh orang-orang Indonesia 

berpendidikan Eropa dalam menyesuaikan diri dengan 

masyarakat. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya pada 
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sebuah sekolah Belanda di Bukittinggi, Kemudian pada 1903 

ia bekerja di Departmen Pendidikan sebagai jurnalis sampai 

1905 dengan bantuan direktur departmen tersebut, J.H. 

Abendanon. Setelah bekerja untuk beberapa lama di Bank 

Rakyat (Volkscredietwezen), ia menjadi wartawan dengan 

memimpin edisi Indonesia dari Bintang Hindia. Setelah itu ia 

bekerja pada koran Belanda, Parenger Boede. Ia kemudian 

mendirikan Kaum Muda, sebuah harian yang progresif. Di 

harian ini Moeis banyak bersentuhan dengan masayarakat 

Islam. Ia juga menjadi tokoh Sarikat Islam yang terkenal 

karena pidato-pidatonya. Dalam dunia jurnalistik tercatat 

Abdoel Moeis pernah bekerjasama dengan Haji Agus Salim 

dalam memimpin majalah Neraca. Abdoel Moeis menaruh 

perhatian pada masalah perburuhan. Pada 1920 ia dipilih 

menjadi ketua pengurus besar Perkumpulan Buruh Pegadaian 

dan setahun kemudian ia bersama Suryopranoto memimpin 

pemogokan buruh pegadaian di Yogyakarta. Karena aksi 

pemogokan tersebut, Moeis dijuluki sebagai Raja 

Pemogokan. Moeis lahir pada 3 Juli 1883 di Sungai Puar, 

Bukittinggi, Sumatra Barat dan meninggal pada 17 Juli 1959. 

 

Abdul Rahman Baswedan. Abdul Rahman Awad Baswedan adalah 

seorang perintis kemerdekaan, wartawan, sastrawan, 

politikus, da’i dan pendiri Persatuan Arab Indonesia (PAI). 

Lahir di Ngampel, Surabaya, 9 September 1908 dari pasangan 

Awad dan Alijah binti Abdoellah Djarhum. A.R Baswedan 
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memiliki tujuh orang saudara. Pada usia 5 tahun ia masuk 

madrasah al-khairiyah yang berdekatan dengan Masjid 

Ngampel, Surabaya. Ia kemudian pindah belajar di madrasah 

Al-Irsyad Jakarta pimpinan Syeikh Ahmad Syurkati. Saat 

kembali ke Surabaya, ia melanjutkan ke Hadramaut School. Ia 

senang dengan pengajaran bahasa dan sastra Arab di sekolah 

ini. Tahun 1920 A.R Baswedan masuk kursus Nederlands 

Nerbond. Pelajarannya membaca dan menulis huruf latin. 

Penguasaannya dalam menulis dan membaca latin juga hasil 

didikan dari ayahnya. Dari sinilah Abdul Rachman selain 

menguasai bahasa Arab, ia juga membaca buku dalam bahasa 

Indonesia (terbitan Balai Pustaka) sehingga ia mampu 

menerbitkan majalah dalam bahasa Indonesia.  

Di samping menjadi juru dakwah, A.R Baswedan juga 

menjadi anggota dan aktif dalam Jong Islamieten Bond (JIB). 

Karena banyak mengerti tentang agama maka ia ditugaskan 

untuk memberi ceramah dan kursus-kursus bagi JIB bagian 

wanita. Pada masa pendudukan Jepang, Ir. Sukarno sebagai 

ketua Jawa Hokokai mengangkat Baswedan sebagai anggota 

badan Persaudaraan Bangsa-Bangsa. Dalam badan tersebut 

duduk seorang Indo-Belanda (F. Dahler), Indo Tionghoa (Oei 

Tiang Tjoei) dengan pimpinan Mr. Sartono. Saat dibawa 

berkeliling oleh Wakil Ketua Jawa Hokokai, Wangsa Widjaja, 

A.R. Baswedan berpidato di Surakarta, Banyuwangi dan 

sekitarnya. Isi pidatonya bukan propaganda Jepang tetapi 

serangan terhadap kolonialisme Belanda. Dalam masa 
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pendudukan Jepang juga, A.R. Baswedan menjadi anggota 

Tjuo Sangi-in dan BPUPKI. Dalam persidangan BPUPKI, 

Baswedan mengemukakan pandangannya tentang 

keikutsertaan orang Arab Peranakan dalam perjuangan 

menuju Indonesia merdeka. Dengan tegas Baswedan 

mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan melihat kaum 

peranakan Arab sebagai rakyat Indonesia. Ia duduk dalam 

panitia ekonomi dan keuangan di bawah pimpinan 

Mohammad Hatta.  

Di awal kemerdekaan, Baswedan menjadi anggota 

Komite Nasional Indonesia Pusat. Ia kemudian diangkat 

menjadi Menteri Muda Penerangan dalam Kabinet Sjahrir. 

Sebagai Menteri Muda Penerangan ia ikut ke Mesir dengan 

Haji Agus Salim, Mr. Nasir, Sutan Pamuncak, dan M. Rasyidi 

untuk memenuhi undangan liga Arab yang mengakui 

Republik Indonesia secara de facto dan de jure. Pada 1950 

A.R Baswedan masuk Masyumi. Dalam kongres Kebudayaan 

Indonesia di Solo pada 1954 A.R. Baswedan masuk dalam 

salah satu anggota bersama Mr. Soenario Kolopaking dan 

Mangunsarkoro.  

 

Abdul Rivai, dr. Adalah dokter bumiputera pertama yang 

melanjutkan pendidikan kedokteran di Belanda sekaligus 

pelopor kesadaran nasional yang kelak menginspirasi 

Radjiman Wedyoningrat dalam membentuk Boedi Oetomo. 

Abdul Rivai lahir di Palembayan, Sumatera Barat pada 13 
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Agustus 1871. Tumbuh dilingkungan keluarga terpandang 

membuat Rivai memperoleh pendidikan yang baik di sekolah 

elite milik pemerintah Hindia Belanda. Ia dikenal sebagai 

sosok yang berwatak keras dan ulet. Rivai menempuh 

pendidikan dokter di STOVIA selama delapan tahun dan lulus 

pada 1894. Selain menjadi dokter, nama Rivai sangat terkenal 

dalam dunia pers. Ia adalah pemrakarsa penerbitan surat 

kabar berbahasa Melayu, Pewarta Wolanda, ketika sedang 

menempuh pendidikan di Belanda, kemudian pada 1901 ia 

menjadi redaktur utama Surat Kabar Bandera Wolanda 

terbitan Batavia.  

Pada 1902 ia menjadi pemimpin redaksi Surat Kabar 

Bintang Hindia, terbitan Batavia dan selanjutnya ia juga 

pernah menjadi redaktur dan koresponden Surat Kabar 

Bintang Timoer. Dalam bidang lain, ia adalah pengagas 

pembentukan studiefonds (lembaga donor) untuk membantu 

pelajar Indonesia yang sedang belajar di Belanda. Selain itu, 

Rivai dikenal sebagai pelopor pendirian cabang Indische Partij 

(IP) pertama di Sumatera pada 19 November 1912. Kemudian 

pada 1918, Rivai diangkat menjadi anggota Volksraad (Dewan 

Rakyat) mewakili Insulinde, angkatan pertama. 

 

Abdul Wahab Chasbullah. Tokoh pergerakan kebangsaan. Lahir di 

Jombang pada 31 Maret 1888. Pada 1916 Abdul Wahab 

menjadikan rumahnya di Surabaya sebagai sekretariat 

organiasi Nadaltul Wathan yang didirikan bersama K.H. Mas 
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Mansur dari Muhammadiyah. Abdul Wahab mencurahkan 

perhatiannya pada bidang pendidikan. Ia mendirikan 

beberapa sekolah, antara lain, Madrasah Ahloel Wathan di 

Wonokromo, Madrasah Far’oel Wathan di Gresik, Madrasah 

Hisayatul Wathan di Jombang dan Madrasah Khitabul 

Wathan di Surabaya. Perhatiannya juga berfokus pada isu-isu 

keagamaan internasional. Pada 1926, bersama beberapa 

tokoh lainnya, ia menyelenggarakan kongres al-Islam dan 

mendirikan Nahdatul Ulama (Kebangkitan Ulama). Ia pernah 

menjabat sebagai pimpinan Majlis Islam  A’la Indonesia 

(MIAI). Pada 17 Agustus 1945, bersama beberapa tokoh 

lainnya, ia menerbitkan fatwa wajib membela negara 

Republik Indonesia dalam perang kemerdekaan. Pada 1947, 

Abdul Wahab terpilih sebagai Rais’am (Ketua Umum) PBNU 

menggantikan K.H. Hasyim Asy’ari.  

 

Abdullah Akhmad, Haji. Adalah tokoh reformis Islam yang berasal 

dari Sumatra Barat. Ia berperan terhadap lahirnya perguruan 

Sumatra Thawalib di Sumatra Barat. Bersama Hamka dirinya 

menjadi tokoh yang terawal memperoleh gelar doktor di 

Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Haji Abdullah Akhmad lahir 

di Padang Panjang pada 1987 dan wafat pada 1933. 

 

Abikoesno  Tjokrosoejoso, R.M. Adalah salah satu tokoh yang berjasa 

dalam perumusan dasar negara yang tertuang dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adik kandung dari 
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HOS Tjokroaminoto ini tergabung dalam keanggotaan Panitia 

Sembilan yang dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Oleh karena itu, dapat 

dipahami bahwa ia adalah sosok yang aktif dalam mendukung 

gerakan Kemerdekaan Indonesia. Pengabdian Abikoesno 

terhadap Indonesia tidak hanya sampai di situ. Setelah 

Indonesia merdeka, Abikoesno dipilih oleh Presiden Sukarno 

untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan yang pertama 

sekaligus menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum yang 

pertama. Selain itu, pria kelahiran 1897 ini juga pernah 

diangkat sebagai penasihat delegasi RI dalam Konferensi 

Meja Bundar (KMB). Pria yang pernah memimpin Partai 

Sarekat Islam Indonesia (PSII) ini juga pernah ditunjuk 

pemerintah untuk pergi ke Suriname dalam rangka masalah 

kewarganegaraan 300 orang Indonesia yang tinggal di sana.  

 

Adhi Darma. Perkumpulan para aristokrat priyai Pakualaman yang 

bergerak di bidang sosial. Organisasi sosial ini memberi 

bantuan kepada orang tidak mampu terutama kaum buruh. 

Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, Adhi Dharma bertujuan 

untuk memajukan intelektual, moral dan spiritual yang 

harmonis, dan bekerja untuk kehidupan spiritual yang lebih 

tinggi. Organiasasi ini didirikan oleh Soerjapranoto, kakak dari 

Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara). Seperti tertera 

dalam Anggaran Dasarnya, perkumpulan ini diorganisasikan 

secara “hierarkis” dengan Soerjopranoto sebagai komandan. 
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Program-program organisasi ini meliputi bantuan uang 

kepada para invalid, pemberian kredit kepada yang 

memerlukan, peningkatan perdagangan, dan pembentukan 

sekolah-sekolah bumiputra. 

 

Adnan Kapau Gani. Seorang nasionalis dan pengusaha Indonesia dari 

Sumatra Barat yang berpendidikan sebagai dokter. Sebelum 

Perang Dunia II dia membintangi berbagai film romantic 

semi-nasionalis, seperti film Asmara Murni (1940). Ia adalah 

tokoh yang berperan dalam mendirikan PNI di Sumatra. Ia 

pernah menjabat sebagai menteri Kemakmuran dalam 

Kabinet Sjahrir III. Atas prakarsanya pada Januari 1947 

dibentuk Planning Board  yang bertugas menyusun rencana 

pembangunan ekonomi. Planning Board  yang langsung 

dipimpinnya kemudian dikembangkan menjadi Panitia 

Pemikir Siasat Ekonomi di bawah pimpinan Wakil Presiden 

Hatta. Pada masa kabinet Amir Sjarifuddin, Gani tetap 

menjabat sebagai Menteri Kemakmuran selain menjabat 

sebagai Wakil Perdana Menteri. Gani berperan aktif dalam 

perundingan dengan Belanda yang akhirnya melahirkan 

Perundingan Linggarjati.  

Pada masa Agresi Militer Belanda Gani memimpin 

perjuangan gerilya sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa 

Sumatra Selatan. Gani pernah menjabat sebagai Menteri 

Perhubungan dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I, setelah itu 

ia diangkat menjadi anggota konstituante sebagai wakil PNI 
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dan akhirnya menjadi anggota MPRS. Gani mengawali karir 

politiknya dengan bergabung bersama Partai Indonesia 

(Partindo). Pasca Partindo bubar pada Mei 1937 ia bersama 

temannya mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Ia 

juga menjadi tokoh yang berperan dalam pembentukan 

Gabungan Politik Indonesia (Gapi). Gani lahir di Desa 

Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat pada 16 

September 1905 dan meninggal pada 23 Desember 1968. 

 

Adnan, Kiai Haji.  Penasehat Syuriah PBNU serta Dewan Pimpinan 

Umum PBNU ahun 1950. Muhammad Adnan lahir pada 

tanggal 16 Mei 1889, dengan nama kecil Shauman. Lahir di 

rumah pengulon (tempat kediaman Penghulu) di Kampung 

Kauman Surakarta. Muhammad Adnan pernah diangkat 

menjadi guru pada sekolah Madrasah Islamiyah di Pasar 

Kliwon (1916-1923), yang kemudian menjadi Holland 

Arabische School. Ia juga menjadi Mahaguru pada ”Kenkoku 

Gakuin” (Persiapan Sekolah Tinggi Hukum) zaman 

pendudukan Jepang. Muhammad Adnan juga pernah 

memimpin Madrasah Manba’ul Ulum Surakarta, setelah 

beliau kembali belajar dari Makkah.  

Pada 1951 Muhammad Adnan mempelopori 

berdirinya ”Al Djami’atul Islamiyah” Perguruan Tinggi Islam 

Indonesia (PTII) di Surakarta bersama K.H. Imam Ghozali dan 

K.H. As’at. Selanjutnya PTII Solo digabung dengan UII 

Yoyakarta kemudian dikenal dengan nama UII cabang Solo. 
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Pemerintah RI mengutus Muhammad Adnan menjadi Ketua 

Misi Haji dan Misi Diplomasi pertama ke Saudi Arabia 

bersama K.H. Sholeh Saudi, H. Syamsir dan K.H Ismail Banda 

untuk mengadakan kontak dengan Raja Ibnu Saud dan 

pemimpin-pemimpin negara Islam yang sedang menjalankan 

ibadah haji, untuk merundingkan permasalahan pengakuan 

Negara RI dan mengatur perjalanan haji pertama setelah 

Perang Dunia II. 

 

Adviseur voor Inlandse Zaken. Istilah yang digunakan pada zaman 

kolonial Belanda untuk menyebut Penasihat Urusan Pribumi. 

 

Afdeling. Wilayah administratif pada masa pemerintahan Kolonial 

Belanda setingkat kabupaten yang dipimpin oleh seorang 

asisten residen. 

 

Aglemeene Middlebare School (AMS). Sekolah Lanjutan Tingkat atas 

masa pemerintahan kolonial Belanda. AMS menggunakan 

pengantar bahasa Belanda. Sekolah-sekolah AMS hanya ada 

di beberapa kota besar seperti di Medan (Sumatera), 

Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya 

(Jawa Timur), Makassar (Indonesia Timur), Yogyakarta 

(Kasultanan Yogyakarta), Surakarta (Kasunanan Surakarta) 

dan beberapa kota Karesidenan seperti di Malang. 
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Aglemene Recherchedienst. Dinas Intelejen Umum pada masa 

pemerintahan kolonial Belanda. 

 

Agoes Moechsin Dasaad. Pengusaha dan pejuang kemerdekaan yang 

juga anggota BPUPKI. Lahir pada 25 Agustus 1905 di Sulu, 

Filipina. Sejak muda, Dasaad banyak bergelut dalam bidang 

ekonomi. Ia pernah menjadi direktur pabrik tenun Kantjil 

Mas. Pada tahun 1924-1934, Dasaad menjadi pemimpin 

organisasi penjual Soerabajasche Sigaretten Fabriek. Pada 

Agustus 1941 sampai 1943 ia menjabat sebagai wakil ketua 

Sangi Kai kota khusus Jakarta. Dasaad tampil sebagai ketua 

komisi pemungutan suara BPUPKI untuk memilih bentuk 

negara yang akan didirikan itu. Dasaad juga duduk sebagai 

anggota panitia (bunkakai) keuangan dan perekonomian 

BPUPKI. 

 

Agresi Militer Belanda. Serangan militer (aksi polisionil) yang 

dilancarkan oleh tentara Belanda terhadap Republik 

Indonesia. Agresi Militer terbagi dalam dua tahap, Agresi 

Militer Belanda I pada 21 Juli 1947 dan Agresi Militer Belanda 

II pada 19 Desember 1947. Agresi pertama disebut Oprasi 

Produk (Opratie Product) bertujuan merebut daerah-daerah 

perkebunan di Jawa dan Sumatra untuk meningkatkan 

kondisi keuangan pemerintah kolonial yang sedang dalam 

kesulitan. Agresi Militer Belanda II disebut dengan Oprasi 

Gagak (Opratie Kraai) yang bertujuan untuk menghancurkan 
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Republik Indonesia. Pasukan Belanda memasuki semua 

wilayah Indonesia kecuali Aceh. Tekanan dunia internasional 

memaksa Belanda untuk melakukan perundingan sekali lagi 

yang kemudian menghasilkan Konferensi Meja Bundar. 

 

Agus Salim, Haji. Adalah tokoh Sarekat Islam. Agus Salim bergabung 

dengan Sarekat Islam pada 1915 sebagai anggota seksi politik 

dan kepolisian. Agus Salim berperan penting dalam 

memberikan isi dan warna terhadap gerakan Sarekat Islam. 

Dalam perjuangan politiknya, Agus Salim menganut aliran 

kooperatif, yakni mencapai kemerdekaan dengan 

bekerjasama dengan pemerintah jajahan. Oleh karena itu, ia 

bersedia untuk duduk di Dewan Rakyat (Volksraad) 

menggantikan Tjokroaminoto. Kesempatan ini dipakai untuk 

mengecam tindakan-tindakan pemerintah yang banyak 

menyengsarakan rakyat. Bersama Tjokroaminoto pada 1925 

ia menerbitkan harian Fajar Asia di Yogyakarta. Di samping 

itu ia juga memimpin harian Hindis Baru yang terbit di 

Jakarta. Berkat tulisan-tulisannya ia diangkat menjadi 

Sekretaris Umum Muktamar Alam Islam Sedunia cabang 

Hindia Timur.  

Pada 1929 ia diangkat menjadi penasihat teknis 

delegasi Serikat Buruh Negeri Belanda ke konferensi kaum 

buruh internasional di Swiss. Di kalangan pemuda Islam ia 

juga cukup dikenal, ia pernah diangkat menjadi penasihat 

Jong Islameten Bond. Ia dilahirkan di Bukittinggi pada 8 
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Oktober 1884 sebagai seorang anak dari pejabat pemerintah 

yang juga berasal dari kalangan bangsawan dan agamis. Ia 

menyelesaikan sekolah dasarnya di HBS Jakarta, kemudian 

bekerja pada konsulat Belanda di Jeddah antara 1906 sampai 

1909. Setelah kembali ke Jakarta ia kemudian bekerja pada 

Departemen Pekerjaan Umum.  

Agus Salim adalah orang yang sangat menentang 

untuk bekerjasama dengan pemerintah pendudukan Jepang. 

Menjelang masa akhir zaman Jepang ia diangkat menjadi 

anggota BPUPKI. Agus Salim juga tokoh yang duduk dalam 

Panitia Sembilan dan ikut merancang Undang-Undang Dasar 

sekaligus sebagai penghalus bahasa bersama Prof. Soepomo 

dan Husein Djajadiningrat. Sejak proklamasi kemerdekaan, 

Agus Salim aktif mengambil bagian dalam bidang diplomasi. 

Ia duduk di dalam Kabinet Parlementer sebagai wakil Menteri 

Luar Negeri (1946-1947) dan Menteri Luar Negeri (1947). 

Kecakapannya dalam diplomasi menonjol pada waktu ia 

sempat menjabat sebagai Penasihat Perdana Menteri Sutan 

Sjahrir dalam perundingan dengan wakil Belanda, Van Mook. 

 

Ahlusunnah wal Jamaa’ah. Sekte atau aliran kalam dalam Islam yang 

merujuk pada Imam Abu Hasan Al-As’Ariyah dan Al-Maturidi. 

Istilah Ahlusunnah wal Jamaah timbul sebagai reaksi dari 

paham Muktazilah yang menganut teologi qadariyah pada 

sekitar tahun 300 H. Di Indonesia aliran kalam As’Ariyah 

dianut oleh Nahdatul Ulama.  
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Ahmad Dahlan, K.H.. Tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah. 

Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 

dengan nama Muhammad Darwis. Ia adalah anak keempat 

Kiyai Haji Abubakar bin Kiyai Sulaiman, seorang khatib masjid 

Sultan Yogyakarta. Selepas menamatkan pendidikannya di 

Yogyakarta, ia kemudian pergi ke Makkah pada tahun 1890, 

dan di sana ia belajar selama satu tahun. Salah satu gurunya 

saat di Mekkah adalah Syaikh Ahmad Khatib Al-

Minangkabawi. Pada 1909 Dahlan masuk menjadi anggota 

Boedi Oetomo. Dengan bergabung bersama Boedi Oetomo ia 

berkesempatan untuk memberikan pelajaran agama di 

sekolah dan kantor-kantor pemerintah. Ia mengajar di 

Kweekschool di Jetis dan OSVIA di Magelang.  

Pemikiran Ahmad Dahlan banyak terpengaruh dari 

para pemikir pembaharu Islam Timur Tengah seperti 

Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal. Atas dorongan 

dari para muridnya di Kweekschool Ahmad Dahlan kemudian 

mendirikan organisasi Muhammadiyah pada 18 November 

1912 di Yogyakarta.  Muhammadiyah yang didirikan Dahlan 

berfokus pada bidang dakwah, pendidikan dan filantropi 

Islam. 

 

Ahmad Hasan. Dikenal sebagai tokoh Persatuan Islam (Persis). 

Dilahirkan di Singapura pada tahun 1887 dari pasangan 

Ahmad  yang berasal dari India dan Muznah yang berasal dari 

Palekat Madras, India (namun dilahirkan di Surabaya). Ahmad 
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Hassan seorang penulis dan pemimpin surat kabar Nurul 

Islam yang terbit di Singapura. Dalam memimpin surat kabar 

ini, A. Hassan dibantu oleh saudara-saudaranya yaitu Ahmad 

Gani dan Abdul Wahid. Dalam surat kabarnya, ia membahas 

masalah bahasa dan agama serta mengadakan tanya-jawab. 

Riwayat pendidikannya dimulai sejak umur tujuh tahun 

dengan mempelajari  Alquran dan agama Islam. Setelah itu ia 

belajar Bahasa Arab, Melayu, Tamil dan Inggris di sekolah 

Melayu. Pada 1921 ia mulai berhijrah ke Indonesia, lebih 

tepatnya ke kota Surabaya, Jawa Timur untuk berdagang di 

sebuah toko milik pamannya sekaligus gurunya (Abdul Latif).  

Ketika itu di Surabaya sedang terjadi perselisihan 

pemikiran antara golongan tua yang di gawangi oleh 

kelompok NU dan golongan muda di gawangi oleh kelompok 

Muhammadiyah. Kelompok muda dipimpin oleh Faqih 

Hasyim dan golongan tua dipimpin oleh salah satu pendiri NU 

yaitu Wahab Chasbullah. Dalam perjalanannya A. Hassan 

berpihak kepada golongan muda yang notabene lebih 

berpikir modern dan bersandar pada Alquran dan Hadis. Pada 

1924 ia hijrah ke Bandung karena kemunduran aktivitas 

perdagangan di Surabaya. Pada 1926, di Bandung, Hasan 

kemudian bergabung dengan Persis. Melalui organisasi inilah 

kemudian Hassan banyak dikenal. 

 

Ahmad Khatib Al-Minagkabawi.   Seorang pelopor gerakan 

pembaharuan dari Minangkabau. Dilahirkan di Bukittinggi 
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pada 1855 dari keluarga yang mempunyai latar belakang 

agama dan adat yang kuat. Syaikh Ahmad Khatib pergi ke 

Makkah pada 1876, ia mendapat kedudukan yang tinggi di 

Mekkah sebagai imam dari mazhab Syafi’I di Masjidil Haram. 

Sejak di Mekkah ia tidak pernah kembali ke tempat 

kelahirannya, namun komunikasi tetap terjalin melalui para 

jamaah haji. Hubungan tersebut dipererat dengan publikasi 

tulisan-tulisannya sendiri tentang persoalan dan pertikaian 

yang sering dikemukakan oleh para murid-muridnya. Murid-

murid Ahmad Khatib kemudian menjadi para pembaharu di 

Nusantara seperti Syaikh Djamil Djambek, Haji Abdul Malik 

Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, Ahmad Dahlan, 

Sulaiman Ar-Rusly dan  K.H Hasjim Asy’ari. 

 

Ahmad Soebarjo Djojohadisoerjo. Seorang tokoh pejuang 

kemerdekaan Indonesia, diplomat dan seorang Pahlawan 

Nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia 

yang pertama. Achmad Soebardjo adalah lulusan Fakultas 

Hukum Universitas Leiden. Ikut mendirikan dan pernah 

menjabat sebagai ketua Perhimpunan Indonesia (PI). Pada 

1935, ia pergi ke Jepang dan menjadi koresponden surat 

kabar Matahari yang diterbitkan di Semarang. Selama 

pendudukan Jepang, ia bekerja di kantor penyelidikan yang 

dikelola Gunseikanbu, sebelum bekerja di Kaigun Bukanfu 

yang dipimpin oleh Laksamana Maeda. Bersama Mohammad 

Hatta, ia menjadi perwakilan Indonesia untuk menghadiri 
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persidangan antar bangsa "Liga Menentang Imperialisme dan 

Penindasan Penjajah yang pertama di Brussels dan kemudian 

di Jerman. Sekembalinya ke Indonesia, Achmad Soebardjo 

yang pernah aktif dalam organisasi Jong Jawa, melanjutkan 

perjuangannya dengan menjadi anggota organisasi Badan 

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI), dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI). Di BPUPKI ia berperan dalam pembentukan UUD, 

Piagam Jakarta dan penetapan lagu kebangsaan. Ia tokoh 

yang berperan dalam pembebasan Sukarno dan Hatta saat 

diculik oleh para pemuda ke Rengasdengklok. Di kediaman 

Laksamana Muda Maeda, ia juga ikut serta dalam menyusun 

naskah proklamasi bersama Sukarno dan Muhammad Hatta 

yang kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. 

Pada tanggal 18 Agustus 1945 ia dilantik sebagai Menteri Luar 

Negeri pertama di Republik Indonesia. Ia juga menjadi Duta 

Besar di Switzerland antara 1957 - 1961.  

 

Aisyiyah. Organsiasi otonom perempuan Persyarikatan 

Muhammadiyah. Aisyiyah berperan dalam melancarkan 

gagasan penyelenggaraan Kongres Wanita I di Yogyakarta 

pada 1928. Tokoh yang menonjol pada masa awal pendirian 

Aisyiyah adalah Nyai Ahmad Dahlan. Aisyiyah didirikan oleh 

K.H. A. Dahlan pada 19 Mei 1917 dan berfokus pada bidang 

dakwah, pemberdayaan wanita dan pendidikan. 
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Aksi Polisionil. Istilah dalam sudut pandang Belanda untuk menyebut 

Serangan Militer (Agresi Militer) yang terjadi pada 21 Juli 

1947 dan 19 Desember 1947. 

 

Al. Imam, Majalah. Majalah dwi mingguan asal Singapura. Ditulis 

dengan huruf Jawi di bawah pengawasan editor, salah 

satunya, Syaikh Taher Djalaludin. Majalah Islam reformis 

pertama di Asia Tenggara sejak 1906. Majalah ini membahas 

permasalahan keagamaan dan kemajuan-kemajuan Islam 

secara umum. 

 

Aleksander Andreas Maramis. Mantan Menteri Luar Negeri Kabinet 

Presidensial periode 19 Desember 1948 - 13 Juli 1949.  Lahir 

di Manado pada 20 Juni 1887. Maramis mengawali 

pendidikan di ELS (European Elementary School) 1911. 

Kemudian tahun 1918 ia melanjutkan pendidikannya ke HBS 

dan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Leiden Belanda. 

Maramis lulus dengan gelar "Meester in de Rechten" (Mr.) 

tahun 1924.  Pada saat Belanda melancarkan Agresi militer ke 

II, beliau diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Pemerintah 

Darurat RI (PDRI) yang berkedudukan di New Delhi, India. 

Semasa hidupnya Beliau pernah juga menjabat sebagai Duta 

Besar RI untuk Filipina, Jerman Barat, dan Rusia.   

 

Alexander Willem Frederik Idenburg. Gubernur Jenderal Hindia 

Belanda periode 18 Desember 1909 sampai 21 Maret 1916. 
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Lahir di Rotterdam pada 23 Juli 1861. Sebelum menjadi 

Gubernur-Jenderal Hindia Belanda, Idenburg pernah bertugas 

di Suriname selama tahun 1905 - 1908.  

 

Ali Sastroamidjojo. Seorang tokoh nasionalis yang juga merupakan 

tokoh Perhimpunan Indonesia di Belanda. Ali mendapatkan 

gelar Meester in de Raechten (Mr.) dari Universitas Leiden, 

Belanda pada 1927. Ali adalah Perdana Menteri Indonesia ke-

8 yang sempat dua kali menjabat pada periode 1953—1955 

dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan periode 1956—1957 

di Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Selain itu, Ali juga menjabat 

sebagai Wakil Menteri Penerangan pada Kabinet Presidensial, 

Menteri Pengajaran pada Kabinet Amir Sjarifuddin I, Kabinet 

Amir Sjarifuddin II, serta Kabinet Hatta I, dan Wakil Ketua 

MPRS pada Kabinet Kerja III, Kabinet Kerja IV, Kabinet 

Dwikora I, dan Kabinet Dwikora II.   

Ali pernah menjabat sebagai wakil ketua delegasi 

Republik Indonesia dalam perundingan dengan Belanda 

(Februari, 1948) dan menjadi anggota delegasi Republik 

Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar. Setelah pengakuan 

kedaulatan Republik Indonesia, Ali diangkat menjadi Duta 

Besar Indonesia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko 

(1950—1955). Selain itu, Ali juga menjabat sebagai ketua 

umum Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, 

wakil tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

periode 1957 - 1960, dan menjadi ketua umum PNI (1960 - 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suriname
https://id.wikipedia.org/wiki/1905
https://id.wikipedia.org/wiki/1908


NATION FORMATION (1900-1950) 

23 

 

1966). Ia juga mensponsori Konferensi Asia Afrika. 

Kabinetnya jatuh setelah Angkatan Darat menolak menerima 

calon kepala staf yang diajukannya. Ali Sastroamodjojo Lahir 

di Grabag, Jawa Tengah pada 21 Mei 1903.  

 

Alimin Prawiwodirjo. Tokoh pergerakan nasional yang dilahirkan di 

Solo pada tahun 1889. Sejak remaja dirinya aktif dalam 

duniapergerakan nasional. Ia pernah menjadi anggota Boedi 

Oetomo, Sarekat Islam, Insulinde, sebelum akhirnya 

bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Ia juga tokoh 

yang berperan dalam mendirikan Sarekat Buruh Pelabuhan. 

Alimin diberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional karena 

jasa-jasanya semasa pergerakan nasional. 

 

Al-Munir, Majalah. Majalah reformis Jama’ah Abudiyah yang 

diterbitkan di Padang, di bawah pengawasan editor Haji 

Abdullah Ahmad pada 1911. Majalah ini mendapat inspirasi 

dari majalah Al-Imam Singapura dan merupakan majalah 

reformis pertama dengan huruf Jawi di Indonesia. Majalah ini 

membahas permasalahan keagamaan dan kemajuan-

kemajuan Islam secara umum. 

 

Ambtenaar. Pegawai pemerintahan pada masa kolonial Belanda. 

 

Amir Hamzah. Sastrawan dan Tokoh Poedjangga Baroe yang terkenal 

dengan syair-syair religiusnya. Ia lahir pada hari Selasa, 28 
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Februari 1911 di Kampung Pekubuan Kota Tanjung Pura, 

Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Ia keturunan 

bangsawan tinggi Langkat. Selain menekuni dunia sastra, 

Amir Hamzah juga aktif di pergerakan kebangsaan. Dia 

menjadi Ketua Indonesia Muda cabang Solo dan pada tahun 

1930, dalam Kongres Indonesia Muda, ia berpidato dalam 

bahasa Indonesia dengan fasih, padahal ketika itu 

kebanyakan para pemuda tidak menguasai Bahasa Indonesia, 

karena lebih senang menggunakan bahasa Belanda. Dia 

banyak bergaul dengan kaum pergerakan dan mengajar di 

sebuah Perguruan Nasional. Kritiknya terhadap Hindia 

Belanda sangat tajam, sehingga tahun 1937 Pemerintah 

Hindia Belanda memerintahkan Sultan Langkat untuk 

memanggil pulang Amir Hamzah ke tanah kelahirannya dan 

dikawinkan dengan Teuku Kamiliah putri sulung Sultan 

Langkat, sekaligus dinobatkan sebagai pangeran yang 

bergelar Tengku Pangeran Indera Pura.  

Pada 1933 ia bersama Sultan Takdir Alisyahbana dan 

Armijn Pane menerbitkan majalah Pujangga Baru. Hasil karya 

Amir Hamzah dikumpulkan dan diterbitkan sebagai buku, dua 

buku kumpulan sajak-sajaknya yang terkenal antara lain 

“Nyanyi Sunyi” dan “Buah Rindu”.  

 

Amir Sjarifuddin. Tokoh nasionalis yang lahir di Medan pada 1907. Ia 

berperan mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) 

pada 1937. Karena aktivitas bawah tanahnya, ia ditangkap 
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oleh pemerintah pendudukan Jepang dan terancam hukuman 

mati. Namun nyawanya terselamatkan berkat campur tangan 

Sukarno.  

Setelah proklamasi kemerdekaan, ia turut mendirikan 

Partai Sosialis bersama Sutan Sjahrir. Ia pernah menjabat 

sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan pada 

kabinet Sjahrir. Amir menjadi Perdana Menteri pada 3 Juli 

1947 dan mengetuai delegasi Indonesia dalam sejumlah 

perundingan yang menghasilkan Perundingan Renville pada 

Januari 1948. Citra namanya menjadi buruk akibat 

peranannya dalam Perundingan Renville, dan akhirnya 

memilih bergabung dengan Oposisi Radikal terhadap 

pemerintahan Sukarno Hatta. Kemudian ia membentuk Front 

Demokrasi Rakyat pada Februari 1948. Pada September 1948 

ia bergabung dalam pemberontakan Madiun yang gagal 

melawan pemerintahan Sukarno. Amir Sjarifuddn mati 

tertembak oleh pasukan pemerintah pada 20 Desember 

1948. 

 

Anak Agung Gde Agung. Ahli sejarah dan tokoh politik Indonesia. 

Lahir di Gianyar Bali pada 24 Juli 1921 dan meninggal 22 

April 1999 pada umur 77 tahun. Di Bali ia berposisi sebagai 

raja Gianyar, menggantikan ayahnya Anak Agung Ngurah 

Agung. Anaknya, Anak Agung Gde Agung, adalah Menteri 

Masalah-masalah Kemasyarakatan pada Kabinet Persatuan 

Nasional. Sarjana hukum diraihnya di Jakarta dan gelar doktor 
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diperolehnya di Universitas Utrecht, Belanda, di bidang 

sejarah. Pada 1947 ia menjabat sebagai Perdana Menteri 

Negara Indonesia Timur. 

 

Anarkisme. Ajaran (paham) yang menentang setiap kekuatan negara; 

teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan 

undang-undang. 

 

Angkatan Pemuda Indonesia (API). Persatuan pemuda Aceh yang 

dibentuk pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh. Persatuan 

pemuda ini berperan pada pelucutan senjata Jepang yang 

terjadi di beberapa tempat. Bentrokan-bentrokan dengan 

pasukan Jepan terjadi di Langsa, Lho’Nga, Ulee Lheue dan 

tempat-tempat lain di Aceh. Sebagai bentuk protes sekaligus 

aksi patriotik Pemuda Aceh dalam menanggapi sikap 

pemerintah Pendudukan Jepang. 

 

Ansor, Nahdatul Ulama. Organisasi ini pada awalnya bernama 

Ansoru Nahdlatul Ulama (ANO) kemudian berubah menjadi 

Gerakan Pemuda (GP Ansor). GP Ansor, didirikan pada 24 

April 1934 di Banyuwangi. Dalam anggaran dasarnya tujuan 

pendirian GP Ansor adalah, (1) Membentuk dan 

mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader 

bangsa yang cerdas dan tangguh, memiliki keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, 

berakhlak mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas dan 
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beramal shalih. (2) Menegakkan ajaran Islam Ahlussunnah 

wal Jama’ah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. (3) Berperan secara aktif dan kritis dalam 

pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita 

kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan, berkemakmuran, 

berkemanusiaan dan bermartabat bagi seluruh rakyat 

Indonesia yang diridai Allah SWT. 

 

Anwar Cokroaminoto. Anak kedua dari tokoh pergerakkan 

kebangsaan, H.O.S. Tjokroaminoto. Pernah menjabat sebagai 

Menteri Negara dalam kabinet Amir Sjarifuddin II masa kerja 

11 November 1947—29 Januari 1948 dan Menteri Sosial 

dalam kabinet Wilopo masa kerja 3 April 1952—9 Mei 1953.   

 

Apanage (Tanah). Tanah lungguh atau tanah jabatan sementara.  

 

Armijn Pane. Sastrawan dan organisator Poedjangga Baroe. Terkenal 

sebagai pengarang roman Belenggu yang terbit pertama kali 

dalam majalah Poedjangga Baroe. Armijn Pane lahir di Muara 

Sipongi, Mandailing Natal, Sumatera Utara pada 18 Agustus 

1908. Setelah lulus ELS di Bukittinggi, Armijn Pane 

melanjutkan pendidikannya di STOVIA, Jakarta (1923) dan 

NIAS, Surabaya (1927) kemudian pindah ke AMS A-1 di Solo 

(lulus pada 1931). Di AMS A-1 (Algemene Middelbare School), 

belajar tentang kesusastraan dan penulisan, ia lulus dari 

jurusan sastra barat. Armijn Pane pernah menjadi wartawan 
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surat kabar Soeara Oemoem di Surabaya (1932), mingguan 

Penindjauan (1934), surat kabar Bintang Timoer (1953), dan 

menjadi wartawan lepas. Ia pernah menjadi guru di Taman 

Siswa di berbagai kota di Jawa Timur. Menjelang kedatangan 

tentara Jepang, ia duduk sebagai redaktur Balai Pustaka. Pada 

zaman Jepang, Armijn bersama kakaknya Sanusi Pane, 

bekerja di Kantor Pusat Kebudayaan (Keimin Bunka Shidosho) 

dan menjadi kepala bagian Kesusasteraan Indonesia Modern. 

Sesudah kemerdekaan, ia aktif dalam bidang organisasi 

kebudayaan. Ia pun aktif dalam kongres-kongres kebudayaan 

dan pernah menjadi anggota pengurus harian Badan 

Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN). 

 

Arnoldus Mononutu. Menteri Penerangan pada masa Kabinet 

Republik Indonesia Serikat. Ia pernah menjabat sebagai Ketua 

Parlemen Negara Indonesia Timur. Pada 1949, sesudah 

Konferensi Meja Bundar, dalam suatu tim kerja dengan 

kolega sesama Diplomat Mr. Soedibjo Wirjowerdojo, ia 

pertama kali mengumumkan nama Batavia menjadi Jakarta. 

Persahabatannya dengan Hatta dan tokoh-tokoh PI 

(Perhimpunan Indonesia) lainnya terjalin saat mereka belajar 

di Eropa. Selain itu ia pernah pula menjadi anggota 

Majelis Konstituante (1956–1959) mewakili PNI.  

 

Asia Raja, Surat Kabar. Surat kabar berbahasa Indonesia pertama 

yang terbit pada masa pendudukan Jepang. Penerbitan surat 

https://id.wikipedia.org/wiki/1949
https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Meja_Bundar
https://id.wikipedia.org/wiki/Hatta
https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
https://id.wikipedia.org/wiki/Konstituante
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kabar ini dibiayai oleh perusahaan penerbitan Asahi di Osaka. 

Asia Raja terbit antara 1942—1945 dan menjadi salah satu 

sumber pemberitaan bagi semua surat kabar di Jakarta. Asia 

Raja adalah salah satu alat propaganda pemerintah Jepang di 

Jawa.  

 

Asrama Angkatan Baroe Indonesia. Asrama yang didirikan atas 

sponsor Sendenbu. Asrama ini juga dikenal dengan nama 

Asrama Menteng 31. Pendirian asrama ini bertujuan sebagai 

pusat pendidi Kan Pō dalam menggembleng para pemuda 

Indonesia untuk kepentingan Jepang. Kebanyakan anggota 

asrama ini berasal dari berbagai organisasi seperti, Gerindo, 

Indonesia Muda, Suryawirawan dan Parindra. Pada 1943 

asrama ini dibubarkan oleh oleh Jepang karena kegiatannya 

dianggap sangat mengedepankan nasionalisme Indonesia. 

 

Asrama Indonesia Merdeka. Dibentuk atas perintah Laksamana 

Maeda pada Oktober 1944 sebagai tanggapan dari Jani Koiso. 

Di bawah pengawasan Yoshizumi Tomegoro dan Nashijima 

Shigetada. Asrama ini bermaksud menciptakan generasi 

kepemimpinan baru di kalangan pemuda Indonesia. Di dalam 

asrama ini Laksamana Maeda memberikan kebebasan 

kepada para tokoh untuk mengajarkan apapun yang 

diinginkan. 
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-B- 

 

Badan Kebudayaan Kanak-kanak Indonesia (Kekindoi). Badan yang 

dibentuk pada awal 1945 oleh pemerintah Jepang. Badan ini 

bertugas menyelenggarakan pelajaran kesenian Asia Timur 

Raya kepada penduduk Indonesia. 

 

Badan Oentoek Membantoe Pertahanan Asia (Bompa). Badan yang 

didirikan pada November 1943. Bompa adalah organsiasi 

propaganda ciptaan Jepang yang bertujuan untuk 

membangkitkan dukungan penduduk Sumatra bagi tujuan-

tujuan perang Jepang terutama dalam merekrut tenaga Heiho 

dan Giyûgun serta bantuan logistik. Di Sumatra Timur, kaum 

nasionalis menggunakan organsiasi ini untuk mengobarkan 

sentimen anti-Melayu dan anti-kerajaan. 

 

Bahrum Rangkuti. Adalah esais, penulis sandiwara, sastrawan, dan 

penerjemah terkenal. Bahrum menulis banyak karya 

menyangkut agama, tasawuf, budaya, sejarah, dan sastra 

Islam. Bahrum juga menerjemahkan karya-karya penulis 

terkenal, seperti Muhammad Iqbal dari Pakistan, Federico 

Garcia Lorca dari Spanyol, Alexander Pushkin dari Rusia dan 

Sophocles, penyair klasik dari Yunani abad ke-5 sebelum 

masehi. Bahrum lahir di Galang, Riau pada 7 Agustus 1919. 

Keluarganya termasuk penganut Islam taat dan pengikut 

tasawuf. Sejak kecil, ia memperoleh dua jenis pendidikan, 
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yaitu pendidikan formal di sekolah dan agama di madrasah. Ia 

melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Sastra Universitas 

Indonesia (FS-UI). Ia memperoleh kesempatan kuliah ke luar 

negeri di Jamiatul Mubasheren, Pakistan. Di sini, ia giat 

mempelajari pelbagai jenis bahasa di kampus ini, antara lain 

bahasa Urdu, Arab, Melayu, Perancis, Jerman, Belanda, dan 

Inggris. Setamat dari FS-UI pada 1960, ia mulai terkenal 

sebagai penulis dan penerjemah sastra Islam. Menurutnya, 

menerjemahkan karya sastra berarti upaya mewujudkan 

keindahan. Ia wafat di Jakarta pada 13 Agustus 1977. 

 

Balai Pustaka. Perusahaan Pencetakan Pemerintah (Kantoor voor de 

Volkslectuur/komisi kesastraan rakyat). Didirikan pada tahun 

1908. Balai Pustaka melaksakan 3 fungsi pokok, pertama 

menerbitkan karya-karya klasik dan cerita-cerita rakyat dalam 

bahasa daerah, kedua menerjemahkan literatur barat ke 

dalam bahasa Indonesia, ketiga menerbitkan kesastraan 

Indonesia baru. Keberadaan Balai Pustaka membantu 

mempertahankan kelestarian budaya-budaya daerah, 

membawa Indonesia menjadi bagian dari nilai-nilai sastra 

yang lebih universal, dan memberikan sumbangan bagi 

terbentuknya suatu kebudayaan nasional. 

 

Bandung Aglemeene Studieclub. Kelompok studi yang didirikan 

Sukarno dan kawan-kawan pada 1924 saat masih menjadi 

mahasiswa di THS Bandung. Pendirian organisasi ini 
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terinspirasi oleh dr. Soetomo yang mendirikan Indonesische 

Studie Club di Surabaya. Aglemeene Studieclub menjadi 

tonggak awal Sukarno dan kawan-kawannya dalam kancah 

politik nasional kala itu. 

 

Bandung Lautan Api. Pembumihangusan kota Bandung, Jawa Barat 

pada 23 Maret 1946. Dalam waktu tujuh jam sekitar 200 ribu 

penduduk Bandung melakukan pembakaran terhadap rumah 

mereka sendiri, kemudian menuju pegunungan di wilayah 

Bandung Selatan. Pembumihangusan ini dilakukan untuk 

mencegah tentara Sekutu dan NICA menggunakan kota 

Bandung sebagai markas militer mereka saat perang 

kemerdekaan.  

 

Badan Perantara Partai Partai Politik Indonesia (BAPEPPI). Badan 

yang terbentuk dari hasil rapat pada April 1938 di Jakarta 

antara Sarekat Islam, Parindra, Gerindo dan Pasundan. 

 

Baramartini, Surat Kabar. Surat kabar berbahasa daerah pertama 

dalam sejarah Indonesia yang diterbitkan pada 1855 di 

Surakarta. Surat kabar ini diterbitkan dalam bahasa Jawa 

dengan aksara Jawa. Surat kabar ini dipimpin oleh C.F. Winter 

Senior bersama beberapa redaktur lain yang merupakan 

orang Jawa. 
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Barisan Banteng. Adalah kelanjutan dari Barisan Pelopor yang 

didirikan pada masa pendudukan Jepang. Barisan ini dipimpin 

oleh dr. Muwardi. 

 

Barisan Hizbullah. Barisan Hizbullah adalah organisasi sukarelawan 

semi-militer pemuda beragama Islam yang terbentuk pada 

Desember 1944. Pembentukan organisasi ini bertujuan 

menghimpun kekuatan cadangan bagi tentara Pembela 

Tanah Air (PETA) untuk memenangkan perang Asia Timur 

Raya. Gagasan pembentukan Hizbullah mengemuka pada 

muktamar Masjoemi (Madjelis Sjuro Moeslimin Indonesia) 

pada Oktober 1944. Saat itu seorang pemimpin 

Muhammadiyah berpidato tentang perlunya suatu organisasi 

sukarelawan Islam di Jawa untuk menghadapi Sekutu. Jepang 

tak lantas menyambut gagasan itu. Perlu waktu setahun bagi 

Jepang untuk menyetujui gagasan itu. Penyebabnya 

kedudukan Jepang di Pasifik mulai terdesak oleh Sekutu. 

Maka Jepang mengizinkan pembentukan organisasi 

sukarelawan pemuda beragama Islam itu. Hizbullah berasal 

dari bahasa Arab, artinya tentara Allah. Hizbullah dalam 

bahasa Jepang adalah Kaikyo Seinen Teishintai. Keanggotaan 

Hizbullah terbuka bagi pemuda beragama Islam dengan 

rentang usia 17—25 tahun. Mereka berasal dari seluruh 

Karesidenan seluruh Jawa dan Madura. Mereka memperoleh 

pendidikan dan latihan jasmani dan rohani di Cibarusa, 

Bekasi, selama tiga bulan. Setelah lulus, para anggota 
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Hizbullah kembali ke daerahnya masing-masing dan wajib 

membentuk Hizbullah dari tingkat Karesidenan sampai 

Kotapraja. Pusat Hizbullah berada di Jakarta dengan Ketua 

Kyai Haji Zainul Arifin yang menginduk pada Masjoemi. 

Hizbullah bertahan hingga 1947. Saat masa Revolusi, 

Hizbullah berhadapan dengan tentara Sekutu dan Belanda. 

Pada 1947, banyak kesatuan Hizbullah melebur ke Tentara 

Nasional Indonesia (TNI).  

 

Barisan Pelopor. Memiliki nama Jepang Suishintai. Didirikan pada 1 

November 1944 sebagai sayap militer dari Jawa Hokokai. 

Barisan ini berisi 60.000 pemuda  berusia 20 tahun ke atas. 

Barisan ini dipimpin oleh para tokoh nasionalis dengan orang 

Jepang sebagai penasihat. Tugas Barisan Pelopor adalah 

menggerakan massa rakyat, memperkuat pertahanan lokal, 

dan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. 

 

Barisan Penyedar PSII. Badan atau faksi dalam PSII yang didirikan 

pada 28 November 1936 oleh Salim. Gerakan ini diketuai oleh 

Muhammad Roem dan direncanakan semata-mata hanya 

untuk kepentingan internal partai. 

 

Barisan Perlawanan Cina. Kelompok bawah tanah pimpinan seorang 

mahasiswa yang diutus ke Medan oleh pemerintah Chiang Kia 

Kek. Organisasi ini berhubungan dengan gerakan perlawanan 

di kamp-kamp tawanan sekutu dan menebitkan selebaran 
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gelap yang menyiarkan berita-berita yang dilarang oleh 

penguasa pendudukan. Pada pertengahan Februari 1945, 

Kempetai berhasil menggulung organisasi ini dan 

menghukum mati para pemimpinnya. 

 

Barisan Sabilillah: Adalah organisasi semi-militer bentukan partai 

Masyumi pada awal masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia. 

Sabilillah berasal dari bahasa Arab yang berarti Jalan Allah. 

Barisan Sabilillah mempunyai kemiripan dengan Barisan 

Hizbullah. Mereka sama-sama berada di bawah pengelolaan 

Masyumi. Perbedaan keduanya terletak pada keanggotaan 

dan tujuan. Keanggotaan Barisan Sabilillah terbuka untuk 

orang beragama Islam dengan rentang usia 35 - 50 tahun. 

Tujuan Barisan Sabilillah adalah mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia sesuai dengan landasan perjuangan 

mereka, yaitu Resolusi Jihad para ulama pada Oktober 1945. 

Gagasan pembentukan Barisan Sabilillah muncul dalam 

Kongres Umat Islam pada 7 - 8 November. Kongres itu 

melahirkan ulang partai Masyumi yang di zaman Jepang 

dibentuk oleh Jepang untuk menggantikan Madjelis Islam a’la 

Indonesia (MIAI). Setelah Masyumi lahir kembali, muncul 

gagasan untuk memperluas fungsi Masjoemi di bidang 

militer. Meskipun Masyumi telah mempunyai Barisan 

Hizbullah, para pemimpin Masyumi merasa perlu menambah 

kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan dengan 

melibatkan peran umat Islam secara lebih luas. Salah satunya 
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adalah melalui pembentukan Barisan Sabilillah. Barisan 

Sabilillah terbentuk secara luas di Jawa hingga ke desa-desa. 

Markas besarnya terletak di Malang. Di sana, K.H. Masjkur, 

Ketua Barisan Sabilillah, memimpin anak buahnya untuk 

bergerak ke Surabaya menghadapi tentara Sekutu pada 

November 1945. Mereka membawa bambu runcing, senapan 

hasil rampasan dari Jepang, dan bendera merah putih 

bertuliskan Arab “Laa ilaaha ilallah” berwarna putih pada 

bagian bendera berwarna merah dan “Muhammad 

Rasulullah” berwarna merah pada bagian bendera berwarna 

putih. Banyak cabang Barisan Sabilillah melebur ke Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) pada 1947 - 1948.  

 

Barisan Srikandi. Barisan wanita istimewa dari Fujinkai. Anggotanya 

dilatih di asrama-asrama dan mendapatkan pelajaran prkatik 

baris berbaris, bercocok tanam, memanah, tatakrama dan 

adat kewanitaan, bahasa Jepang, hingga cara memimpin 

Tonarigumi. 

 

Batig Slot. Keuntungan yang diraih oleh pemerintah Kolonial Belanda; 

surplus anggaran. Sejak tahun 1799 sampai 1903, 

perbendaharaan Hindia Belanda merupakan bagian dari 

Negeri Belanda. Sejak penerapan sistem tanam paksa pada 

1831, transfer batig slot (surplus anggaran) berkala dilakukan 

dari perbendaharaan Hindia ke Belanda. 
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Bekel. Orang yang memegang hak sewa atas tanah dari pemegang 

sawah lungguh (tanah jabatan); Penebas pajak pada tanah 

apanage (lungguh). 

 

Berita Gunseikanbu. Warta berisi undang-undang dan beberapa 

maklumat dari pemerintah pendudukan militer. Warta ini 

disebarkan hingga ke plosok Jawa dengan kereta api melalui 

cabang-cabang barisan propaganda dan agen-agen surat 

kabar yang dikontrol Djawa Shinbunkai. 

 

Bestuurhervormingwet. Merujuk pada Undang-Undang 

Pembaharuan Pemerintah kolonial Belanda. 

 

Bestuursakademie. Akademi Pemerintahan pada masa kolonial 

Belanda. 

 

Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bahasa Sansekerta berarti “Berbeda-

beda tetapi tetap satu atau persatuan dalam keragaman”. 

Frasa ini dikatakan oleh Empu Tantular pada abad ke-15. 

Muh. Yamin menjadi tokoh yang pertama mengusulkan 

kepada Sukarno agar semboyan Bhinneka Tunggal Ika 

dijadikan semboyan negara. Kalimat Bhineka Tunggal Ika 

kemudian disampaikan oleh Yamin dalam sidang BPUPKI 

pada Mei 1945. Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh 

pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. 
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Bijeenkomst Federaal Overleg (BFO). Atau Perhimpunan 

Musyawarah Federal merupakan komite yang dibentuk oleh 

Pemerintah Belanda, para pemimpin 6 negara federal 

(Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatera 

Timur, dan Sumatera Selatan), dan pemimpin sembilan 

daerah berstatus istimewa (Jawa Tengah, Riau, Bangka-

Belitung, Kalimantan Barat, Banjar, Dayak Besar, Kalimantan 

Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur) pada 

Mei 1948 di Bandung. Penentuan status masing-masing 

wilayah tersebut berdasarkan besar-kecilnya jumlah 

penduduk. Makin besar jumlah penduduknya, makin besar 

derajat pemerintahannya. BFO memiliki akar pembentukan 

dari Perjanjian Linggajati pada November 1946. Hasil 

perjanjian memuat kesepakatan Indonesia dan Belanda untuk 

membentuk suatu negara demokrasi federal berdaulat yang 

bernama Republik Indonesia Serikat (RIS). Di dalam RIS itu 

termasuk pula Republik Indonesia yang berkedudukan di 

Jakarta. Van Mook, Kepala Pemerintah Belanda di Indonesia, 

melihat peluang untuk memperlemah Republik Indonesia 

melalui perjanjian ini. Langkah awal Van Mook ialah 

mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil kelompok di luar 

Republik Indonesia, antara lain Indonesia Timur, Kalimantan, 

Jawa Barat, dan Sumatera. Pertemuan itu berlangsung di 

Denpasar, Bali, pada Desember 1946. Van Mook berhasil 

membentuk negara federal pertama, yaitu Negara Indonesia 

Timur (NIT). Secara berturut-turut, negara federal dan daerah 
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istimewa lainnya bermunculan hingga berjumlah 15. Langkah 

berikutnya Van Mook adalah berupaya menyingkirkan 

Republik Indonesia dari perundingan-perundingan lanjutan 

antara Belanda dan RIS, meskipun tak semua anggota BFO 

berdiri di pihak Van Mook. Ide Anak Agung Gde Agung, 

perwakilan NIT, dan beberapa orang dari Pasundan menolak 

rencana Van Mook. Dari segi pelaksanaan pemerintahan, 

hanya dua negara federal yang bisa bertahan dan berjalan. 

Disebabkan hal itu, upaya Van Mook menyingkirkan Republik 

Indonesia gagal. Memasuki 1950-an, negara-negara federal 

dan daerah istimewa BFO membubarkan diri dan 

menyatakan bergabung ke Republik Indonesia. 

 

Bintang Hindia, Jurnal. Jurnal yang dipimpin dr. Abdul Rivai, seorang 

Minangkabau, sarjana lulusan Dokter Jawa di Weltevreden. 

Jurnal ini memuat gagasan pembebasan bangsa Indonesia 

lewat pendidikan kaum priyai. Diterbitkan pertama kali di 

Belanda pada 1902. Bintang Hindia diedarkan Di Indonesia 

dan dibaca luas oleh kalangan elit Indonesia sebelum 

penerbitannya berhenti pada 1906. 

 

Bintang Timoer, Surat Kabar. Harian yang diterbitkan oleh Parada 

Harahap di Jakarta pada 1926. Harian ini berhaluan nasionalis 

dan mencoba bersikap obyektif mengenai perbedaan 

pendapat antara orang-orang Islam dan kaum nasionalis. 
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Boedi Oetomo. Organisasi yang berdiri pada 20 Mei 1908, sebagai 

salah satu imbas dari penerapan Politik Etis 1901, dengan 

tokoh pemrakarsa Mas Wahidin Soedirohoesodo. Organisasi 

ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

Jawa melalui ilmu pengetahuan. Setelah Tjipto 

Mangoenkoesoemo menarik diri dari organisasi ini, 

bangsawan Jawa mendominasi gerakan dan selanjutnya 

gerakan organisasi ini lebih mengarah pada pengangkatan 

budaya Jawa. Pendirian Boedi Oetomo juga dianggap sebagai 

fase awal pergerakan nasional Indonesia. 

 

Boikot. Menolak Bekerjasama. 

 

Borneo Simboen, Majalah. Surat kabar yang sebelumnya bernama 

Kalimantan Raya. Surat kabar ini dipimpin oleh A. A. 

Hamidhan dan berpusat di Banjarmasin. Surat kabar ini terdiri 

dari emapt halaman, dua halaman ditulis dengan bahasan 

Indonesia dan tulisan latin, sedangkan dua halaman lainnya 

ditulis dengan huruf Kanji. 

 

Bucho. Kepala departemen. 

 

Bumiputra. Anak negeri atau penduduk asli suatu wilayah. 

 

Bundanco. Komandan regu dalam kepangkatan Peta. 
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Bunkakai. Kelompok kerja (kelompok kecil), bagian dari BPUPKI. 

 

Burhanuddin Mohammad Diah. Tokoh pers, pejuang kemerdekaan, 

diplomat dan pengusaha yang lahir di Kutaraja (Banda Aceh) 

pada tanggal 7 April 1917. Burhanuddin menjalani pendidikan 

di HIS, kemudian melanjutkan ke Taman Siswa di Medan. 

Keputusan ini diambilnya karena ia tidak mau belajar di 

bawah asuhan guru-guru Belanda. Pada usia 17 tahun, 

Burhanuddin hijrah ke Jakarta dan belajar di Ksatriaan 

Instituut (sekarang Sekolah Ksatrian). Burhanuddin memilih 

jurusan jurnalistik dan belajar tentang bidang kewartawanan. 

Setelah tamat sekolah, Burhanuddin kembali ke Medan dan 

menjadi redaktur harian Sinar Deli. Satu setengah tahun 

kemudian ia kembali ke Jakarta dan bekerja di harian Sin Po 

sebagai tenaga honorer. Kemudian ia pindah ke Warta Harian 

dan tujuh bulan kemudian koran tersebut dibubarkan karena 

dianggap membahayakan keamanan. Burhanuddin kemudian 

mendirikan usahanya sendiri, bulanan Percaturan Dunia. 

Pada masa pendudukan Jepang, Burhanuddin bekerja di 

Radio Hosokyoku sebagai penyiar siaran bahasa Inggris. Pada 

saat yang sama ia merangkap bekerja di harian Asia Raja. 

Pada akhir September 1945, setelah Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia, ia bersama sejumlah rekan 

berusaha mengambil alih percetakan Jepang Djawa Shimbun 

Sha yang menerbitkan harian Asia Raja. Pada 1 Oktober 

1945, B.M. Diah mendirikan harian Merdeka dan menjadi 
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pemimpin redaksi. Ia memimpin surat kabar ini hingga akhir 

hayat, meskipun lebih banyak menangani PT. Masa Merdeka, 

penerbit Harian Merdeka. pada April 1945, Burhanuddin 

mendirikan koran berbahasa Inggris, Indonesian Observer. 

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1959, B.M. Diah 

menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Cekoslowakia 

dan Hongaria. Kemudian ia dipindahkan ke Inggris, lalu ke 

Thailand. Periode 1966 - 1968 ia menjabat menteri 

penerangan. Setelah itu, ia menjadi anggota DPR dan anggota 

DPA. Dalam pemerintahan ia juga pernah menjabat sebagai 

Menteri Penerangan dalam kabinet Ampera I masa kerja 25 

Juli 1966 - 17 Oktober 1967 dan Menteri Penerangan dalam 

kabinet Ampera II masa kerja 17 Oktober 1967—6 Juni 1968. 

Ketika pemerintah Orde Baru memutuskan untuk mengubah 

sebutan Tionghoa menjadi Cina dan Republik Rakyat 

Tiongkok menjadi Republik Rakyat Cina, Harian Merdeka 

bersama Harian Indonesia Raya menjadi satu-satunya pers 

yang gigih tetap mempertahankan istilah Tionghoa dan 

Tiongkok. B.M. Diah meninggal dunia di Jakarta, 10 Juni 1996. 

Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan 

Kalibata, Jakarta Selatan.   

 

-C- 

 

Central Sarekat Islam (CSI). Didirikan pada 1915 berkedudukan di 

Surabaya. Tujuan CSI adalah memajukan, membantu, dan 
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memelihara kerja sama antara SI lokal. Pengurus CSI terdiri 

atas H. Samanhudi sebagai ketua kehormatan, Tjokroaminoto 

sebagai ketua, dan Gunawan sebagai wakil ketua. Semua SI 

lokal merupakan anggota CSI. Pada 19 Maret 1916, CSI baru 

diakui pemerintah dengan syarat wajib mengawasi tindakan-

tindakan pengurus dan SI lokal.  

 

Chairil Anwar. Pelopor Angkatan 45 yang dikenal urakan. Ia 

dilahirkan pada 26 Juli 1922 di Medan Sumatera Utara dari 

ayah bernama Toeloes dari Kenegarian Taeh 50 Koto dan Ibu 

bernama Saleha. Chairil adalah kemenakan dari Sutan Sjahrir. 

Chairil aktif terlibat dalam perjuangan bawah tanah yang 

dipimpin Sjahrir. Jiwa pemberontaknya sudah terlihat sejak 

remaja, Chairil memutuskan keluar dari MULO dan hijrah ke 

Batavia. Chairil Anwar dalam karya-karyanya membawa 

perubahan revolusioner bagi sastra Indonesia. Bentuk dan 

irama sajak-sajaknya tidak patuh pada aturan Pujangga Baru. 

Sajak-sajaknya membuat ia dijuluki sebagai “Binatang 

Jalang”. Chairil mulai dikenal sebagai penyair setelah sajaknya 

yang berjudul Aku (ditulis pada 1943) dimuat dalam Panji 

Pustaka, pada 1945 tetapi judulnya diganti menjadi 

Semangat untuk menghindari sensor. Karya Chairil Anwar 

banyak muncul pada zaman Jepang, seperti Aku dan 

Diponegoro yang melambarngkan perlawanan dan rasa 

nasionalisme atas bangsa yang masih terjajah. HB Jassin 

mencatat Chairil Anwar telah menulis puisi dan prosa 72 
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sajak asli (satu dalam bahasa Belanda), 2 saduran, 11 sajak 

terjemahan, 7 prosa asli (satu dalam bahasa Belanda), dan 4 

prosa terjemahan. HB Jassin menyematkan Chairil Anwar, 

Asrul Sani, dan Rivai Apin sebagai pelopor Angkatan 45. 

Rosihan Anwar orang yang pertama melekatkan nama 

Angkatan 45 kepada Chairil Anwar dan kawan-kawan pada 

1948. Karya-karya Chairil diterjemahkan ke dalam berbagai 

bahasa asing seperti Inggris, Jerman, dan Spanyol. Pada 28 

April 1949 dalam usia 27 tahun Chairil Anwar meninggal. Ia 

dimakamkan di Pemakaman Karet Bivak Jakarta. 

 

Chairul Saleh. Lahir di Sawahlunto, Sumatera barat pada 13 

September 1916. Chaerul Saleh bersama dengan Adam Malik, 

Pandu Wiguna, dan Maruto Nitimihardjo bergabung dalam 

gerakan bawah tanah yang dipimpin Sutan Syahrir pada masa 

pendudukan Jepang. Chaerul Saleh dan Sukarni merupakan 

golongan pemuda yang menolak menjalin kerja sama dengan 

Jepang dalam perjuangan meraih kemerdekaan pada Kongres 

Pemuda Mei 1945. Mereka bermaksud membentuk suatu 

gerakan Angkatan Baru Indonesia yang digerakan oleh 

pemuda dari Asrama Menteng 31. Ketika mendengar 

kekalahan Jepang, Chaerul Saleh bersama para pemuda 

mendesak Sukarno dan Hatta untuk memproklamasikan 

kemerdekaan, tetapi Sukarno dan Hatta menolak. Para 

pemuda kemudian membawa Sukarno Hatta ke 

Rengasdengklok pada 16 Agstus 1945. Chaerul Saleh menjadi 
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anggota PPKI wakil golongan pemuda, walaupun kemudian 

keluar dari PPKI karena menganggap PPKI adalah buatan 

Jepang. Ia bergabung dengan Komte Van Aksi yang didirikan 

oleh Tan Malaka pada Januari 1946 untuk mewadahi 

berbagai badan perjuangan. Chaerul Saleh terlibat sebagai 

penggerak peristiwa 3 Juli yang menentang hasil Konferensi 

Meja Budar dan menyebabkan ia ditangkap dan dipenjara. 

Chaerul Saleh menjadi salah satu tokoh Partai Murba pada 

1950 dan menjadi ketua MPRS pada 1960 hingga 1966. Ia 

dipercaya sebagai menteri pada masa Demokrasi Terpimpin. 

Chaerul Saleh menyampaikan ide negara kepulauan dan 

batas teritorial laut 12 mil dari garis pantai. Gagasannya ini 

kemudian menjadi bagian dari Deklarasi Djuanda 13 

Desember 1957. Pada saat peristiwa 30 September 1965 

meletus, Chaerul Saleh tengah berada di Peking, Cina, tetapi 

Suharto kemudian menangkapnya pada 18 Maret 1966 tanpa 

proses peradilan. Ia meninggal pada 8 Februari 1967 dengan 

status tahanan politik. 

 

Charles Adriaan Van Ophuijsen. Adalah seorang ahli bahasa 

berkebangsaan Belanda dan peletak dasar sistem ejaan baru 

bahasa Melayu. Ia lahir di Solok, Sumatera Barat pada 1856. 

Ia dikenal sebagai sosok yang sangat gemar mempelajari 

berbagai bahasa dari suku-suku yang ada di Hindia Belanda 

ketika itu. Sosoknya mulai populer ketika pada 1896, ia 

bersama dengan Engku Nawawi gelar Soetan Ma’moer dan 
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Moehammad Taib Sutan Ibrahim menyusun sebuah ejaan 

baru untuk menggantikan ejaan bahasa Melayu. Pedoman 

tata bahasa ini kemudian dikenal dengan nama Ejaan van 

Ophuijsen. Pada 1901, Ejaan pengganti ejaan bahasa Melayu 

resmi diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Di tahun 1879, 

ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul, Kijkjes in Het 

Huiselijk Leven Volkdicht (Pengamatan Selintas Kehidupan 

Kekeluargaan Suku Batak) dan Maleische Spraakkunst (Tata 

Bahasa Melayu). Atas jasanya tersebut, pada tahun 1904 

Pemerintah Hindia Belanda memberikan penghargaan 

berupa gelar Profesor dalam bidang ilmu bahasa dan 

kesusastraan Melayu di Universitas Leiden, Belanda. Van 

Ophuijsen meninggal pada 1917 dan meninggalkan banyak 

karya yang kemudian menjadi wadah bagi perkembangan 

dunia sastra di Indonesia. Kemudian di tahun 1947, mulai 

diberlakukan ejaan Soewandi, yang sebagian besar masih 

menggunakan kaidah-kaidah ejaan milik Ophuijsen. 

 

Charles Olke Van Der Plas. Adalah administratur yang menduduki 

berbagai jabatan pemerintahan pada masa kolonial Hindia 

Belanda. Pada masa pendudukan Belanda, ia pernah 

ditugaskan untuk menjadi Gubernur Jawa Timur. Masa 

jabatannya berakhir karena pada 1942 tentara Jepang 

berhasil mengalahkan kekuatan tentara Belanda di Hindia-

Belanda. Hal ini membuat tentara-tentara Belanda beserta 

Pemerintah Kolonial Belanda diharuskan mengangkat kaki 
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dari Hindia-Belanda, termasuk Van der Plas. Selanjutnya, Van 

der Plas pergi ke Australia. Di sana, ia ditunjuk menjadi Ketua 

Komisi Hindia-Belanda untuk Australia dan New Zealand. 

Komisi yang ia pimpin itu ditujukan untuk mengamati dan 

melakukan tindakan mata-mata terhadap aktivitas Jepang di 

Hindia-Belanda. Selain itu, komisi tersebut juga berjuang 

untuk mengusir pemerintahan militer Jepang dari wilayah 

Hindia-Belanda. Ketika saat yang ditunggu seluruh 

Pemerintah Kolonial Belanda tiba, akhirnya Jepang sudah 

menyerah dan kalah dalam Perang Dunia II. Secara otomatis, 

wilayah yang ditaklukkan Jepang menjadi milik sekutu. Van 

der Plas berpikir keras guna mengembalikan kekuasaan 

Belanda di Indonesia. Pada akhirnya, Van der Plas kembali ke 

Pulau Jawa pada Oktober 1945 dengan kedok mendampingi 

tentara sekutu. Kenyataanya, ia memanfaarkan situasi 

tersebut untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan 

ulama-ulama Islam serta bangsawan supaya mereka dapat 

menerima kembali Belanda di Indonesia. Selanjutnya, ia 

bertindak sebagai tangan kanan Van Mook selaku Letnan 

Gubernur Jenderal Hindia-Belanda. Ia mengemban beberapa 

tugas sampai pengakuan kedaulatan pada Desember 1949. 

 

Chokai. Rukun Kampung atau rukun warga yang terdiri atas lima atau 

enam tonarigumi (RT). Merupakan alat Jepang untuk 

mengontrol keadaan setiap kampung serta memobilisasi 
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sumber daya alam dan manusia guna kepentingan perang 

mereka. 

 

Commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervorminge. 

Komisi untuk Menyelidiki dan Mempelajari Perubahan-

Perubahan Ketatanegaraan. Komisi ini dibentuk pada 14 

September 1940. Komisi ini dikenal dengan nama Komisi 

Visman, diketuai oleh Dr. F.H. Visman. Pembentukan komisi 

ini tidak mendapat sambutan dari anggota-anggota 

Volksraad, bahkan anggota GAPI terang-terangan 

menyatakan tidak setuju. Ketidaksetujuan di kalangan kaum 

pergerakan disebabkan pengalaman, Pengalaman tersebut 

adalah komisi-komisi yang dibentuk Belanda tidak akan 

membawa hasil yang menguntungkan bagi Indonesia. 

 

Corps Opleiding Voor Reserve Officieren (CORO). Sekolah perwira 

cadangan terdiri atas tiga unit, masing-masing unit dibentuk 

untuk tiga golongan yaitu Eropa, Pribumi dan calon perwira. 

CORO. Bberlokasi di Bandung.  

 

Cudanco. Pangkat komandan PETA yang mengacu pada koamdan 

kompi. 

 

Cultuur Stelsel (Sistem Tanam Paksa): Secara harfiah berarti kultivasi 

atau Sistem Budidaya Tanaman. Cultuur Stelsel adalah 

perangkat peraturan mengenai sistem budidaya tanaman 
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yang diciptakan oleh Gubernur Jenderal Johannes van Den 

Bosch pada 1830. Sistem ini mengatur kewajiban setiap desa 

agar menyisihkan 20% lahan pertaniannya untuk ditanami 

tanaman ekspor seperti kopi, tebu dan nila. Hasil tanamanya 

dijual kepada pemerintah dengan harga yang telah 

disepakati. Bagi penduduk desa yang tidak memiliki tanah 

berkewajiban mengganti dengan melakukan kerja pada 

kebun-kebun milik pemerintah selama 75 hari dalam 

setahun. Ketentuan tersebut sebagai pengganti pajak yang 

harus dibayarkan desa maupun rakyat kepada pemerintah. 

Tujuan cultuur stelsel adalah untuk mengisi kekosongan kas 

negara dan defisit anggaran dengan mengumpukan 

komoditas ekspor dan menjualnya di pasar internasional. 

Pada kenyataannya sistem ini ternyata mengalami banyak 

penyimpangan besar. Lahan di daerah yang terkena 

kewajiban cultuur stelsel pada praktiknya menyakup seluruh 

wilayah tersebut. Selain itu daerah-daerah yang terkena 

kewajiban ini tetap dipungut pajak. Penduduk yang tidak 

memiliki lahan wajib bekerja setahun penuh. Oleh karena 

penyimpangan dan eksploitasi luar biasa atas Hindia Belanda 

pada periode Cuultuur Stelsel para sejarawan kemudian 

mengartikan Cultuur Stelsel sebagai Sistem Tanam Paksa. 

Sistem Tanam Paksa berakhir setelah muncul kritik keras di 

negeri Belanda. Sistem ini secara resmi dihapus pada 1870, 

tetapi sistem tanam paksa masih dilakukan pada perkebunan 

kopi di luar Jawa. 
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Cuo Sangi-In. Badan Pertimbangan Pusat yang didirikan pada 5 

September 1943. Badan ini berada di bawah Saiko Shikikikan 

dan bertugas mengajukan usul kepada pemerintah dan 

menjawab pertanyaan pemerintah mengenai masalah politik 

dan menyerankan tindakan yang perlu dilakukan pemerintah 

militer 

 

-D- 

 

Dai Nippon Teikoku. Kekaisaran Jepang Raya. 

 

Dai Nippon. Sebutan untuk Jepang Raya. 

 

Dai Toa. Istilah dalam bahasa Jepang untuk istilah Asia Timur Raya. 

 

Dai Tooa Sensoo. Sebutan Jepang untuk Perang Pasifik 

 

Daidan. Batalyon, istilah dalam bahasa Jepang. 

 

Daidanco. Pangkat dalam peta yang mengacu pada komandan 

batalyon. 

 

Dalat. Sebuah kota di daerah pegunungan di Vietnam Selatan. Pada 

perang Asia Timur Raya kota ini menjadi markas komando 

tertinggi wilayah Asia Tenggara yang dipimpin oleh Marsekal 

Terauchi Hisaichi. Di markas komando ini Ir. Sukarno, Drs. 
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Moh. Hatta, dan dr. Radjiman, melaporkan selesainya tugas 

BPUPKI pada 15 Agustus 1945. 

 

Darsono. Terlahir dengan nama Raden Darsono Notosudirdjo. Adalah 

tokoh Sarekat Islam (SI) yang juga pernah menjabat sebagai 

ketua Partai Komunis Indonesia pada 1920 - 1925. Ia 

dilahirkan di Pati Jawa Tengah pada 1897 dan meninggal di 

Semarang pada 1976. Awalnya ia adalah seorang wartawan 

dan editor pada Sinar Hindia (1921), kemudian bergabung 

dengan Sarekat Islam dibawah pimpinan Tjokroaminoto di 

Surabaya. Darsono tertarik dengan ide-ide komunisme yang 

dibawa oleh Sneveliet. Darsono bersama Semaoen dan 

Alimin, pindah ke Semarang dan menjadi pemimpin SI 

Afdeeling Semarang. Pada saat yang bersamaan mereka 

bergabung dengan ISDV yang menyebabkan  ketegangan 

dengan SI, sehingga memunculkan istilah SI Merah dan SI 

Putih pada 1920. Anggota SI yang juga anggota ISDV seperti 

Darsono keluarga dari SI. Pada 1920 ISDV berubah menjadi 

Partai Komunis Hindia (PKH) dan memutuskan mengangkat 

Darsono sebagai ketua. Darsono menyampaikan pidato 

dalam Kongres Comunist Partij pada November 1921. Ia 

dicalonkan sebagai anggota Tweede Kamar (Majelis Rendah) 

pada 1929, tetapi gagal. Darsono dengan kedudukanya 

sebagai petinggi PKI melakukan agitasi berbagai protes dan 

pemogokan. Pada masa selanjutnya Darsono mundur dari 

aktivitas politik.  
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Datuk Tumenggung. Bernama asli Lanjumin Datuk Tumenggung. Ia 

adalah seorang jurnalis surat kabar Bintang Timorer. Ia juga 

merupakan anggota Volksraad dan patih di Betawi. Ia 

menggunakan nama Nitinegoro sebagai nama samaran dalam 

tulisan-tulisannya di berbagai surat kabar.  Datuk 

Tumenggung adalah pemilik percetakan  De Evolusi. Pada 

1917 ia mendirikan surat kabar Neratja  dan mengangkat 

Abdoel Moeis sebagai pemimpin harian.  Pada awalnya 

Neratja  ditujukan sebagai surat kabar yang netral yang 

menjembatani pemerintah dengan Centraal Sarekat Islam 

yang tengah bertikai. Abdoel Moeis membawa Neratja  

sebagai oposisi pemerintah dan menjadikannya sebagai 

onderbouw SI. Akibatnya Abdoel Moeis diberhentikan 

sebagai pemimpin Neratja dan ditunjuklah Agus Salim untuk 

menggantikannya.  

 

De Facto.  Mengacu pada keadaan sebenarnya namun tidak diakui 

secara hukum. 

 

De Graeff.  Andires Cornelis Dirk De Graeff adalah gubernur Jenderal 

Hindia Belanda yang memerintah pada 7 September 1926  

hingga 11 September 1931. De Graeff lahir di Den Haag pada 

7 Agustus 1872 dan meninggal di Den Haag pada 24 April 

1957. De Graeff menghadapi masa pergerakan nasional 

Indonesia dalam masa pemerintahannya. Ia mengambil 

tindakan represif terhadapa tokoh-tokoh pergerakan. 
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Pemerintahannya diantaranya menjebloskan Sukarno dan 

para pemimpin PNI ke penjara Sukamiskin Bandung dan 

melakukan pengawasan dan pelarangan terhadap organisasi-

organisasi pergerakan dan politik. De Graeff mundur dari 

jabatan Gubernur Jenderal di tengah resesi ekonomi atau 

malaise melanda dunia termasuk Hindia Belanda. 

 

De Jonge. Gubernur Jenderal Hindia Belada yang menjabat pada 12 

September 1931 - 16 September 1936. Bonificius Cornelis De 

Jonge lahir di Den Haag pada 22 Januari 1875 dan meninggal 

di Zeist pada 24 Juni 1957.  De Jonge dikenal sebagai 

gubernur  jenderal yang keras, kejam, dan anti terhadap 

pergerakan dan nasionalisme Indonesia.  De Jonge tak segan 

bertindak represif terhadap pergerakan menuju 

kemerdekaan. Ia  menangkap dan membuang Hatta dan 

Sjahrir kesebagai pemimpin PNI Baru ke Boven Digul. De 

Jonge juga berusaha mengintervensi Volksraad dengan 

mengkerdilakan perannya dalam pemerintahan.  Ia juga 

dikenal sebagai gubernur jenderal yang tak segan melakukan 

pemberangusan dan pembrederal pers yang mendukung 

pergerakan kemerdekaan. Ia terkenal dengan kalimatnya 

“Kita sudah berada di Hindia selama 300 tahun, kita pasti 

harus bisa berada di sini selama 300 tahun lagi.”  

 

De Jure.  Menurut hukum atau dengan hak yang sah sementara. 
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De Zeven Provincien. Kapal angkatan laut Kerjaaan Hindia Belanda. 

Di atas kapal ini terjadi pemberontakan oleh pelaut Indonesia 

dan Belanda pada 5 Februari 1933 di lepas pantai Sumatera 

dekat Sabang. Pemberontakan di atas kapal De Zeven 

Provincien merupakan bentuk protes terhadap keputusan 

pemerintah Hindia Belanda menurunkan gaji pegawai Hindia 

Belanda sebesar 17% pada 1 Januari 1933 oleh Gubernur 

Jenderal De Jonge. Peristiwa di atas kapal ini sebagai reaksi 

atas pemogokan umum yang digelar para pelaut Indonesia 

dan Belanda di Surabaya pada 27 Januari 1933. Pemerintah 

Hindia Belanda berdalih penurunan gaji tersebut sebagai 

upaya mengatasi kekurangan anggaran negara akibat krisis 

ekonomi yang melanda dunia. Pemberontakan De Zeven 

Provincien dipimpin oleh Paraja dan Gosal (Indonesia) serta 

Boshart dan Dooyeweerd (awak kapal Belanda). 

Pemberontakan dimulai pada 4 Februari pada pukul 22.00. 

para pelaut mengambil alih kapal dari para perwira Belanda. 

Pemimpin pemberontakan memberikan pengumuman resmi 

pada 5 Februari 1933 bahwa De Zeven Provincien telah 

diambil-alih dan bertolak menuju Surabaya. Pemerintah 

segera mengirimkan kapal Goundenleeuw untuk menaklukan 

De Zeven Provincien. Pada 10 Februari 1933 saat memasuki 

Perairan Selat Sunda, De Zevem Provincien dihadang oleh 

Kapal Perang Java dipimpin oleh van Dulm, kapal torpedo 

Piet Hien dan Evensten serta sebuah pesawat pembom 

Dornier. Setelah De Zeven Provincien menolak menyerah, 
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Dornier menjatuhkan beberapa bom di atas geladak De Zeven 

Provincien. Akibat serangan ini 20 pelaut Indonesia dan 3 

pelaut Belanda tewas. Sebanyak 545 awak Indonesia dan 81 

Belanda ditahan, diadili, dan dijatuhi hukuman. Para pelaut 

pemberontak De Zeven Provincien ditahan di Pulau Onrust, 

utara Jakarta. Sepanjang tahun 1933 koran-koran di Hindia 

Belanda memuat berita De Zeven Provincien mulai dari 

kronoligi pemberontalan, pengadilan, dan hukuman, hingga 

berbagai analisis. ISDV (Indische Sociaal Democtatische 

Vereeniging) yang merupakan cikal bakal Partai Komunis di 

Indonesia dituduh menjadi dalang pemogokan di Surabaya 

dan pemeberontakan De Zeven Provincien. 

 

Dewan Kota praja (Gemeente Raad). Badan perwakilan tingkat kota 

praja yang anggotanya dipilih dengan masa kerja empat 

tahun. Menurut Kiesordonnantie (Ordonansi tentang 

Pemilihan) yang dikeluarkan 1 Januari 1908, mereka yang 

memiliki hak untuk memilih adalah laki-laki, kawula Belanda 

(Nederlandsche-onderdaan), minimal usia 21 tahun, dapat 

membaca-menulis bahasa Belanda (untuk pemilih bumiputra 

harus menguasai bahasa Melayu dan bahasa daerah sesuai 

domisili), berdomisili di kota praja tersebut, dan membayar 

pajak pendapatan minimal sebesar 300 gulden per tahun. 

Syarat menjadi anggota Dewan Kota praja tidak jauh 

berbeda, kecuali harus berumur minimal 25 tahun dan 

menguasai bahasa Belanda dengan baik. Anggota warga 
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bumiputra yang peranannya menonjol dalam kegiatan Dewan 

Kota praja Batavia adalah Mohammad Husni Thamrin, 

anggota Dewan selama 1919 - 1927. Thamrin juga pernah 

menjadi anggota Badan Pekerja Harian dari Dewan Kota praja 

(College van Burgemeester en Wethouders). Pembentukan 

sejumlah gemeente (kota praja) di kota-kota besar di Jawa 

adalah implementasi dari Ordonansi Dewan-Dewan Lokal 

(Locale Raden Ordonnantie) peraturan tersebut dimuat 

dalam Staatsblad van Nederlandsche Indie 1905 No. 81. 

Peraturan ini merupakan salah satu peraturan yang 

berhubungan dengan desentralisasi. Desentralisasasi adalah 

konsekuensi dari Politik Etis (Etische Politiek) yang gencar 

disuarakan sejak akhir abad ke-20. Bagi pendukung politik 

etis, desentralisasi diartikan sebagai desentralisasi dari Den 

Haag ke Batavia, dari Batavia ke daerah-daerah lain di Hindia 

Belanda, dan dari Belanda kepada Bangsa Indonesia. Sebuah 

gemeentee diperintah oleh seorang walikota (burgemeester) 

yang dalam tugas-tugasnya didampingi oleh sebuah Dewan 

Kota praja (Gemeente Raad). 

 

Dewi Sartika. Lahir pada 4 Desember 1884 di Bandung, ayahnya 

adalah Raden Rangga Soemanagara. Dewi Sartika 

mengenyam pendidikan di Eerste Klasse School.  Ia membuka 

kelas untuk pendidikan anak perempuan berbekal ilmu dari 

sekolahnya. Dewi Sartika mengajar membaca, menulis, dan 

berhitung dengan tujuan menjadikan perempuan menjadi 
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sosok yang cerdas dan mandiri. Inspektur Pendidikan 

Bandung, C. Den Hammer menyarankan Dewi Sartika untuk 

menghadap Bupati Bandung Raden Martanegara. Dewi 

Sartika menyampaikan cita-citanya membuka sekolah khusus 

untuk perempuan bumiputra.  Pada 16 Januari 1904, 

“Sekolah Istri” didrikan di kompleks Pendopo Kabupaten 

Bandung. Pada 1905 sekolah ini dipindahkan ke Jalan 

Ciguriang, hingga kini masih dipergunakan sebagai tempat 

belajar sekolah Yayasan Dewi Sartika. Pada 5 November 

1910, Residen Priangan W.F.L. Boissevain membentuk 

perkumpulan Kautamaan Istri. Tujuannya mendukung 

Sekolah Istri yang kemudian diubah menjadi Sekolah 

Keutamaan Istri dan berkembang dengan pendirian sekolah 

di Sumedang, Garut, Cianjur, Tasikmalaya, dan Sukabumi. 

Pada 1929 sekolah Keutamaan Istri dibuah menjadi Sekolah 

Dewi Sartika. Pada masa pendudukan Jepang diubah menjadi 

sekolah rakyat. Dewi Sartika adalah seorang tokoh perintis 

pendidikan bagi kaum perempuan dan ditetapkan sebagai 

Pahlawan Nasional dari Jawa Barat oleh Pemerintah 

Indonesia pada 1966. 

 

Digulis. Sebutan untuk tahanan pemerintah kolonial Belanda yang 

diasingkan ke Boven Digul. 

 

Diniyah Putri. Perguruan khusus Putri yang dirintis oleh Zainuddin 

Labay dan kemudian dilanjutkan oleh Rahmah El-Yunusiah. 
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Perguruan Diniyah Putri pada awal berdirinya disebut Sekolah 

“Al-Madrasah Lil Banat” artinya sekolah khusus untuk anak 

perempuan. Pada zaman Belanda perguruan ini dikenal juga 

dengan sebutan “Diniyah School Putri”. Masyarakat Padang 

Panjang menyebutnya dengan “Sekolah Etek Amah” atau 

“Sekolah Menyesal”. Penamaan ini berdasarkan rasa 

penyesalan tidak belajar pada masa lampau, sehingga tidak 

tahu tulis baca. Sekolah “Al-Madrasah Lil Banat” ini berdiri 

pada 1 November 1923 dengan jumlah murid putri 71 orang. 

 

Dipa Nusantara Aidit. Adalah ketua  Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Dilahirkan di Tanjung Pandang Belitung, 30 Juli 1923 dan 

meninggal di Boyolali Jawa Tengah pada 22 November 1965. 

Pada 1940 ia pindah ke Jakarta dan menuntut ilmu pada 

Sekolah Dagang. Ia kemudian bergabung dalam Perhimpunan 

Demokratik Sosial Hindia Belanda yang kemudian menjadi 

Partai Komunis Indonesia. Interaksinya dengan para tokoh 

terkemuka membentuk pilihan ideologi politiknya. Aidit 

kemudian berhasil menjadi sekjen lalu ketua umum PKI. Ia 

membawa PKI sebagai  partai terbesar keempat di Indonesia 

pada Pemilu 1955, dan Partai Komunis ke-3 terbesar di dunia 

setelah di Rusia dan China. Ia mengembangkan organisasi 

onderbouw  PKI seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI, Lekra, 

dan lain-lain untuk meluaskan jaringan partainya. Hingga 

1965 PKI berkembang pesat. Pada 1965 terjadi Perstiwa 30 



NATION FORMATION (1900-1950) 

59 

 

September. Sebagai ketua PKI, Aidit diburu. Ia berhasil 

ditangkap di sekitar Boyolali Jawa Tengah.  

 

Dirdjoatmojo, R.. Adalah seorang tokoh pers bumiputra di zaman 

pemerintahan Hindia Belanda. R. Dirdjoatmojo menjadi salah 

satu pengurus surat kabar berbahasa Jawa dan Melayu 

bernama Djawi Kanda. Surat kabar Djawi Kanda ini sudah 

terbit sejak 1891 dibawah penerbit Albert Rusche & Co. Pada 

1900, R. Dirdjoatmojo ditunjuk menjadi editor surat kabar ini 

dan kemudian menjadi pimpinannya. Dibawah R. 

Dirdjoatmojo, Djawi Kanda lebih bersifat berpihak kepada 

negara-negara Timur dan memuat berita-berita tentang 

perkembangan negara-negara Timur. Surat kabar ini 

kemudian berhenti terbit pada 1919. Dalam pimpinan R. 

Dirdjoatmojo, surat kabar Djawi Kanda mendapatkan stigma 

sebagai surat kabar yang tidak mendukung pemerintahan 

Hindia Belanda. 

 

Dirk Fock.  Adalah gubernur jenderal Hindia Belanda pada 24 Maret 

1921 - 6 September 1926. Ia dilahirkan di Wijk bij Duurstede 

pada 19 Juni 1958 dan meninggal di Den Haag pada 17 

Oktober 1941. Fock merupakan tokoh yang mendukung 

kebijakan Politik Etis. Ia berpendapat bahwa pemerintah 

harus menyediakan pendidikan yang lebih baik bagi pribumi 

terutama di bidang administrasi. Selain itu menganjurkan 

irigasi, pembangunan jalan kereta api, pembelian kembali 
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tanah-tanah partikelir, pemberian kredit pertanian dan 

mendorong perkembangan industri. Sikapnya kepada kaum 

pergerakan bisa dibilang cukup toleran.   

 

Divisi Siliwangi. Siliwangi adalah divisi baru berupa penggabungan 3 

divisi asal Banten dan Jawa Barat: Divisi-I beroperasi di 

Keresidenan Banten dan Bogor dengan markas di Serang; 

Divisi-II di Keresidenan Jakarta dan Cirebon dengan markas di 

Linggarjati; dan Divisi-III di Keresidenan Priangan dengan 

markas di Bandung. Divisi Siliwangi bermarkas di 

Tasikmalaya.  

 

Dja Endar Muda. Lahir di Padang Sidempuan pada 1861. Ia adalah 

salah satu pelopor persuratkabaran di Sumatera. Namanya 

muncul pertama kali di Pertja Barat sebagai editor sekitar 

1894 - 1895. Dja Endar Muda adalah seorang pendidik, selain 

sebagai jurnalis. Ia adalah guru sekolah di Air Bangis, 

kemudian menjadi kepala sekolah di Batahan, Natal. Pada 

saat menjadi guru, ia menjadi editor korespondensi bagi 

jurnal pendidikan Soeloeh Pengadjar yang didirikan di 

Probolinggo pada 1887. Pada 1893 sepulang dari menunaikan 

ibadah haji, ia mendapatkan nama Haji Muhammad Saleh 

dan memutuskan pindah ke Kota Padang karena geliat pers 

pada masa itu memang lebih dinamis di Sumatera Barat, 

dengan Padang sebagai pusatnya. Dja menjadi salah satu 

dewan redaksi surat kabar Insulinde dan Tapian na Oeli. 
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Sepak terjangnya di Pertja Barat terutama terkenal akan 

tulisannya yang mengkritik para pangreh praja. Oleh karena 

itu, Dja Endar Muda disegani oleh para jurnalis lainnya, 

seperti wartawan Belanda di Sumatra Courant. Pertja Barat 

dipandang sebagai surat kabar yang peduli atas kemajuan 

penduduk pribumi dan mendorong masyarakat untuk 

mengejar pendidikan dan berorganisasi. Dja Endar Muda 

membeli percetakan Snelpersdrukerrij yang menerbitkan 

Insulinde.  Ia menjadi orang pertama di Sumatera yang 

memiliki percetakan surat kabar sekaligus sebagai editor dan 

redaksi. Pertja Barat tumbuh menjadi koran yang disegani. Ia 

kemudian menerbitkan Pemberita Atjeh (1906-1909), Warta 

Berita, dan Minnagkabau (1908). Pewarta Deli (Januari 1910) 

menjadi surat kabar pertama yang murni diterbitkan oleh 

bumiputera baik dalam permodalan, percetakan, maupun 

redaksi. 

 

Djago! Djago!, Surat Kabar. Surat kabar yang pertama kali terbit 

pada 8 Oktober 1923, oleh International Debating Club (IDC) 

di Padang Panjang Sumatera Barat. Slogan Koran ini ialah 

“Soerat Kabar Soera Merdeka Kaoem Melarat”. Surat kabar 

ini dikelola oleh Natar Zainoeddin selaku Pemimpin redaksi 

dan Arif Fadhilan selaku redaktur. Dalam edisi pertama 

disebutkan tujuan penerbitan yaitu memberitakan hal yang 

benar dan lurus, menyampaikan suara hati nurani rakyat dan 

membawa suara yang merdeka. Arif Fadlilah dalam edisi 
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perdana menyatakan bahwa Djago! Djago! adalah surat 

kabar kaum melarat yang selalu mendapat penindasan kaum 

modal dan sekuat tenaga akan membela kaum melarat dan 

mengupayakan kemerdekaan kam melarat dari berbagai 

penindasan. Pemilik surat kabar ini adalah Achmad Chatib 

yang juga menerbitkan Pemandangan Islam yang diterbitkan 

Sumatra Thawalib. Djago!Djago! merupakan organ IDC 

Padang Panjang beranggotakan para siswa dan guru muda 

Sumatra Thawalib. Djago!Djago! acapkali mengundang isu 

untuk diperdebatkan dalam terbitannya, misalnya mengenai 

budaya matriarkhi dalam pandangan Islam sehingga 

memunculkan perdebatan panjang dengan kaum adat di 

Minangkabau.  

 

Djaksodipoero. Adalah tokoh pemuda yang ikut aktif dalam 

pergerakan kepemudaan. Nama lengkapnya adalah Raden 

Tumenggung Soenardi Djaksodipoero. Ia aktif dalam 

organisasi Jong Java. Djaksodipoero  menyampaikan pidato 

berjudul “Rapak Lumuh” dalam Kongres Pemuda Pertama 30 

April—2 Mei 1926. Rapat Lumuh adalah hak perempuan 

untuk mengadu kepada hakim jika permintaannya untuk 

bercerai ditolak oleh suaminya. Djaksodipoero bersama 

Soegondom Soewirjom Goelarso, dan Abdoellah Sigit 

mendirikan Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) 

pada 1926, dan menjadikan Jl. Kramat No. 106 sebagai 

markasnya. Organisasi ini terisnpirasi oleh Perhimpunan 
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Indonesia yang didirikan Mohammad Hatta di Belanda pada 

1908.  

 

Djamaludin Adinegoro. Pelopor jurnalistik Indonesia. Adinegoro lahir 

pada 1904 di Talawi, Sumatra Barat dengan nama 

Djamaluddin. Ia mengawali pendidikannya di ELS pada 1911, 

kemudian melanjutkan ke HIS dan atas dorongan keluarga, 

Adinegoro dikirim ke Batavia untuk masuk ke STOVIA. Pada 

1926 Adinegoro pergi melawat ke berbagai negara Eropa. 

Setelah kembali ke tanah air, pada 1931 Adinegoro bekerja di 

harian Panji Pustaka, kemudian pindah ke Pustaka 

Deli (Medan). Pada 1942, Adinegoro dipercaya memimpin 

harian Sumatra Shimbun. Pada masa kemerdekaan, 

Adinegoro dipercaya sebagai wakil pemerintahan RI urusan 

penerangan di Sumatra. Pada 1947, Adinegoro bersama 

Soepomo, H. B. Jassin mendirikan Yayasan Dharma yang 

bertujuan untuk memajukan Indonesia dengan penerbitan 

dengan Mimbar Indonesia sebagai andalan. Adinegoro adalah 

salah satu jurnalis yang mendapatkan kesempatan meliput 

KMB di Den Haag pada 1949.  

 

Djawa Baroe, Majalah. Majalah yang diterbitkan di Jakarta oleh 

Djawa Shinbun Sha bekerjasama dengan harian Asia Raja. 

Awalnya majalah ini dipimpin oleh H. Nomoera, kemudian 

digantikan oleh S. Higashiguchi. Majalah ini diterbitkan antara 

awal 1943 hingga Agustus 1945. Majalah ini adalah alat 
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propaganda Jepang yang sangat mengandalkan gambar, 

bertujuan menampilkan kekuatan dan kehebatan Jepang 

dalam peperangan di Pasifik. Selain itu, majalah ini 

menampilkan berbagai artikel mengenai bentuk kerjasama 

politik antara kaum nasionalis Indonesia di Jawa, perkerutan 

orang Indonesia dalam mesin perang Jepang dan kebudayaan 

Jepang serta penerapannya di Indonesia. Djawa Baroe 

diterbitkan dua kali sebulan setiap tanggal 10 dan 25 dan 

memiliki oplah sekitar 20.000 eksemplar. 

 

Djawa Bo Ei Giyugun Kanbu Rensetai. Korps latihan pemimpin 

tentara sukarela Pembela Tanah Air di Jawa. Biasa juga 

disebut Renseitai. 

 

Djawa Eiga Kôsha. Perusahaan film Jawa yang dibentuk pada 

Oktober 1942 oleh Sendenbu dan dikepalai oleh Oya Sôichi, 

seorang kritikus film Jepang. Jawatan ini bertugas 

menerapkan kebijakan film di Jawa. 

 

Djawa Engeki Kyokai.  Sebuah wadah yang dibentuk Sendenbu pada 

1 September 1944 untuk mengawasi kelompok-kelompok 

teater di Jawa. 

 

Djawa Hōkōkai. Himpunan kebaktian Jawa yang dibentuk oleh 

Jepang pada 1 Maret 1944 sebagai pengganti Poetera. 

Pemimpin tertinggi dalam perkumpulan ini adalah 
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Gunseikanbu. Organisasi ini merupakan kumpulan dari 

Hōkōkai atau sejenis pekerjaan. Organisasi yang tergabung 

dalam Djawa Hōkōkai antara lain, Izi Hōkōkai (Himpunan 

Kebaktian Dokter), Kyoiku Hōkōkai (Himpunan Kebaktian 

Pendidik), Fujinkai (Organisasi Wanita). Anggotanya 

mencakup semua golongan masyarakat, termasuk golongan 

Tionghoa, Arab dan Indo-Eropa. Oragnisasi ini dikontrol 

langsung oleh Jepang. Djawa Hōkōkai memiliki cabang hingga 

tingkat tonarigumi (Rukun Tetangga) dan bertugas sebagai 

pengerah atau mobilisator barang yang berguna untuk 

kepentingan perang. 

 

Djawa Hôsô Kanrikyoku. Biro pengawas siaran Jawa, Didirikan pada 

Oktober 1942 di bawah pimpinan Tomabechi. Tugas dari biro 

ini adalah melakukan siaran domestik yang pengelolaannya 

dipercayakan kepada NHK, Siaran Radio Jepang. Biro ini 

memiliki cabang-cabang di kota-kota besar di Jawa, seperti di 

Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Malang, 

Surabaya, Semarang dan Jakarta. 

 

Djawa Shinbun Sha, Surat Kabar. Surat kabar berbahasa Jepang yang 

diterbitkan oleh pemerintah Jepang di Jawa. Surat kabar ini 

didirikan pada 8 Desember 1942 di Jakarta. Dipimpin oleh 

Suzuki Bunshiro dan merupakan salah satu sumber 

pemberitaan bagi semua surat kabar di Jawa. 
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Djawa Shinbunkai. Serikat persuratkabaran di bawah pemerintahan 

militer Jepang di Jawa yang didirikan pada Desember 1942. 

Serikat ini dipimpin oleh Suzuki Bunshiro. Tugasnya adalah 

mengelola dan mengatur penerbitan surat kabar di Jawa. 

 

Doktor Mochtar, Peristiwa. Peristiwa merebaknya wabah tetanus 

kepada ratusan Romusha di Jawa akibat vaksin yang 

terkontaminasi. Peristiwa ini terjadi pada November 1944. 

Profesor Doktor Mochtar dari Eijkman Institute, yang 

merawat banyak korban wabah tetanus, menuduh para 

militer Jepang sebagai penyebab tragedi tersebut karena 

mempersiapkan vaksin secara gegabah. Pihak Kompeitai 

turun tangan dan balik menuduh dr. Mochtar sengaja 

menyebarkan vaksin yang terkontaminasi untuk mencegah 

romusha bekerja untuk Jepang. Ia ditangkap dan 

dipenjarakan selama sembilan bulan kemudian digantung. 

 

Dokuritsu Jumbi Cosakai. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), disingkat Badan 

Penyelidik. Dibentuk berdasarkan janji Perdana Menteri Koiso 

yang dilantik pada 28 Mei 1945 oleh Saiko Sikikan (Panglima 

Tentara ke-16). Sebagai pemimpin diangkat dr. Radjiman 

Wedyodiningrat (ketua) RP. Soeroso (wakil Ketua), Masuda 

Toyohito (wakil Ketua). Jumlah anggota BPUPKI 60 orang, 

yang berasal dari daerah Syu serta ditunjuk oleh Syucokan 

(residen) dan pembesar Jepang lainnya. BPUPKI bekerja keras 
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selama 50 hari selama 28 Mei-17 Juni dan menghasilkan 

rancangan dasar negara dan Batang Tubuh Undang-Undang 

Dasar, sebagai keberhasilan perjuangan intelektual generasi 

pergerakan nasional. 

 

Dômei. Kantor berita pemerintah pendudukan Jepang. Kantor ini 

didirikan pada Oktober 1942. Fungsinya lebih ditekankan 

pada masalah korespondensi di bawah asuhan organsiasi 

propaganda Jepang. 

 

Door Duisternist tot Lich (Habis Gelap Terbitlah Terang). Buku 

kumpulam surat-surat korespondensi antara RA Kartini 

dengan para sahabat penanya yang berisi pemikiran tentang 

berbagai hal seperti pendidikan kaum perempuan, kehidupan 

masyarakat Jawa, agama dan kepercayaan, dan sebagainya. 

J.H. Abendanon, Menteri urusan Pendidikan, Agama dan 

Kerajinan Hindia-Belanda, menerbitkan kumpulan surat 

antara Kartini dengan Estella H Zeehandelaar, Nyonya Ovink-

Soer, Nyonya RM Abendanon-Mandri, Tuan Prof. Dr. GK 

Anton dan Nyonya, Hilda G de Booij, dan Nyonya van Kol, 

setelah Kartini meninggal dunia. Buku ini terdiri dari lebih 

dari 100 surat. Buku ini diterbitkan pertama kali pada 1911, 

menjadi salah satu buku terlaris di Amsterdam. Buku ini 

dicetak hingga lima kali. Empat Saudara dengan Armijn Pane 

sebagai salah satu anggotanya menerjemahkan buku ini ke 

dalam Bahasa Indonesaia kemudian diterbitkan oleh Balai 
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Pustaka pada 1922. Armijn Pane menyusun ulang Habis Gelap 

Terbitlah Terang, membaginya ke dalam lima bab untuk 

melihat perkembangan pemikiran Kartini. Armijn Pane juga 

hanya memasukan 87 surat Kartini, dengan alasan bebrapa 

surat ada yang hampir sama bahasannya. Terjemahan versi 

Armijn Pane mendapat sambutan hangat dan dicetak hingga 

12 kali. Selain itu buku ini juga diterjemahkan dalam bahasa 

Jawa dan Sunda. Van Deventer sangat terkesan dengan 

pemikiran Kartini. Pada 1912 untuk mewujudkan impian 

Kartini, Yayasan Van Deventer mendirikan Sekolah Kartini di 

Semarang, kemudian berkembang di kota-kota Surabaya, 

Yogyakarya, Malang, Madiun, dan sebagainya.  

 

Douwes Dekker, E. F. E.(Danurdirdja Setyabudi). Adalah tokoh 

nasionalis Indonesia kelahiran Pasuruan, 8 Oktober 1879. 

Douwes Dekker adalah veteran Perang Boer. Sebagai seorang 

indo ia mendapat diskriminasi sosial di Hindia Belanda. 

Golongan indo tidak bsia sepenuhnya diterima golongan 

Eropa, tetapi dianggap berbeda pula dengan bumiputera. 

Douwes Dekker bergabung sebagai wartawan De Locomotief  

Semarang. Pengalamannya melakukan reportase ke 

perkebunan di Lebak dan Indramayu membuka matanya atas 

kesengsaraan rakyat. Tulisannya berisi kritik keras terhadap 

pemerintah kolonial baik di De Locomotief  dan Bataviaasch 

Nieuwsblad. Douwes Dekker mengajak golongan Indo untuk 

menjadi bagian dari Indonesia. Ia dikenal dengan ucapannya 
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yaitu “ Ik ben Indisch, Ik ben Indonesier”, saya seorang Indo, 

saya bangsa Indonesia. Douwes Dekker mengajukan istilah 

Kaum Hindia atau Indonesier sebagai perlawan terhadap 

klasifikasi sosial oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu Indo-

Totok-Bumiputera.  Ia adalah tiga serangkai bersama dengan 

Tjiptomaoengkoesoemo dan Suwardi Suryaningrat 

mendrikan Indische Partij pada 1912. Indische Partij 

mendirikan surat kabar De Expres pada 1 Maret 1912 di 

Bandung, dengan Douwes Dekker sebagai pemimpinnya. 

Surat kabar ini lantang menyuarakan nasionalisme Indonesia 

dan giat mengupas nasionalisme radikal yang tengah 

berkembang saat itu. De Expres  memuat artikel Suwardi 

Suryaningrat “As Ik Nederlannder Was” (Andai Aku seorang 

Belanda) yang mengkritik pemerintah karena memungut 

biaya dari rakyat untuk perayaan Belanda. Akibatnya surat 

kabar ini dibredel dan Indische Partij dibubarkan.  Tiga 

serangkai dijatuhi hukuman pembuangan ke Belanda. 

Kembali ke tanah air Douwes Dekker aktif kembali di dunia 

jurnalistik dan organisasi pergerakan. Ia menjadi redaktur De 

Beweging  milik Insulinde, yang menyuarakan masa depan 

kaum indo adalah bergabung dengan pribumi dengan 

nasionalime Indonesia. Douwes Dekker mendirikan Nationale 

Indische Partij sebagai kelanjutan Indische Partij. Ia 

mendirikan Ksatrian Institut yang bertujuan mendidik kader-

kader pejuang kebangsaan. Pada 1919 Douwes Dekker 

terlibat dalam aksi mogok petani dan buruh di Polaharjo, 
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Klaten Jawa Tengah. Akibatnya ia kembali menjalani 

hukuman pembuangan, kali ini ke Suriname. Douwes Dekker 

wafat pada 28 Agustus 1950 (di pusaranya tertulis 29 Agustus 

1950) di Bandung. Sukarno memandang Douwes Dekker 

sebagai bapak nasional Indonesia atas semua perjuangannya 

untuk Indonesia. Ia dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan 

nasional pada tahun 1961. 

 

-E- 

 

Een Ereschuld (Hutang Kehormatan). Istilah yang berarti hutang yang 

harus dibayar demi kehormatan, walaupun hutang ini tidak 

dapat dituntut dimuka pengadilan. Istilah ini diperkenalkan 

oleh Conrad Theodore van Deventer (seorang ahli hukum dan 

politikus Belanda, 1857-1915) dalam tulisannya yang dimuat 

majalah De Gids pada 1899.  Inti dari Een Eresschuld adalah 

uraian dari van Deventer mengenai kemakmuran Belanda 

yang merupakan hasil jajahan di Hindia Belanda. Inti dari  

istilah tersebut adalah tuntutan terhadap pemerintah 

Belanda untuk mengembalikan kekayaan itu dengan 

memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuaran rakyat 

Hindia Belanda. Tulisan ini menuai beragam reaksi di Belanda 

dan menggugah masyarakatnya. Van Deventer bersama 

Pieter Brooshooft (wartawan De Locomotief) adalah pelopor 

lahirnya kaum Etis yang menghendaki balas jasa kepada 

rakyat Hindia Belanda. Ratu Wihelmina pada 17 September 
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1901 mengumumkan Trias Van Deventer  yaitu Irigasi, 

Imigrasi, dan Edukasi.  

 

Eiga Haikyûsha. Perusahaan pendistribusian film yang didirikan 

Jepang pada April 1943. 

 

Empat Serangkai. Sebutan empat serangkai merujuk pada tokoh-

tokoh Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan 

K.H. Mansur. Mereka dianggap sebagai lambang dari segala 

aliran dalam pergerakan nasional. Empat serangkai menjadi 

pimpinan Poetra (Poesat Tenaga Rakyat yang berdiri pada 1 

Maret 1942). Tujuan Poetra adalah membangun dan 

menghidupkan segala yang dirobohkan oleh imperialisme 

Belanda. Sedangkan bagi Jepang tujuan Poetra adalah untuk 

memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam 

rangka membantu usaha perangnya. 

 

Ethische Politiek (Politik Etis). Politik balas budi yang menyatakan 

bahwa kesejahteraan rakyat Hindia Belanda merupakan 

tanggung jawab Belanda sebagai hutang balas budi atas 

kemakmuran Belanda. Politik Etis disuarakan oleh golongan 

etis yang dipelopori oleh van Deventer dan Pieter Brooshooft. 

Kebijakan Politik Ethis atau dikenal sebagai Trias Van 

Deventer, yaitu; Irigasi (pengairan), membangun dan 

memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk 

keperluan pertanian; Imigrasi,  yakni mengajak penduduk 
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untuk bertransmigrasi guna meratakan jumlah penduduk; 

dan Edukasi,  yakni memperluas dalam bidang pengajaran 

dan pendidikan bagi penduduk Hindia Belanda. Akan tetapi 

pada praktiknya, terjadi banyak penyelewengan dalam 

pelaksanaan Politik Ethis. Pemerintah Hindia Belanda 

membangun irigasi untuk mengairi kebun pertanian milik 

pemerintah Hindia Belanda dan pengusaa partikelir Eropa, 

bukan pertanian milik rakyat. Imigrasi digunakan untuk 

mobilisasi masa bekerja secara paksa di berbagai proyek 

pemerintah. Bidang pendidikan yang dipandang relatif 

memberi pengaruh sesuai dengan tujuannya. Pemerintah 

Hindia Belanda membuka sekolah-sekolah untuk kaum 

pribumi, meskipun segregrasi golongan di tiap jenjang 

pendidikan masih terlihat jelas. 

 

Etnosentrisme. Sikap atau pandangan yang berpangkal pada 

masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai 

dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat 

dan kebudayaan lain. Persepsi yang memandang bahwa 

kebudayaanya adalah yang paling baik dan tinggi dari pada 

kebudayaan masyarakat lainnya. Etnosentrisme sebenarnya 

memiliki dampak positif yaitu menjaga kelestarian 

kebudayaan, meningkatkan rasa cinta kepada bangsa dan 

sikap patriotisme. Etnosentrisme juga bisa berkonotasi 

negatif seperti rentan ditunggangi kepentingan politik, 

menghambat asimilasi budaya yang berbeda, dan mudah 
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menyebabkan gesekan dan konflik antar kebudayaan dan 

suku. 

 

-F- 

 

Fatmawati. dikenal sebagai istri dari Presiden Pertama Republik 

Indonesia, Sukarno. Ia berperan dalam menjahit bendera 

Merah Putih yang dikibarkan pertama kali pada proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. Fatmawati mengawali 

pendidikannya di HIS Bengkulu. Ia aktif dalam organisasi 

Nasyia Aisyiyah Muhammadiyah. Fatmawati lahir di Bengkulu 

pada 5 Februari 1923 dan wafat pada 14 Mei 1980 di 

Kualalumpur Malaysia. 

 

Feodalisme. Sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan 

besar dan istimewa terhadap golongan tertentu, biasanya 

bangsawan. Sistem ini mengagungkan jabatan atau pangkat 

dan menafikan prestasi kerja. Sistem ini berasal dari Eropa 

pada Abad Pertengahan, ditandai oleh kekuasaan yang besar 

di tangan tuan tanah. Feodalisme di Indonesia berlandaskan 

pada Raja dan bangsawan sebagai pusat kekuasaan dengan 

berbagai hak istimewa. Ciri-ciri masyarakat feodal biasanya 

ditandai dengan penguasaan tanah yang sangat luas oleh 

Raja atau bangsawan sekaligus tuan tanah. Tanah-tanah ini 

dikerjakan oleh rakyat yang bertindak sebagai buruh pekerja. 

Sebagai imbal jasa mereka mendapat ‘upah’ berupa 
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pemenuhan kebutuhan hidup dan perlindungan. Feodalisme 

memunculkan patron client system. Raja sebagai patron yaitu 

penguasa yang superior dan rakyat jelata penggarap tanah 

sebagai client atau bawahan. 

 

Fikiran Ra’jat, Majalah. Majalah politik populer dwi mingguan yang 

didirikan oleh Sukarno. Bertujuan mendidik rakyat jelata yang 

masih terjajah seperti buruh, petani, pengangguran, atau 

warga desa yang sudah dapat membaca. Edisi pertamanya 

terbit pada 1 Juli 1932. Majalah itu terus terbit hingga 1933. 

 

Front Demokrasi Rakyat (FDR). Program hasil reorganisasi melalui 

rapat umum Koalisi Sayap Kiri (Partai Komunis Indonesia, 

partai Buruh, Partai Sosialis dan Pemuda Sosialis Indonesia) di 

Surakarta pada 26 Februari 1948. Program ini kemudian 

diumumkan oleh Sjarifudin sebagai ketua koalisi baru. 

Pembentukan FDR menandai radikalisasi kebijakan mereka 

dan pergeseran ke arah dukungan bagi perjuangan 

bersenjata dan penolakan terhadap investasi asing. FDR 

dibubarkan pada 1 September 1948 ketika partai-partai ini 

bergabung dengan PKI dan terlibat dalam peristiwa Madiun 

1948. 

 

Fujinkai. Perkumpulan wanita yang dibentuk pada masa pendudukan 

Jepang. Semula organisasi ini merupakan bagian dari Poetra. 

Setelah Poetra dibubarkan, Jepang mengalihkannya ke dalam 
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Fujinkai. Selain beranggotakan para Ibu, Fujinkai memiliki 

bagian pemudi yang diesbut Josi Saimentai yang 

beranggotakann gadis berusia 15 tahun. Awalnya anggota 

Fujinkai dilatih untuk menyelenggarakan dapur umum dan 

P3K serta melakukan kinrohoshi di sawah dan ladang. 

Kemudian pada April 1944, Fujinkai membentuk Barisan 

Wanita Istimewa yang disebut sebagai Barisan Srikandi. 

 

Fujiwara Kikan. Sebuah unit intelejen Jepang di bawah Mayor 

Fujiwara Iwasichi yang bertugas memperlancar serangan 

Jepang ke Malaya dengan merekrut penduduk lokal sebagai 

agen Jepang. 

 

-G- 

 

G.S.S.J Ratulangi. Dikenal sebagai Sam Ratulangi, dilahirkan di 

Tondano, Sulawesi Utara pada 5 November 1908. Ia mendpat 

gelar doktor dalam bidnag ilmu pasti dan pendidikan dari 

Universitas Zurich pada 1919. Sam Raturangi aktif 

berorganisasi menjadi anggota Indische Vereniging. Ia aktif 

meggalang persatuan rakyat Sulawesi melalui Persatuan 

Nuanbasa. Sam Ratulangi adalah anggota PPKI, aktif dalam 

rapat-rapat yang menetapkan UUD 1945. Setelah sidang 

PPKI, ia diangkat sebagai Gubernur pertama Sulawesi. Saat 

Belanda kembali datang dengan membonceng NICA, Sam 

Ratulangi membentuk Pusat Keselamatan Rakyat, untuk 
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mengusir Belanda. Ia atas nama rakyat Sulawesi mengajukan 

petisi kepada PBB untuk tetap menjadi bagian Republik 

Indonesia. Perundingan diselenggarakan kedua belah pihak 

untuk menentukan posisi Sulawesi. Sam Ratulangi dianggap 

sebagai tokoh utama dalam perlawanan rakyat Sulawesi. 

Belanda menangkapnya pada Maret 1946 dan dibuang ke 

Serui, Papua. Belanda kemudian mengembalikan Sam 

ratulangi dan keluarga ke Yogyakarta pada 1948. Sam 

Ratulangi segera bergabung dengan republik untuk berjuang 

bersama mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan RI. 

Kesehatan yang terus menurun hingga ia meninggal pada 30 

Juni 1949.  

 

Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Gerakan inisiatif dari Muhammad 

Husni Thamrin (tokoh Parindra) yang disetujui dan diresmikan 

pada rapat tanggal 21 Mei 1939 di Gang Kenari Jakarta. 

Gerakan ini adalah bentuk reaksi atas keadaan internasional 

pada saat itu yang memungkinkan Indonesia untuk berperan 

pada perang. Menurut anggaran dasarnya tujuan badan itu 

adalah mengusahakan kerja sama antara partai-partai politik 

Indonesia dan menjalankan aksi bersama. Adapun asasnya 

ialah penentuan nasib sendiri, kesatuan dan persatuan 

nasional serta demokrasi dalam segi politik, sosial, dan 

ekonomi. Pada pertengahan Desember 1939, 

diselenggarakan rapat GAPI yang meresmikan Kongres Rakyat 

Indonesia. Putusan rapat saat itu adalah meneruskan gerakan 
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“Indonesia Berparlemen” dan menyadarkan rakyat akan 

pentingnya tujuan pembentukan tata negara demokratis di 

Indonesia. Pada 23 Februari 1940 dalam rapat GAPI 

menganjurkan pendirian Panitia Parlemen Indonesia untuk 

meneruskan aksi “Indonesia Berparlemen”.  Keputusan ini 

segera mendapatkan dukungan dari Pasoendan, Parindra, 

PSII dan lain-lain. Gerakan ini terhenti pada awal Mei 1940 

karena Belanda diduduki Jerman dan pecahlah perang. 

 

Gakkukotai. Barisan Pelajar yang terdiri dari para pelajar sekolah 

lanjutan. Para pelajar putra mendapatkan pelatihan dasar 

militer yang bertujuan untuk membentuk mereka menjadi 

bibit-bibit berbagai barisan militer buatan Jepang. Setiap 

pelajar putra dilengkapi dengan bedil kayu, sedangkan 

pemimpin regu membawa pedang kayu dari kayu jati yang 

disebut katana. 

 

Gatot Mangkoepradja, R. Lahir di Sumedang, Jawa Barat pada 25 

Desember 1998. Gatot Mangkuprojo mengawali aktivitas 

politiknya dengan bergabung dalam Perhimpuan Indonesia. 

Ia bergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang 

didirikan oleh Ir. Sukarno pada 4 Juli 1927. Pemerintah Hindia 

Belanda memandang PNI sebagai partai yang berbahaya 

karena menggaungkan revolusi Indonesia. Pada 24 Desember 

1929 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah 

penengakapan tokoh PNI yaitu Sukarno, Gatot 
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Mangkoepradja, Maskoen Soemadiredja, dan Supradinata. 

Gatot ditangkap di Yogyakarta dan dijebloskan ke penjara 

Banceuy, Bandung. PNI pecah menajadi Partindo dan PNI 

Baru. Gatot aMangkoeprodjo memutuskan bergabung 

dnegan Partindo pada 25 April 1931, tetapi kemudian ia 

menyeberang ke PNI Baru pimpinan Hatta karena memiliki 

kekecewaan terhadap Sukarno. Pada masa pendudukan 

Jepang ia sempat ditahan Kempetai karena tidak mau 

bekerjasama dengan Jepang. Ia mengajukan kepada Jepang 

untuk membentuk PETA. Setelah kemerdekaan Gatot kembali 

bergabung dengan PNI, dan sempat menjabat sebagai 

sekretaris jenderal, tetapi keluar pada 1955 karena adanya 

larangan anggota PNI menjadi anggota organisasi 

kedaerahan. Setelah peristiwa 30 September 1965, Gatot 

Mangkoepradja bergabung dnegan Partai Ikatan Pendukung 

Kemerdekaan Indonesia yang bertujuan menyelamatkan 

Pancasila. Gatot menghembuskan nafas terakhir pada 4 

Oktober 1948 di Bandung Jawa Barat.  

 

Gatot Subroto. Adalah pahlawan nasional yang dilahirkan di 

Banyumas, pada    10 Oktober 1909. Ia menyelesaikan 

pendidikan formalnya pada Holands Inslands School (HIS). 

Sempat bekerja sebagai pegawai pemerintah, Gatot Subroto 

kemudian masuk sekolah militer di Magelang pada 1923 

kemudian menjadi anggota KNIL. Saat pendudukan Jepang, ia 

bergabung dalam PETA. Saat Indonesia merdeka, Gatot 
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Subroto langsung bergabung dengan Tentara Keamanan 

Rakyat (TKR). Gatot Subroto memimpin TKR melaksanakan 

operasi militer untuk menumpas Peristiwa Pemberontakan 

PKI Madiun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Madiun dapat 

dikuasai dalam dua minggu, akhir November 1948 

pemberontakan ini benar-benar dapat dipadamkan dengan 

ditangkapnya para pimpinan PKI yaitu Musso dan Amir 

Syarifuddin. Strategi yang digunakan pengepungan dari barat 

yang dipimpin oleh Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer II 

(Semarang dan Surakarta) pada 15 September 1948 dan 

bantuan dari divisi Siliwangi.  Dari sebelah timur TKR Divisi I 

dipimpin oleh  Soengkono yang diangkat sebagai gubernur 

militer Jawa Timur pada 19 September 1948, serta pasukan 

Mobil Brigade Besar Jawa Timur yang dipimpin oleh M. Yasin. 

Gatot Subroto juga berhasil menumpas pemberontakan 

Kesatuan Gelilya Sulawesi Selatan (KGSS) pimpinan Kahar 

Muzakar pada 1952 dan berhasil membujuk para pengikut 

Kahar Muzakar untuk bergabung kembali dalam TKR. Ketika 

menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (WAKASAD), ia 

berhasil memimpin strategi memadamkan pemberontakan 

PRRI/Permesta di Sulawesi Utara pada 1956.  Gatot Subroto 

menggagas berdirinya Akademi Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (AKABRI) yang menjadi kawah 

candradimuka pendidikan calon perwira dari Angkatan Darat, 

Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Gagasannya ini baru 
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terwujud pada 1965. Tokoh yang dikenal tegas dan membela 

yang lemah ini wafat pada 11 Juni 1962.  

 

Gerakan 3A. Gerakan yang disponsori oleh Jawatan Propaganda 

Sendenbu yang dipimpin oleh Shimzu Hitoshi dan Ichiki 

Tatsuo. Organisasi ini terkenal dengan slogan, “Nippon 

Cahaya Asia! Nippon Pelindung Asia! Nippon Pemimpin Asia! 

Gerakan ini lahir untuk memikat hati dan menarik simpati 

bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang. Organisasi ini 

akhirnya dibubarkan pada September 1942. 

 

Gerakan Angkatan Baroe Indonesia. Gerakan pemuda Asrama 

Menteng 31 yang didirikan pada 15 Juni 1945. Tujuan 

gerakan ini adalah membentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia serta menanamkan semangat revolusioner massa 

atas dasar kesadaran mereka sebagai rakyat yang berdaulat. 

 

Gerakan Rakjat Baroe. Didirikan pada 2 Juli 1945 berdasarkan hasil 

sidang ke-8 Cuo-Sangi In. Gerakan ini bertujuan untuk 

mengobarkan semangat perang dan cinta tanah air. Anggota 

pengurus pusat 80 orang, terdiri dari penduduka asli 

Indonesia, bangsa Jepang, golongan Tionghoa, Arab dan Indo. 

Organsiasi ini diresmikan pada 28 Juli 1945. 

 

Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Partai nasionalis sayap kiri yang 

dibentuk pada Mei 1927 untuk menggantikan  Partindo. Para 
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tokoh partai ini antar lain, A. K. Gani, Amir Sjarifuddin dan 

Mohammad Yamin. Partai ini bersikap anti-fasis dan 

berupaya untuk tidak bekerjasama dengan pemerintah 

pendudukan Jepang.  

 

Gerakan Stuw (Gerakan Maju). Perkumpulan intelektual Belanda 

yang secara tegas menyatakan “Perkumpulan untuk 

mendukung pembangunan sosial dan politik Hindia Belanda”. 

Gerakan Stuw didirikan pada 8 Februari 1930, sebagai reaksi 

terhadap pendirian Vaderlandche Club (klub Patriot) di Hindia 

Belanda oleh organisasi politik konvensional. De Stuw hanya 

beranggotakan H. J. Van Mook (Gubernur Jenderal Hindia 

Belanda), J.A. Jonkmann dan J. Logemann (keduanya 

menajabat Menteri Utusan Negeri Jajahan). Kelompok ini 

mendapat sambutan dan dukungan dari orang-orang 

Indonesia namun dibenci oleh pemerintahan Belanda. 

Setelah tahun 1945, beberapa anggota Gerakan Stuw justru 

harus berhadapan dengan Bangsa Indonesia yang semula 

didukungnya. 

 

Gityo zyunbi Sangi-in. Jabatan ketua dalam BPUPKI. 

 

Giyûgun. Laskar rakyat bentukan Jepang yang didirikan pada 

September 1943. Dibentuk untuk mempertahankan Sumatra 

dari kemungkinan invansi Sekutu. 
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Goenawan, Raden. Merupakan salah satu tokoh pendiri Sarekat 

Islam (SI) di Batavia.Raden Goenawan lahir pada 12 Februari 

1880 itu ialah seorang pendiri Sarekat Islam (SI) di Batavia. 

Sebelum mendirikan Sarekat Islam di Batavia pada tahun 

1913, Raden Goenawan terlebih dahulu membekali dirinya 

dengan ilmu pengetahuan yang ia dapatkan di bangku 

sekolah dan berbagai pengalaman lain yang dapat 

membentuk kepribadiannya. Nama Raden Goenawan 

tercatat pernah menjadi siswa di Europeesche Lagere School 

(ELS) dan Opleiding School Voor Indische Ambtenaren 

(OSVIA) Probolinggo. Raden Goenawan dikenal sebagai sosok 

yang gigih sebab sejak 1889 ia telah bekerja menjadi klerk 

kecil di Ngawi. Pekerjaan itu ia tekuni sampai akhirnya ia 

menemukan pekerjaan lain seperti kontraktor kuli dan 

pernah juga menjadi seorang editor di Medan Prijaji. Ketika SI 

di Batavia sudah terbentuk, ia dapat mengumpulkan 60.000,- 

Gulden yang diperoleh dari pendaftaran keanggotaan.  

 

Goeroe Ordonantie (Ordonansi Guru). Perundang-undangan atau 

peraturan mengenai Guru, terutama guru agama Islam, yang 

dikeluarkan pemerintah pada 1905. Peraturan ini berlaku di 

Jawa dan Madura. Isinya mewajibkan semua guru agama 

Islam untuk memiliki izin tertulis sebelum mengajar agama. 

Setiap guru wajib melaporkan kurikulum pengajarannya dan 

murid-muridnya. Tujuannya agar pemerintah mudah dalam 

melakukan kontrol. Ordonansi ini dikeluarkan sebagai bentuk 
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pengawasan terhadap aktivitas para guru agama Islam yang 

dianggap kerap melakukan pembangkangan. Ordonasi Guru 

mendapat banyak penolakan, terutama dari Sarekat Islam 

dan Muhammadiyah. Pemerintah Hindia Belanda 

mengeluarkan Ordonansi Guru yang baru, dan memperluas 

cakupan wilayah di luar Jawa dan Madura. Tujuannya tetap 

sama, tetapi pelaksanaannya diperlunak, dengan para guru 

agama cukup melaporkan diri untuk dapat mengajar agama 

Islam. Protes keras muncul terutama dari kalangan ulama 

Minangkabau. Salah satu penentang keras Ordonansi Guru 

adalah Haji Abdul Karim Amarullah atau Haji Rasul. Ordonansi 

ini akhirnya gagal dilaksanakan dan berhenti diterapkan pada 

1928.  

 

Gold, Glory, Gospel. Semboyan bangsa Barat dalam melakukan 

penjelajahan. Gold yang berarti mencari kekayaan dan 

keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, 

perak, bahan tambang dan bahan-bahan lain yang berharga; 

Glory yang artinya kejayaan, superioritas, dan kekuasaan; dan 

Gospel yang berarti menjalankan tugas suci untuk 

menyebarkan agama.  

 

Gunseibu. Pemerintahan militer Angkatan Darat Jepang di daerah 

Jawa yang berpusat di Bandung, Semarang dan Surabaya. 

 

Gunseikan Kakka. Paduka Tuan Kepala Pemerintahan Militer. 
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Gunseikan. Kepala pemerintahan militer di bawah Saiko 

 

Gunseikanbu. Istilah untuk staf pemerintahan militer pusat yang 

terdiri dari sejumlah bu (departemen), yaitu Somubu 

(Departemen Urusan Umum), Naimubu (Departemen Dalam 

Negeri), Sangyobu (Departemen Perekonomian), Zaimubu 

(Departemen Keuangan), Shidobu (Departemen Kehakiman), 

Keimubu (Departemen Kepolisian), Kotsubu (Departemen 

Lalu Lintas) dan Sendenbu (Departemen Propaganda). 

 

-H- 

 

H. J. Van Mook. Adalah gubernur jenderal Hindia Belanda terakhir 

yang menjabat setelah Jepang menduduki Indonesia. Van 

Mook lahir di Semarang 30 Mei 1894 dan meninggal di L’llla 

de Sorga, Perancis 10 Mei 1965. Ia menjabat 14 September 

1948 - 1 November 1948. Van Mook mengajukan garis 

imajiner yang memisahkan wilayah Belanda dengan 

Indoensia pada masa mempertahankan kemerdekaan. Garis 

batas status quo ini diciptakan setelah Agresi Militer I yang 

melanggar Perjanjian Renville.  

 

H.O.S Tjokroaminoto. Tokoh yang beperan penting dalam masa 

pergerakan nasional. Tjokromaninoto lahir pada 16 Agustus 

1882. Ia berasal dari keluarga priyayi, ayahnya RM 

Tjokroamiseno adalah Wedana Kleco, sedangkan kakeknya 
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RM Adipati Tjokroanegoro adalah Bupati Ponorogo. Tjokro 

mengikuti jejak orang tuanya sebagai pangreh praja, tetapi 

tak bertahan lama. Tjokro lebih tertarik kepada dunia 

pergerakan. Ia rajin menulis di berbagai surat kabar. Ia 

bergabung dengan Sarekat Dagang Islam Islam (SDI) dan 

menjadi pemimpin surat kabar Oetoesan  Hindia yang 

menjadi orgaan dari Sarekat Islam. Tjokroaminoto memiliki 

reputasi sebagai orator ulung, seorang propagandis, dan 

penulis yang tajam. Tjokro menjadi ketua SI menggantikan H. 

Samanhudi pada 1912. Ia mengubah nama SDI menjadi 

Sarekat Islam (SI). Ia juga mengubah haluan organisasi dari 

orientasi agama dan ekonomi meluas kepada ekonomi, 

agama, politik. Pada 1916 Tjokro mengajukan perubahan SI 

menjadi badan hukum dan partai politik yang diakui 

pemerintah Hindia Belanda. SI berkembang menjadi 

organisasi politik yang besar dan berpengaruh, sehingga 

berhak mengirimkan wakilnya sebagai anggota Volksraad. 

Tjokroaminoto menjadi anggota Voklsraad mewakili SI. 

Pemerintah Hindia Belanda menjuluki Tjokroaminoto “De 

Ongekroonde van Java atau "Raja Jawa Tanpa Mahkota" 

karena besarnya pengaruh Tjokroaminoto dan SI di seluruh 

wilayah Hindia Belanda. SI menjalin kerja sama dengan ISDV 

untuk memperkuat pergerakan melawan pemerintah. 

Pengaruh ISDV yang berpaham komunis menyebabkan SI 

terpecah menjadi dua kubu yaitu SI putih yang berhaluan Pan 

Islamisme dan SI Merah yang berhaluan komunis. Pada 
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mulanya Tjokro meletakan diri sebagai penengah antara dua 

kubu tersebut. Namun jurang antar keduanya semakin lebar. 

Tjokroaminoto dalam kongres di Madiun Februari 1923  

memutuskan SI memperkuat organiasi mengubah nama 

menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) dan pendisiplinan partai 

dengan aturan larangan rangkap organisasi bagi anggotanya. 

SI Merah mendirikan Sarekat Rakyat pada Maret 1924. 

Desakan agar para tokoh SI Merah seperti Semaoen, Alimin, 

Darsono dberhentian dari PSI semakin menguat, pada 1929 

mereka dikeluarkan sebagai bagian dari pembersihan SI dari 

komunisme. PSI di bawah Tjokroaminoto menetapkan tujuan 

partainya kemerdekaan nasional Indonesia. Tjokroaminoto 

adalah guru ideologis dan politik dari para tokoh pergerakan 

bangsa diantaranya Sukarno, Kartosuwiryo, Musso yang 

sempat bermukim di rumahnya, dan murid-murid lainnya 

seperti Semaoen, Agus Salim, Alimin, dan Tan Malaka. Tjokro 

berjasa besar dalam membentuk embrio pergerakan nasional 

menuju kemerdekaan Indonesia. Ia berjuang hingga akhir 

hayatnya, hingga wafat pada 17 Desember 1934 di 

Yogyakarta.  

 

Hakko Ichu. Istilah yang berarti “delapan benang di bawah satu 

atap”. Istilah ini dipopulerkan oleh Perdana Menteri Konoe 

Fumimaro pada 8 Januari 1940. Hakko Ichiu adalah 

pembentukan suatu kawasan yang didominasi oleh Jepang 

yang meliputi bagian-bagian besar dunia, terutama Asia. 
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Harada, Kumaichi. Seorang perwira Jepang yang berpengalaman di 

Cina sebagai perwira intelejen. Pada 1945, Harada diangkat 

menajdi Panglima Tentara ke-16 di Jawa. 

 

Heiho. Pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk oleh 

tantara pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang 

Dunia II. Heiho diperkenalkan pertama kali di Korea (salah 

satu wilayah jajahan Jepang saat itu) pada 1938. Sistem 

Heiho mulai diberlakukan di Indonesia pada 22 April 1943. 

Heiho memiliki tugas utama yaitu sebagai pekerja 

transportasi, logistik dan konstruksi. Pada awalnya, Heiho 

dibentuk terutama dari para tawanan perang bangsa 

Indonesia yang pernah bertugas dalam KNIL. Kemudian 

perekrutan dilakukan di antara masyarakat Indonesia. Banyak 

Heiho Indonesia yang dikirim ke garis depan untuk 

menghadapi pasukan sekutu, seperti Front Birma, Rabaul, 

Morotai dan Balikpapan. Pasukan Heiho berada di bawah 

komando tentara Jepang. 

 

Henk Sneevliet. Pendiri Indische Social-Democratische Vereniging 

(ISDV). Pada 1913 Henk Sneevliet meninggalkan negeri 

asalnya karena kerap merasa terasing setelah melakukan 

sejumlah tindakan radikal di Belanda. Pada tahun keduanya 

di perantauan, Sneevliet mendirikan Indische Social-

Democratische Vereniging (ISDV) di Surabaya. Organisasi 

yang ia dirikan ini beraliran kiri yang suatu hari kemudian 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II
https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II
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menjadi partai komunis pertama di Asia. Pada awalnya 

organisasi yang ia dirikan itu sebagian besar anggotanya 

adalah orang Belanda namun karena ada kebutuhan akan 

kehadiran pribumi, ISDV pun menjalin persekutuan dengan 

Insulinde (Kepulauan Hindia). Namun, rupanya organisasi itu 

hanya memiliki basis massa yang sedikit sehingga tidak ideal 

untuk menarik rakyat pribumi. Oleh karena itu, Sneevliet 

mengide untuk beralih kepada Sarekat Islam yang saat itu 

memiliki jumlah pengikut yang banyak. Sejak itulah beberapa 

tokoh di Hindia-Belanda mulai berkenalan dengan ajaran 

Komunisme yang dibawa Sneevliet. 

 

Hideki Tojo. Seorang menteri peperangan Jepang yang diangkat pada 

tahun 1940. Seorang tokoh yang mendorong Jepang untuk 

bergabung dengan Aliansi Poros Jerman Nazi-Italia. Pada 

1941 ia diangkat menjadi perdana menteri Jepang dan 

membawa Jepang mengobarkan Perang Pasifik. Pada Juli 

1943, Tojo mengunjungi Jawa dan menjanjikan kesempatan 

bagi masyarakat Indonesia untuk mengambil bagian dalam 

pemerintahan negeri di Jawa. Pada 1944, setelah kekalahan 

Jepang di Saipan, Tojo mundur dari jabatan sebagai perdana 

menteri. 

 

Hindromartono, Raden. Seorang tokoh buruh pada masa kolonial. 

Hindromartono adalah pegawai Shokuin Naimobu Roodo 
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Kyoku Jakarta pada masa pendudukan Jepang. Pada 1945 ia 

ditunjuk menjadi anggota BPUPKI. 

 

Hirohito. Kaisar Jepang ke-124 yang memerintah antara 1926-1989. 

Ia memimpin Jepang selama perang Pasifik. Banyak wilayah 

di Asia-Pasifik yang ditakhlukan oleh Hirohito. Pada 1943, ia 

menerima Sukarno, Hatta dan Ki Bagus Hadikoesoemo yang 

sedang mengunjungi Jepang dan memberikan Bintang 

Kekaisaran. Hirohito menggunakan pengaruhnya secara 

pribadi untuk mengakhiri perang lewat pidato radionya pada 

15 Agustus 1945. 

 

Hitoshi Imamura. Veteran perang Cina-Jepang. Imamura memimpin 

tentara ke-16 Jepang yang menyerbu Pulau Jawa pada Maret 

1942. Setelah menerima penyerahan tentara Belanda di 

Kalijati, ia menjabat sebagai gubernur militer di Jawa sejak 

Maret hingga November 1942. Setelah itu, ia memimpin 

Tentara Wilayah ke-8 yang membawahi Kepulauan Salomon 

dan Papua hingga perang berakhir. 

 

Hitoshi Shimizu. Tokoh sentral dalam pembentukan gerakan 3A. Ia 

adalah propagandis professional Jepang. Memulai karir sejak 

1930. Ia ditunjuk menjadi atase sipil yang bertugas sebagai 

militer dan bertanggung jawab atas propaganda Tentara ke-

16. 
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Hizbullah (Kaikyo Seinen Teishintai). Organisasi Militer untuk 

pemuda Muslim yang didirikan oleh pemerintahan 

pendudukan Jepang Pada 15 Desember 1944. Masyumi 

mengangkat pemimpin-pemimpin organisasi ini pada Januari 

1944. Kepalanya adalah Zainul Arifin (salah satu utusan 

Nahdatul Ulama di dewan eksekutif Masyumi); di antara 

pemimpin-pemimpin lainnya adalah Mohamad Roem, Anwar 

Tjokroaminoto, Jusuf Wibisono dan Prawoto Mangkusasmito. 

Hizbullah berperan dalam perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan Republik Indonesia. Pembentukan Hizbullah 

penting karena banyak anggotanya kemudian masuk dalam 

tentara nasional. Karakteristik tentara Hizbullah mungkin 

berbeda dengan angkatan laut dan angkatan udara yang pada 

umumnya berasal dari latar belakang yang lebih “sekuler” 

(misalnya pendidikan di tingkat sekolah menengah, yang 

dilengkapi dengan suatu latihan khusus di Amerika).  

 

Hogyo Senmon Gakki. Sekolah pertanian menengah tinggi. Sekolah 

yang didirikan Jepang untuk mendidik ahli pertanian tingkat 

madya. Ada dua sekolah seperti ini selama masa pendudukan 

Jepang, satu di Bogor sementara yang lain di Malang. 

 

-I- 

 

I Gusti Ketut Pudja. Adalah anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) dan pernah menjabat sebagai Gubernur 
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Sunda Kecil (Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara 

Timur) pada awal kemerdekaan. Lahir pada 19 Mei 1908 di 

Desa Sukasade, Singaraja, Bali. Keluarganya mempunyai 

darah bangsawan. I Gusti Nyoman Rake, ayahnya adalah 

punggawa sebuah kerajaan di Bali dan menikah dengan Jero 

Ratna Kusuma. I Gusti Ketut Pudja memperoleh pendidikan 

dasar dari seorang guru yang khusus didatangkan oleh 

ayahnya karena masa itu Bali belum mempunyai sekolah. Ia 

meraih gelar Meester in de Rechten dari Hooge Recht School 

di Batavia. Pada masa awal kemerdekaan, I Gusti Ketut Pudja 

menjadi anggota PPKI mewakili daerah Sunda Kecil. Dalam 

beberapa rapat PPKI, Ia turut menyumbangkan saran 

mengenai struktur administratif wilayah Indonesia. Seusai 

pembubaran PPKI, Ia menjabat sebagai Gubernur Sunda Kecil 

dan berkeliling Bali untuk mencari dukungan dari raja-raja di 

sana terhadap Proklamasi Kemerdekaan dan pembentukan 

Republik Indonesia. Ia wafat pada 4 Mei 1977.   

 

I Gusti Ngurah Rai. Tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia asal Bali. 

Lahir pada 30 Januari 1917 di desa Carangsari, Petang Bali. I 

menyelesaikan pendidikan di HIS Denpasar dan MULO di 

Malang. Setelah itu I Gusti Ngurah Rai melanjutkan 

pendidikan militer di sekolah kader militer Gianyar Bali dan 

melanjutkan ke pendidikan Corps Opleiding Voor Reserve 

Officieren di Magelang. Sempat menjadi mata-mata sekutu 

untuk Bali dan Lombok ketika zaman penjajahan Jepang. 
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Pasca proklamasi kemerdekaan Ngurah Rai membentuk TKR 

untuk wilayah Sunda Kecil dan menjadi komandan dengan 

pangkat Letkol. I Gusti Ngurah Rai mulai membangun 

kekuatan pasukan militer dengan nama Ciung Wanara. 

Selanjutnya pada 18 November 1946 pasukan Ciung Wanara 

melakukan penyergapan terhadap Belanda di desa Marga, 

Tabanan Bali. Serangan pasukan I Gusti Ngurah Rai berhasil 

dan mampu membuat satu datasemen Belanda menyerah. 

Namun ternyata hal itu memicu kemarahan dari Belanda 

yang kemudian melakukan serangan besar-besaran di darat 

dan udara. I Gusti Ngurah Rai gugur bersama seluruh 

pasukannya dan perang tersebut dikenal dengan nama 

Puputan Margarana. 

 

Ignatius Joseph Kasimo. Seorang plopor kemerdekaan Indonesia. Ia 

adalah salah satu pelopor pendirian Partai Katolik Indonesia. 

Ia Mengawali karier politiknya  sebagai anggota Volksraad. 

Pada tahun 1945, ia pernah memimpin Partai Katholik 

Republik Indonesia. Dalam pemerintahan ia pernah menjabat 

sebagai Menteri Muda Kemakmuran, Menteri Persediaan 

Makanan Rakyat dan Menteri Perekonomian. Di luar bidang 

politik, Kasimo mencurahkan perhatiannya pada bidang 

pertanian. Atas jasa dan pengorbanannya pada bangsa, pada 

2011 dirinya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. 
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Ika Daigakku. Sekolah kedokteran tinggi yang merupakan gabungan 

dari bekas STOVIA di Jakarta dengan NIAS di Surabaya. 

Sekolah ini dibuka pada tahun 1943. 

 

Ilyas Yacob. Adalah seorang tokoh Permi. Ia pernah menjabat sebagai 

Ketua Departemen Pendidikan di Permi. Aktif dalam dunia 

pers sejak menempuh pendidikan di Al-Azhar, Kairo, Mesir. 

Pada tanggal 27 Desember 1933 pemerintah mengeluarkan 

surat keputusan tentang pangasingan Ilyas Yacob, Muchtar 

Lutfi dan Jalaludin Thaib di Digul, Irian. Ilyas Yacob dituduh 

menganggu ketentraman umum dengan cara melakukan 

penentangan terhadap pemerintah. Ilyas Yacob dilahirkan di 

Asamkumbang, Painan, Sumatra Barat pada 14 Juni 1903. Di 

Sumatra Barat ia mendapatkan pendidikan dari seorang 

ulama terkemuka, Syaikh Abdul Wahab.  Ilyas Yacob 

meninggal dunia pada 2 Agustus 1958 dalam usia 53 tahun. 

Pada 1999 dirinya dianugeragi gelar pahlawan nasional. 

 

Imperialisme. Paham atau sistem politik yang bertujuan menjajah 

negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan 

yang lebih besar dari negara tersebut. Imperialisme berasal 

dari bahasa latin yaitu imperare berarti memerintah. Hak 

untuk memerintah ini disebut sebaga imperium dan 

pelakuknya disebut sebagai imperator. Daerah kekuasaanya 

disebut sebagai imperium. Beberapa jenis imperialism yaitu 

Imperialisme kuno yang dipelopori oleh Portugal dan Spanyol 
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dengan semboyan Gold, Glory dan Gospel. Imperialisme 

Modern muncul sekitar tahun 1500 kemudian diperkuat 

dengan Revolusi Industri hingga Perang Dunia II. Negara 

pelopornya adalah Inggris dan diikuti oleh negara Eropa 

lainnya termasuk Belanda. Tujuan dari imperialisme adalah 

mencari sumber bahan mentah untuk bahan baku industri 

maupun perdagangan. Imperialis mencari daerah baru yang 

kaya seumber daya alam sekaligus pasar bagi barang 

industrinya. Pada perkembangannya imperialisme 

berkembang menjadi kolonialisme dengan menguasai segala 

sendi kehidupan suatu daerah yang ditaklukannya, baik 

melalui perjanjian maupun peperangan. Imperialisme 

ultramoderen atau neokolonialisme adalah istilah untuk 

imperialisme yang mengutamakan penguasaan ideologi dan 

mental suatu bangsa.  

 

Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV). Adalah organisasi 

komunis pertama di Indonesia, sekaligus cikal bakal Partai 

Komunis Indonesia. ISDV B.J.A. Bransteder, H.W. Dekker, P. 

Bergsma dan Semaun pada 9 Mei 1914 yang didukung oleh 

85 anggota SDP dan SDAP (partai sosialis Belanda). Pada 

mulanya ISDV merupakan organisasi buruh pelabuhan di 

Hindia Belanda. ISDV memiliki surat kabar berbahasa Belanda 

“Het Vrije Woord”  yang berarti kata yang merdeka, sebagai 

media propagandannya. ISDV mulai melihat potensi yang 

dimiliki oleh Sarekat Islam (SI) yang memiliki ratusan ribu 
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pendukung. “Kemudian, ISDV menyusup (infiltrasi) ke Sarekat 

Islam dan berkat dukungan komunisme internasional 

(Komintern), ISDV bersama SI membentuk persekutuan anti 

kapitalis pada 1917. Kerja sama ini membuat sebagaian 

anggota SI Surabaya seperti Darsono, Semaoen, dan Alimin 

tertarik dengan komunisme. Pada tahun yang sama, ISDV 

membentuk Dewan Soviet yang memberontak kepada 

Pemerintah Hindia Belanda dan mendirikan Pemerintahan 

Komunis Hindia Belanda. Akibatnya tokoh-tokoh ISDV ditahan 

dan dipulangkan ke Belanda termasuk Sneevliet, tetapai 

partai ini tidak dibubarkan. Pada Mei 1920, ISDV berubah 

menjadi Perserikatan Komunis Hindia, kemudian menjadi 

Partai Komunis Indonesia pada 1924. 

 

Indonesia (Sejarah Asal-Usul Nama ‘Indonesia’ Logan). Nama 

Indonesia muncul pertama kali dalam sebuah artikel yang 

ditulis James Richardson Logan dengan tegas menggunakan 

istilah Indonesia dalam publikasi ilmiah (1819 – 1869) 

berjudul “The Etnology of the India Archipelago” pada Journal 

of Indian Archipelago and Eastern Asia 1850. Indonesia 

berasal dari istilah Yunani yaitu Indo yang berarti India dan 

Nesos yang berarti pualu-pulau. Indonesos berarti Pulau-

Pulau di Hindia. Logan menggunakan istilah Indonesia untuk 

menyebut kepualaun Nusantara yang berada di bagian 

tenggara Asia. Ia juga menyebut penduduk yang mendiami 

wilayah ini sebagai Indonesia. Sebelumnya sekitar 1835–
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1850, George Samuel Windsor Earl, seorang etnolog Inggris, 

dalam publikasi ilmiahnya tentang Kepulauan Nusantara 

menyebut kepualauan ini sebagai Indunesian dan 

Melayunesian.  

 

Indonesia Goseini Iinkai. Komisi (penyempurnaan) bahasa Inodnesia. 

Didirikan di Jawa pada 20 Oktober 1943. Bertugas 

menentukan terminologi, serta menyusun tata bahasa 

normatif dan menentukan kata-kata umum bagi bahasa 

Indonesia. Selama berdiri, komisi ini berhasil menetapkan 

sekitar 7000 kata. 

 

Indonesia Menggugat: Pidato pembelaan (pledoi) Ir. Sukarno dalam 

sidang Pengadilan di muka hakim kolonial pada Landraad 

(pengadilan) Bandung 1930. Para pemimpin PNI yaitu 

Sukarno, Gatot Mangkupradjam Maskun, dan Supriadinata 

ditangkap pada 1929 dengan tuduhan hendak melakukan 

makar terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Mereka ditahan 

di penjara Bantjeuy- Bandung. Dari dalam penjara Sukarno 

menuliskan pembelaannya yang kemudian dianggap sebagai 

sebuah dokumen politik menentang penjajahan. Pledoi ini 

dibacakan di muka pengadilan pada 30 Desember 1930. 

Cuplikan isi dari Indonesia Menggugat adalah penyataan 

Sukarno bahwa pergerakan kebangsaan Indonesia bukan 

karena hasutan segelintir orang seprti yang dituduhkan 

pemrintah Hindia Belanda. “…..Pergerakan nasional hadir 
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karena pergerakan ini timbul dari pusat kejadian-kejadian 

sendiri; ia timbul dari penderitaan-penderitaan yang tidak 

terhitung banyaknya dan sampai sekarang tidak 

menghubungkan diri satu sama lain, tapi mendapatkan kata 

semboyannya dalam semboyan menyerukan merdeka. Yang 

sebenarnya ialah, bahwa juga di Indonesia pergerakan 

nasional itu terlahir dari imperialisme yang di dewa-dewakan 

oleh Tuan dan tidak kurang-kurangnya dari system drainage 

ekonomi yang semenanjak berabad-abad bekerja di negeri 

itu……Imperialisme itulah penghasut yang besar, 

imperialisme itulah penjahat besar yang menyuruh berontak : 

karena itu bawaalah imperialisme itu ke depan polisi dan 

hakimi!” Benar sekali! “Bawalah imperialisme itu ke depan 

polisi dan hakimi!". Pengadilan memutuskan hukuman 4 

tahun bagi Sukarno, Gatot Mangkupradja dijatuhi hukuman 2 

tahun, hukuman 1 tahun 8 bulan untuk Maskun, dan 

Soerpriadinata diganjar hukuman 1 tahun 3 bulan. Putusan 

pengadilan juga menetapkan pembubaran PNI. Sukarno 

kemudian menjalani masa hukuman di penjara Sukamiskin. 

Kemudian pada 6 Februari 1934 Sukarno berlayar menuju 

Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur untuk menjalani masa 

hukuman berikutnya.  

 

Indonesia Raya, Lagu Kebangsaan. lagu kebangsaan yang dibuat oleh 

Wage Rudolf Supratman. Lagu ini pertama kali dibawakan 
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oleh W.R Supratman saat penutupan Kongres Pemuda II yang 

diselenggarakan di Batavia pada 28 Oktober 1928. 

 

Indonesische Vereeniging. Perkumpulan mahasiswa Hindia Belanda 

di Negeri Belanda yang didirikan pada 1908 dengan nama 

awal Indische Vereeniging. Pada 1922 organisasi ini berubah 

nama menjadi Indonesische Vereeniging. Indonesische 

Vereeniging menjadi organisasi pergerakan pertama yang 

menggunakan nama Indonesia. Organisasi ini menerbitkan 

kembali majalah dwibulanan Hindia Poetera yang dipimpin 

oleh Mohammad Hatta.  Indonessiche Vereeniging semakin 

berkembang dengan sikap non-kooperasinya dan memiliki 

tujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada 1924 

nama Indonesische Vereeniging resmi diubah menjadi 

Perhimpuann Indonesia (PI). Mohammad Hatta adalah ketua 

terlama PI yang menjabat selama 1926 - 1930 dan 

merupakan tokoh yang paling menonjol. Selain Hatta, PI juga 

terdiri dari Sjahrir, Ali Sastroamidjojo, Sukiman Wirjosenjojo, 

Iwa Koesoemasoemantri, M. Nazir Datoek Pamoentjak, dan 

lain-lain. Pada periode kepemimpinan Hatta, PI berusaha 

melakukan perluasaan pengaruh keluar Belanda untuk 

mempropagandakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

Padangan umum politik PI adalah anti imperialisme, mereka 

umumnya memiliki dasar pandangan sosialisme. PI 

mengalami keretakan saat kaum komunis yang berorientasi 

ke Moskow berhasil memegang kendali organisasi. Hatta, Ali, 
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dan tokoh PI lainnya ditangkap Belanda pada November 1927 

dengan tuduhan menghasut perlawanan senjata terhadap 

pemerintah Belanda di Hindia Belanda. Pada Maret 1928 

mereka diadili di Den Haag dan divonis bebas. Hatta 

menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pidato 

pembelaan yang berisi kecaman terhadap Belanda dan 

perjuangan penuh atas nasionalisme Indonesia. 

 

Ingarsa Sungtulada, Ingmadya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. 

Semboyan pendidikan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki 

Hadjar Dewantara.  Ing ngarsa sung tulada artinya di depan 

memberi teladan atau contoh tindakan yang baik, ing madya 

mangun karsa berarti di tengah harus menciptakan prakarsa 

dan ide, dan tut wuri handayani berarti dari belakang 

memberikan dorongan dan arahan. 

 

Inheemse Militie. Kewajiban bela negara warga asli Hindia Belanda. 

Sebuah kewajiban bagi rakyat Hindia Belanda untuk 

membantu pemerintah Belanda, berkenaan dengan adanya 

ancaman-ancaman dari Jepang. Milisi ini terbatas terhadap 

orang-orang Hindia Belanda asli atau pribumi. Keanggotaan 

milisi dipilih oleh pemerintah kabupaten. Hingga 1941, 

pemerintah berhasil mengumpulkan sekitar 6000 milisi. 

Untuk membentuk Inheemse Militie dibuat seperangkat 

peraturan yang disebut Ordonantie Inheemse Militie. 

Kewajiban bela negara ini ditentang oleh kaum pergerakan 
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khususnya golongan non-kooperasi. Mereka mengemukakan 

bahwa perang antara Jepang dan Belanda tidak menyangkut 

kepentingan Bangsa Indonesia, tetapi lebih kepada 

kepentingan Pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah 

Belanda yang tengah dalam pengasingan di London. Sebagian 

golongan penolak inheemse militie berpendapat bahwa jika 

Belanda kalah atas Jepang, adalah kemenangan Bangsa 

Indonesia. Gabungan Politik Indonesia (GAPI) adalah salah 

satu organisasi yang menolak penerapan Inheemse Militie. 

 

Inlander. Sebutan berkonotasi rasial dari orang Belanda kepada 

penduduk Hindia Belanda pada masa Kolonialisasi Belanda. 

Inlander disebut juga sebagai pribumi atau bumiputera. 

Istilah ini secara hukum pertama kali digunakan dalam 

undang-undang 1854, kemudian diperkuat dalam Indische 

Staatregeling 1926. Pemerintah Hindia Belanda, membagi 

penduduk Hindia Belanda ke dalam 3 golongan  yaitu 

Golongan pertama European terutama Belanda, terdiri dari 

semua warga negara Belanda, semua yang berasal dari Eropa, 

dan semua warga negara Jepang. Golongan kedua adalah 

Vreemde Osterling Timur Asing, yaitu mereka yang tidak 

termasuk ke dalam golongan Eropa maupun pribumi, yaitu 

orang India, Pakistan, Arab, Cina, dan sebagainya. Golongan 

ketiga adalah Inlander warga pribumi atau bumiputera Hindia 

Belanda yang secara turun temurun menjadi penghuni dan 

bangsa Indonesia. Selain itu yang dimaksud dengan pribumi 
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adalah mereka yang termasuk bumiputera dan tidak pindah 

ke golongan lain dan mereka yang semula adalah golongan 

lain, tetapi telah meleburkan diri ke dalam golongan 

bumiputera.  

 

Insulinde. Istilah untuk kepulauan Indonesia yang dibuat oleh 

Multatuli dalam Max Havelar pada 1860. Nama ini kemudian 

digunakan pada 1913 untuk sisa-sisa Indisce Partij. 

 

Interniran. Sebutan bagi penduduk sipil yang merupakan warga dari 

negara-negara sekutu yang ditawan oleh Jepang. 

 

Isamu Butai Tokumu Kikan Bunjitsu (BEPPAN). Jawatan intelejen 

militer Jepang yang memiliki staf Indonesia. Tugas mereka 

adalah mengumpulkan informasi mengenai keadaan moral 

masyarakat Indonesia. Tugas utama Bappen adalah melatih 

barisan Peta. 

 

Iskaq Tjokrohadisurjo. Merupakan salah satu pendiri dari Partai 

Nasional Indonesia (PNI). Pada suatu rapat di Regentsweg 

(sekarang Jalan Dewi Sartika) Bandung yang dihadiri oleh 

Iskaq, Sukarno, Sartono, Budiarto Martoatmojo, Sunario, 

Samsi Sastrowidagdo, Anwari, dan Cipto Mangoenkusumo, 

mereka memutuskan mendirikan Perserikatan Nasional 

Indonesia pada 4 Juli 1927. Persarikatan ini kemudian 

mengubah diri menjadi partai pada Kongres pertama di 
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Surabaya 28 - 30 Mei 1928. Kongres memutuskan 

mengangkat Sukarno sebagai ketua Partai Nasional Indonesia 

dan Iskaq sebagai sekretaris merangkap bendahara. Iskaq 

adalah pengacara lulusan negeri Belanda. Ia mendirikan biro 

hukum di Bandung dan bergaul dengan tokoh-tokoh 

pergerakan lainnya. Pada 17 Desember 1927 terbentuk 

Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia  (PPPKI) dengan 

Iskaq sebai ketua. Aksi pertamanya adalah melakukan 

pertemuan yang diikuti PNI, PSII, Budi Utomo, Kaum Betawi, 

dan Serikat Sumatera untuk menghimpun dana guna 

menunjang aktivitas pergerakan pada 25 Maret 1928. PPPKI 

melancarkan aksi serentak di Jakartam Surabaya dan 

Mataram pada 1 September 1929. Akibat aksi ini banyak 

tokoh pergerakan ditangkap termasuk Iskaq yang dijebloskan 

ke penjara Banceuy. Beberapa minggu kemudian Iskaq 

dibebaskan tetapi tidak diperkenankan tinggal di Bandung. Ia 

pindah ke Manado dan membuka kantor advokat pada 1930. 

Tatkala PNI dibubarkan dan Pertindo didirikan, Iskaq dipilih 

koleganya sebagai ketua Partindo cabang Manado. Karena 

tidak boleh lagi di Bandung, Iskaq pindah ke Sulawesi pada 

1930. Ia membuka kantor advokat di Manado. Di sana Iskaq 

mendapat berita Sartono dan kawan-kawannya telah 

membubarkan PNI, dan sebagai gantinya ialah mendirikan 

partai baru bernama Partai Indonesia, disingkat Partindo. 

Setelah proklamasi, Iskaq sempat menjadi Residen 

Banyumas. Ia juga menjadi anggota delegasi Perundingan 
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Renville. Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, Iskaq 

pernah menduduki jabatan Hakim Negara, Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Perekonomian. Saat PNI difusikan 

menjadi PDI pada 10 Januari 1973, Iskaq sebagai tokoh PNI 

tidak bersedia bergabung dalam PDI, sehingga ia menarik diri 

dari dunia politik.  

 

Iwa Kusumasumantri. Tokoh pergerakan nasional, Menteri Sosial dan 

Perburuhan Pertama Republik Indonesia. Iwa dilahirkan di 

Ciamis 31 Mei 1899. Ia menyelesaikan pendidikan sekolah 

hukum di Leiden Belanda. Pada masa menjadi mahasiswa di 

Belanda, Iwa aktif dalam organisasi Indische Vereniging. 

Organisasi ini pada awalanya didirikan sebagai perkumpulan 

mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada awalnya organisasi ini 

tidak bersifat politik dan lebih kepada perkumpulan sosial. 

Namun kehadiran tiga serangkai Indische Partij yaitu 

Tjiptomanoenkoesoemo, Soewardi Soerjaningrat pada 1913 

mengubah haluan Indische Vereniging, yaitu Indonesia untuk 

Indonesia. Indische Vereniging mengubah nama menjadi 

Indonesische Vereniging (perkumpulan Indonesia ) pada 

September 1922. Iwa sebagai ketua pada 1923, menyatakan 

3 azas pokok, pada kongres 1923 yaitu: Indonesia 

menentukan nasibnya sendiri, Kemampuan dan kekuatan 

sendiri, dan Persatuan dalam menghadapi Belanda. Dengan 

demikian organisasi ini menyatakan diri sebagai organisasi 

non kooperasi. Pada 3 Februari 1925 Indische Vereniging 
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mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) pada 

masa kepemimpinan Soekiman Wirjosandjojo. Iwa aktif 

dalam pergerakan pro kemerdekaan Indonesia di Belanda. 

Pada 1927 ia kembali ke Indoensia dan bekerja sebagai 

pengacara dan bergabung dalam PNI. Ketika tinggal di 

Medan, Iwa menerbitkan koran Matahari Terbit yang 

mengadvokasi hak-hak pekerja pekebunan. Ia juga 

mengorganisir sebuah serikat dagang. Pemerintah 

menangkap Iwa karena tulisan-tulisan  dan aktivitasnya pada 

1929 saat memimpin surat kabar  Matahari Indonesia. Ia 

dibuang ke Banda Neira, Maluku. Ia terus aktif dalam 

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Agustus – 

November 1945 Iwa diangkat menjadi Menteri Sosial. Tetapi 

kemudian bergabung dalam Persatuan Pejuang yang 

dipimpin oleh Tan Malaka. Iwa bersama Muhammad Yamin, 

Achmad Subardjo dan Tan Malaka ditengarai terlibat dalam 

peristiwa 3 Juli 1946, pemerintah memenjarakan mereka. 

Pada 1949 sampai 1950 Iwa menjadi anggota DPR.  Iwa 

menjabat Menteri Pertahanan pada masa kabinet Ali 

Sastroamidjojo pada 1953 – 1955. Ia kemudian menjadi 

Rektor Universitas Padjajdaran Bandung pada 1957. Pada 

1963 – 1964 ia kembali ke kancah politik dengan menjabat 

menteri pada Kabinet Karya IV. Setelah undur diri dari dunia 

politik, Iwa menekuni dunia penulisan dengan menerbitkan 

buku-bulu tentang hukum dan politik. Iwa meninggal pada 27 

November 1971 di Jakarta, dimakamkan di pemakaman 
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umum Karet Bivak, Jakarta. Ia ditetapkan sebagai pahlawan 

nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 6 

November 2002. 

 

-J- 

 

Jamiyah Islamiyah. Organisasi payung atau federasi kaum Muslim di 

wilayah pendudukan Jepang di Indonesia Timur. Organisasi 

ini dipimpin oleh Tetsuo Kobayashi. Organiassi ini tidak 

dipekenankan berurusan dengan masalah politik dan hanya 

dibiarkan melakukan kegiatan keagamaan. 

 

Jamiyat Al-Khairiyah. Organisasi yang didirikan oleh orang-orang 

Arab di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905. Organisasi ini 

terbuka bagi setiap orang-orang Islam tanpa diskriminasi asal-

usul. Organisasi ini mengabdikan diri sepenuhnya pada dunia 

pendidikan Islam dengan mendirikan sekolah dan 

mengirimkan anak-anak untuk menempuh pendidikan di 

Turki. Jamiyat Khair menganut sistem pendidikan modern 

dengan mangajarkan mata pelajaran umum seperti sejarah, 

bahasa Inggris, bahasa Belanda dan berhitung selain mata 

pelajaran agama. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas 

pendidikannya, Jamiat Khair juga mengundang guru-guru dari 

berbagai wilayah, baik dalam maupun luar negeri. Hingga kini 

Jamiat Khair masih kokoh berdiri dan terus bersumbangsih 

dalam kancah pendidikan Islam, di Jakarta khususnya. 
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Janji Kaiso. Pernyataan politik yang dikeluarkan Perdana Menteri 

Jenderal Koiso Kunaiki pada 7 September 1944 dalam sidang 

istimewa Teikoko Ginkai ke-85 di Tokyo. Isi pengumumannya 

adalah Indonesia diperkenankan merdeka kelak di kemudian 

hari. Setelah pengumuman ini, Jepang mulai melonggarkan 

pengawasan terhadap kaum nasionalis dan mendirikan 

sejumlah organisasi yang menghidupkan aspirasi bangsa 

Indonesia. Penyataan ini memiliki maksud politis, agar 

Indonesia membalas janji dengan cara mendukung Jepang 

sebagai ungkapan rasa terima kasih. 

 

Jarak (Tanaman, Ricinus Communis). Tanaman yang paling populer di 

zaman Jepang, sebagai tanaman wajib bagi penduduk. Jarak 

wajib ditanam di tanah-tanah kosong, di pinggir-pinggir jalan 

besar sampai jalan kampung. Pemeliharaannya diserahkan 

kepada tonarigumi, seinendan, keibōdan dan seluruh 

masyarakat. Pada saat panen masyarakat memetik, 

menjemur dan menguliti sampai mengangkut biji-bijian ke 

tempat penyetoran. Kegunaannya untuk bahan dasar 

pelumas dan obat obatan. Tidak ada catatan, berapa jumlah 

dalam tonnage jarak hasil produksi dari Jawa. 

 

Jibakutai. Barisan berani mati yang dibentuk pada 8 Desember 1944 

berdasarkan contoh penerbangan kamikaze Jepang. 

Diperkirakan Jibakutai beranggotakan 50.000 orang. 
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Anggotanya mendapatkan pelatihan selama dua bulan di 

Cibarusa, Bogor di bawah pengawasan Kapten Yanagawa. 

 

Jisaburo Ozawa. Laksamana terbaik Jepang selama Perang Pasifik. 

Ozawa memimpin Armada Selatan Jepang selama 

penyerbuan Jepang ke Indonesia dan memiliki peranan besar 

dalam penyerbuan ke Palembang. Pada November 1942, ia 

memimpin armada kapal induk Jepang. Meski kalah, Ozawa 

memperlihatkan ketangguhan dalam menghadapi armada 

laut Amerika Serikat dalam Pertempuran di Laut Filipina dan 

Teluk Leyte. 

 

Johannes Graaf Van Den Bosch. Gubernur Jenderal Hindia Belanda 

ke-43 yang memerintah sejak 1830 - 1834. Lahir di 

Herwijnen, Provinsi Gelderland, Belanda, pada 1 Februari 

1780. Van Den Bosch tiba pertama kali di Jawa pada 1797 

dengan pangkat Letnan. Pada 1827, Van Den Bosch diangkat 

sebagai Jenderal Komisaris, sampai akhirnya di tahun 1830 ia 

diangkat menjadi Gubernur Jenderal. Selama menjadi 

Gubernur Jenderal, ia membuat beberapa kebijakan, 

diantaranya adalah kebijakan cultuurstelsel (sistem 

penanaman). Kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan yang 

dibuat untuk  menambah kas Pemerintah Kolonial dan juga 

untuk menyokong negara induk, Negeri Belanda, yang 

mengalami krisis keuangan akibat Perang Diponegoro yang 

begitu banyak menyita perhatian, tenaga, dan juga uang. 
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Jong Ambon. adalah organisasi pergerakan pemuda Ambon. Jong 

Ambon didirikan pada 1918 dengan tujuan sebagai wadah 

mempersatukan organisasi-organisasi Ambon. Jong Ambon 

merupakan organisasi politik pertama Ambon yang 

bernafaskan nasionalisme Indonesia. Jong Ambon bersama 

organisasi pemuda tergugah semangat nasionalisnya dan 

menuangkan dalam Kongres Pemuda I dan II. Tokoh Jong 

Ambon diantaranya adalah dr. Johannes Leimena yang turut 

membacakan hasil Kongres Pemuda II yang dikenal sebagai 

Sumpah Pemuda.  

 

Jugun Ianfu. Wanita penghibur serdadu digaris depan. Gadis-gadis 

desa yang direkrut secara paksa atau dibujuk dengan cara 

ditawari pekerjaan yang menarik di luar desa. Mereka 

ditempatkan di tempat-tempat hiburan (danjo) atau rumah-

rumah penduduk yang dikosongkan. Nama mereka diganti 

degan nama Jepang. Tugas mereka sehari-hari melayani 

hasrat seksual para serdadu Jepang secara bergilir tanpa bisa 

menolak dan melawan. Nama resminya adalah teishinitai 

atau barisan sukarela penyumbang tubuh. Didirikan pertama 

kali oleh Jepang di Sanghai pada 1932. Awalnya para wanita 

penghibur itu merupakan PSK Jepang yang secara sukarela 

memberikan pelayanan bagi tentara Jepang. Namun, saat 

terjadi peningkatan permintaan atas jasa mereka, militer 

Jepang juga merekrut ratusan ribu wanita dari wilayah 
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kekuasaannya secara paksa untuk dijadikan budak seks bagi 

tentara, termasuk dari Indonesia. 

 

Jumpo. Sebutan bagi informasi Indonesia yang memata-matai 

masyarakat demi kepentingan Jepang. 

 

Jusupandi. Adalah salah satu tokoh pemuda dalam Kongres Pemuda I 

dan Kongres Pemuda II yang menghasilkan sumpah pemuda. 

Jusupandi adalah salah satu pendiri Jong Indonesia. Meskipun 

masih menggunakan nama Jong yang berbau Belanda, 

organisasi ini dalam aktivitasnya sudah menggunakan bahasa 

Indonesia. Jong Indonesia diubah menjadi Pemuda Indonesia 

dengan Jusupadi sebagai ketua. Pada 28 Desember 1927 

diselenggarakan Kongres Pemuda Pertama di Bandung. 

Setahun selanjutnya diselenggarakan Kongres Pemuda II pada 

28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. 

 

-K- 

 

Kabar Perniagaan/Chabar Perniagaan, Surat Kabar. Surat kabar 

yang didirikan oleh Tjoei Siauw Hoei pada 1903 sebagai koran 

dwi mingguan. Semula H.F.R. Kommer, F. Wiggers, F.D.J. 

Pengemanann, Lim Kim Hiok, dan Tan Kim Bok bertindak 

sebagai redaktur yang menjalankan surat kabar sehari-hari. 

Tujuan awal penerbitan koran ini adalah untuk menyiarkan 

berbagai iklan perniagaan secara cuma-cuma untuk 
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membantu usaha para pedagang dan penyedia jasa. Mulai 

tanggal 1 Maret 1904, Kabar Perniagaan terbit sebagai 

harian. Tujuannya pun bertambah dengan mewartakan 

berbagai berita dan tulisan yang bermanfaat. Alasan 

perubahan Kabar Perniagaan diungkapkan dalam terbitan 2 

Januari 1907 yaitu, atas dasar melihat gerakan kaum muda 

Tionghoa dalam pergolakan pergerakan di Hindia Belanda, 

sehingga dipandang perlu adanya sebuah wadah untuk 

mengungkapkan pikiran tentang isu-isu yang tengah 

berkembang. Kabar Perniagaan kemudian berganti nama 

menjadi Perniagaan. Surat kabar ini berada dalam kelompok 

opsir Tionghoa yang tidak setuju dengan Revolusi Tiongkok di 

bawah pimpinan Dr. Sun Yat Sen. Perniagaan termasuk surat 

kabar yang sering dikecam atas sikap konservatifnya yang 

dianggap pro Belanda oleh surat kabar lain seperti Bintang 

Betawi. Pada 1928 Perniagaan dipimpin oleh Oh Sien Han. 

Perniagaan berganti nama menjadi Siang Po pada 1 Juli 1930, 

tidak ada perubahan berarti dalam arah ideologinya. Ir. 

Sukarno pernah menyampaikan bahwa Siang Po memuat 

“Kritik yang merusak pergerakan”. Surat kabar ini terbit 

hingga tahun 1942. 

 

Kabinet Bucho. Kabinet pertama yang dibentuk pada 2 September 

1945. Kabinet ini bekerjasama dengan organisasi masa 

bentukan Jepang.  
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Kahar Moezakkir. Tokoh Islam yang menjadi anggota BPUPKI. Lahir di 

Yogyakarta pada 1908. Abdul Kahar menempuh pendidikan 

pesantren di Mambaul Ulum Solo. Pendidikan lanjutannya ia 

selesaikan di pesantren Jamsaren Jawa Tengah dan Pesantren 

Tremas di Jawa Timur. Pada 1925 Abdul Kahar melanjutkan 

pendidikannya di Kairo, Mesir. Sepulangnya ke Indonesia, ia 

bergabung dengan Partai Islam Indonesia (PII). Di PII ia 

terpilih menjadi salah satu komisaris hingga tahun 1941. Dua 

bulan menjelang kemerdekaan Ia menjadi subkomite BPUPKI, 

dan bersama 9 anggota lainnya, termasuk Sukarno dan Hatta, 

ia ikut menandatangani Piagam Jakarta. Setelah masa 

kolonial, Abdul lebih berfokus pada perkembangan serta 

memajukan dunia pendidikan (tinggi) Islam di Indonesia. 

Abdul memiliki peran besar dalam pendirian Sekolah Tinggi 

Islam (STI), ketika menjelang berakhirnya masa pendudukan 

Jepang. Ia pula yang akhirnya bersama Moh. Hatta memimpin 

lembaga pendidikan ini. 

 

Kaigun Bukanfu. Kantor penghubung Angkatan Laut dengan 

Angkatan Darat Jepang di Jakarta, yang bertugas 

mengkoordinasikan kebijakan kedua angkatan. Dipimpin oleh 

Laksamana Maeda. Kantor ini memiliki peranan besar dalam 

perkembangan nasionalisme Indonesia selama masa 

penduduka Jepang. 
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Kaikyo Kyoshi Koshu-cho. Pusat pelatihan Islam. Dibentuk di Jakarta 

sebagai tempat pelatihan para ulama yang dibina oleh 

Shûmûbu. 

 

Kakyo Keibotai. Barisan semacam Keibōdan yang dibentuk oleh 

kalangan masayarakat Tionghoa di Jawa. 

 

Kan Pō, Majalah. Majalah berita yang diterbitkan resmi oleh 

Gunseikanbu, yang berisi himpunan undang-undang, 

maklumat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang dan 

peraturan–peraturan daerah residensi (Osamu Seirei, Kairei, 

Syurei dan pengumuman lainnya), seperti pengangkatan dan 

pemecetan pegawai negeri. 

 

Kana Djawa Shinbun. Surat kabar berbahasa Jepang yang 

menggunakan huruf katakana. Bertujuan menyebarluaskan 

penggunaan bahasa Jepang dan meningkatkan kemampuan 

baca tulis penduduk Jawa. 

 

Kantor Oeroesan Peranakan. Jawatan yang mengurusi orang Indo 

selama pendudukan Jepang di Jawa. Tokohnya yang 

terkemuka adalah P.F. Dahler dan A.Th. Bogaart. 

 

Kaoem Moeda. Surat kabar yang terbit di masa pemerintahan 

kolonial Hindia Belanda. Surat kabar Kaoem Moeda terbit 

pertama kali pada 1912. Kantor pusat surat kabar Kaoem 
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Moeda bertempat di Bandung, Jawa Barat. Surat kabar 

Kaoem Moeda merupakan surat kabar harian yang absen 

hanya pada hari libur. Pimpinan redaksi surat kabar ini adalah 

A.H. Wignjadisastra yang sebelumnya menjadi redaktur dan 

administrator surat kabar Tjahaja Pasoendan. Selain A. H. 

Wignjadisastra, seorang tokoh yang amat berpengaruh dalam 

penerbitan surat kabar Kaoem Moeda adalah Abdoel Moeis. 

Melalui Abdoel Moeis, surat kabar Kaoem Moeda kemudian 

menjadi salah satu jalan perjuangan bangsa Indonesia di 

bidang pers dan media massa untuk mengkritik 

pemerintahan kolonial Hindia Belanda.  

 

Kartini, R.A. Dikenal sebagai pejuang kesetaraan hak-hak perempuan 

Indonesia. Raden Ajeng Kartini dilahirkan pada 21 April 1879 

di Jepara Jawa Tengah, dari pasangan R.M. Sosoroningrat dan 

M.A. Ngasirah. Ayah Kartini kelak menjadi Bupati Jepara saat 

Kartini masih anak-anak. Kartini mengenyam pendidikan di 

ELS (European Lagere School). Pendidikannya ini terhenti, 

saat Kartini memasuki usia 12 tahun karena harus menjalani 

tradisi pingit (tradisi tinggal di rumah untuk anak perempuan) 

sebelum ia dilamar dan dinikahkan. Sosrokartono kakak laki-

laki Kartini adalah orang yang memberi pengaruh dan 

inspirasi bagi Kartini untuk terus belajar meskipun tinggal di 

rumah. Kartini bersama dua saudarinya Kardinah dan Rukmini 

menjalin korespondensi dan persahabatan dengan Marie 

Ovienk-Soer, istri asisten residen Jepara, Ovink. Sosroningrat 
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adalah soosk yang relatif terbuka, ia mengijinkan Kartini dan 

saudarinya berlangganan surat kabar dan majalah. Kartini 

juga diijinkan mengirimkan  tulisannya pada surat kabar 

dengan nama samaran Tiga Saudara. Kartini ingin 

memperluas jaringan persahabatannya ia menjalin 

korespondensi dengan Estelle Zeehandelaar seorang aktivis 

feminis. Selain itu Kartini menjalin korespondensi dengan 

Nyonya RM Abendanon-Mandri, Tuan Prof. Dr. GK Anton dan 

Nyonya, Hilda G de Booij, dan Nyonya Van Kol. Kartini 

menuliskan pemikiran-pemikirannya mengenai kesetaraan 

gender, mengenai hak memperoleh pendidikan bagi kaum 

perempuan. Ia terisnpirasi semangat Revolusi Prancis , yaitu 

Liberte, Egalite, dan Fraternite.  Selain itu Kartini juga 

menuliskan pandangannya mengenai agama, kesejahteraan 

masyaraat, dan isu poligami. Kartini memiliki ketertarikan 

pada kesenian ukir Jepara sekaligus kesejahteraan para 

perajinnya. Ia dan saudarinya memperkenalkan ukiran Jepara 

dan batik ke kancah internasional. Kartini membuat artikel 

pengantar untuk pameran Karya Wanita di Den Haag tahun 

1898. Ia sempat mengajukan beasiswa untuk melanjutkan 

pendidikan ke Belanda, namun sayang keinginannya ini tidak 

bisa terlaksana, karena Ia harus menjalani pernikahan. Kartini 

kemudian meminta beasiswanya untuk dialihkan kepada 

pemuda cerdas dari Minangkabau Mashudul Haq alias Agus 

Salim. Meskipun pemikiran Kartini telah melampaui 

zamannya, Kartini tetap mengikuti jiwa zaman yang 
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melingkupinya. Kartini dinikahkan dengan Bupati Rembang, 

Djojoadiningrat pada 8 November 1903. Bupati Rembang 

baru saja kehilangan permaisurinya. Tetapi ia memiliki tiga 

selir dan tujuh orang anak. Djojoadiningrat adalah bupati 

yang memahami perjuangan Kartini, ia mengijinjan Kartini 

untuk membuka sekolah untuk anak perempuan di pendopo 

kabupaten. Gerak langkah Kartini terhenti tatkala maut 

menjemputnya pada 17 September 1904, ia wafat beberapa 

hari setelah melahirkan putranya RM Soesalit. J.H. 

Abendanon, Menteri Urusan  Pendidikan, Agama dan 

Kerajinan Hindia-Belanda, menerbitkan kumpulan surat 

antara Kartini dengan para sahabat penanya pada 1911 

dengan judul Door Duisternist tot Lich  (Habis Gelap Terbitlah 

Terang). Perjuangan Kartini melalui pemikirannya mendorong 

didirikannya sekolah Kartini untuk memajukan anak-anak 

perempuan.  

 

Kasman Singodimedjo. Tokoh yang pernah menjabat sebagai ketua 

pengurus besar Jong Islameten Bond dan Muhammadiyah 

pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa 

pendudukan Jepang ia bergabung dengan Peta, ia ditunjuk 

sebagai komandan Peta di Jakarta mewakili golongan muda 

BPUPKI dan PPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia pernah 

menjabat sebagai ketua BKR sebelum ditunjuk sebagai jaksa 

agung Indonesia dan Menteri Muda Kehakiman. Ia juga 
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pernah menjabat sebagai ketua Komite Nasional Indonesia 

Pusat.  

 

Kasus Haga. Peristiwa yang dilatarbelakangi tuduhan Jepang 

mengenai konspirasi anti-Jepang bersekala besar di 

Banjarmasin pada 1943. Dalam peristiwa ini satu orang 

ditangkap bernama B. J. Haga, bekas gubernur Belanda di 

Kalimantan. Ia diseret dari kamp interniran kemudian 

meninggal karena serangan jantung saat ditahan. Pada 20 

Desember 1943, 25 orang dijatuhi hukuman karena dituduh 

terlibat dalam konspirasi. Semuanya dipenggal di lapangan 

terbang Banjarmasin.  

 

Keibōdan. Pembantu polisi atau kesatuan keamanan/kewaspadaan, 

yang dibentuk bersamaan dengan seinendan pada 29 April 

1945. Anggota Keibōdan semua penduduk, kecuali bangsa 

Jepang, Cina dan Eropa. Anggotanya berusia sekitar 20 - 35 

tahun. Pimpinan tertinggi dalam Keibōdan adalah Gunseikan, 

sebagai pembina diserahkan kepada Keinubu (kepolisian). Di 

setiap Syu (residensi) pembinaan diserahkan kepada 

kepolisian (Syu Keisatsubu). Tugas-tugas Keibōdan yaitu 

sebagai penjaga keamanan, penjaga bahaya udara, penyelidik 

asal-usul berita palsu, penjaga pantai, mengawasi aksi-aksi 

yang mencurigakan, dan pengawas harga-harga. 
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Keimin Bunka Shidoso. Badan yang bertugas mengawasi dan 

mengarahkan karya-karya seniman Indonesia agar tidak 

menyimpang dari kebijakan Jepang. Badan ini didirikan pada 

1 April 1943. Di dalam badan ini terdapat lima bagian, antara 

lain bagian film, musik, sandiwara, seni tari, serta seni lukis 

dan ukiran. 

 

Kempeitai. Polisi militer Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Secara 

organsiasi memiliki markas besar di setiap wilayah Angkatan 

Darat yang dipimpin oleh seorang mayor jenderal dengan 

seorang kolonel sebagai perwira eksekutif. Setiap markas 

besar terbagi atas dua atau tiga kantor lapangan yang 

dipimpin oleh seorang letnan kolonel. 

 

Kenkoku Gakuin. Akademi Pamongpraja yang berkedudukan di 

Jakarta. 

 

Kerajinan Amai Setia (KAS). Sebuah wadah atau organisasi bagi 

perempuan Minangkabau di Koto Gadang pada 11 Februari 

1911. Pendiri KAS adalah Rohana Kudus, seorang wartawati 

sekaligus tokoh pendidikan perempuan asal Sumatera Barat 

bersama dengan Ratna Puti. Tujuan pendirian KAS sebagai 

realisasi keinginan Rohana Kudus untuk menjadikan 

perempuan berdaya dan setara dalam pendidikan, sosial, dan 

ekonomi. Ia menyaksikan lewat buku dan surat kabar yang 

dibacanya bahwa perempuan di belahan bumi lain bergerak 
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maju dan telah menduduki berbagai profesi. KAS membantu 

para anggota menyalurkan kemampuan dan mengaktualisasi 

diri menjadi perempuan yang berdaya terutama dalam 

bidang pendidikan dan ekonomi. KAS didukung oleh 60 ibu-

ibu terpandang di Minangkabau yang merupakan para Bundo 

Kanduang. Organisasi ini menyelenggarakan pendidikan 

khusus untuk anak perempuan. Mereka belajar membaca, 

menulis, kerajinan tangan, mengurus rumah tangga, 

pendidikan agama, dan pengetahuan lainnya. KAS menjadi 

lembaga yang mengembangkan home industry pertama di 

Minangkabau yang menggali kemampuan para perempuan 

utamanya di bidang kerajinan dan kuliner serta mampu 

memberdayakan perempuan secara ekonomi. KAS menjadi 

warisan Rohana Kudus untuk masyarakat Minangkabau 

sampai hari ini, yang terus membimbing kaum perempuan 

Minangkabau utuk bergerak maju dan berdaya. 

 

Kerukunan Minangkabau. Organsiasi bentukan Jepang di Sumatra 

Barat yang didirikan sebagai jembatan personal antara 

Gubernur Yano Kenzo dengan orang-orang Sumatra Barat. 

Badan konsultasi ini antara lain beranggotakan Chatib 

Suleiman, Mohammad Sjafei, Dr. Madjo Urang dan Syekh 

Djamil Djambek. 

 

Ki Bagus Hadikoesoemo. Tokoh Muhammadiyah yang  aktif dalam 

pergerakan kebangsaan. Lahir pada 21 November 1890 
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dengan nama Hidayat. Ia berasal dari keluarga priyayi santri 

di daerah Kauman, Yogyakarta. Mengenyam pendidikan 

hanya sampai sekolah dasar. Pendidikan agama diperoleh 

dari ayahnya dan pesantren tradisional di Wonokromo dan 

Pekalongan. Pada 1938 ia turut mendirikan Partai Islam 

Indonesia (PII). Ia juga merupakan tokoh pendiri Masyumi 

pada November 1943. Ki Bagus Hadikoesoemo adalah tokoh 

yang teguh berpegang pada akidah hukum Islam, sebagai 

contoh ia menolak dan memberikan maklumat pelarangan 

seikeirei bagi rakyat Indonesia. Ki Bagus adalah tokoh yang 

memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam sidang-

sidang BPUPKI. Namun pada sidang PPKI, Ki Bagus memilih 

bersikap netral dengan menyetujui penghapusan tujuh kata 

dalam Piagam Jakarta demi kepentingan nasional. Pasca 

kemerdekaan, Ki Bagus memprakarsai pembentukan 

Angkatan Perang Sabil yang diresmikan pada Juli 1948. Ki 

Bagus wafat pada 7 September 1954. 

 

Kikosaku. Secara harfiah diartikan sebagai “seni neraka”. Mengacu 

pada praktik Keimpetai berupa eksekusi langsung terhadap 

orang-orang yang dicurigai menentang Jepang tanpa melalui 

proses pengadilan. 

 

Kinrohoshi. Kerja bakti untuk kepentingan umum. Meliputi pekerjaan 

dan membersihkan selokan, memperbaiki jembatan dan jalan 

hingga membantu pembangunan lapangan terbang. 
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Kipas Hitam. Istilah yang mengacu pada orang Indonesia yang 

menjadi mata-mata Jepang. Selain itu, juga mengacu pada 

kelompok ekstrimis anti-kulit putih yang dibentuk oleh 

Shimizu Hitoshi dari kalangan para pemuda Indonesia. 

 

Kiristoy Ko Rengokai. Organsiasi payung atau federasi gereja-gereja 

Kristen di Minahasa, Sulawesi Selatan, Kalimantan dan 

Maluku yang berada di wilayah kekuasaan Angkatan Laut 

Jepang. Didirikan pada Maret 1943 dan dipimpin oleh para 

pendeta yang didatangkan dari Jepang. 

 

Kita Sumatora Sinbun, Surat Kabar. Surat kabar yang diterbitkan di 

Bukittinggi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. 

Kepala redaksi surat kabar ini adalah Djamaludin Adinegoro, 

mantan editor Pewarta Deli. 

 

Kochi. Istilah dalam bahasa Jepang untuk merujuk daerah Istimewa 

yang ada di Indonesia, seperti Surakarta dan Yogyakarta. 

 

Koesoemo Oetojo, R.M.T. Adalah salah satu tokoh penting yang 

mengonsepsikan pergerakan nasional. Ia adalah anak dari 

seorang pamong praja di Pekalongan yang lahir pada 13 

Januari 1871. Semasa dewasa, ia merupakan seorang aktivis 

dan pemimpin yang aktif di berbagai organisasi pergerakan 

pada awal abad ke-20. R.M.T. Koesoemo Oetojo sempat 

menjadi salah satu anggota Dewan Pimpinan Harian 
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Volksraad atau Parlemen/Dewan Rakyat Hindia Belanda. 

Selain itu, R.M.T. Koesoemo Oetojo juga aktif sebagai Ketua 

Organisasi Pergerakan Politik di organisasi Boedi Oetomo 

selama satu dekade pada 1926—1936. Kemudian ia juga 

sempat menjadi Wakil Ketua Chuo Sangi In atau Dewan 

Pertimbangan Pusat pada masa pendudukan Jepang pada 

1943. R.M.T Koesoemo Oetojo juga dikenal sebagai 

budayawan menjelang akhir hayatnya.   

 

Kokumin Gakko. Sekolah rakyat pada masa pendudukan Jepang. 

Sekolah dasar yang ditempuh selama enam tahun. 

 

Kolonialisme. Adalah paham tentang penguasaan penuh atau 

sebagian dari suatu negara atau bangsa dengan maksud 

untuk mengeksploitasi ekonominya. Istilah kolonialisme 

berasal dari bahasa Romawi kuno, colonus, berarti petani 

yang membayar sewa kepada tuan tanah. Kemudian 

pengertiannya pun berkembang, dari petani penggarap yang 

membayar kepada tuan tanah berubah menjadi wilayah 

suatu negara/bangsa yang dikuasai oleh negara/bangsa lain. 

Kolonialisasi juga merupakan suatu cara atau proses 

menegakkan kekuasaan di suatu daerah.  Menurut Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, pengertian kolonialisme adalah 

suatu cara untuk menguasai dan mengatur politik dan 

ekonomi suatu negara. Merujuk pada sejarah, kolonialisme 

yang dilakukan bangsa Eropa merupakan kegiatan eksploitasi 
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sumber daya alam dan sumber daya manusia di negara-

negara Afrika, Asia, dan Amerika. Dalam beberapa kasus 

dijumpai bagaimana kebijakan maupun praktek kolonialisme 

juga berupaya menyingkirkan penduduk asli dalam 

peradaban yang dibangunnya, seperti yang terjadi pada suku 

Aborigin di Australia. Inggris dijuluki sebagai “negara yang 

tidak pernah mengalami matahari terbenam” karena wilayah 

jajahannya paling luas dan tersebar di berbagai belahan 

dunia. Selain Inggris, Belanda merupakan negara yang juga 

mendapatkan keuntungan ekonomi besar dari praktik 

kolonialisme di Hindia Belanda (kepulauan Indonesia) dan di 

beberapa wilayah di Karibia. 

 

Komintern (Komunis Internasional). Organisasi komunis revolusioner 

internasional  yang merupakan perhimpunan partai-partai 

komunis dari berbagai negara. Berfungsi antara 1919 sampai 

1943. 

 

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Didirikan pada 29 Agustus 

1945 sebagai pengganti dari Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI).  Komite ini hanya bertugas sebagai badan 

penasihat presiden beserta kabinetnya dan tidak memiliki 

badan legislatif. Dengan bantuan Hatta, Sukarno menunjuk 

135 orang (termasuk mantan anggota PPKI) yang dianggap 

sebagai nasionalis terkemuka dan pemimpin-pemimpin 

paling penting dari kelompok-kelompok etnis besar, agama, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme
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sosial, dan ekonomi di Indonesia untuk menjadi anggota 

KNIP. Dengan dekrit yang dikeluarkan oleh PPKI pada 19 

Agustus 1945, Indonesia sudah dibagi menjadi delapan 

provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. 

Sukarno menunjuk seorang gubernur untuk masing-masing 

provinsi dari kalangan penduduk setempat, kemudian KNIP 

memberikan mandat kepada salah satu anggota dari masing-

masing daerah untuk memebentuk Komite Nasional 

Indonesia di setiap provinsi untuk membantu para gubernur 

dalam menjalankan pemerintahan. 

 

Konan Hokokudan. Barisan Patriotik untuk Pembangunan Selatan. 

Barisan pemuda ini dibentuk di Kalimantan pada November 

1943 yang beranggotakan 300-an pemuda berusia 20-30 

tahun. 

 

Kondankai. Istilah untuk ceramah, diskusi, pertemuan-pertemuan 

yang diadakan oleh pejabat, misalnya anggota Dokuritsu 

Jumbi Cosakai dengan kelompok masyarakat atau Syuu 

Sangikai (Badan Pertimbangan Daerah) atau kelompok 

khusus di sekolah-sekolah. Biasanya cerita tentang 

kemenangan perang Jepang melawan sekutu. 

 

Konferensi Inter-Indonesia. Adalah konferensi yang dilaksanakan 

oleh Indonesia dengan negara-negara boneka yang tergabung 
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dalam Bijenkomst voor Federal Overslag (BFO). Konferensi ini 

dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap I diselenggarakan 

di Yogyakarta pada 19—22 Juli 1949 dan dipimpin oleh Wakil 

Presiden Mohammad Hatta dan kemudian tahap II 

diselenggarakan di Jakarta pada 30 Juli—2 Agustus 1949 dan 

dipimpin oleh Ketua BFO, Sultan Hamid II. Konferensi ini 

membahas konsep dan teknis mengenai rencana 

pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Selain itu, 

konferensi ini juga menjadi sebuah ajang pemanasan 

sebelum dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) 

pada 23 Agustus 1949. Hasil dari penyelenggaraan Konferensi 

Inter Indonesia tahap I diantaranya adalah penyetujuan 

penggunaan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan 

didasarkan pada demokrasi dan federalisme, RIS akan 

dikepalai oleh presiden dan dibantu oleh menteri-menteri 

yang bertanggung jawab pada presiden, RIS akan menerima 

kedaulatan dari Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda, 

Angkapan perang RIS adalah angkatan perang nasional, dan 

presiden RIS adalah panglima tertinggi angkatan perang, dan 

pembentukan angkatan perang adalah urusan RIS sendiri. 

Kemudian hasil konferensi tahap II, yaitu Bendera RIS adalah 

Merah Putih, Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya, 

Bahasa resmi RIS adalah Bahasa Indonesia, dan Presiden RIS 

dipilih oleh wakil RI dan BFO. 
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Konferensi Meja Bundar (KMB). Adalah salah satu dari empat 

perundingan tingkat tinggi yang dilaksanakan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan 

Belanda. Perundingan ini didasari oleh kondisi tidak menentu 

tentang posisi Indonesia di mata Belanda pasca kemerdekaan 

Indonesia. Kondisi ini diawali sejak masa kapitulasi Kalijati 

ketika posisi pemimpin sipil di Hindia Belanda menjadi 

pertanyaan antara  Jepang atau Belanda. Dalam menghadapi 

hal yang demikian ini, Kerajaan Belanda menganggap bahwa 

kedaulatan sipil masih berada di tangan pemerintah Hindia 

Belanda. Hal ini membuat kekuasaan sipil pergi bersama 

Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer ke pengasingan di 

Taiwan atau kemudian dialihkan ke Dr. H. J. van Mook di 

pengasingan Australia. Dengan demikian dibuatlah persiapan 

untuk mengambil kembali Hindia Belanda pasca kekalahan 

Jepang yang menyebabkan banyak terjadi konflik fisik karena 

Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. 

Pemerintah Indonesia yang baru terbentuk segera 

menempuh jalur diplomatik untuk meredam konflik. Kontak 

diplomatik yang dimotori oleh Sjahrir berhasil menghasilkan 

perundingan pada 10 Februari 1946. Perundingan tersebut 

diwakili oleh Sir Archibald Clark Kerr dari pihak Inggris dan 

Jendral Dr. H. J. Van Mook dari pihak Belanda. Dalam 

perundingan tersebut disampaikan nota politik dari 

pemerintah Kerajaan Belanda berdasar enam pasal yang 

merupakan pidato Ratu Wilhelmina pada 7 Desember 1942. 



KAMUS SEJARAH INDONESIA 

JILID I 

 

126 

 

Kontak diplomatik yang pada intinya membahas kedaulatan 

serta bentuk negara Indonesia tidak membuahkan hasil. 

Kegagalan tersebut membawa perundingan diteruskan 

hingga diselenggarakan di Linggarjati pada 10 November 

1946.Perundingan Linggarjati yang pada intinya mengakui 

sebagian wilayah Republik Indonesia ini tidak pula 

memuaskan Belanda dan juga Indonesia. Belanda lebih-lebih 

menempuh jalur militer untuk melakukan “aksi polisionil” 

terhadap Republik Indonesia yang dianggap sebagai 

pemberontak. Agresi Militer I Belanda dipenuhi dengan 

berbagai pertempuran di beberapa titik yang menjadi bagian 

dari Republik Indonesia. Singkatnya, gencatan senjata 

kemudian dimungkinkan dengan adanya perundingan 

Renville yang lagi-lagi mengkerdilkan posisi pemerintahan 

Republik Indonesia. Agresi Militer Kerajaan Belanda pada 

Republik Indonesia kemudian mendapatkan sorotan dunia 

internasional sehingga dukungan moril mengalir deras pada 

Republik Indonesia. Komisi Tiga Negara (KTN) kemudian 

dibentuk dan diharapkan dunia dapat menjadi penengah 

dengan posisi yang dianggap netral. Pada 5 November 1947 

pemerintah segera membentuk Panitia Istimewa atau Komisi 

Teknis sebagai jawaban dari Dewan Keamanan Perserikatan 

Bangsa-bangsa atas himbauannya untuk mengadakan 

perundingan langsung atau dengan perantara Komisi Tiga 

Negara. Perundingan berhasil dilaksanakan didalam kapal 

Renville yakni kapal Amerika Serikat yang berlabuh di Tanjung 
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Priok dengan disaksikan oleh Komisi Tiga Negara. Seperti 

pada perundingan sebelumnya, perundingan Renville ini 

menemui jalan buntu sehingga menimbulkan ketegangan 

kembali. Setelah perundingan ini pun masih menemui jalan 

buntu, Belanda kembali menggempur Republik Indonesia 

dengan kekuatan militer yang dikenal dengan Agresi Militer II 

Belanda. Langkah diplomatik kemudian dibuka kembali 

dengan dilaksanakannya perundingan antara Mr. Moh. Roem 

sebagai delegasi Indonesia dan Dr. van Roijen sebagai 

delegasi dari Belanda. Perundingan tersebut membawa 

Indonesia semakin dekat atas pengakuan kedaulatannya 

karena akan dibahas dalam Konferensi Meja Bundar di Den 

Haag. Konferensi Meja Bundar dilaksakan di Den Haag, 

Belanda sejak 23 Agustus hingga 2 November 1949 dan 

menghasilkan Soevereiniteitsoverdrachtatau Pengakuan (dari 

sisi Belanda: penyerahan) Kedaulatan terhadap keseluruhan 

Republik Indonesia kecuali masalah Irian Barat (Papua Barat) 

pada 27 Desember 1949.  Perundingan dilaksanakan antara 

Republik Indonesia, Kerajaan Belanda, BFO dan kekuatan 

penengah seperti PBB dan KTN. Konferensi ini sejatinya 

menghasilkan sebuah rancangan penyerahan kedaulatan 

yang isinya adalah: (1). Keradjaan Nederland menjerahkan 

kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik 

Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak dapat 

ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat 

sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. (2) Republik 
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Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar 

ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja, rantjangan 

konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan 

Nederland. (3) Kedaulatan akan diserahkan selambat-

lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949. Wakil Indonesia 

yang hadir dalam perundingan itu antara lain adalah Moh. 

Hatta.  

 

Konflik Kaum Muda Dan Kaum Tua Di Sumatera Barat. Adalah 

perdebatan mengenai praktek ibadah agama Islam yang 

berlangsung pada awal abad ke-20 di Sumatera Barat antara 

“kaum muda”dan “kaum tua”. Istilah kaum muda mengacu 

pada sekelompok ulama pembaharu yang mengkritik keras 

praktek dan tradisi beribadah masyarakat di Sumatera Barat. 

Sumber inspirasi ideologis mereka adalah gagasan ulama 

pembaharu dari al-Azhar seperti Jamaluddin al-Afghani, 

Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Ulama dari kaum 

muda antara lain Abdullah Ahmad, Syaikh Djamil Djambek, 

Haji Rasul, dan Haji Abdul Latif. Istilah kaum tua merupakan 

sebutan untuk sekelompok ulama yang mempraktekkan 

ibadah dan tradisi keagamaan yang bersendikan kitab-kitab 

klasik Islam. Sumber referensi intelektual mereka berasal dari 

gagasan ulama-ulama klasik abad ke-12 seperti Imam al-

Ghazali dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi. Ulama kaum tua 

meliputi nama-nama berikut, Chatib Ali, Syaikh Badjang, dan 

Siradjuddin Abbas. Perdebatan antara kaum muda dan kaum 
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tua berawal dari kedatangan kembali sejumlah ulama yang 

pernah belajar dari Syaikh Ahmad Khatib Sambas yang 

beraliran pembaharuan di Mekkah. Mereka mengkritik 

praktek ibadah Tarekat Naqsyabandiyah yang dinilai 

menyimpang. Banyak ulama kaum tua bergabung ke tarekat 

tersebut tak mau menerima pandangan kaum muda sehingga 

menyerang balik kaum muda. Perdebatan itu kemudian 

meluas hingga ke perihal maulid, ziarah kubur, ijtihad, taklid, 

dan kekeramatan seseorang. Perdebatan mereka terjadi di 

media cetak dan tatap muka langsung. Pada dekade 1930-an, 

perdebatan itu mulai berkurang dan kedua kelompok mulai 

berdamai.       

 

Kongres Pemuda Indonesia I. Dilaksanakan di Jakarta Pada 30 April - 

2 Mei 1926. Rapat ini diketuai oleh M. Tabrani. Tujuan 

kongres ini adalah mencapai jalan membina perkumpulan 

pemuda yang tunggal, yaitu membentuk sebuah badan 

sentral dengan maksud memajukan paham persatuan 

kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan 

pemuda kebangsaan. Hasil utama Kongres Pemuda Indonesia 

I adalah kongres mengakui dan menerima cita-cita persatuan 

Indonesia (de Indonesische Eenheidegedachte) walaupun 

masih samar.  

 

Kongres Pemuda Indonesia II. Dilaksanakan pada 27 - 28 Oktober 

1928 di Jakarta. Kongres ini merupakan hasil dari berbagai 
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pertemuan selama 1926—1928 di gedung CI (Indonesische 

Clubgebouw) dan juga kelanjutan dari Kongres Pemuda I. 

Pertemuan ini diketuai oleh Soegondo Djojopoespito dari 

PPPI. Putusan kongres adalah satu, mengaku bertumpah 

darah yang satu, bangsa Indonesia; kedua, mengaku 

berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; ketiga, mengakui 

menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Putusan 

kongres ini menjiwai setiap perkumpulan pemuda Indonesia 

di masa mendatang. Tanggal pelaksanaan kongres ini juga 

diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda. 

 

Kongres Perempuan Indonesia I. Diselenggarakan di Yogyakarta pada 

22—25 Desember 1928. Kongres ini diprakarsai oleh tujuh 

organisasi wanita yaitu Wanita Utomo, Wanita Taman Siswa, 

Putri Indonesia, Wanita Katolik, Jong Java bagian gadis 

(Meisjesking), Aisyiyah, Jong Islamieten Bond Domes 

Afdeeling bagian wanita (JIBDA). Kongres dihadiri hampir 30 

organisasi wanita dari seluruh Jawa dan Sumatera. Kongres 

ini bertujuan untuk mempersatukan cita-cita dan berusaha 

untuk memajukan wanita Indonesia serta penggabungan 

antar perkumpulan wanita. Hasil keputusan Kongres 

Perempuan I adalah mendirikan badan pemukatan dengan 

nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI); 

mendirikan studiefonds untuk anak-anak perempuan yang 

tidak mampu membayar biaya sekolah dan berusaha 



NATION FORMATION (1900-1950) 

131 

 

memajukan kepanduan putri; dan mencegah perkawinan di 

bawah umur.  

 

Kumiai. Koperasi gaya Jepang yang bertujuan melindungi 

kepentingan ekonomi pribumi Indonesia yang terancam oleh 

orang Tionghoa serta memperkuat perkembangan industri 

nasional. 

 

Kunaiki Kaiso. Seorang prajurit karier. Koiso menduduki berbagai 

posisi militer terkemuka dan pemerintahan selama 

dasawarsa 1920 dan 1930-an, termasuk wakil menteri 

peperangan, panglima Tentara Kwantung di Manchuria dan 

Menteri Luar Negeri. Antara 1942 - 1944 ia menjabat sebagai 

gubernur jenderal Korea. Pada 1944, Koiso diangkat menjadi 

perdana menteri menggantikan Tojo. Dalam pidatonya, 7 

September 1944, ia menganjurkan untuk mempertahankan 

pengaruh Jepang di Indonesia, ia memberikan janji 

kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. 

 

Kung Yung Pao, Surat Kabar. Surat kabar berbahasa Cina yang 

diterbitkan di Jakarta. Dipimpin oleh Oey Tiang Tjoei. 

 

-L- 

 

Laissez-Faire. Adalah frasa dari bahasa Perancis yang berarti “biarkan 

saja” atau “apa adanya”. Istilah ini dimaknai juga sebagai 
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non-intervensi negara dan umum digunakan dalam bidang 

ekonomi. Laissez-faire berarti membiarkan ekonomi 

dikendalikan pasar dan tidak ada atau minimnya campur 

tangan negara. Para pendukung laissez-faire menyuarakan 

persamaan hak tentang sikap netral pemerintah atau tidak 

turut campur dalam persaingan antar golongan yang 

menghendaki keuntungan ekonomi dan politik. Prinsip 

ekonomi laissez-faire dinilai oleh sebagian sejarawan dan ahli 

ekonomi sebagai faktor utama yang mendorong praktik 

monopoli dalam bisnis, mendorong kebangkrutan negara, 

serta kemiskinan masyarakat. Contoh yang paling akurat 

terkait laissez-faire adalah depresi besar di Amerika Serikat 

pada 1930. Proteksionisme atau campur tangan pemerintah 

dalam ekonomi diperlukan untuk menghindari kekacauan 

yang ditimbulkan oleh kebebasan tersebut. 

 

Landgerecht. adalah pengadilan untuk segala kalangan di masa 

pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Landgerecht pada 

awalnya dibentuk pada 1914, yang pada masa ini 

Landgerecht hanya mencakup wilayah Jawa dan Sumatra. 

Kemudian pada 1919, Landgerecht diperkenalkan di Sumatra 

dan Sulawesi. Secara konstitusi, Landgerecht seharusnya 

berfungsi untuk mengadili segala kalangan, mulai dari 

kalangan Eropa hingga kalangan Bumiputra, namun dalam 

pelaksanaanya Landgerecht sering kali digunakan secara 

masif untuk mengadili kalangan Bumiputra. Landgerecht 
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dibentuk untuk menggantikan lembaga lain yang dibubarkan 

tahun 1901, Politierol. Lembaga baru ini kemudian bersifat 

lebih yuridis. Landgerecht dijalankan oleh hakim yang lebih 

profesional ketimbang Politierol yang dijalankan oleh asisten 

Gubernur. Susunan kelembagaan Landgerecht sama dengan 

susunan kelembagaan Landraad yang telah terlebih dahulu 

dibentuk. 

 

Laskar Masyumi. Adalah kumpulan organisasi semi-militer yang 

dibentuk pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia. 

Laskar Masyumi dapat disebut sebagai “barisan”. Laskar 

Masyumi secara umum dapat dibedakan menjadi dua 

kesatuan yang berbeda, yaitu Barisan Hizbullah dan Barisan 

Sabilillah. Barisan Hizbullah bernaung di bawah Masyumi 

sebagai organisasi induknya, tetapi merupakan bentukan 

Pemerintah Militer Jepang. Barisan Hizbullah lebih memiliki 

otonomi untuk mengatur urusan dalam organisasinya dan 

memiliki persenjataan yang didukung oleh Pemerintah Militer 

Jepang. Berbeda dari Barisan Hizbullah, Barisan Sabilillah 

dibentuk sendiri oleh Masyumi. Barisan Sabilillah kebanyakan 

merupakan pasukan bersenjata yang dipimpin oleh para 

ulama daerah yang bernaung di bawah Masyumi. Tujuan 

laskar-laskar ini sejalan dengan tujuan Masyumi.  

 

Latihan Kijaji. Kursus indoktrinasi yang dilakukan Jepang untuk 

berhubungan langsung dengan para guru Islam di pedesaan. 
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Liberalisme. Adalah paham yang menghendaki kebebasan dalam 

segala bidang, yaitu politik, ekonomi, maupun agama. 

Penganut paham liberalisme mencita-citakan suatu tatanan  

masyarakat yang bebas. Liberalisme menolak segala 

pembatasan yang diatur oleh pemerintah maupun agama, 

karena menurut paham ini pembatasan merupakan 

penghambat kemajuan manusia. Kemunculan liberalisme 

masa awal (klasik) ditandai oleh pemikiran para filosof seperti 

John Locke dan Thomas Hobbes yang mendorong munculnya 

konsep liberalisme politik, dalam hal ini negara hanya 

berperan sebagai “penjaga malam” dari keteraturan 

masyarakat yang bebas. Di masa modern, liberalisme terkait 

erat dengan demokrasi politik. Selain itu liberalisme juga 

terdapat di bidang ekonomi. Pemikiran liberalisme ekonomi 

dipelopori oleh Adam Smith. Liberalisme ekonomi merupakan 

suatu hukum tatanan ekonomi yang didasari kebebasan 

dalam mencapai kesejahteraan. Liberalisme ekonomi sering 

diistilahkan sebagai kapitalisme. 

 

Liberte, Egalite, Fraternite. Semboyan liberte, egalite, fraternite 

berasal dari bahasa Perancis yang berarti "kebebasan, 

persamaan, dan persaudaraan" yang dimaknai sebagai 

kebebasan individu, persamaan hak, serta persatuan bangsa 

yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kesetaraan. Kini 

semboyan tersebut secara khusus menjadi moto resmi 

negara Perancis dan negeri eks jajahannya, Haiti, walaupun 
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penggunaan semboyan ini bermakna lebih luas. Dalam 

sejarahnya, liberte, egalite dan fraternite pertama kali 

dicetuskan oleh politisi bernama Robespierre dalam 

sambutannya di “Organisasi Garda Nasional” (Discours sur 

l’organisasi des Gardes Nationales) yang berlangsung pada 5 

Desember 1790. Tiga tahun setelah itu, semboyan ini 

bertambah frasa, yang dikenal sebagai “liberte, egalite, 

fraternite ou la mort” (kebebasan, persamaan, persaudaraan 

atau mati) karena pada masa itu Revolusi Perancis sedang 

berlangsung. Di masa tersebut terjadi ketidakstabilan politik 

Perancis yang banyak memakan korban melanda seantero 

negeri. Semboyan “liberte, egalite, fraternite” juga 

menginspirasi pergerakan kebangsaan Indonesia.  

 

Linggarjati, Perundingan. Perundingan antara pihak Belanda dengan 

Republik Indonesia yang dimulai pada 12 November 1946 dan 

ditandatangani pada 25 Mei 1947 sebagai bentuk 

penyelesaian perselisihan Indonesia-Belanda. Ketentuan 

utama dalam perundingan itu adalah bahwa Belanda 

mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara de facto di 

Jawa dan Sumatra dan kedua belah pihak bekerjasama 

menuju pembentukan sebuah negara federal, demokratis 

dan berdaulat yang terdiri dari Republik Indonesia (Jawa dan 

Sumatra), Borneo, dan Timur Besar (Sulawesi, Sunda Kecil, 

Maluku dan Irian Barat). Negara federal ini kemudian akan 

bergabung bersama Belanda dalam Uni Belanda-Indonesia. 
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Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, 

Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan 

dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van 

Mook sedangkan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai 

mediator. 

 

-M- 

 

Mahyudin Datuk Sutan Maharadja. Adalah Raja Surat Kabar Melayu 

di Sumatera. Ia lebih dikenal dengan sebutan Datuk Sutan 

Maharadja. Datuk Sutan Maharadja dilahirkan di Sulit Air, 

Solok pada 1858, wafat di Padang pada 1921. Ia berasal dari 

kalangan aristokrat Solok dan menjadi salah satu tokoh 

Minangkabau terkemuka. Datuk Sutan Maharadja mulai 

dikenal saat memimpin Palita Ketjil yang didirikan pada 1 

Februari 1886 dan Tjahaja Soematra pada 1897. Datuk Sutan 

Maharadja adalah penulis handal yang berani mengkritik 

pemerintah. Pada 1893 ia dihadapkan pada pengadilan akibat 

artikelnya yang berjudul “Kesengsaraan dan Perlindungan 

Rakyat Biasa” dan “Pikiran Orang Aceh”. Ia menjadi pionir 

pemilik percetakan surat kabar  Melayu pertama di Sumatera 

dengan mendirikan Perserikatan Orang Alam Minangkabau 

pada Januari 1911 dan menerbitkan Oetoesan Melajoe. Surat 

kabar ini merupakan surat kabar asli Melayu pertama. 

Oetoesan Melajoe  fokus mengangkat persoalan 

Minangkabau dalam kolom editornya. Surat kabar ini tumbuh 
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pesat dan menjadi salah satu surat kabar terbesar di 

Sumatera. Dalam Tjahaja Soematra, Datuk Sutan Maharadja 

banyak menuliskan anjurannya agar orang Sumatera 

mengejar kemajuan dengan pendidikan barat, tetapi  

menolak penyerapan total budaya Barat. Ia berpegangan 

pada pendidikan barat untuk kemajuan tetapi dengan 

mempertahankan adat budayanya. Ia banyak mengkritik 

keterbatasan ketersediaan sekolah untuk warga pribumi. 

Pada dekade pertama dan kedua abad ke-20, Datuk Sutan 

Maharadja berada di puncak kejayaanya sebagai seorang 

editor dan tokoh masyarakat Minangkabau. Pada 1910 ia 

diangkat sebagai penasehat sebuah bank simpan pinjam 

Minangkabau dan diangkat sebagai anggota Dewan Kota 

Padang. Ia juga memperhatikan perkembangan pendidikan 

perempuan. Ia mendorong perempuan Minangkabau untuk 

aktif menulis pada surat kabar. Datuk Sutan Maharadja 

bersama Rohana Kudus menerbitkan surat kabat khusu 

perempuan Soenting Melajoe pada 1911. Ia mendidik dan 

menggembleng Rohana Kudus sebagai seorang jurnalis. 

Datuk Sutan Maharadja adalah seorang pembaharu sosial 

melalui aktivitas jurnalistik dan aktivitas organisasi. Ia banyak 

mendirikan klub perkumpulan untuk orang Indonesia.  

 

Maibkatra. Majelis Agama Islam untuk bantuan kemakmuran Asia 

Timur Raya. Organisasi ini dibentuk Jepang untuk 

memperoleh kepercayaan penduduk Aceh melalui para 
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pemimpin Islam, sekaligus untuk menyebarkan pandangan 

hidup Jepang ke dalam pikiran penduduk setempat. 

 

Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI).  Wadah perhimpunan (federasi) 

berbagai organisasi Islam yang didirikan di Surabaya pada 21 

September 1937, atas inisiatif Kiai Haji Mas Mansur dari 

Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlam, Kiai Haji Wahab 

Hasbullah dari Nahdatul Ulama dan W. Wondoamiseno dari 

Sarekat Islam. Federasi ini menjadi suatu tempat 

permusyawaratan suatu badan perwakilan yang terdiri dari 

wakil-wakil atau utusan-utusan dari beberapa perhimpunan 

yang berdasar Islam di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah 

untuk membicarakan dan memutusakan soal-soal yang 

dipadang penting bagi kemaslahatan umat dan agama Islam 

yang keputusasnnya itu harus dipegang teguh dan dilakukan 

bersama-sama oleh segenap perhimpunan yang terdaftar 

sebagai anggota.Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia 

MIAI digunakan sebagai alat untuk memobilisasi umat Islam 

untuk kepentingan Jepang. Pada Oktober 1943 Jepang 

membubarkan MIAI karena menganggap organisasi ini tidak 

efektif lagi. Setelah itu peranan MIAI digantikan oleh 

Masyumi. 

 

Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Wadah persatuan 

umat Islam yang menghimpun organisasi-organisasi Islam 

seperti Muhammadiyah, NU, Perserikatan Umat Islam dan 
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Persatuan Umat Islam. Masyumi sebagai sebuah organisasi 

berdiri pada 22 November 1943. Pada masa pendudukan 

Jepang Masyumi dipercaya untuk memobilisasi para guru 

agama. Pada 1944 para petinggi Masyumi ditunjuk untuk 

menempati beberapa jabatan penting. Selepas kemerdekaan, 

pada 7 November 1945 Masyumi diresmikan sebagai sebuah 

partai politik berdasarkan hasil Muktamar Islam Indonesia 

yang diselenggarakan di Yogyakarta. Muktamar ini dihadiri 

oleh para tokoh dari berbagai organisasi Islam dari masa 

sebelum perang maupun pada masa pendudukan Jepang. 

Pada pemilu 1955 Masyumi masuk ke dalam dua besar 

perolehan suara setelah PNI.   

 

Manifest Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Adalah hasil keputusan 

Konferensi GAPI pada 19—20 September 1939 untuk 

menyikapi keadaan nasional dan internasional. Di Hindia 

Belanda, Pemerintah Kolonial telah menolak Petisi Soetardjo 

pada 1936 yang menghendaki kerja sama antara Pemerintah 

Negeri Belanda dengan organisasi pergerakan nasional untuk 

persiapan kemerdekaan Indonesia dalam waktu 10 tahun ke 

depan. Di luar negeri, Jepang mulai menyusun kekuatan 

untuk memperluas wilayah pencarian bahan baku industri ke 

Asia Tenggara. Manifest GAPI memuat tiga poin pokok. Poin 

pertama adalah perlunya pembentukan sebuah parlemen 

yang sejati bagi rakyat Indonesia. GAPI menilai Volksraad, 

parlemen ketika itu, bukan perwujudan parlemen yang 
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hakiki. Poin ini sebenarnya penegasan dari strategi politik 

GAPI untuk memerdekakan Indonesia. Strategi ini disebut 

Indonesia Berparlemen dan diajukan pada 4 Juli 1939. Poin 

kedua menyangkut kerja sama antara rakyat Indonesia 

dengan Pemerintah Hindia Belanda dalam menghadapi 

kemungkinan ekspansi Jepang beserta ideologi fasisme. GAPI 

berjanji akan membantu melawan Jepang jika Pemerintah 

Hindia Belanda mengabulkan tuntutan Indonesia 

Berparlemen. GAPI adalah federasi nasional dari partai dan 

organisasi pergerakan nasional yang beraliran nasionalis. 

Oleh karena itu, GAPI yakin mampu memobilisasi massa 

untuk mendukung Pemerintah Hindia Belanda. Poin ketiga 

berisi penegasan bahwa anggota GAPI tidak akan bertindak di 

luar garis kebijakan GAPI. Sikap resmi Pemerintah Negeri 

Belanda keluar pada 10 Februari 1940. Mereka menolak poin 

pertama dan kedua Manifest GAPI. Poin ketiga tidak 

memperoleh tanggapan karena tidak menyangkut hubungan 

antara kelompok Nasionalis Indonesia dengan Pemerintah 

Hindia Belanda. 

 

Marco Kartodikromo. Adalah seorang wartawan sekaligus aktivis 

berhaluan kiri pada zaman kolonial di Hindia Belanda. Tanggal 

lahirnya tidak diketahui pasti, namun sejarawan Takashi 

Siraishi memperkirakan bahwa Mas Marco lahir pada 1890 di 

Blora. Karirnya sebagai wartawan dimulai di surat kabar 

Medan Prijaji yang diasuh Tirto Adisoerjo. Karya-karya 
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jurnalistiknya menohok pemerintah kolonial, sehingga ia 

pernah terjerat delik pers dan dipenjarakan berkali-kali pada 

kurun waktu 1915—1920. Mas Marco juga mendirikan 

Inlander Journalis Bond sebagai wadah jurnalis pribumi untuk 

menyuarakan keadilan. Selain sebagai jurnalis, Mas Marco 

juga dikenal sebagai sastrawan. Karyanya yang terkenal 

berjudul Student Hidjo, sebuah novel yang menceritakan 

pengalaman seorang pelajar Jawa yang menempuh studi di 

negeri Belanda. Pada 1926 pemberontakan PKI meletus. 

Tulisan-tulisan kritis Mas Marco dianggap sebagai bukti 

keterlibatannya dalam pemberontakan. Jalan aktivisme yang 

membahayakan kolonialisme pada akhirnya membawa 

dirinya ke pengasingan Boven Digoel. Pada masa tersebut 

Mas Marco terserang malaria dan karena itu ia 

menghembuskan nafas terakhir pada 18 Maret 1932. 

 

Margono Djojohadikoesoemo, R.M. Adalah pendiri Bank Negara 

Indonesia (BNI). Ia lahir di Purwokerto pada 16 Mei 1894. 

Margono datang dari keluarga terpandang dan masih 

keturunan bangsawan, sehingga ia berkesempatan untuk 

mengenyam pendidikan. Sepak terjang Margono menjelang 

Kemerdekaan Indonesia adalah menjadi anggota BPUPKI. 

Kemudian setelah pelantikan Sukarno dan Hatta sebagai 

presiden dan wakil presiden Indonesia, ia diangkat menjadi 

ketua DPAS. Ketika ia menjabat sebagai ketua DPAS, ia 

mengusulkan tentang pendirian sebuah Bank Sentral dan 
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pada 19 September 1945 usul tersebut diterima dalam sidang 

Dewan Menteri Republik Indonesia. Pada 5 Juli 1946, Perpu 

No. 2 Tahun tentang pendirian Bank Negara Indonesia, terbit 

dan ditunjuklah Margono Djojohadikusumo sebagai 

Direkturnya. 

 

Marhaenisme. Adalah pemikiran politik yang menentang segala 

bentuk penindasan. Secara konseptual, gagasan 

marhaenisme banyak berasal dari pemikiran Sukarno, 

presiden pertama Republik Indonesia. Sukarno mengatakan 

bahwa ia mendapat ide mengenai marhaenisme sewaktu 

dirinya sedang berada di Bandung pada 1927. Konsep 

Marhaenisme adalah konsep ideologi sosialisme Bung Karno 

dalam menjabarkan konsep perjuangan politik yang sesuai 

dengan kekhasan corak kebudayaan Indonesia. Istilah ini 

diambil dari seorang petani miskin bernama Marhaen, yang 

tinggal di Desa Tjigelerang, Bandung selatan. Menurut 

pengakuan Sukarno dalam wawancaranya dengan Cindy 

Adams,  sewaktu dirinya bersepeda di pagi hari ia bertemu 

petani berpakaian lusuh sedang mencangkul tanah (keadaan 

umum orang Indonesia yang berlaku pada zaman tersebut). 

Kemudian Bung Karno menyapanya dan menanyakan soal 

kepemilikan tanah, peralatan kerja, serta rumah kediaman 

yang ditempatinya. Marhaen menjawab semuanya itu 

miliknya sendiri walau tak seberapa. Hasil pertaniannya juga 

hanya cukup untuk menghidupi keluarganya sendiri. 
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Marhaen tidak memiliki pekerja ataupun bekerja pada orang 

lain. Sejak itulah istilah Marhaen sebagai gambaran 

masyarakat sosialis khas Indonesia sering digunakan oleh 

Bung Karno dalam pidato-pidatonya. 

 

Marxisme. Adalah ideologi kesetaraan dan metode perjuangan kelas 

yang berbasis materialisme dan dinamika sejarah. Paham ini 

merupakan buah pemikiran filsuf Jerman, Karl Marx (1818-

1883). Marxisme terdiri dari tiga sumber, yaitu Filsafat, 

Ekonomi Politik, dan Sosialisme. Filsafat Marxisme adalah 

materialisme dialektika dan materialisme historis. 

Materialisme dialektika adalah ide tentang hubungan yang 

saling mempengaruhi satu sama lain, contohnya kasualitas 

tanaman padi yang tumbuh dari  bibit padi. Materialisme 

historis adalah materialisme dialektis yang diterapkan pada 

manusia. Dialektika dalam kehidupan manusia tercermin 

dalam perubahan kelas yang senantiasa terjadi akibat 

perubahan produksi kerja dalam kegiatan ekonominya. 

Secara historis ini dimulai dari zaman perbudakan, zaman 

penguasaan tanah yang feodal, hingga zaman modern saat 

dititikberatkannya pengusaan kapital (modal) ekonomi. 

Materialisme Historis juga lazim disebut Sosiologi Marxisme. 

Marxisme menitikberatkan pada komponen materialisme 

(kebendaan) sebagai alat dialektika atau mencapai 

perubahan. Sosialisme ilmiah dalam marxisme dinilai sebagai 
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cara atau metode untuk mewujudkan kesetaraan sosial dan 

ekonomi dalam masyarakat. 

 

Masjkur, K. H. Tokoh Nahdatul Ulama (NU), pemimpin Laskar 

Fisabilillah dan Menteri Agama pada masa Kabinet Amir 

Sjarifoeddin II dan kabinet Hatta II. Kiai Masykur lahir di 

Singosari, Malang Jawa Timur pada 30 Desember 1902. 

Pernah menjadi anggota Syou Sangkai (DPRD) ketika masa 

pendudukan Jepang. Ia terpilih sebagai anggota PPKI dan 

Konstituante yang berperan dalam merumuskan dasar 

negara. 

 

Maskoen Soemadiredja. Adalah pahlawan nasional Indonesia yang 

berasal dari Jawa Barat. Maskoen lahir di Bandung, Jawa 

Barat pada 25 Mei 1907. Ia merupakan putra dari Raden 

Umar Soemadiredja dan Nyi Raden Umi. Sejak 1927, ia sudah 

aktif dalam pergerakan politik untuk berjuang mewujudkan 

kemerdekaan negara Indonesia. Karena itu ia bergabung 

dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Ir. 

Sukarno. Ia memegang jabatan sebagai komisaris merangkap 

sebagai sekretaris II PNI cabang Bandung. Ia sering 

melakukan propaganda dengan menyebarkan prinsip-prinsip 

nasionalisme dan menggugah semangat rakyat untuk 

memperjuangkan kemerdekaan. Aktivitasnya mendapat 

tanggapan dari Pemerintah Kolonial. Berlandaskan tuduhan 

mengganggu ketertiban umum, Pemerintah Kolonial 
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menangkap dan memenjarakan Maskoen ke Boven Digul, 

Papua. Ia bebas pada masa pendudukan Jepang, lalu dibawa 

pergi ke Australia oleh tentara Belanda. Saat Proklamasi 

kemerdekaan RI, Maskoen bersama rekannya menyebarkan 

pamflet Proklamasi Kemerdekaan melalui Komite Indonesia 

Merdeka yang didirikannya. Bulan Februari 1946, ia menolak 

pulang ke Indonesia karena Belanda tidak mengakui 

kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya pemerintah Australia 

berhasil memulangkan Maskoen. Ia pernah menjabat ketua 

umum Persatuan Perintis Perjuangan. Ia wafat di Jakarta 

pada 4 Januari 1986. 

 

Minseifu. Kantor pemerintahan Sipil yang berada di bawah Angkatan 

Laut Jepang. Di Jepang, jawatan ini dipimpin oleh sebuah biro 

masalah umum di bawah Laksamana Madya Ito Kenzo. Di 

Indonesia, wilayahnya meliputi kawasan Kalimantan, 

Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara dan berpusat di 

Makassar. 

 

Misbach, Haji. Adalah seorang tokoh ulama Islam yang berideologi 

komunis pada masa pergerakan nasional Indonesia. Pria 

bernama kecil Ahmad ini, lahir di Kauman, Surakarta pada 

1876. Ketika dewasa ia berganti nama menjadi 

Darmodiprono. Setelah menunaikan ibadah haji ke tanah suci 

barulah ia dikenal sebagai Haji Misbach. Ia disebut juga 

sebagai “Haji Merah” karena kedekatannya dengan 
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komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Di masa awal 

kiprahnya, ia aktif dalam Sarekat Islam (SI) dan pernah juga 

bergabung dengan Muhammadiyah. Setelah SI pecah, ia 

memfokuskan diri dalam berbagai kegiatan PKI. Sejak 1914, 

Haji Misbach aktif di Inlandsche Journalisten Bond. Selain ia 

juga menerbitkan surat kabar Medan Moeslimin dan Islam 

Bergerak, mendirikan sekolah-sekolah Islam, dan menggagas 

ide pengembangan Islam dalam konteks sosialisme. Saat 

terjadi kerusuhan di Madiun dan di Surakarta pada 1923, 

pemerintah kolonial berhasil menangkap banyak anggota 

partai komunis. Pada 20 Oktober 1923 pemerintah kolonial 

pun menangkap Haji Misbach dan memenjarakannya di 

Semarang. Beberapa bulan kemudian ia diberangkatkan 

menuju tempat pembuangannya di Manokwari, Papua, 

hingga akhir hayatnya pada 1926 karena terserang penyakit 

malaria. 

 

Misi Kobayashi. Misi diplomatik Jepang di bawah Menteri 

Perdagangan dan Industri Kobajasi Ichiro yang mengunjungi 

Batavia antara September hingga Oktober 1940. Tujuannya 

untuk memengaruhi pemerintah Hindia Belanda agar mau 

bergabung ke dalam lingkungan kemakmuran bersama Asia 

pimpinan Jepang serta meminta konsesi ekonomi, terutama 

peningkatan ekspor minyak ke Jepang. 
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Misi Yoshijawa. Misi lanjutan dari Misi Kobajasi. Dipimpin oleh bekas 

menteri luar negeri Yoshizawa Kenkichi. Misi ini 

menyampaikan tuntutan yang lebih keras daripada 

sebelumnya agar Belanda mendukung visi dan kebijakan 

Jepang di Asia Tenggara serta memberikan hak tdaik terbatas 

kepada Jepang untuk mengeksploitasi bahan-bahan tambang 

di seluruh Hindia Belanda. 

 

Mobilitas Sosial. Adalah perubahan atau perpindahan status, peran, 

dan posisi seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan 

ke lapisan yang lain. Secara umum, mobilitas sosial ada dua 

jenis, yaitu mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Mobilitas 

sosial vertikal adalah kenaikan atau penurunan kondisi status 

dan peran seseorang atau sekelompok orang dalam 

kehidupan sosial dan ekonomi. Mobilitas sosial vertikal dapat 

disebabkan oleh faktor politik, ekonomi, dan budaya. 

Contohnya seorang petani di suatu daerah ikut dalam pilkada 

(Pemilihan Kepala Daerah). Petani itu sukses mengantongi 

jumlah suara yang besar dan ini mengantarkannya menjadi 

anggota DPRD. Status sebelumnya sebagai petani, kemudian 

menjabat dalam kedudukan penting. Berpindahnya peran 

dan posisinya dalam masyarakat, turut mengangkat status 

ekonomi dan sosialnya. Sedangkan mobilitas sosial horizontal 

tidak mengalami kenaikan atau penurunan kondisi dalam 

kehidupan sosial dan ekonomi. Beberapa contoh dari 

mobilitas sosial horizontal adalah berpindahnya 
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kewarganegaraan, melakukan urbanisasi, dan melakukan 

migrasi.  

 

Mohammad Hatta. Biasa disapa Bung Hatta adalah seorang 

pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia, politikus, dan 

ilmuwan penting yang dimiliki bangsa Indonesia. Bersama 

dengan Sukarno, ia memproklamasikan kemerdekaan bangsa 

Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang juga menjadi wakil 

presiden pertama Indonesia. Sewaktu menjabat wakil 

presiden pada rentang 1945—1949, ia pernah merangkap 

beberapa jabatan. Antara lain tiga jabatan pada Kabinet 

Hatta I (29 Januari 1948—4 Agustus 1949) sebagai Wakil 

Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri Pertahanan; dan 

pada masa Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949—20 Desember 

1949) ia merangkap dua jabatan, yaitu Wakil Presiden dan 

Perdana Menteri.  

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh 

Belanda pada Desember 1949, jabatan Wakil Presiden 

ditiadakan. Ia kemudian menjabat Perdana Menteri Republik 

Indonesia Serikat (RIS) sampai September 1950. Ketika RIS 

bubar pada Agustus 1950 dan berganti menjadi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, ia kembali menjadi Wakil 

Presiden. Ia mengundurkan diri dari jabatannya pada 1956 

setelah berbeda pendapat dengan Sukarno tentang persoalan 

demokrasi dan bagaimana negara harus berjalan. Ia lalu 

menjaga jarak dari pemerintah dan berusaha bersikap kritis 
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terhadap kebijakannya. Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di 

Bukittinggi, Sumatera Barat merupakan anak kedua dari 

pasangan Haji Muhammad Djamil dan Siti Saleha. Ia terlahir 

dengan nama Mohammad Athar. Kata “Athar” berarti harum 

yang berasal dari bahasa Arab. Nama ini pemberian ayahnya, 

Syaikh Abdulrachman, seorang guru agama dan salah satu 

pemimpin Tarekat Naqsyabandiyah di Batuhampar, Sumatera 

Barat. Ibu Hatta berasal dari keluarga pedagang sukses di 

Sumatera Barat.   

Sejak usia delapan bulan, Hatta menjadi yatim. 

Ayahnya wafat. Ia kemudian tumbuh dalam asuhan ibu, 

kakek, nenek, dan paman-pamannya. Orang-orang di 

sekitarnya memanggil Athar dengan lafal Hatta. Nama 

“Hatta” inilah yang kemudian lebih sering dipakai orang 

untuk menyebutnya. Ia mulai bersekolah pada usia lima 

tahun di sekolah Malayu Paripat sejak pagi hingga siang. 

Selama siang hingga petang, ia bermain selayaknya anak-

anak usianya. Petang hari, ia belajar bahasa Belanda ke Tuan 

Ledeboer. Lepas Maghrib ia mengaji di surau milik Syaikh 

Mohammad Djamil Djambek, ulama terkenal asal Sumatera 

Barat. Ia pindah sekolah ke Europeesche Lagere School, 

sekolah dasar untuk anak-anak Belanda, pada usia enam 

tahun dan menempuh pendidikan sekolah menengah 

pertama di Padang. Di kota ini ia bergabung ke Jong 

Sumatranen Bond, organisasi kepemudaan Sumatra, dan 

perlahan memahami seluk-beluk administrasi-organisasi. Ia 
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lalu melanjutkan pendidikan menengah atas di Sekolah 

Dagang Prins Hendrik School di Batavia. Di tempat ini ia mulai 

mengenal sistem ekonomi dan seluk-beluk dagang.  

Hatta melanjutkan pendidikan tingginya di negeri 

Belanda pada 1921 dengan memilih studi ekonomi. Ia mulai 

berkenalan dengan mahasiswa Hindia Belanda lainnya di sini 

dan memutuskan bergabung ke organisasi Indische 

Vereeniging (IV). Di sana ia turut mengasuh majalah terbitan 

IV, yaitu Hindia Poetera. IV berubah nama menjadi 

Perhimpoenan Indonesia (PI) pada 1922. Sejak tahun 1926—

1930, Hatta menjadi ketua PI. Di bawah kepemimpinannya, PI 

menjelma kekuatan yang kritis terhadap kekuasaan kolonial 

di Hindia Belanda. Untuk memperkuat daya kritik PI, Ia 

memperluas pergaulan dengan tokoh-tokoh anti kolonialisme 

dari pelbagai negara seperti Jerman, India, dan Mesir. Juga 

sempat ia berpidato pada 1927 di hadapan tokoh-tokoh 

Eropa dan Asia yang tergabung dalam Liga Internasional 

untuk Perdamaian dan Kebebasan. Berbagai macam 

aktivitasnya ini mengundang sorotan dari Belanda. Tak lama 

setelah berpidato, ia ditangkap oleh Belanda, tapi Pengadilan 

Den Haag melepaskannya dari segala tuduhan pada 1928.  

Saat membela diri di pengadilan, ia membacakan 

pidatonya yang berjudul Indonesia Vrij atau Indonesia Bebas. 

Hatta kembali ke Indonesia pada 1932. Waktunya habis untuk 

menulis artikel di sejumlah media massa seperti Daulat 

Rakjat. Selain itu, Hatta bergabung ke organisasi Pendidikan 
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Nasional Indonesia (PNI). Melalui rapat-rapat politik PNI, ia 

menyampaikan pesan bahwa yang diperlukan Indonesia 

untuk merdeka ialah pendidikan. Ia tak terlalu percaya pada 

kekuatan massa sebagaimana yang sering Sukarno 

sampaikan.  

Aktivitasnya di PNI membuatnya harus berhadapan 

lagi dengan pemerintah kolonial. Ia ditangkap lalu diasingkan 

ke Banda dan sanalah justru Hatta memberi anak-anak 

setempat pelajaran membaca, berhitung, dan menulis. Ia 

dilepaskan setelah Belanda menyerah pada Jepang. Pada 

masa ini, ia aktif di Poetera (Poesat Tenaga Rakjat). Pada 

masa menjelang dan awal kemerdekaan, Ia menyumbang 

gagasan mengenai filsafat dan susunan negara Indonesia 

melalui Badan Penyelidik Upaya Kemerdekaan Indonesia dan 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada masa Orde 

Lama dan Orde Baru, Hatta kerap mengkritik kebijakan 

pemerintah yang dianggapnya menyimpang dan merugikan 

rakyat banyak. Sebagai konsekuensi pilihannya, ia hidup 

sederhana dan tak terikat pada siapapun hingga meninggal di 

Jakarta pada 14 Maret 1980.  

 

Mohammad Hoesni Thamrin. Adalah tokoh pergerakan nasional, 

anggota Dewan Kota (Gemeenteraad) Batavia periode 1919—

1927, dan anggota Dewan Rakyat (Volksraad), semacam 

dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda, selama periode 

1927—1941. Di Gemeenteraad, ia memperjuangkan 
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perbaikan nasib warga kampung-kampung kumuh di Batavia. 

Di Volksraad ia mewakili kelompok bumiputera dan banyak 

mengkritik kebijakan yang merugikan. Thamrin lahir pada 16 

Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. Ia berasal dari 

keluarga berada. Ayahnya, Tabri Thamrin adalah keturunan 

Indo yang mempunyai usaha perhotelan. Tabri bekerja 

sebagai Ajun Jaksa Kepala di Batavia saat Thamrin lahir. 

Beberapa tahun kemudian, Tabri menjadi wedana di Batavia. 

Jabatan ini cukup terpandang dan menarik penghasilan yang 

cukup bagi bumiputera. Ibu Thamrin bernama Nurkhamah, 

seorang perempuan Betawi yang taat beragama. Ia tumbuh 

sebagai anak yang mudah bergaul dengan lingkungan sekitar. 

Teman-temannya tak hanya berasal dari keluarga pembesar, 

melainkan juga anak-anak pedagang kecil dan kaum miskin di 

kampung dekat rumahnya. Thamrin kecil sering kali bermain 

menjelajah ke kampung tersebut. Saat musim penghujan, ia 

menyaksikan kampung tersebut mengalami banjir. Thamrin 

menempuh pendidikan dasar di Institute Bosch, sekolah 

swasta. Ia juga pernah bersekolah di Bible School, sekolah 

Injil. Menginjak usia remaja, Ia mengenyam pendidikan di 

sekolah elite Koning Willem III, sekolah menengah umum 

pertama yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial di Batavia. 

Sekolah ini memiliki sebutan sebagai “Sekolah Raja” 

mengingat latar belakang murid-muridnya dari keluarga 

terpandang dan pembesar,tetapi Thamrin tak menyelesaikan 

pendidikannya di sekolah ini. Ia memilih bekerja di kantor 
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kepatihan, lalu pindah ke karesidenan, kemudian hijrah ke 

KPM, Maskapai Pelayaran Hindia Belanda. Bekerja di KPM 

membuat Thamrin berkenalan dengan Dan van der Zee, 

seorang Belanda yang aktif sebagai sekretaris Gemente Raad, 

Dewan Kota. Pertemuannya dengan van Dar Zee banyak 

membicarakan perihal nasib warga anak negeri di kampung-

kampung kumuh, terutama cara menghadapi banjir pada 

musim penghujan. Van der Zee lalu mendorong Thamrin 

untuk berusaha masuk bergabung. Upaya mereka berdua 

berhasil. Thamrin dilantik menjadi anggota Dewan Kota pada 

1919. Selama menjadi anggota Dewan Kota, ia mendapat 

kesempatan untuk berbicara dalam sejumlah sidang. Ia selalu 

menyerang ketidakpedulian pemerintah terhadap 

bumiputera di kampung Batavia. Ia menekankan perlunya 

memperbaiki kampung-kampung kumuh di Batavia 

(Kampong Verbetering). Melalui perjuangan kerasnya, Dewan 

Kota menyetujui usulannya untuk memperbaiki kampung. 

Selesai bertugas di Dewan Kota, Thamrin beranjak ke 

Volksraad pada 1927. Seperti saat berada di Dewan Kota, ia 

memiliki kesempatan berbicara dalam sejumlah sidang. Di 

sini ia mengupas ketimpangan sosial yang meluas terjadi di 

Hindia Belanda. Ia menyorot pula ketidakadilan dalam sistem 

Poenali Sanctie, aturan tentang para buruh perkebunan yang 

dibuat pada 1880. Ia menggalang kekuatan dengan mengajak 

teman-teman yang sepemahaman di Volksraad untuk 

menghapus aturan yang merugikan buruh perkebunan ini. 
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Upaya Thamrin dan kawan-kawannya berhasil menghapuskan 

Poenali Sanctie. Keberhasilan lainnya ialah mencabut 

kebijakan yang merugikan pada kasus Ordonansi Sekolah Liar.  

Di luar Volksraad, Thamrin turut mendorong pembentukan 

organisasi politik penentang pemerintah seperti Partai 

Indonesia Raya (Parindra) dan Gabungan Politik Indonesia 

(GAPI). Tujuan umum pembentukan dua organisasi tersebut 

ialah mewujudkan hak untuk menentukan nasib bangsa 

sendiri seperti dalam sosial, ekonomi, politik, dan parlemen. 

Aktivitas Thamrin yang kian menyerang Pemerintah Kolonial 

mendapat tanggapan keras. Pemerintah Kolonial 

mengenakan tuduhan mata-mata Fasis Jepang kepadanya 

dan menjadikannya tahanan rumah pada 1940. Akibatnya 

gerak Thamrin menjadi terbatas. Saat bersamaan, Ia mulai 

terserang penyakit selama beberapa lama. Ia wafat pada 11 

Januari 1941.  

 

Muhammad Roem. Tokoh Nasional Indonesia yang dikenal gigih 

dalam perundingan Roem-Royen. lahir di Temanggung pada 

16 Mei 1908. Ia pernah menduduki beberapa jabatan penting 

dalam pemerintahan, antara lain, Menteri Dalam Negeri 

Kabinet Sjahrir III (1946—1947), Menteri Dalam Negeri 

Kabinet Amir Sjarifuddin II (1947—1948), Menteri Negara 

Kabinet RIS (1949—1950), Menteri Luar Negeri Kabinet Natsir 

(1950—1951), Menteri Dalam Negeri Kabinet Wilopo (1952—

1953), Wakil Perdana Menteri I Kabinet Ali Sastroamidjojo II 
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(1956). Ia dipercaya sebagai ketua tim juru runding dalam 

perundingan dengan Belanda. Tim juru runding dari Belanda 

diketuai Van Royen. Perundingan yang berlangsung pada 14 

April 1949 diberi nama “Perundingan Roem Royen”. Roem 

bersama beberapa tokoh lainnya menjadi tokoh yang 

didelegasikan dalam konferensi Meja Bundar pada 23 

Agustus 1949.  

 

Muhammadiyah. Salah satu organsiasi Islam terbesar di Indonesia 

setelah Nahdlatul Ulama. Organsiasi ini didirikan oleh KH 

Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. 

Muhammadiyah lahir sebagai gerakan pembaharuan Islam 

yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam. Lahirnya 

Muhammadiyah tidak terlepas dari perkembangan gerakan 

Pan Islamisme di Timur Tengah. Gerakan Muhammadiyah 

berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan 

masayarakat yang lebih maju dan terdidik. Untuk 

mewujudkan tujuannya, Muhammadiyah mendirikan 

lembaga pendidikan, mengadakan tabligh, diskusi dan rapat-

rapat, mendirikan lembaga wakaf dan masjid, menerbitkan 

brosur, surat kabar dan majalah. Hingga 1929 

Muhammadiyah telah memperluas jaringannya ke beberapa 

wilayah di luar Yogyakarta, seperti di Bengkulu, Banjarmasin, 

Aceh, Makassar Sumatra Barat. 
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Muslimat NU. Organisasi wanita Nahdatul Ulama dengan nama awal 

Nahdlatoel Oelama Moeslimat (NOM). Organisasi ini didirikan 

pada 29 Maret 1946 berdasarkan hasil keputusan Muktamar 

NU yang ke-16 di Purwekerto. Sejak menjadi badan otonom 

NU, Muslimat lebih bebas bergerak dalam memperjuangkan 

hak-hak wanita dan cita-cita nasional secara mandiri.  Dalam 

perjalanannya, Muslimat NU bergabung bersama elemen 

perjuangan wanita lainnya, utamanya yang tergabung dalam 

Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Di Kowani, Muslimat NU 

menduduki posisi penting. Beberapa tokoh Muslimat NU 

ditunjuk menjadi salah satu ketua, seperti Ny Machmudah 

Mawardi (1956-1965), Ny HSA Wahid Hasyim (1966-1968), Ny 

Asmah Syachruni (1968-1973), Dra Farida Purnomo (1978-

1981), dan Ny Aisyah Hamid Baidlowi (1995-1998). 

 

Musso. Adalah seorang pemimpin dari Partai Komunis Indonesia (PKI) 

yang memimpin Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. 

Musso lahir di Kediri pada 1897 dengan lengkap Munawar 

Musso. Ia dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan 

sehingga mampu mengenyam pendidikan formal Belanda. 

Titik awal persentuhannya dengan kegiatan politik terjadi 

saat ia bertemu HOS Cokroaminoto dan segera terlibat dalam 

aktivitas politik Sarekat Islam (SI). Ketika organisasi SI 

terpecah menjadi SI Merah dan SI Putih, Musso 

menempatkan diri dalam barisan SI Merah. Musso ditangkap 

Belanda setelah pemberontakan PKI meletus pada 1926. 
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Setelah keluar dari penahanan, ia tinggal di Moskow, Rusia 

dan mendapat pendidikan komunisme disana. Musso dikenal 

sebagai anggota Commintern (Komunis Internasional) dan 

memiliki hubungan dengan pemimpin Uni Soviet, Josef Stalin.  

Pada 1948, ia kembali ke Indonesia dan melancarkan 

revolusi komunis yang dinamainya Revolusi Madiun. Ia 

memproklamirkan Republik Soviet Indonesia dan 

menyatakan dirinya sendiri sebagai presiden beserta Amir 

Syarifudin sebagai Perdana Menteri. Di era saat Indonesia 

sedang bergolak menghadapi agresi militer Belanda itu, 

Musso ingin menciptakan pemerintahan yang berhaluan 

komunis sehingga di masyarakat umum merebak seruan “ikut 

Sukarno-Hatta atau PKI Musso”. Revolusi yang dilancarkan 

Musso ini akhirnya gagal. Gerakan PKI di Madiun berhasil 

dipatahkan tentara republik. Mengetahui hal tersebut Musso 

berusaha melarikan diri sampai akhirnya ditemukan oleh 

tentara dan tewas diterjang peluru dalam pelariannya. 

 

-N- 

 

Nadhlatul Ulama (NU). Organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejak 

awal berdiri NU berperan sebagai benteng perlawanan 

terhadap golongan pembaharu yang berambisi untuk 

memurnikan ajaran Islam. Nadhlatul Ulama yang berarti 

Kebangkitan Ulama didirikan di Surabaya pada 1926 sebagai 

perluasan dari komite Hijaz yang dibangun dengan tujuan 
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untuk mengimbangi Komite Khilafat yang secara berangsur-

angsur jatuh ke tangan para pembaharu (mujadid) dan 

sebagai sarana untuk berseru kepada Ibnu Sa’ud penguasa di 

tanah Arab, agar kebiasaan beragama secara tradisi dapat 

diteruskan. Pendirian NU dimotori oleh sejumlah ulama besar 

dari Jawa Timur, diantaranya adalah KH Hasjim Asy’ari, KH 

Abdul Wahab Chasbullah, Kiyai Haji Bisri Sansuri dan 

beberapa tokoh ulama lainnya. Selain itu, tujuan berdirinya 

NU antara lain untuk memperkuat persatuan ulama penganut 

empat mazhab, mengembangkan lembaga pendidikan Islam, 

membangun lembaga filantropi Islam dan ekonomi Islam.  

Pasca proklamasi kemerdekaan, NU memasuki dunia 

politik dengan mengikuti pemilu 1955 setelah keluar dari 

Masjumi. Dalam Pemilu 1955, NU berhasil masuk empat 

besar kekuatan politik dengan perolehan suara sebanyak 18,4 

persen, hanya selisih 2,5 persen dari Masjumi. Namun rekam 

jejak NU dalam dunia politik berakhir ketika Muktamar NU 

pada 1979 yang menghasilkan keputusan NU kembali ke 

tujuan pendirian dengan menarik diri dari pergumulan politik 

nasional. 

 

Nahdatul Wathan.  Organsasi Islam yang bergerak di bidang 

pendidikan, sosial dan dakwah Islamiyyah. Didirikan pada 1 

Maret 1953 oleh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 

di Nusa Tenggara Barat. Hingga 1997 tercatat sebanyak 647 
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lembaga pendidikan telah didirikan, mulai dari tingkat taman 

kanak-kanak hingga perguruan tinggi.  

 

Nanpo Keihatsu Kenso. Perbendaharaan utnuk kemajuan wilayah 

selatan. Badan yang mengawasi operasi bank-bank Jepang di 

wilayah pendudukan dan bertanggung jawab mengeluarkan 

mata uang di sana. Kebijakan untuk mencetak uang kertas 

dalam jumlah besar menyebabkan nilai mata uang 

terbitannya di Indonesia hancur. 

 

Negara Indonesia Timur (NIT). Merupakan negara bagian dari 

Republik Indonesia Serikat (RIS). Pendirian NIT didasarkan 

dari Konferensi Denpasar yang menindaklanjuti dari hasil 

Konferensi Malino dari hasil Konferensi Malino yang dipimpin 

oleh Van Mook pada 16—22 Juli 1946. Konferensi Denpasar  

diselenggarakan pada 7—24 Desember 1946, yang dihadiri 

oleh 13 daerah dari Indonesia Timur. Tujuan dari konferensi 

ini adalah untuk membahas mengenai gagasan pendirian 

negara bagian di wilayah Indonesia bagian Timur, dan 

kemudian melahirkan Negara Timur Raya, yang beberapa 

lama kemudian namanya diubah menjadi Negara Indonesia 

Timur. Negara Indonesia Timur meliputi beberapa 

karesidenan, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, 

Lombok, dan Maluku. NIT resmi bubar setelah memilih untuk 

menggabungkan diri menjadi bagian dari NKRI. 
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Negara Sumatera Timur (NST): Adalah sebuah negara bekas jajahan 

Hindia Belanda yang terpisah dari negara Republik Indonesia. 

Wilayah NST mencakup bekas Kesultanan Deli, Serdang, 

Langkat, dan Asahan. NST memiliki seperangkat identitas 

negara, yaitu lagu kebangsaan, bendera nasional kuning-

putih-hijau, dan wali negara (pemimpin eksekutif tertinggi) 

bernama dr. Tengku Mansoer, seorang keturunan bangsawan 

Asahan. Pendirian NST berakar pada 1938 saat organisasi 

Persatoean Soematra Timoer (PST) berdiri di Medan oleh dr. 

Tengku Mansoer.  

PST memiliki ciri sebagai berikut, bercorak 

kedaerahan, bersikap kooperatif terhadap Pemerintah 

Kolonial, bertujuan mengangkat nasib penduduk asli 

Sumatera Timur, dan berupaya meruntuhkan dominasi warga 

pendatang di Sumatera Timur. Hanya orang beretnis 

Simalungun, Melayu, dan Karo yang boleh bergabung ke PST. 

Saat masa pendudukan Jepang, organisasi ini tak mempunyai 

ruang hidup. Beberapa aktivis PST, termasuk pendirinya, 

kemudian bekerja sama dengan Jepang hingga Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia. Masa ini membuka babak 

baru bagi aktivis PST. Mereka menginginkan kemerdekaan 

seperti kaum Republikan, tetapi berseberangan dengan kaum 

Republikan dalam soal administrasi pemerintahan. Mereka 

berpendapat pemerintahan di Sumatera Timur harus 

dipegang oleh penduduk dan elite asli. Sementara kaum 

Republikan berpandangan bahwa administrasi pemerintahan 
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Sumatera Timur harus mengikuti keputusan dari pemerintah 

pusat di Jawa. Memasuki 1946, kaum Republikan dari sayap 

komunis dan tentara menyerang kesultanan-kesultanan di 

Sumatera Timur untuk mengganti pucuk pemerintahan lokal 

yang dipegang oleh keluarga kesultanan dan kaum 

bangsawan. Dalam serangan itu, banyak korban tewas yang 

berasal dari keluarga kesultanan, termasuk Keluarga dr. T. 

Mansoer. Serangan itu membuat aktivis PST dan sebagian 

penduduk Sumatera Timur kehilangan kepercayaan terhadap 

kemampuan pemimpin Republik Indonesia dalam mengelola 

negara dan melindungi warganya. Mereka kemudian 

mendirikan NST pada 25 Desember 1947, seiring dengan 

menguatnya desakan federalisme. Pendirian NST mendapat 

dukungan dari Belanda. NST bubar pada 1950, bersamaan 

dengan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.      

 

Nippon Egasha. Produksi film Jepang. Disebut juga Nichi’ei. Didirikan 

pada April 1943. 

 

Nippon Seishin. Penanaman nilai-nilai Jepang terutama yang 

berkaitan dengan pengorbanan diri terhadap kaisar, sikap 

pantang menyerah dan bersedia bekerja keras. 

 

Noer Ali, K.H. Tokoh yang berperan dalam membentuk organisasi 

Persatuan Pelajar Betawi. Pasca proklamasi kemerdekaan 

Indonesia, Noer Ali terpilih menjadi Ketua Komite Nasional 
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Indonesia Daerah Kecamatan Babelan, Bekasi. Setelah Agresi 

Militer Belanda I, Noer Ali mendirikan organisasi gerilya baru 

dengan nama Markas Pusat Hizbullah Sabilillah di Tanjung 

Karekok, Cikampek. Pada 1949 Noer Ali ditunjuk sebagai 

ketua Masyumi cabang Jatinegara yang kemudian diangkat 

sebagai ketua Masyumi Bekasi dan Wakil Ketua Dewan 

Pemerintahan Daerah Bekasi. Pada 1956 ia menjadi anggota 

Dewan Konstituante. K.H. Noer Ali wafat pada 29 Januari 

1992. 

 

Nomin Dojo. Tempat pelatihan, pembelajaran dan bekerjasama 

untuk periode waktu tertentu. Berbentuk asrama pendidikan 

bagi para petani muda yang dikelilingi ladang pertanian luas. 

Didirikan di berbagai tempat di Jawa, masing-masing memiliki 

kurikulum, peraturan dan sifat yang berbeda-beda. 

 

November Belofte (Janji November). Adalah Janji Gubernur Jenderal 

Van Limburg-Stirum pada 18 November 1918 yang 

menyebutkan bahwa Pemerintah Hindia Belanda akan 

membentuk sebuah Komisi Perubahan dalam rangka 

mendukung suatu pemerintahan baru Hindia Belanda yang 

mandiri. Komisi Perubahan yang dijanjikan Gubernur Jenderal 

Van Limburg-Stirum ini bertugas meninjau kekuasaan Dewan 

Rakyat agar dapat dijadikan suatu parlemen yang 

sesungguhnya, dan kelengkapan pemerintahan Hindia 

Belanda lainnya. Janji November mendapatkan perhatian 
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yang besar di kalangan Parlemen Kerajaan Belanda serta 

dukungan dari Minister van Koloniën (Menteri Kolonial) 

Idenburg. Kondisi yang menjadi pendorong Janji November 

adalah suasana penuh kegelisahan dengan kemiskinan yang 

melanda Hindia Belanda pada awal pergantian abad. Janji 

November ini kemudian tidak kunjung terlaksana secara 

penuh bahkan hingga masa pemerintahan Gubernur Jenderal 

Tjarda van Starkenborg-Stachouwer (Gubernur Jenderal 

Hindia Belanda 1936-1942). 

 

Nyi Hajar Dewantara. Nama kecil Sutartinah. Lahir pada 14 

September 1890, merupakan putri dari KPH Sosroningrat, 

putra KPAA Paku Alam III. Sutartinah mengenyam pendidikan 

Europeesche Lagere School (ELS), lulus pada 1904, kemudian 

melanjutkan pendidikan di sekolah guru. Sutartinah adalah 

istri dari Suwardi Suryaningrat. Ketika Suwardi Suryanignrat 

memutuskan untuk mundur dari dunia politik dan 

menfokuskan diri pada dunia pendidikan, Sutartinah 

mengambil peran bersama suaminya. Pada 3 Juli 1922, 

Suwardi Suryaningrat bersama Sutartinah mendirikan 

Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Sutartinah menjadi 

pembina organisasi Wanita Taman Siswa, mengelola Taman 

Indria (Taman Kanak-Kanak), dan Taman Muda (Sekolah 

Dasar) pada Perguruan Taman Siswa. Nyi Hajar Dewantara 

juga aktif dalam organisasi perempuan dan jurnalistik baik 

menulis di surat kabar maupun siaran radio. Nyi Hajar dan 
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rekan-rekannya dari 7 organisasi wanita menginisiasi Kongres 

Perempuan Pertama pada 22–25 Desember 1928 di Dalem 

Joyodipuran, Yogyakarta. Nyi Hajar menyampaikan pidato 

berjudul “Keadaban Isteri” (Adab Perempuan) pada 23 

Desember 1928. Kelak, tanggal 22 Desember diperingati 

sebagai hari Ibu untuk memperingati terselenggaranya 

Kongres Perempuan Pertama. Kongres ini membicarakan 

peran perempuan dan aksi perempuan dalam pergerakan 

kebangsaaan. Pada 1923 Pemerintah Hindia Belanda 

mengeluarkan peraturan yang melarang sekolah liar. Aturan 

ini diperkuat dengan Wilde Scholen Ordonnantie (Ordonansi 

Sekolah Liar). Nyi Hajar Dewantara berperan 

mempertahankan Taman Siswa dengan mengirim guru-guru 

untuk mendatangi para siswa dengan risiko didenda atau 

ditahan. Sepeninggal Ki Hajar Dewantara, Nyi Hajar 

meneruskan kepemimpinan Taman Siswa dan 

mengembangkan jenjang pendidikan dengan mendirikan 

Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dan menjadi Rektor 

pada 1965. Nyi Hajar Dewantara memimpin Taman Siswa 

hingga 1970 dan wafat 16 April 1971.  

 

Nyonya Sujatin Kartowijono. Adalah aktivis pergerakan nasional, 

pendiri organisasi Poetri Indonesia pada 1926, dan ketua 

pelaksana Kongres Perempuan I di Yogyakarta pada 22 

Desember 1928. Ia lahir di Wates, Yogyakarta, pada 9 Mei 

1907. Ayahnya bekerja sebagai kepala stasiun, sedangkan 
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ibunya berlatar belakang keturunan bangsawan Yogyakarta, 

tetapi Sujatin menolak keras feodalisme. Sejak remaja, ia 

telah aktif melawan nilai-nilai feodal dengan mengkritik 

perlakuan lingkungan keraton terhadap perempuan. Ia 

mengutarakan pandangannya dalam majalah Jong Java. 

Memasuki masa dewasa, ia lebih memilih bekerja sebagai 

guru di sekolah swasta daripada menjadi guru di sekolah 

Belanda. Setelah berhasil menyelenggarakan Kongres 

Perempuan I, ia berulangkali turut serta dalam kepanitiaan 

kongres perempuan dan membidani kelahiran organisasi 

perempuan seperti Persatuan Wanita Republik Indonesia 

(Perwari) dan Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Ia wafat di 

Jakarta pada 1 Desember 1983.      

 

-O- 

 

Oetomo Ramelan. Adalah Wali Kota Surakarta yang menjabat pada 

17 Februari 1958—23 Oktober 1965. Ia lahir pada 1919 di 

Kota Surakarta. Pria yang akrab disapa Ramelan ini berasal 

dari keluarga terpandang. Di masa mudanya, Ramelan 

mendapat pendidikan yang cukup memadai. Hal ini lah yang 

menjadi bekal Ramelan saat memulai kariernya sebagai 

seorang guru. Dalam kesehariannya, Ramelan adalah sosok 

kritis yang gemar membaca buku-buku ilmu sosial, terutama 

yang berhubungan dengan sosialisme. Oleh karena itu, tidak 

heran apabila pada tahun-tahun berikutnya ia aktif dalam 
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sejumlah kegiatan politik dan bergabung dengan PKI. Ketika 

peristiwa G30S, nama Ramelan terdaftar sebagai salah satu 

pendukung Dewan Revolusi. Ia pun ditangkap dan kariernya 

terhenti pada 1965. 

 

Osamu Kanrei. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan 

Gunseikanbu di Jawa. 

 

Osamu Seirei. Undang-undang, peraturan yang di keluarkan oleh 

pimpinan tertinggi, yang di tanda tangani oleh Saiko Sikikan. 

Seirei berarti unadang-undang atau peraturan-peraturan. 

 

Opleidingschool Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA). Sekolah 

pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda untuk 

para calon pegawai pemerintahan. Masa pendidikan sekolah 

ini berlangsung selama lima tahun dengan bahasa Belanda 

sebagai bahasa pengantar. Para calon murid harus berasal 

dari kalangan elit bangsawan. 

 

Oto Iskandar Dinata. Tokoh Pagoeyoeban Pasoendan dan anggota 

BPUPKI. Oto adalah tokoh yang vokal berbicara mengenai 

batas-batas wilayah Indonesia. Pasca proklamasi 

kemerdekaan, Oto ditunjuk sebagai anggota PPKI. Ia banyak 

terlibat dalam merumuskan pasal-pasal dalam Undang-

undang. Dalam sidang PPKI kedua, Oto ditunjuk sebagai ketua 

dari Panitia Kecil yang membuat rancangan tentang urusan 
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rakyat, pemerintah daerah, kepolisian dan tentara 

kebangsaan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Urusan 

Keamanan. Oto Iskandar Dinata mengawali karir sebagai guru 

di HIS Banjarnegara (1920—1921), sempat mengajar di 

Sekolah Rakyat Bandung (1921—1924). Ia mengawali karir 

politik dengan bergabung bersama Boedi Oetomo cabang 

Bandung dan Pagoeyoeban Pasoendan yang pada akhirnya 

mengantarkan ia menjadi anggota Volksraad mewakili 

Pagoeyoeban Pasoendan. Kelincahan, ketegasan dan 

keberaniannya dalam berpendapat pada sidang-sidang 

Volksraad membuatnya dijuluki “Si Jalak Harupat”. Oto 

Iskandar Dinata dilahirkan di Bojongsoang, Kecamatan 

Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung pada 31 Maret 1897. 

Selain aktif dalam organisasi, masa mudanya juga aktif dalam 

dunia jurnalistik.  Pada akhir hayatnya ia diculik oleh orang-

orang yang menyebut dirinya sebagai Laskar Rakyat. Pada 20 

Desember 1945 terdengar kabar bahwa Oto telah di bunuh di 

Pantai Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten.  

 

-P- 

 

Pan-Asia. Disebut juga Pan-Asianisme adalah sebuah paham yang 

mendorong bersatunya bangsa-bangsa di Asia. Pan-Asianisme 

di Asia sangat terlihat ketika Jepang pertama kali 

mengalahkan orang-orang kulit putih Rusia yang beritanya 

kemudian menyebar dengan cepat ke Asia Timur dan Asia 
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Tenggara. Kondisi lanjutan yang memperkuat paham Pan-

Asianisme ini adalah kondisi umum kolonialisme dan 

imperialise Barat di sebagian besar wilayah Asia. Sebelum 

pecah Perang Dunia Kedua, Jepang pada 1930-an 

mempromosikan gerakan Pan-Asianisme ini sebagai salah 

satu bentuk propaganda pra-perangnya. Tindakan-tindakan 

Jepang mulai menunjukkan bahwa Jepang sebagai “saudara 

tua” Asia akan membebaskan Asia dari cengkeraman 

imperialis dan kolonialis Eropa dan mewujudkan suatu 

persemakmuran Asia yang bersatu di bawah Jepang. 

Kolaborator Jepang yang kemudian juga turut andil dalam 

propaganda Pan-Asianisme Jepang ini di antaranya adalah 

Sukarno (Indonesia), Phan Boi Chau (Vietnam), Pangeran 

Quonde (Vietnam), dan U Ottama (Burma). 

 

Pandji Soerachman Tjokroadisoerja, Raden Mas. Adalah Rektor 

pertama Universitas Indonesia. Soerachman lahir pada 30 

Agustus 1894 di Wonosobo, Jawa Tengah. Ia adalah lulusan 

Technische Hoogeschool Delftdan menjadi insinyur Teknik 

Kimia pribumi pertama di Indonesia. Ia memulai kariernya di 

Bandung dan mendapat tugas untuk memimpin 

laboratorium. Pasca Kemerdekaan Indonesia, Soerachman 

ditunjuk menjadi Menteri Kemakmuran pada Kabinet 

Presidensial. Kemudian pada masa pemerintahan Kabinet 

Sjahrir I, ia ditunjuk untuk mengisi kursi Menteri Keuangan. 

Kedua jabatan ini merupakan jabatan penting dan juga tidak 
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mudah, karena ketika itu ada usaha dari Belanda yang ingin 

kembali menguasai Indonesia dan ingin menghancurkan 

perekonomian Indonesia, sehingga dibutuhkan strategi untuk 

mengimbangi Belanda. 

 

Pandji Soeroso, Raden. Adalah wakil ketua Badan Penyelidik Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Gubernur Jawa 

Tengah pertama, mantan menteri tenaga kerja dan 

transmigrasi (1950—1951), mantan Menteri Sosial (1953—

1955), dan mantan Menteri Pekerjaan Umum (1955—1956). 

Ia lahir di Sidoardjo, Jawa Timur, pada 3 November 1895. 

Iapernah bersekolah di Kweekschool (sekolah khusus untuk 

menjadi guru) di Sidoarjo, tetapi dikeluarkan dari sekolah 

setelah memimpin teman-temannya memprotes petinggi 

sekolah yang menghina kaum Anak Negeri (Bumiputera). R.P 

Soeroso remaja kemudian pindah ke Surabaya dan 

bergabung ke Boedi Oetomo dan Sarekat Islam pada 1916. Ia 

lebih aktif di Sarekat Islam hingga menjadi ketua Sarekat 

Islam cabang Probolinggo. Selama menjadi ketua, ia membela 

para pedagang kecil yang berjualan di jalan. Selain itu, ia juga 

membuka warung kecil bagi warga tidak mampu. Pada masa 

setelah kemerdekaan, ia turut melahirkan koperasi pegawai 

pertama di Indonesia. Ia wafat pada 16 Mei 1981. 
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Panembahan Senopati. Adalah pendiri dan raja pertama Mataram 

Islam. Kesultanan ini muncul sebagai salah satu pusat 

kekuasaan di Jawa bagian tengah dan penamaannya secara 

langsung menunjukkan influensi Mataram Kuna. Dinamika 

kemunculan pusat-pusat kekuasaan Jawa telah berlangsung 

di Jawa bagian tengah sejak masa awal berdirinya Kerajaan 

Mataram Kuna. Sejak masa ini, Jawa bagian tengah menjadi 

amat penting dalam percaturan politik di Nusantara. Mulai 

dari zaman Hindu-Budha hingga zaman Islam kemudian, Jawa 

bagian tengah memunculkan pusat-pusat kekuasaan Jawa. 

Zaman Islam di Jawa yang memunculkan Demak dan Banten 

sebagai pusat kekuasaan prominen juga kemudian 

memunculkan lagi Jawa bagian tengah sebagai pusat 

kekuasaan Jawa (Demak). Setelah Demak, kekuasaan Jawa 

berpindah ke dinasti yang kemudian mendirikan Pajang dan 

kemudian Mataram. Panembahan Senopati, atau dengan 

gelarnya kemudian disebut Senopati ing Alaga Sayiddin 

Kalifatullah Tanah Jawi, adalah pendiri dinasti Mataram 

Islam. Sekalipun menurut catatan Mataram, tersebutlah Ki 

Ageng Pamanahan, ayah Senopati yang menjadi asal dinasti 

Mataram. Senopati tidak dapat dilepaskan kiprahnya untuk 

secara nyata mendirikan imperium Mataram Islam. 

Panembahan Senopati mulai berkuasa pada tahun 1584 atau 

1587 dan meninggal pada 1601. Nama Panembahan Senopati 

sangat tersohor dalam cerita rakyat maupun Babad Tanah 

Jawi yang kemudian mengkaitkannya dengan penguasa 
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pantai selatan Jawa, Kanjeng Ratu Kidul. Panembahan 

Senopati dikatakan mendapatkan “legitimasi” sebagai 

penguasa Jawa atas hubungannya dengan Kanjeng Ratu Kidul 

ini. Pada mulanya, Senopati adalah abdi setia Sultan Pajang 

Hadiwijaya dan kemudian barulah mendirikan Mataram 

Islam.  

Pan-Islamisme. Adalah gagasan penyatuan negeri-negeri 

berpenduduk Islam di bawah satu kekuasaan tunggal 

Kesultanan Turki Usmani pada paruh terakhir abad ke-19. 

Istilah pan-Islamisme muncul kali pertama dalam majalah 

berbahasa Turki oleh Franz von Werner dan koran berbahasa 

Inggris oleh Arminius Vambery pada 1878. Akan tetapi istilah 

pan-Islamisme baru populer dua tahun kemudian setelah 

Gabriel Charmes, jurnalis Perancis, menulis serangkaian 

artikel tentang Kesultanan Turki Usmani pada 1880. Pan-

Islamisme terbagi dua jenis, yaitu klasik dan modern. Pan-

Islamisme klasik berkembang ketika kekhalifahan Islam mulai 

terbentuk setelah Nabi Muhammad wafat pada abad ke-7. 

Penekanan pan-Islamisme klasik terletak pada penaklukan 

negeri di luar Jazirah Arab untuk misi penyebaran Islam. Pan-

Islamisme modern menitikberatkan pembebasan negeri-

negeri berpenduduk mayoritas Muslim dari dominasi negeri 

Barat seperti Belanda, Perancis, Rusia, dan Inggris. Gagasan 

ini adalah buah pikir Namik Kemal, intelektual Kesultanan 

Turki Usmani pada 1870-an. Gagasan ini memperoleh rumah 

nyaman di kalangan pemikir pembaruan pemikiran Islam dari 
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Mesir seperti Jamaluddin al-Afghani. Pada masa Abdul Hamid 

II, Sultan Kesultanan Turki Usmani 1876—1909, pan-

Islamisme menjadi kebijakan resmi negara. Pan-Islamisme 

menimbulkan kekhawatiran di Hindia Belanda. Snouck 

Hurgronje, penasehat Pemerintah Kolonial untuk urusan 

Agama Islam, melihat pan-Islamisme sebagai ancaman bagi 

Pemerintah Kolonial. Snouck berupaya mencegah 

penyebaran pan-Islamisme dengan membreidel pers dalam 

negeri yang mengusung gagasan tersebut. Pers-pers itu 

kebanyakan berbahasa Arab karena sebagian besar 

pengusung gagasan pan-Islamisme di Hindia Belanda berasal 

dari kalangan Hadrami (orang Yaman). Mereka mengalami 

pengawasan yang ketat dari Pemerintah Kolonial. Para 

pemikir Islam dari kalangan bumiputera sebenarnya tak 

begitu menaruh perhatian terhadap pan-Islamisme. Mereka 

lebih tertarik pada gagasan pembaruan Islam daripada pan-

Islamisme. Hal ini terlihat dari ketiadaan organisasi Islam di 

Hindia Belanda yang menjadikan pan-Islamisme sebagai 

ideologi. Penyebaran pan-Islamisme melemah ketika 

Kesultanan Turki Usmani kalah pada Perang Dunia I. 

 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Adalah sebuah 

komite yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. 

Pembentukan PPKI diawali oleh pembentukan Badan 

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 
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pada 28 Mei 1945. BPUPKI bertugas menyiapkan fondasi 

filosofis, konstitusional, dan administratif suatu negara 

merdeka. Tugas BPUPKI berakhir pada akhir Juli 1945 dan 

hasil kerjanya dilaporkan ke Jenderal Terauci, Pemimpin Bala 

Tentara Jepang wilayah Selatan, di Saigon, Vietnam. Jenderal 

Terauci menindaklanjuti laporan itu dan mengatakan akan 

segera membentuk sebuah badan lagi untuk mempercepat 

kemerdekaan Indonesia. Karena itu, BPUPKI dibubarkan pada 

6 Agustus 1945. Sebagai gantinya, Jenderal Terauci 

membentuk badan bernama PPKI pada 7 Agustus 1945. Saat 

bersamaan, bom atom Amerika Serikat menimpa Hiroshima 

pada 6 Agustus 1945. Jenderal Terauci segera memanggil 

Sukarno, Hatta, dan Radjiman Widioningrat, mantan Ketua 

BPUPKI untuk bertemu di Saigon. Dalam pertemuan pada 9 

Agustus tersebut, bersamaan dengan jatuhnya bom atom di 

kota Nagasaki, Terauci menunjuk Sukarno dan Mohammad 

Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Anggota PPKI 

terdiri dari perwakilan tokoh-tokoh lokal di seluruh Indonesia 

yang diangkat oleh jajaran Pemimpin Bala Tentara Jepang 

wilayah Selatan. Mereka akan bekerja mulai 19 Agustus 1945. 

Situasi berubah ketika Jepang menyerah ke tentara Sekutu 

pada 14 Agustus 1945 waktu Indonesia. Berita itu terdengar 

oleh Sukarno dan Hatta. Mereka tak langsung percaya berita 

itu, tapi mereka meminta para anggota PPKI segera 

berkumpul pada 16 Agustus. Sidang itu batal terlaksana 

karena Sukarno dan Hatta dibawa oleh kelompok Pemuda ke 
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Rengasdengklok pada subuh hari. Sidang pertama PPKI 

akhirnya terlaksana pada 18 Agustus 1945.       

 

Parada Harahap. Adalah tokoh pers nasional, pendiri mingguan 

Bintang Timoer, dan anggota Badan Penyelidik Upaya 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ia lahir di 

Pergarutan Sumatera Utara pada 15 Desember 1899. Ia 

mempunyai gelar adat Mangaraja Sutan Gunung Muda yang 

diperoleh dari garis keturunan keluarga bangsawan Batak. 

Pendidikan formalnya hanya sampai tingkat dasar. Ia lebih 

banyak mengikuti kursus-kursus keterampilan, seperti 

mengetik dan bahasa Belanda. Ketika aktif sebagai wartawan, 

ia sering menulis catatan perjalanannya ke berbagai tempat, 

seperti Amerika Serikat, Jepang, dan pelosok Hindia Belanda. 

Ia menggambarkan secara detail kehidupan masyarakat 

setempat, termasuk penderitaan dan penindasan terhadap 

rakyat kecil. Ia pernah menjadi anggota BPUPKI dan 

mengikuti sidangnya beberapa kali. Dalam sidang, ia turut 

mengusulkan filosofi lambang negara dan mukadimah 

Undang-Undang Dasar, yaitu keduanya mesti mempunyai 

muatan pemersatu. Ia meninggal di Jakarta pada 11 Mei 

1959. 

 

Partai Arab Indonesia (PAI). Partai yang didirikan oleh golongan 

peranakan Arab pada tahun 1934. Pendirian partai ini 

didorong atas kesadaran golongan Arab peranakan bahwa 
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Nusantara adalah tanah air mereka. Abdul Rahman Baswedan 

terpilih sebagai ketua dari partai ini dalam konferensi 

peranakan Arab yang diselenggarakan di Semarang pada 3-5 

Oktober 1934. Meski pendirian PAI diinisiai oleh orang-orang 

Arab, namun partai ini terbuka bagi semua kalangan. Pada 

1941 PAI mengalami perkembangan pesat. Tercatat sebanyak 

45 cabang PAI berhasil didirikan di Jawa dan luar Jawa. Pada 

masa pendudukan Jepang di Indonesia, seperti organsaisi 

politik lainnya, PAI dibekukan. 

 

Partai Indonesia (Partindo): Adalah partai kelanjutan dari PNI setelah 

dibubarkan dan beberapa tokoh pentingnya ditangkap 

pemerintah Belanda. Partindo dibentuk pada 30 April 1931 

oleh Mr. Sartono. Selain Partindo, tokoh-tokoh PNI lainnya 

juga mendirikan partai yang dinamakan PNI Pendidikan. 

Bersama PNI Pendidikan yang didirikan Moh. Hatta dan 

Syahrir, Partindo menjadi penerus gerakan politik bercorak 

nasionalisme yang diperjuangkan oleh PNI sebelum 

dibubarkan. Partindo mendapat dukungan dari masyarakat 

luas terutama di pedesaan. Dalam waktu singkat Partindo 

berhasil mendirikan 24 cabang dengan anggota lebih dari 

7.000 orang. Selepas dari penjara, Sukarno hendak 

menyatukan kembali partai-partai pecahan dari PNI, namun 

gagal karena ada perbedaan prinsip politik dengan Moh. 

Hatta yang memimpin PNI Pendidikan. Sukarno akhirnya 

memutuskan bergabung dengan Partindo. Di bawah 
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kepemimpinan Sukarno, Partindo berkembang pesat hingga 

sukses mendirikan 71 cabang dan memiliki keanggotaan 

sebesar 200.000 orang. Sikap kritis Sukarno terhadap 

pemerintah kolonial menjadi kunci membesarnya partai ini. 

Puncak kekritisannya tertuang dalam tulisanya di surat kabar 

yang berjudul “Mencapai Indonesia Merdeka”. Tulisan ini 

dinilai menghasut rakyat oleh pemerintah kolonial. Sukarno 

kemudian ditangkap kembali dan diasingkan di Ende. Hal ini 

melemahkan Partindo. Partai ini kehilangan sosok 

kharismatik yang mampu meraih dukungan rakyat. Di sisi lain, 

pemerintah kolonial mengeluarkan larangan rapat terhadap 

partai ini. Lambat laun partai kian melemah dan akhirnya 

dibubarkan oleh pendirinya pada 1937. 

 

Partai Indonesia Raya (Parindra). Partai yang dibentuk atas 

gabungan organisasi Budi Oetomo dan Persatuan Bangsa-

Bangsa. Partai ini bersifat konservatif dan bersedia 

bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Parindra 

berperan penting membentuk koalisasi nasionalis demokrat 

Gabungan Politik Indonesia (Gapi). Pada 1940 Parindra 

mengklaim anggotanya mencapai 10.000 orang.  

 

Partai Islam Indonesia (PARII). Partai politik yang didirikan oleh 

cabang-cabang Sarekat Islam yang mengecam skorsing yang 

dilakukan terhadap Sukiman dan kawan-kawan pada 1933 

dengan PSII Merdeka di Surabaya.  
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Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai ini didirikan pada 23 Mei 1920 

sebagai penerus Indische Sosiaal-Demokratische Vereeniging 

(ISDV). Tanggal 9 Mei 1914 Sneevliet bersama B.J.A. 

Bransteder, H.W. Dekker, P. Bergsma dan Semaun 

mendirikan ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereniging). 

ISDV awalnya mencoba bersekutu dengan Insulinde tetapi 

tujuannya tidak tercapai dan kerjasama berakhir. ISDV mulai 

melihat potensi yang dimiliki oleh Sarekat Islam (SI) yang 

memiliki ratusan ribu pendukung. Kemudian, ISDV menyusup 

(infiltrasi) ke Sarekat Islam dan berkat dukungan komunisme 

internasional (Komintern), gerakan komunis ini menjadi 

Partai Komunis Indonesia.  

Pada Mei 1920 organisasi ini berganti nama menjadi 

Perserikatan Komunis di Hindia dan pada 1924 berganti nama 

lagi menjadi Partai Komunis Indonesia. PKI membentuk Front 

Persatuan dan mulai menentang cita-cita Pan-Islamisme. 

Dengan demikian PKI menarik garis pertentangan terhadap 

SI. Pihak SI membalas melalui surat kabar dan dalam 

kongresnya. Untuk mengakhiri infiltrasi yang dilakukan oleh 

PKI maka dalam Konggres CSI ke 6 di Surabaya Agus Salim 

dan Abdul Muis mendesak agar disiplin partai ditegakkan dan 

melarang keanggotaan rangkap. Kemudian muncul nama SI 

Merah (terpengaruh PKI) dan Si Putih (Islam). Pembersihan 

itu baru tercapai dalam Konggres CSI ke-7 di Madiun. Sebagai 

balasan PKI mengadakan konggres di Bandung dan 

memutuskan bahwa setiap pendirian SI-Putih didirikan pula 
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SI-Merah. Pada April 1924 SI-Merah berganti nama menjadi 

Sarekat Rakyat dan resmi menjadi onder bouw PKI. Desember 

1924 Sarekat Rakyat dilebur ke dalam PKI.  

Pada Februari 1923 Darsono kembali ke Moskow atas 

perintah Komintern untuk mendampingi Semaun. PKI 

semakin kuat dengan keberadaan para tokoh seperti Alimin 

dan Musso. Pada 12 November 1926 PKI melancarkan 

pemberontakan di di Jawa Barat (Banten, Priangan) dan 

menyusul 1 Januari 1927 di Sumatra Barat. Pemberontakan di 

Batavia dapat ditumpas dalam waktu satu hari. Di Banten dan 

Priangan penumpasan selesai pada bulan Desember. 

Sedangkan di Sumatra dapat ditumpas selama tiga hari dan 

mendapat perlawanan yang relatif kuat. Musso, yang lama 

sudah tidak kembali ke Indonesia, tahun 1935 mkembali ke 

Surabaya. Kemudian ia membentuk gerakan bawah tanah 

komunis yang berorientasi ke Stalin. Centraal Comite (CC) 

terdiri dari Musso, Pamudji, Azis, Sukajat, dan Djoko 

Soedjono. Gesekan akhirnya terjadi September 1948 terjadi 

antara kekuatan bersenjata yang pro-PKI dan pro-Republik di 

Surakarta.  

Pada 17 September PKI terdesak oleh Divisi Siliwangi, 

dan PKI mengambil posisi di Madiun. Pada 18 September PKI 

merebut tempat-tempat strategis di daerah Madiun, 

membunuh tokoh-tokoh pro pemerintah, dan 

mengumumkan melalui radio bahwa pemerintah fron 

nasional telah terbentuk. Tanggal 19 september 1948 sekitar 
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200 anggota PKI yang berada di Yogyakarta ditangkap. PKI 

setelah peristiwa Madiun sudah dihancurkan oleh 

pemerintah Republik namun tidak dilarang. PKI dalam pemilu 

tahun 1955 mampu menempati posisi 4 besar di bawah PNI, 

Mayumi, dan NU. PKI mulai mendapat angin setelah 

demokrasi terpimpin mulai diterapkan dengan terus 

mendukung Sukarno. Pada 30 September 1965 PKI diduga 

terlibat dalam gerakan kudeta. Setelah peristiwa G30S 

tersebut kader-kader PKI menjadi sasaran pembantaian di 

berbagai daerah. PKI secara resmi dilarang di Indonesia pada 

12 Maret 1966 berdasarkan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 

1966. 

 

Partai Nasional Indonesia (PNI). Adalah sebuah kekuatan politik 

bumiputra di bawah pimpinan Sukarno yang berbentuk partai 

dan aktif pada masa kolonial Hindia Belanda sebagai satu 

kekuatan yang penting. Masa kolonial pemerintahan Hindia 

Belanda tidak saja memberikan ingatan tentang masa 

cultuurstelsel pada abad ke-19, namun juga memberikan 

ingatan tentang masa etis di masa pergantian abad ke-19 dan 

ke-20. Dari masa etis ini, kemudian bertumbuhlah tokoh-

tokoh nasionalis yang kelak akan sangat berperan di masa 

Pergerakan Nasional tahun 1920-an dan masa sekitar 

proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Pada masa awal 

pergantian abad ini pula gerakan kebangsaan di Hindia 

Belanda mulai amat terasa, lebih-lebih mendapat dukungan 
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dari kebijakan edukasi etis. Salah satu partai politik yang 

paling awal dibentuk pada masa ini adalah Partai Nasional 

Indonesia (PNI). PNI dibentuk pada 1927 dengan nama 

Perserikatan Nasional Indonesia–yang kemudian berganti 

pada 1928 menjadi Partai Nasional Indonesia. 

Pembentukannya mengambil momentum hari nasional 

Amerika Serikat pada 4 Juli. PNI mula-mula ini diketuai oleh 

Ir. Sukarno dan didampingi Mr. Iskak sebagai sekretaris dan 

bendaharanya. PNI bertujuan secara umum untuk mencapai 

kemerdekaan dengan jalan perbaikan politik. Mengenai 

jalannya ini, PNI amat radikal dan oleh pemerintah Hindia 

Belanda dianggap dapat menjadi ancaman yang nyata. 

Protes-protes PNI sebelum tahun 1930 membuat pemerintah 

Hindia Belanda mendapat tekanan dari Kerajaan Belanda dan 

menyebabkan garis politik pemerintah Hindia Belanda 

menjadi sangat konservatif. PNI kemudian dibubarkan 

dengan sebuah sidang luar biasa pada 1931. Tokoh-tokoh 

dalam PNI yang tidak diinternir oleh pemerintah Hindia 

Belanda kemudian membentuk dua organisasi baru yang 

diharapkan dapat mewadahi lagi perjuangan kebangsaan: 

Partindo di bawah Mr. Sartono dan PNI Baru di bawah Moh. 

Hatta.  

 

Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Partai Sarekat Islam Indonesia 

(PSII) adalah perubahan lanjutan dari Partai Sarekat Islam. 

Partai Sarekat Islam Indonesia dibentuk pada tahun 1930 
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sebagai keputusan kongres Partai Sarekat Islam. Partai 

Sarekat Islam Indonesia dipimpin oleh H. O. S. Tjokroaminoto 

dan H. Agus Salim. Partai Sarekat Islam Indonesia menjunjung 

semangat Pan-Islamisme dan merupakan salah satu 

organisasi Islam terpenting pada masanya. Pada tahun yang 

sama dengan pembentukannya, Partai Sarekat Islam 

Indonesia berselisih pendapat dengan kaum nasionalis non-

agama berkenaan dengan suara-suara dr. Soetomo yang 

menyakiti perasaan para pimpinan partai. Partai ini kemudian 

juga keluar dari Pemufakatan Perhimpunan-perhimpunan 

Politik Kebangsaan Indonesia sebagai reaksinya terhadap 

perselisihan itu. Alasan yang dikemukakan secara resmi 

menyebutkan bahwa Anggaran Dasar PSII bertentangan 

dengan Anggaran Dasar PPPKI. Pasca keluarnya PSII dari 

PPPKI, PSII kehilangan banyak pengaruh politiknya. Dalam 

kalangan agama kemudian muncul ke permukaan Nahdatul 

Ulama dan Muhammadiyah, sedangkan dari kalangan non-

agama muncul pula Indonesische Studieclub dan PNI. 

 

Partai Tarbiyatul Islamiyah (PERTI). Organisasi ini didirikan dengan 

maksud untuk mempersatukan golongan Islam tradisi di 

Indonesia. Organisasi ini didirikan di Cadung, Bukittinggi pada 

20 Mei 1930. Perti adalah perluasan dari Madrasah Tarbiyatul 

Islamiyah yang didirikan pada 30 Mei 1930. Tokoh PERTI 

adalah Syekh Sulaiman Ar-Rusli. Perti memfokuskan 

perjuangannya pada upaya memajukan sekolah dan sebagai 
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wadah pemersatu ulama tradisional di ranah Minang. Perti 

berhasil melebarkan sayapnya ke pusat-pusat pendidikan 

tradisional di Jambi, Tapanuli, Bengkulu, Aceh, Kalimantan 

Barat dan Sulawesi Selatan. Perti kemudian bertranformasi 

menjadi partai politik pada 22 November 1945. 

 

Patriotisme. Sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya 

untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya; semangat 

cinta tanah air. 

 

Pawiyatan Wanito. Adalah organisasi wanita yang didirikan di 

Magelang pada 1915. Organisasi ini bertujuan memajukan 

bidang sosial dan pendidikan kepada kaum wanita, terutama 

pada kaum ibu. Pendidikan yang diajarkan terutama dalam 

hal keahlian, seperti misalnya menjahit, membuat kerajinan, 

dsb. Aktivitas dalam organisasi tersebut merupakan upaya 

emansipasi gender dalam masyarakat kolonial. Saat itu 

pandangan tentang gender sangatlah bias dan 

menomorduakan posisi wanita. Embrio organisasi-organisasi 

wanita di Indonesia pada awal abad ke-20 diawali dengan 

adanya sekolah yang diperuntukkan bagi kaum wanita. 

Sekolah yang didirikan Kartini menjadi titik penanda era 

munculnya gerakan wanita. Setelah pesatnya sekolah-sekolah 

yang didirikan Kartini, muncul organisasi-organisasi 

kewanitaan yang bergerak untuk mengembangkan potensi 

diri dan memajukan derajat wanita. Salah satunya adalah 
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Pawiyatan Wanito. Selain bertujuan dalam hal memajukan 

wanita di bidang keahlian, perjuangan sosio-kultural 

Pawiyatan Wanito bertujuan untuk menangkal pengaruh 

kebudayaan barat yang tidak sesuai dengan kebudayaan lokal 

(Jawa). Salah satu upaya mengungkapkan buah pemikiran 

tentang wanita yang ideal di masyarakat luas, Pawiyatan 

Wanito menerbitkan tulisan lewat majalah. 

 

Pearl Harbour, Peristiwa.  Salah satu peristiwa besar yang terjadi saat 

Perang Dunia II ialah Peristiwa Pearl Harbour. Peristiwa ini 

merupakan istilah yang digunakan untuk mengenang 

serangan Jepang terhadap pangkalatan laut Amerika Serikat 

di Pearl Harbour. Saat itu, 7 Desember 1941, ratusan lebih 

kapal laut dan pesawat terbang milik Jepang mengirimkan 

dan menjatuhkan bom secara bertubi-tubi ke arah pangkalan 

laut milik Amerika Serikat. Akibat dari serangan Jepang 

tersebut Amerika Serikat kehilangan sebagian besar armada 

laut dan juga pesawat terbang. Selain itu, ribuan tentara 

Amerika Serikat yang berada di lokasi meninggal dunia. Ada 

pun serangan terstruktur Jepang ini dilatarbelakangi oleh 

adanya upaya Amerika Serikat untuk menghalangi invasi 

Jepang di negara-negara Asia. Serangan tersebut kemudian 

menjadi bumerang yang menyebabkan kekalahan Jepang 

dalam Perang Pasifik sekaligus Perang Dunia II. 
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Pembantaian Bangka. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh 

tentara Jepang terhadap puluhan tawanan sekutu, termasuk 

di dalamnya 21 orang perawat militer Australia. Peristiwa ini 

terjadi pada 16 Februari 1942.  

 

Pembantaian Laha. Peristiwa pembunuhan terhadap sekitar 300 

orang tawanan perang asal Australia dan Belanda di lapangan 

terbang Laha setelah jatuhnya Ambon ke tangan Jepang pada 

Februari 1942. Mereka dibunuh sebagai bentuk pembalasan 

atas tenggelamnya sebuah kapal penyapu ranjau Jepang. 

 

Pemberontakan Bima. Adalah pemberontakan yang diorganisasikan 

oleh sekelompok prajurit KNIL di bawah D. Saja dan 

Aritonang terhadap aparatur pemerintah kolonial Belanda 

yang terjadi pada 5 Mei 1942. Pemberontakan ini juga 

memperoleh dukungan dari berbagai organsasi pemuda lokal 

dan Sultan Bima. Usaha pemerintah kolonial untuk 

memadamkan pemberontakan ini gagal dan para pegawai 

kolonial pemerintah kolonial Belanda ditangkap. 

 

Pemberontakan DI/TII. Gerakan pendirian negara dengan asas 

agama Islam (sebagai anti-tesis dari Pancasila) di Indonesia. 

Didirikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di 

Tasikmalaya, Jawa Barat 7 Agustus 1949, ketika pasukan 

Siliwangi sedang Hijrah ke Yogyakarta untuk perundingan 

Renville. DI/TII merupakan gabungan dari bentuk negara 
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(Darul Islam) dengan sebutan tentaranya (Tentara Islam 

Indonesia). Dalam perkembangannya, Negara Islam Indonesia 

ini menyebar sampai ke beberapa wilayah di Indonesia 

terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, 

Aceh, dan Sulawesi Selatan. Setelah Sekarmadji ditangkap 

oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dieksekusi pada 

tahun 1962, gerakan Darul Islam tersebut terpecah. 

 

Pemberontakan Peta di Blitar. Pemberontakan yang dilakukan 

sebuah batalyon Peta di Blitar pada 14 Januari 1945. 

Pemberontakan yang dipimpin oleh Sudanco Soprijadi ini 

terjadi akibat keprihatinan para pemberontak terhadap nasib 

rakyat yang diperlakukan sewenang-wenang oleh Jepang 

serta diskriminasi rasial yang terjadi di dalam Peta. 

 

Pemberontakan Peta di Gumilir. Pembenrontakan yang terjadi pada 

21 April 1945, di Gumilir, di luar kota Cilacap. Pemberontakan 

yang menewaskan seorang kopral Jepang itu berhasil 

dipadamkan berkat bujukan Soedirman, yang kala itu 

menjabat sebagai Daidanco Peta di Kroya. 

 

Pemberontakan Petani Cirebon 1944. Pemberontakan yang terjadi 

pada 30 Juli 1944 yang diakibatkan penderitaan rakyat karena 

tingginya kuota padi yang harus diserahkan petani untuk 

memenuhi kebutuhan militer Jepang. 
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Pemberontakan PKI di Banten 1926. Pemberontakan ini terjadi pada 

November 1926 dan dianggap sebagai pemberontakan 

pertama kaum republikan dalam rangka pendirian Republik 

Indonesia. Masuknya paham komunisme ke Banten, yang 

dibawa oleh para tokoh-tokoh komunis, seperti Semaun, 

Alimin, dan Muso, menjadi awal pendirian PKI di Banten. 

Untuk menarik massa, PKI melakukan propaganda, bahwa 

komunis artinya menentang Belanda dan Perang Sabil. Hal ini 

juga dipertegas oleh para tokoh komunis, yang menguraikan 

mengenai perjuangan bangsa menghadapi pemerintah 

kolonial Belanda di depan para ulama Banten. Oleh karena 

itu, para ulama ini kemudian tidak menolak kehadiran PKI di 

sana, karena beranggapan bahwa mereka memiliki visi yang 

sama, yaitu mengusir penjajah Belanda. Bergabungnya para 

ulama tersebut juga membuat para petani Banten 

memutuskan untuk bergabung juga dengan PKI. Setelah 

berhasil menarik para ulama dan petani, PKI juga berusaha 

untuk menarik para Jawara Banten, karena memiliki massa 

yang besar dan juga memiliki kemampuan bela diri serta ahli 

dalam menggunakan senjata tajam. Dengan makin 

bertambahnya jumlah massa, aktivitas PKI di Banten juga ikut 

meningkat, dan itu dianggap membahayakan bagi 

pemerintah kolonial Belanda, sehingga kemudian pemerintah 

kolonial melakukan penangkapan kepada para pemimpin PKI 

Banten, dan perjuangan PKI diteruskan oleh para ulama, 

petani, dan jawara. Pemberontakan PKI di Banten pecah pada 
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6 November 1926, yang ditandai dengan penyerbuan kota 

Labuan pada tengah malam oleh ratusan orang bersenjata 

tajam. Mengetahui hal ini pemerintah kolonial melakukan 

penangkapan terhadap pemberontak, sehingga 

pemberontakan dapat dipadamkan. 

 

Pemberontakan PKI Madiun. Upaya merebut kekuasaan yang 

dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 18 

September 1948 di Madiun, Jawa Timur. Musso dalam suatu 

rapat umum PKI di Yogyakarta 22 Agustus 1948 menuntut 

agar perundingan-perundingan mengenai pengakuaan 

kedaulatan RI dengan Belanda segera dihentikan dan segera 

melakukan hubungan intensif dengan Rusia, salah satunya 

dengan mengirimkan duta besar. PKI menjadikan rencana 

Kabinet Hatta untuk melakukan perundingan Renville sebagai 

bahan utama mengagitasi pemerintah. Pemberontakan 

dimulai dengan penculikan-penculikan dan bentrokan antara 

TNI dengan angkatan laut yang pemimpinnya bersimpati 

pada PKI, Pesindo, dan Barisan Banteng. Dr. Muwardi diculik 

dan hilang. Presiden Sukarno menunjuk Kolonel Gatot 

Subroto sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Surakarta 

dan sekitarnya pada 15 September untuk memadamkan 

kekacauan. PKI/Front Demokrasi Rakyat (FDR) merebut kota 

Madiun dan memproklamirkan berdirinya “Soviet Republik 

Indonesia” pada 18 September 1948. Pemberontakan ini 

berhasil melucuti TNI di Madiun, mengganti pejabat-pejabat 
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di Madiun dengan orang-orang PKI, melakukan aksi-aksi 

penculikan dan pembunuhan. Presiden Sukarno mengangkat 

Kolonel Sungkono sebagai Gubernur militer daerah istimewa 

Jawa Timur. Koloner Nasution diperintahkan untuk 

memimpin operasi penumpasan Pemberontakan PKI Madiun 

yang dimulai pada 20 September 1948. Pemberontakan 

dapat dipadamkan diseluruh wilayah Jawa Timur. Para 

pemimpin PKI seperti Amir Syarifuddin, Suripno, Maruto, dan 

lain-lain berhasil ditangkap. Musso berhasil melarikan diri, 

tetapi pada 31 Oktober 1948 ia ditembak mati dalam 

pelariannya di Ponorogo.  

 

Pemberontakan Toli Toli. Perlawanan rakyat Toli Toli dipimpin oleh 

Haji Hayun tokoh SI, Sulawesi Tengah terhadap kebijakan 

pemerintah Hindia Belanda. Pemberontakan ini terjadi pada 

Juni 1919. Peristiwa ini sebagai reaksi atas kebijakan 

pemerintah yang memberlakukan  belasting (pajak) dan 

heerendienst (kewajiban kerja). Pajak dipungut berdasarkan 

perhitungan per kepala, oleh sebab itu keluarga yang 

memiliki jumlah keluarga banyak, menangung beban pajak 

yang besar. Pemberlakukan kewajiban kerja atau kerja paksa 

pada mulanya 4 hari dalam satu bulan. Pada kenyataannya 

kewajiban kerja ini diberlakukan 12 hari berturut-turut untuk 

waktu tiga bulan. Menurut laporan pemerintah setempat, 

pemberontakan Toli Toli didorong oleh keberadaa Sarekat 

Islam Toli Toli. SI di Tolitoli berdiri dan diresmikan 
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Tjokroaminoto pada 1916 dengan tokohnya Raja Binol. Pada 

1917 anggotanya telah mencapai 1.500 orang. Selain Raja 

Binol, tokoh SI lainnya adalah Mogi Raja Ali dan Rohana 

Lamarauna. SI Toli Toli giat melancarkan kritik atas kebijakan-

kebijakan pemerintah. Pada 13 Mei 1919, Abdoel Moeis 

tokoh terkemuka SI sekaligus anggota Voklsraad 

mengunjungi Toli Toli dan menyampaikan pidato melawan 

kesewenang-wenangan pemerintah dalam vergadering atau 

rapat akbar SI di Kampung Baru. Rakyat Toli Toli mangkir dari 

kerja paksa yang telah ditentukan karena menghadiri 

pertemuan ini. Pemerintah setempat, kontrolir dan pihak 

kerajaan yang bertindak sebagai kepanjangan tangan 

pemerintah Hindia Belanda, memperingatakan rakyat untuk 

kembali bekerja dengan kewajiban penggantian hari kerja 

yang ditinggalkan. SI Toli Toli kembali menggelar pertemuan 

pada 16 Mei 1919 di Masjid Salumpaga Maros, yang semakin 

menguatkan rakyat Toli Toli untuk menolak perintah 

pemerintah. Kontrolir mengirimkan kepala distrik 

Mohammad Saleh pada 5 Juni 1919 dan empat orang polisi 

untuk menangkap para pekerja paksa yang membangkang 

dan memberikan hukuman. Rakyat Toli Toli dipimpin Haji 

Hayun menyampaikan tuntutan berupa permintaan 

penangguhan hukuman bagi para pekerja dengan alasan 

tengah menjalani ibadah puasa ramadhan tetapi Kontrolir de 

Kat Angelino menolak permintaan ini. Rakyat yang marah 

kemudian menyerang kontrolir dan pengikutnya 
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menyebabkan kontrolir dan Raja Ali (Tokoh SI yang kemudian 

menyeberang ke pihak pemerintah Belanda) meninggal 

dunia. Pemberontakan dapat diredam setelah Asisten 

Residen Manado mengirimkan pasukan pada 12 Juni 1919. 

Sekitar seratus orang ditangkap dan diadili di Manado. 

Pemimpin pemberontakan dijatuhi hukuman gantung dan 

lainnya dijatuhi hukuman penjara.  

 

Pemerintahan Dalam Negeri (Binnenland Besture). Sistem 

pemerintahan di dalam negeri di tanah jajahan yang bersifat 

dualistis. Dualisme dalam pemerintahan itu diwujudkan 

dengan adanya dua lapisan birokrasi, yaitu Europees bestuur 

dan inlands bestuur. Anggota dari biokrasi Europees bestuur 

sepenuhnya adalah bangsa Eropa. Sebelum pemberontakan 

provinsi-provinsi di Hindia- Belanda, jabatan tertinggi dari 

lapisan Europees bestuur ada pada residen yang mengepalai 

sebuah keresidenan. Jabatan di bawahnya adalah asisten 

residen. Anggota dari biokrasi Inlands Bestuure sepenuhnya 

dijabat oleh para priyayi bumiputra yang pada umumnya 

dinamakan inlandse ambtenaren. Jenjang tertinggi adalah 

bupati (regent) yang mengepalai sebuah kabupaten 

(regentschap). Seorang bupati dibantu oleh seorang patih. 

Regentschap dibagi dalam sejumlah distrik yang dikepalai 

oleh seorang wedana (demang di Jawa Barat dan Batavia). 

Setiap distrik dibagi lagi ke dalam sejumlah onderdistrik yang 

dikepalai oleh seorang asisten wedana. Onderdistrik terbagi 
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dalam sejumlah desa, tetapi kepala desa tidak termasuk 

dalam korps inlandse ambtenaren. Lapisan lain yang terdapat 

dalam birokrasi binnenland bestuur adalah bestuur voor 

Vreemde Oosterlingen (pemerintahan untuk Timur Asing) 

yang berurusan dengan penduduk non-Eropa dan non-

bumiputra yang berdiam di daerah koloni Hindia-Belanda. 

Penduduk yang berada di bawah pengaturan bestuur voor 

Vreemde Oosterlingen terutama adalah warga Cina dan Arab. 

 

Pemogokan Buruh Pabrik Tekstil di Delanggu: Adalah peristiwa lokal 

di Karesidenan Surakarta yang mempunyai dampak nasional. 

Pemogokan ini berlangsung antara Mei—Juli 1948. Para 

buruh melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut 

perbaikan nasib mereka melalui peningkatan tunjangan 

sandang dan pangan. Tuntutan ini dipicu oleh meningkatnya 

inflasi pada masa Pemerintahan Kabinet Hatta tahun 1948.  

Harga-harga kebutuhan sandang dan pangan naik pesat, 

sedangkan upah buruk pabrik di Delanggu justru berkurang. 

Mereka kemudian berdemonstrasi pada 19 Mei 1948. Jumlah 

demonstran mencapai 500 buruh. Kebanyakan mereka 

berafiliasi ke Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Sarekat Buruh 

Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI). Dua organisasi 

ini memiliki kedekatan ideologis dengan Partai Komunis 

Indonesia (PKI) dan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Para 

buruh bertemu dengan perwakilan Badan Tekstil Negara 

(BTN) yang membawahi pabrik tekstil di Delanggu. BTN 
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menolak tuntutan para buruh sehingga menyebabkan buruh 

menggelar demonstrasi lagi dengan jumlah massa berkali 

lipat banyaknya. Ada sekitar 17.000 buruh berdemonstrasi 

pada 26 Mei 1948. Keadaan ini menyebabkan pabrik berhenti 

beroperasi dan kebutuhan tekstil negara yang dipasok dari 

pabrik ini terganggu.  Pemerintahan Hatta segera mengirim 

utusan menangani pemogokan. Perundingan pemerintah 

dengan buruh menghasilkan kesepakatan bahwa akan ada 

perbaikan upah dan peningkatan tunjangan bagi para buruh 

sebagaimana pemerintah telah melakukannya pada pegawai-

pegawai di bidang lain. Pemogokan buruh berhenti pada 

pertengahan Juli 1948 dan pabrik beroperasi kembali 

memproduksi kapas dan karung.     

 

Pemuda Muhammadiyah. Adalah salah satu organisasi kepemudaan 

yang bernaung di bawah organisasi Muhammadiyah sejak 

masa kolonial hingga masa modern ini. Masa pergerakan 

kebangsaan di Hindia Belanda tidak hanya diwarnai dengan 

perjuangan yang merambang kalangan nasionalis, namun 

juga perjuangan dalam naungan keagamaan. Masa yang 

mengiringi perkembangan kebangsaan di Hindia Belanda 

tentu adalah masa Politik Etis yang kemudian mewujudkan 

golongan elit modern. Kendati demikian, edukasi yang 

dibawa oleh kaum etis dan ingin dilihat di negeri jajahan 

adalah edukasi model Eropa yang tentunya sangat berbeda 

dengan ciri masyarakat Hindia Belanda. Dalam usaha untuk 
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menyebarkan paham kebangsaan, tokoh-tokohnya tentu 

melakukan cara yang berbeda-beda. Salah satu usaha paling 

penting pada masa pergerakan ini adalah gerakan 

Muhammadiyah di Yogyakarta yang merupakan wujud 

“tentangan” terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda 

tentang edukasi. Muhammadiyah menyajikan pendidikan 

dalam cara yang lain yaitu dengan mengedepankan Islam 

sebagai fondasi, meskipun mengikuti pula modernisasi. 

Dalam naungan Muhammadiyah ini kemudian muncul pula 

organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan di bawah 

Muhammadiyah adalah Pemuda Muhammadiyah yang 

didirikan pada 2 Mei 1932. Embrio awal Pemuda 

Muhammadiyah adalah gerakan Siswo Proyo Priyo (SPP) yang 

menjadi bagian pembinaan pemuda dari Muhammadiyah. 

Gerakan ini kemudian mengalami sukses besar dan 

membawa Muhammadiyah berkembang di Jawa Timur dan 

daerah lain atas prakarsa golongan pemuda. Pemuda 

Muhammadiyah kemudian berperan dalam dinamika 

perjuangan kemerdekaan Indonesia dan masih aktif sebagai 

organisasi hingga masa ini. Pada masa sekarang, Pemuda 

Muhammadiyah berfungsi sebagai badan otonom bagian 

kepemudaan dari Muhammadiyah. 

 

Pemuda Muslim Indonesia. Adalah organisasi pemuda yang berada 

di bawah Sarekat Islam. Pemuda Muslim Indonesia didirikan 

pada 25 November 1928 di Yogyakarta. Pada awalnya, SI 
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memiliki gerakan kepanduan bagi kaum pelajar muda yang 

bernama Pandu SIAP (Sarekat Islam Afdeling Padvenderij). 

Dalam perkembangannya, muncul pemikiran-pemikiran 

bahwa pemuda yang sudah tidak layak lagi dalam organisasi 

kepanduan harus memiliki wadah agar bisa mengembangkan 

dirinya. Sebulan setelah Sumpah Pemuda diikrarkan 

organisasi Pemuda Muslim pun terbentuk lewat prakarsa 

Agus Salim, Syamsurizal, SM Kartosuwiryo, Mohammad 

Sardjan, Soemadi, AM Sangaji, dan Abdoelgani. Sebagai sayap 

organisasi dari Sarekat Islam, tentu sejarah Pemuda Muslim 

Indonesia tak terlepas dari dinamika Sarekat Islam. Dalam 

politik, Sarekat Islam menjelma menjadi Partai Sarekat Islam 

Indonesia (PSII) yang memperjuangkan corak nasionalisme 

religius. Pemuda Muslim Indonesia memiliki asas politik anti 

imperialisme, kolonialisme, atheisme dan komunisme. Dalam 

hal kemasyarakatan, Pemuda Muslim  Indonesia bergerak 

dalam bidang ekonomi, koperasi, dan pendidikan.  

 

Pemuda Persatuan Islam. Adalah sayap  organisasi (underbouw) 

Persatuan Islam atau Persis yang  dibentuk pada 22 Maret 

1936 di Bandung.Sejarah Pemuda Persatuan Islam tidak 

dapat dipisahkan dari organisasi induknya, yaitu Persatuan 

Islam (Persis).Atas prakasa dari  Fakhruddin al-Kahiri dan 

Kemas Ahmad, Pemuda Persis dibentuk khusus untuk 

mengurusi bagian kepemudaan dalam internal Persis supaya 

dapat mensinergikan pemuda-pemuda Persis yang membaur 
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di masyarakat luas. Dalam kiprah gerakan politik, kader-kader 

Pemuda Persis seperti M. Natsir dan M. Isa Anshary telah 

banyak memberikan andil dalam sejarah nasional Indonesia. 

Pemuda Persis bertujuan untuk mengajak masyarakat Islam, 

terutama pada kaum mudanya agar memahami konteks 

Islam yang sesuai dengan akal sehat, mengikuti 

perkembangan zaman, tetapi tidak meninggalkan keislaman 

yang sesuai dengan ajaran kitab suci dan rasulullah. 

 

Pemuda Perserikatan Ulama. Adalah sebuah organisasi kepemudaan 

yang dibentuk pada masa kolonial Hindia Belanda, yaitu 

antara 1934-1939. Organisasi kepemudaan ini merupakan 

salah satu bagian kepemudaan yang bernaung di bawah 

Perserikatan Ulama (atau kemudian dikenal pula dengan 

sebutan Perserikatan Ulama Indonesia). Perserikatan Ulama 

Indonesia dibentuk oleh Kiai Haji Abdul Halim Majalengka 

pada sekitar 1911 sampai 1913. K. H. Abdul Halim Majalengka 

mendirikan Perserikatan Ulama untuk memajukan 

pendidikan di daerah Majalengka. Hal ini merupakan tekad K. 

H. Abdul Halim setelah ia belajar agama di Mekkah. 

Organisasi Perserikatan Ulama Indonesia yang berada di atas 

Pemuda Perserikatan Ulama pada dasarnya adalah gagasan 

tentang kesejahteraan kondisi masyarakat Hindia Belanda. 

Pada kurun waktu yang sama dengan organisasi Islam lainnya 

(Sarekat Islam dan lainnya), K. H. Abdul Halim kemudian 

mendirikan Perserikatan Ulama pada 1911—1913.  
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Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo).  Sayap pemuda bersenjata 

Partai Sosialis. Pesindo didirikan pada November 1945. 

Pesindo berjuang melawan Belanda dan memberikan 

dukungan semi-militer kepada pemerintah ketika kebijakan-

kebijakan pemerintah menimbulkan permusuhan antara 

Angkatan Darat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. 

Pada 1948, Pesindo bergabung dengan Front Demokrasi 

Rakyat sayap kiri dan terlibat dalam pertempuran di Madiun 

pada 1948. 

 

Pemuda Sumatera. Atau Jong Sumatranen Bond adalah salah satu 

organisasi kedaerahan yang menghimpun para perantau, 

khususnya pelajar dan pemuda yang berasal dari 

Sumatera.Pemuda Sumatera adalah organisasi yang didirikan 

di Jakarta pada 9 Desember 1917 dan bertujuan untuk 

memperkuat persaudaraan antar perantau asal Sumatera dan 

menanamkan pemahaman pluralitas diantara anggotanya 

Pendiri Pemuda Sumatera adalah para para pelajar asal 

Sumatera yang menempuh pendidikan di Jakarta. Pemuda 

Sumatera sering membuat ceramah, menerbitkan publikasi, 

dan mengadakan kursus-kursus. Kegiatan tersebut bertujuan 

untuk mempertajam intelektualisme serta juga memberi 

keahlian praktis lain supaya bisa diperoleh para 

pelajar/pemuda rantau dari Sumatera. Pemuda Sumatera 

merupakan salah satu organisasi kedaerahan yangturut andil 

dalam terjalinnya ikatan bangsa dalam Sumpah Pemuda 
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1928. Dalam kongres pertamanya pada Juli 1919 di Padang, 

nama Jong Sumateranen Bond diganti menjadi Pemuda 

Sumatera yang lebih nasionalis karena menggunakan bahasa 

Melayu. Organisasi Pemuda Sumatera berpusat di Jakarta 

dan memiliki cabang di Bogor, Sukabumi, Purworejo, Serang, 

Bandung, Bukit Tinggi, dan Padang. Pada awal berdiri, 

terdapat 150 orang terdaftar sebagai anggota, kemudian 

mencapai 500 keanggotaan dalam setahun. Beberapa tokoh 

nasional yang pernah menjadi anggota dari Pemuda 

Sumatera, diantaranya adalah Mohammad Yamin, 

Mohammad Hatta, Mr. Assaat, dan Sutan Syahrir. 

 

Penandatanganan Kapitulasi Di Lapangan Terbang Kalijati. 

Penandatanganan Kapitulasi di Lapangan Terbang Kalijati, 

Subang, Jawa Barat, adalah peristiwa menyerahnya 

Pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang pada 8 Maret 

1942 tanpa syarat. Panglima Tentara Kerajaan Hindia Belanda 

(KNIL) Letnan Jenderal (Letjen) Ter Poorter mewakili 

Pemerintah Hindia Belanda, dan Jenderal Imamura mewakili 

Jepang, menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa 

wilayah Hindia Belanda telah resmi berada di bawah 

kekuasaan Jepang. Tanda-tanda lepasnya Hindia Belanda ke 

Jepang mulai tampak sejak serangan Jerman ke negeri 

Belanda pada 10 Mei 1940. Empat hari kemudian, Belanda 

jatuh ke Jerman dan Pemerintahannya mengungsi ke London, 

Inggris. Keberhasilan Jerman menduduki Belanda seiring 
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dengan keinginan Jepang, sekutu Jerman dalam Perang Dunia 

II, memperluas wilayah pencarian bahan baku industri ke Asia 

Tenggara. Pemerintah Hindia Belanda segera mempersiapkan 

kemungkinan serangan Jepang. Jumlah serdadu KNIL saat itu 

35.000 orang. Pesawat terbang KNIL hanya berjumlah 100. 

Jumlah itu kalah jauh dari kekuatan Bala Tentara Jepang di 

Asia Tenggara. Jepang masuk ke Hindia Belanda melalui 

Tarakan, Kalimantan Timur pada 10 Januari 1942. Jepang 

kemudian merebut kota-kota di Kalimantan, Sulawesi, dan 

Ambon. Penaklukan terpenting Jepang terletak pada kota 

Palembang. Penaklukan ini memutus jalur bantuan tentara 

Inggris di Singapura ke Jawa. Jepang lalu bergerak ke Jawa 

dan mendarat di bagian barat dan timur Jawa, yaitu Banten, 

Indramayu, Rembang, dan Kranggan. Pertempuran pun 

terjadi di empat wilayah tersebut hingga mendesak KNIL dan 

Tjarda van Starkenborg Stachouwer, Gubernur Jenderal 

Hindia Belanda, ke wilayah Kalijati. Jepang bergerak ke Kalijati 

pada awal Maret 1942. KNIL tak bisa berbuat banyak 

menghadapi serangan Jepang. Mereka meminta perundingan 

dan Jepang menerima tawaran tersebut. Perundingan 

menghasilkan kesepakatan bahwa Pemerintah Hindia 

Belanda menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Hindia 

Belanda menjadi wilayah kekuasaan Jepang sejak itu. 
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Penggaboengan Goeroe Islam Indonesia. Badan yang mengurusi 

semua guru agama Islam di Jawa. Badan ini dibentuk pada 

Mei 1943. 

 

Perang Asia Timur Raya. Perang Asia Timur Raya adalah perang yang 

terjadi di sekitar wilayah Samudera Pasifik dan berkecamuk 

sejak 1937 sampai 1945 merupakan perang antara Jepang 

dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan para sekutunya. 

Perselisihan antara kedua kubu yang saling bertikai ini diawali 

oleh adanya Insiden Jembatan Marcopolo, sebuah 

pertempuran antara Jepang dan Tiongkok. Pertempuran 

tersebut hingga akhirnya Jepang terlibat dalam Perang Dunia 

II. Jepang yang sebelumnya ikut serta dalam Perang Dunia I 

itu bersekutu dengan Jerman dan Italia. Kedua sekutu Jepang 

itu juga turut mengoperasikan armada angkatan laut mereka 

di Samudera Pasifik dan Hindia sejak 1940. Salah satu 

peristiwa penting yang terjadi dalam Perang Asia Timur Raya 

adalah serangan Jepang ke pangkalan laut milik Amerika yang 

berada di Pearl Harbour pada 7 Desember 1941. Setelah 

serangan itu, Jepang mulai tersudutkan dalam Perang Dunia II 

karena adanya serangkaian serangan balasan dari Amerika 

Serikat dan sekutu. Pada akhirnya, Jepang menyerah 

terhadap lawannya pada 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang 

itu menjadi penanda berakhirnya Perang Dunia II dan 

menjadi faktor pendorong Kemerdekaan Indonesia. 
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Perang Desa Majang. Perlawanan suku Dayak terhadap Jepang yang 

berlangsung antara April sampai Agustus 1945. Perlawanan 

ini terjadi di daerah Tayan-Meliau-Batang Tarang, Kabupaten 

Sanggau. Perlawanan ini dipicu oleh pemukulan yang 

dilakukan seorang mandor terhadap pekerja Dayak di sebuah 

perusahaan penebangan kayu Jepang. 

 

Perang Dunia Kedua. Perang skala global dengan dua aliansi militer 

yang saling berseteru yaitu Sekutu dan Poros berlangsung 

pada 1939-1942. Perang ini melibatkan sekitar 100 juta orang 

dan menelan korban antara 50 hingga 70 juta jiwa. Perang 

Dunia Kedua melibatkan persenjataan dan armada militer 

tercanggih saat itu, holocaust, dan penggunaan bom nuklir 

yang menyebabkan kematian massal penduduk sipil. Perang 

Dunia II ditandai dengan invasi Jerman terhadap Polandia 

pada 1 September 1939. Perancis dan Britania Raya lalu 

mengumumkan perang terhadap Jerman yang membangun 

aliansi dengan Italia dalam rentang waktu 1931-1941. Selain 

di Eropa, sekutu dan poros saling berhadapan di Afrika Utara, 

Atlantik, dan Uni Soviet. Jepang bergabung dengan aliansi 

Poros pada Desember 1941. Pada 7 Desember 1941 Jepang 

menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl 

Harbour yang menyebabkan Amerika Serikat terjun langsung 

ke dalam kancah peperangan. Kekalahan Jerman menjadi 

akhir dari peperangan di Eropa yang disempurnakan dengan 

kekalahan Jepang. 
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Perang Dunia Pertama. Peristiwa yang awal permasalahannya 

dilatarbelakangi oleh adanya keinginan negara-negara Barat 

untuk mendapatkan hegemoni kekuasaan atas negara lain. 

Pada kesempatan tersebut muncul persekutuan antar negara 

dalam menghadapi musuh bersama. Jerman, Austria, 

Hungaria, dan Italia membentuk Triple Aliansi pada 1882, 

sedangkan pada 1907 Inggris, Perancis, dan Rusia 

membentuk Triple Entente. Perang Dunia I ditandai dengan 

terbunuhnya putra mahkota Austria, Archduke Ferdinand, 

oleh nasionalis Serbia di Sarajevo pada 28 Juni 1914. Perang 

Dunia I terjadi 1914-1918. 

 

Perhimpoenan Indonesia (PI). Organisasi pelajar bumiputera di 

Belanda yang sedang menuntut ilmu di Belanda dan pada 

masa awalnya turut pula mendorong gerakan kebangsaan 

Hindia Belanda. Salah satu pendorong terbentuknya PI adalah 

Politik Etisatau Etische Politiek yang diterapkan di Hindia 

Belanda. Sistem pemerintahan gaya Gubernur Jenderal van 

den Bosch pernah mendapat tentangan yang luar biasa dari 

kaum humanis Kerajaan Belanda. Tentangan ini kemudian 

menimbulkan kegoncangan ketika kaum humanis mulai 

bersuara di parlemen Kerajaan Belanda. Eksploitasi 

berlebihan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda 

kemudian mewujudkan protes dan melahirkan apa yang 

dikenal sebagaiPolitik Etis. Hal ini selain memungkinkan 

seorang bumiputera untuk dapat belajar di Negeri Belanda, 
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juga pendirian sekolah-sekolah tinggi di tanah air Hindia 

Belanda. Dengan demikian, berkembang pula arus migran 

pelajar bumiputera yang menuntut ilmu di Belanda. 

Konsekuensi yang harus dihadapi Belanda dengan adanya hal 

ini tentu adalah pembentukan perkumpulan-perkumpulan 

pelajar bumiputera di Belanda. Salah satu perkumpulan yang 

terbentuk pada 1908 adalah Indische Vereeniging atau 

Perkumpulan Hindia. Perkumpulan ini beranggotakan pelajar 

bumiputera yang menuntut ilmu di Negeri Belanda. Pada 

1922, Indische Vereeniging kemudian berganti nama menjadi 

Indonesische Vereeniging dan akhirnya pada 1925 menjadi 

Perhimpoenan Indonesia. Tokoh-tokoh prominen pada awal 

pendirian Indische Vereeniging adalah Soetan Kasajangan 

Soripada dan R.M. Noto Soeroto. Kemudian pada 1920-an, 

tokoh-tokoh yang menjadi amat penting di antaranya adalah 

Moh. Hatta, Soetomo, Nazir Pamontjak, Ahmad Soebardjo 

d,an lainnya. PI kemudian juga mengeluarkan Jurnal 

Indonesia Merdeka di masa kepemimpinan Moh. Hatta. 

Jalinan hubungan PI dengan dunia internasional telah 

membuat geram pemerintah Kerajaan Belanda sehingga 

terjadi penangkapan tokoh-tokoh PI pada 1927. Hatta 

kemudian dipenjarakan dan menulis protesnya dalam 

Indonesia Merdeka yang tersebar di kalangan nasionalis. 

Organisasi ini tetap aktif hingga masa Perang Dunia II. 
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Perhimpoenan Kaoem Boeroeh Onderneming (PKBO). Adalah salah 

satu organisasi pergerakan dan perhimpunan kaum buruh 

pada masa kolonial Hindia Belanda. Perjuangan dan 

pergerakan kebangsaan Indonesia pada masa pemerintahan 

kolonial Hindia Belanda tidak saja berputar pada kalangan 

politik seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) ataupun 

kalangan yang memperjuangkan budaya dan pendidikan 

seperti Boedi Oetomo (BO). Kalangan buruh yang terlibat 

dalam usaha produksi sejak masa-masa eksploitasi kolonial 

tentu merupakan bagian kelompok yang paling terdampak 

masa kolonial ini. Dalam hierarki sosial (stratifikasi) di Hindia 

Belanda, buruh tentu menempati tempat yang rendah dan 

dipandang hanya sebagai sumber daya manusia demi 

memajukan industri ataupun perkebunan kaum modal Eropa 

lainnya. Hal yang demikian ini kemudian menggerakkan pula 

kaum buruh untuk membentuk suatu persatuan untuk 

memfasilitasi aspirasi mereka. Melihat organisasi 

perkumpulan didasari profesi yang mulai bermunculan—

seperti pada profesi guru (Persatoean Goeroe Bantoe 1912 

dan Perserikatan Goeroe Hindia Belanda 1912) dan lain-

lainnya (Persatoean Pegawai Pegadaian Boemipoetra 1914, 

Personeel Fabriek Bond 1917 dan sebagainya)—kaum buruh 

juga mewadahi diri mereka dengan membentuk 

Perhimpoenan Kaoem Boeroeh dan Tani (PKBT) pada 1917. 

Pembentukan ini dilakukan oleh tokoh Sarekat Islam dan 

ISDV Surabaya, Porojitno. Perhimpoenan Kaoem Boeroeh 
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Onderneming (PKBO) kemudian hadir setelah Perhimpoenan 

Kaoem Boeroeh dan Tani (PKBT) dipecah menjadi dua, 

sedang kaum tani tergabung dalam Perhimpoenan Kaoem 

Tani (PKT).    

 

Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia (PPPI). Adalah organisasi 

bentukan para mahasiswa Recht Hooge School (Sekolah 

Tinggi Hukum) Batavia dan Technische Hooge School (Sekolah 

Tinggi Teknik) Bandung. Pembentukannya terjadi di Batavia 

dalam September 1926. Tujuan pembentukan PPPI ialah  

memerdekakan Indonesia melalui persatuan seluruh 

organisasi pergerakan nasional di kalangan pemuda. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut, PPPI menyusun struktur 

pengurus. Soegondo Djodopoespito, mahasiswa STOVIA, 

terpilih sebagai ketua PPPI pertama. Anggota PPPI antara lain 

Amir Sjarifuddin, Wilopo, A.K. Gani, dan Ide Anak Agung Gde 

Agung. Setelah menyusun kepengurusan PPPI menggelar 

serangkaian diskusi tentang nasionalisme, kolonialisme, dan 

kebangsaan. Diskusi tersebut menghasilkan gagasan untuk 

mempertemukan seluruh organisasi pergerakan nasional 

yang beranggotakan para pemuda. Gagasan itu mewujud 

dalam Kongres Pemuda II pada 27—28 Oktober 1928 yang 

menghasilkan Sumpah Pemuda.  

 

Pembela Tanah Air (PETA). Tentara Indonesia yang tidak dapat 

dipisahkan dengan Balatentara Dai Nippon berada langsung 
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dibawah Saikō Sikikan. Peta didirikan berdasarkan Osamu 

Seirei No. 44. Perekrutan anggota Peta dilakukan oleh 

Bappan. Peta dipimpin langsung oleh perwira Indonesia.  

 

Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII). Adalah salah satu 

organisasi wanita yang dibentuk pada masa kolonial Hindia 

Belanda dan banyak memfokuskan diri pada perbaikan 

kondisi masyarakat Hindia Belanda. Kondisi masyarakat di 

Hindia Belanda pada masa sebelum 1900 telah menunjukkan 

perubahan ke arah penurunan kesejahteraan. Kondisi 

demikian ini menjadikan pemerintah Hindia Belanda satu 

badan yang dapat disalahkan sewaktu-waktu dengan luasnya 

persebaran kemiskinan dan taraf hidup yang menurun. Dalam 

tahun-tahun itu, kebijakan Politik Etis kemudian 

diperkenalkan di Hindia Belanda. Kebijakan etis yang juga 

merambah persoalan pendidikan ini kemudian turut pula 

menyentuh kaum wanita di Hindia Belanda. Kaum wanita 

yang telah terbuka pemikirannya turut pula menyebarkan 

semangat persatuan di samping terbentuk pula gerakan-

gerakan pemuda. Gerakan wanita yang paling awal adalah 

perjuangan individu dalam diri R. A. Kartini di Jepara. Hal ini 

kemudian berkembang pula dalam skala perkumpulan-

perkumpulan. Perikatan Perhimpoenan Istri Indonesia (PPII) 

kemudian turut pula mewarnai gerakan wanita di Hindia 

Belanda. Embrio awal pembentukan PPII dapat ditelusuri 

pada Kongres Perempuan Indonesia pada 22—-25 Desember 
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1928 saat beberapa perkumpulan wanita di Hindia Belanda 

kemudian membentuk satu persatuan bernama Perikatan 

Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI). Dua puluh 

perkumpulan kemudian bergabung di bawah PPPI. Beberapa 

hari setelahnya, di Jakarta, tepatnya pada 28—31 Desember 

1928 diadakan lagi kongres PPPI yang memutuskan 

perubahan nama menjadi Perikatan Perhimpoenan Istri 

Indonesia (PPII). PPPI maupun PPII bukan merupakan 

persatuan dari dua puluh perkumpulan wanita yang 

bermacam-macam itu, namun lebih merupakan federasi. 

Anggota dari PPPI dan PPII ini di antaranya adalah Wanito 

Oetomo, Wanita Taman Siswa, Aisiyah, Wanito Katholik, 

Poetri Indonesia, Jong Islamieten Bond, Dames Afdeeling, 

Jong Java Dames Afdeeling dan lainnya.  

 

Peristiwa Tiga Daerah. Merupakan nama dari suatu pergolakan yang 

muncul di beberapa daerah di Indonesia pada masa awal 

Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang melibatkan tiga 

wilayah di Jawa Tengah itu meletus pertama kali pada bulan 

Oktober 1945. Peristiwa ini terjadi akibat rakyat yang berada 

di Brebes, Tegal, dan Pekalongan merasa tidak puas secara 

sosial dan ekonomi terhadap elite birokrasi setempat. Terjadi 

perbedaan yang mencolok dalam berbagai aspek terutama 

kondisi perekonomian antara elite birokrasi dengan 

penduduk kelas bawah sehingga memperlebar jurang 

pemisah kedua kelompok tersebut. Selain itu, para elite 
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birokrasi itu umumnya ialah mantan kaki tangan Belanda dan 

Jepang sehingga rakyat menganggap mereka telah menikmati 

sistem kolonial yang dilakukan oleh para penjajah. Di mata 

rakyat dan kaum revolusioner, para elite birokrasi itu bisa 

saja bekerja sama dengan para penjajah untuk 

mengembalikan kembali kekuasaan mereka. Hal ini 

disebabkan karena para elite birokrasi memiliki hak-hak 

istimewa pada masa kolonial Belanda. Namun, ketika 

Indonesia telah merdeka pengaruh dan kekuasaan para elite 

berkurang. Hubungan antara kedua kelompok tersebut 

memburuk setelah Kemerdekaan Indonesia, masyarakat kelas 

bawah bertekad untuk membalas penderitaan mereka 

terhadap elite birokrasi. Tujuan dari tindakan rakyat tersebut 

adalah mencegah kembalinya Belanda dan negara-negara 

lain yang ingin menjajah Indonesia melalui bantuan para elite 

birokrasi daerah, memecat para elite birokrasi dan 

menggantinya dengan penguasa Indonesia yang berbeda nilai 

dan sikapnya, dan menghancurkan seluruh tatanan sosial 

yang dipakai Belanda. Oleh karena itu, pergolakan rakyat di 

ketiga wilayah tersebut tidak dapat terbendung. Perlawanan 

rakyat yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin nasionalis 

dan juga tokoh-tokoh PKI menyebabkan terjadinya perebutan 

kekuasaan antara kaum revolusioner dan elite birokrasi. 

Target dari sasaran perlawanan rakyat bukan hanya elite 

birokrasi, melainkan juga orang-orang keturunan Cina dan 

Eropa yang berkesempatan hidup secara berkecukupan. 
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Alasan sikap keras rakyat terhadap orang-orang keturunan 

Cina dan Eropa ialah karena mereka juga dianggap menikmati 

sistem kolonial yang dilakukan oleh para penjajah Indonesia. 

Setelah seluruh keinginan rakyat tercapai, pergolakan ini pun 

berakhir pada November 1945. Dampak yang ditimbulkan 

dari peristiwa ini ialah dicopotnya para elite birokrasi lama 

dan digantikan dengan pemimpin nasionalis. Selain itu, 

tercatat banyak korban meninggal dari pihak elite birokrasi 

dan juga orang-orang keturunan Cina dan Eropa. Salah satu 

tokoh paling tersohor dalam Peristiwa Tiga Daerah adalah 

Kutil yang berasal dari Tegal. Kutil alias Sakyani ialah 

pelempar isu-isu yang isinya menghasut rakyat sehingga 

dampaknya rakyat menaruh dendam terhadap para elite 

birokrasi. Oleh karena itu, Peristiwa Tiga Daerah sering 

disebut juga dengan “Gerakan Kutil”. 

 

Perkumpulan Olahraga Jawa. Didirikan pada 21 Agustus 1943. Badan 

ini beranggotakan berbagai kalangan bangsa Indonesia 

seperti pegawai kantor, pelajar, anggota Keibōdan, Seinendan 

dan sebagainya. Tujuan pendiriannya adalah memperluas 

pendidikan dan gerakan olahraga di kalangan masyarakat, 

selain itu, juga diperkenalkan ilmu keprajuritan. 

 

Perlawanan Kampung Biduk-biduk. Perlawanan rakyat di Kalimantan 

pada Juli dan Agustus 1945. Dilatar belakangi oleh 

penangkapan dan pembunuhan terhadap sejumlah pemuka 
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masyarakat oleh Jepang. Sebagai respon, masayarakat 

Kampung Biduk-biduk menyerang dan menewaskan tiga 

orang tentara Jepang dalam sebuah acara minum-minum. 

 

Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan 

Indonesia (PPPKI). Adalah bentuk fusi dari berbagai kekuatan 

politik di Hindia Belanda setelah pemerintahan Hindia 

Belanda melaksanakan politik konservatif. Kebijakan 

Pemerintah Hindia Belanda pada masa pasca pergantian abad 

(eeuwisseling) mengalami banyak perubahan. Gaya 

pemerintah Gubernur Jenderal van den Bosch yang lama 

dipertahankan kemudian diruntuhkan dan diganti dengan 

masa-masa Politik Etis. Masa ini tidak berjalan sungguh lama 

karena pada tahun 1931 dan bahkan sebelumnya, pola 

pemerintah Hindia Belanda mengarah ke arah yang sangat 

konservatif di bawah Gubernur Jenderal B. de Jonge. Hal ini 

secara langsung berpengaruh pada pola pergerakan nasional. 

Di masa-masa peralihan gaya pemerintahan ini, 

Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik 

Kebangsaan Indonesia (PPPKI) kemudian dibentuk. 

Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik 

Kebangsaan Indonesia (PPPKI) dibentuk pada 17 Desember 

1927 di Bandung. Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan 

Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) adalah fusi dari 

berbagai gerakan politik kaum bumiputra di masa akhir 

pergerakan nasional non-kooperatif. Badan-badan politik 
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prominen yang kemudian mendirikan PPPKI adalah organisasi 

politik yang penting pada masa pergerakan nasional non-

kooperatif atau masa radikal, badan-badan ini di antaranya 

adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Sarekat Islam 

(PSI), Boedi Oetomo cabang Pasundan, Kaum Betawi, Sarekat 

Sumatra, Indonesische Studie Club,dan sebagainya. PPPKI 

bertujuan untuk mengarahkan perjuangan kemerdekaan 

Indonesia melalui persatuan dan kerjasama seluruh badan 

perjuangan yang pada masa itu ada di Indonesia (Hindia 

Belanda) serta dengan menyamakan seluruh arah perjuangan 

perhimpunan-perhimpunan ini. Salah satu hasil paling 

memuaskan yang berhasil dicapai oleh PPPKI adalah 

dilaksanakannya Sumpah Pemuda. 

 

Persatoean Perserikatan Kaoem Boeroeh (PPKB). Adalah suatu 

organisasi pergerakan buruh di masa kolonial Hindia Belanda 

yang mulai aktif pada 1918, serta turut mendukung 

pergerakan kebangsaan. Dinamika pergerakan kebangsaan 

Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda 

tidak saja berputar pada kalangan politik seperti Partai 

Nasional Indonesia ataupun kalangan yang memperjuangkan 

budaya dan pendidikan seperti Boedi Oetomo. Gerakan yang 

begitu massif juga dilakukan oleh kaum buruh di Hindia 

Belanda. Dalam hierarki sosial (stratifikasi) di Hindia Belanda, 

buruh tentu menempati tempat yang rendah dan dipandang 

hanya sebagai sumber daya manusia demi memajukan 
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industri ataupun perkebunan kaum modal Eropa lainnya. 

Dengan demikian, kondisi buruh menjadi amat 

memprihatinkan. Perhatian terhadap kaum buruh ini 

mewujudkan sejumlah gerakan buruh yang didukung oleh 

tokoh-tokoh prominen pergerakan kebangsaan di antaranya 

adalah Sosrokardono, Alimin, Haji Agus Salim, Semaoen, 

Soerjouranoto, Mas Marco Kertodikromo, Tjokroaminoto dan 

lainnya. Dari sekian nama ini, banyak pula tokoh-tokoh yang 

tergabung dalam Sarekat Islam. Dalam usahanya mendukung 

kaum buruh –dalam aksi pemogokan dan lain-lain, tokoh-

tokoh ini kemudian berdiskusi untuk membentuk suatu 

badan buruh. Semaoen adalah yang paling prominen dalam 

hal ini, ia kemudian mengusulkan pendirian suatu vakcentraal 

gerakan buruh. Vakcentraal ini kemudian bernama 

Persatoean Perserikatan Kaoem Boeroeh (PPKB) yang 

dibentuk pada tahun 1918 dan berhenti beroperasi pada 

1921. Setelah berakhirnya PPKB, organisasi ini kemudian 

terpecah menjadi dua organisasi baru: PPKB yang kemudian 

tetap dipertahankan dan Revolutionnaire Vakcentrale (RV). 

Perpecahan ini didasari oleh rivalitas tokoh-tokoh di kedua 

organisasi ini.  

 

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Adalah organisasi Islam yang 

dibentuk oleh kalangan Islam di Sumatera Barat pada masa 

Hindia Belanda. Perti didirikan pada 20 Mei 1930 dengan 

tujuan awalnya untuk mempertahankan diri dari pengaruh 
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Islam modernis. Bagaimana pun, Perti kemudian 

menunjukkan sisi politisnya ketika bergabung dengan 

Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dalam masa Indonesia 

berparlemen. Pada masa awal pendiriannya, Perti dipimpin 

oleh Sulta’in. Kemudian pada 1935, Perti berada di bawah 

pimpinan H. Sirajuddin Abbas yang membawa pembaharuan 

kepada Perti. Organisasi ini terus eksis sebagai salah satu 

kekuatan politik Indonesia hingga masa Orde Baru.  

 

Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Adalah organisasi Islam yang 

dibentuk pada masa Hindia Belanda untuk menyuarakan 

aspirasi Islam rakyat Aceh. PUSA dibentuk pada 1939 atas 

prakarsa dua kalangan ulama di Aceh, yaitu kaum ulama 

konservatif dan kaum ulama progresif modernis. Pada masa 

awal pendiriannnya ini, Persatuan Ulama Seluruh Aceh 

(PUSA) diketuai oleh M. Daud Beureuh. Pada masa 

pendiriannya memiliki pertentangan dengan ulama-ulama 

puritan yang dekat dengan para Uleebalang Aceh yang 

dianggap feodal. Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) 

bertujuan untuk menghilangkan pengaruh ulama konservatif, 

sehingga muncullah persaingan antara dua kaum ulama ini 

dalam tubuh PUSA sendiri. Pada masa pergolakan daerah di 

Indonesia, PUSA menjadi salah satu organisasi yang 

mendukung Darul Islam di bawah pimpinan Daud Beureuh.  

 



NATION FORMATION (1900-1950) 

213 

 

Perserikatan Goeroe Hindia Belanda (PGHB): Adalah organisasi 

pertama untuk guru bumiputera yang bekerja di seluruh 

sekolah pemerintah dan menjadi cikal bakal Persatuan Guru 

Republik Indonesia (PGRI). Pendiriannya berawal dari 

organisasi untuk guru-guru lokal di Magelang, Bondowoso, 

dan Yogyakarta pada 1910. Pendirinya empat orang guru 

bumiputera, yaitu Dwidjosewojo, Karto Hadi Soebroto, 

Kartosoebroto, dan N. Boediardjo. Setahun kemudian, 

mereka berupaya memperluas keanggotaan organisasi 

tersebut. Pada 1 Januari 1912, para anggota organisasi 

tersebut sepakat membentuk PGHB untuk memperluas 

keanggotaan organisasi. Pendirian PGHB bertujuan untuk 

memperjuangkan nasib guru-guru Bumiputera. Upaya 

perbaikan nasib itu berupa usulan kepada Pemerintah 

Kolonial agar menaikkan gaji guru-guru Bumiputera yang 

mengajar di sekolah pemerintah. Mereka mengambil sikap 

kooperatif dengan Pemerintah Kolonial mengingat 

kedudukan para anggota sebagai pegawai pemerintah. PGHB 

berubah nama menjadi Persatoean Goeroe Indonesia (PGI) 

pada 1932 ketika telah banyak anggotanya yang memisahkan 

diri dan membentuk organisasi guru lain. Pada 25 November 

1945, PGI berubah nama menjadi PGRI.     

 

Perserikatan Komunis Hindia (PKH). Adalah penerus dari ISDV. 

Dalam kongres ISDV di Semarang pada Mei 1920 sepakat 

mengganti ISDV dengan PKH, Semaun diangkat sebagai ketua 
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dengan Darsono sebagai wakilnya, juga pembentukan komite 

yang terdiri dari 5 orang, yang 3 di antaranya adalah orang 

Belanda. PKH pasca kongres ini resmi bergabung dnegan 

Komitern (komunis Internasional) PKH berpartisipasi dalam 

Kongres II Komitern dengan mengutus Henk Sneevliet. PKH 

aktif mengembangkan organisasi dan menjadi pendorong 

bagi beberapa aksi buruh termasuk Pemberontakan De Zeven 

Provincien. Pada 1924, PKH mengubah nama menjadi Partai 

Komunis Indonesia  

 

Persetujuan Roem Royen.  Merupakan persetujuan yang didapat dari 

hasil perundingan antara Mohammad Roem dari pihak 

Indonesia dan Herman Van Royen dari pihak Belanda. 

Perundingan antara kedua kubu yang terus bertikai ini terjadi 

pasca Serangan Umum 1 Maret 1949. Kala itu, Belanda 

mendapat kecaman dunia internasional akibat menyerang 

Yogyakarta secara brutal dan juga menahan pemimpin RI. 

Oleh karena itu, delegasi Indonesia melakukan perundingan 

dengan delegasi Belanda. Perundingan Roem Royen ini 

diadakan pada 14 April hingga 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, 

Jakarta. Perundingan tersebut berlangsung cukup lama sebab 

terjadi sejumlah kebuntuan dalam proses negosiasi. Namun, 

situasi mulai cair ketika sejumlah tokoh yang ditahan oleh 

Belanda kembali dari pengasingannya. Oleh karena itu, kata 

sepakat antara kedua pihak baru tercapai pada 7 Mei 1949. 

Ada pun inti dari Persetujuan Roem Royen adalah TNI harus 
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berhenti gerilya, Belanda menghentikan operasi militer dan 

membebaskan semua tahanan politik, serta persetujuan 

untuk meneruskan perundingan ke Konferensi Meja Bundar 

di Den Haag, Belanda. Dampak dari persetujuan ini ialah 

gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Selain itu, 

persetujuan ini menjadi tonggak awal Indonesia 

mendapatkan pengakuan dari Belanda. 

 

Persiapan Persatoean Oemmat Islam. Jawatan dalam Gerakan 3A 

yang bertujuan untuk menyatukan kaum Muslimin di 

Indonesia menjadi sebuah badan tunggal. Dibentuk pada Juli 

1942 di bawah pimpinan Abiekoesno Tjokrosoejoso, yang 

juga bertindak sebagai juru bicara Islam di Jawa yang 

disponsori oleh Jepang. 

 

Pertempuran 10 November. Pertempuran mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia antara masyarakat Surabaya 

melawan Belanda yang menunggangi Sekutu untuk kembali 

menguasai Indonesia. Peristiwa bermula dari pendaratan 

tentara Sekutu (AFNEI) Brigade 49/Divisi India ke-23 dipimpin 

oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby pada 25 Oktober 1945. 

Tujuan pendaratan sekutu adalah mengurus tahanan Jepang, 

sehingga kedatangannya disambut baik oleh rakyat Surabaya. 

Pasukan ini menyerang penjara republik dan membebaskan 

para perwira sekutu dan pegawai Relief of Allied Prisioner of 

War an Internees (RAPWI). Sebagai balasannya pada 28 
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Oktober 1945 masyarakat Surabaya menyerang pos-pos 

sekutu di Surabaya. Presiden Sukarno membantu sebuah 

perjanjian gencatan senjata. Pada 9 November 1945 sekutu 

megelurkan ultimatum agar para pemimpin Indonesia di 

Surabaya dan masyarakat sipil untuk meletakan senjata di 

tempat-tempat yang sudah ditentukan dan menyerahkan diri. 

Pertempuran ini berlangsung hingga awal Desember 1945. 

Pihak sekutu mengalami pukulan besar dengan tewasnya 

Mallaby dalam pertempuran ini.  

 

Pertempuran Ambarawa. Pertempuran antara tentara dan rakyat 

Indonesia di Ambarawa dan sekitarnya melawan terntara 

Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel, pada 23 

November 1945. Sekutu mendarat di Semarang pada 20 

Oktober 1945. Tujuan awalnya adalah mengurus tawanan 

perang. Namun Sekutu megingkari janji dengan 

membebaskan tawanan interniran di Magelang. Terjadi 

insiden di Magelang yang berkembang menjadi pertempuran 

antara tentara Indonesia dengan sekutu dan NICA. Tentara 

Indonesia melalui Resimen Kedu Tengah dipimpin oleh 

Letnan Kolonel M. Sarbini melakukan pengejaran. Presiden 

Sukarno dan Brigadir Bethel menyepakati perjanjian untuk 

mengakhiri pertempuran di Magelang. Namun pasukan 

Sekutu bergerak menuju Ambarawa. Terjadi pertempuran di 

pusat kota Ambarawa dan desa-desa sekitarnya. 

Pertempuran meluas di sepanjang rel kereta api, tentara 



NATION FORMATION (1900-1950) 

217 

 

Indonesia bertahan di sisi selatan rel, sedangkan sekutu/NICA 

bertahan di utara rel. Sekutu/NICA menjadikan tangsi militer 

kompleks gereja dan pemakaman di Jl. Marga Agung sebagai 

tempat bertahan. Sekutu/NICA juga mengerahkan tawanan 

perang dari Jepang untuk membantu mendesak pihak 

Indonesia. Tentara Indonesia terdesak dan mundur ke 

Bedono. Pada 12 Desember 1945 pasukan Indonesia 

melakukan penyerangan serentak terhadap sekutu/NICA di 

Ambarawa. Pertempuran Ambarawa berhasil diselesaikan 

dengan Sekutu dan NICA mundur ke Semarang pada 16 

Desember 1945.  

 

Pertempuran Lima Hari di Semarang. Merupakan salah satu 

peristiwa penting dalam sejarah Indonesia setelah 

diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Meskipun 

Jepang telah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945 dan berita 

proklamasi telah menyebar, beberapa daerah di Indonesia 

masih harus berjuang untuk mengusir dan melucuti 

persenjataan Jepang, karena khawatir Jepang akan 

memberikan sisa-sisa persenjataannya kepada sekutu yang 

mendarat di Semarang. Pertempuran Lima Hari di Semarang, 

yang dimulai pada 15 Oktober 1945, dilatarbelakangi oleh 

peristiwa pada 14 Oktober 1945, pasukan Jepang yang 

bersenjata lengkap dengan tiba-tiba menyerang dan melucuti 

8 orang petugas kepolisian yang sedang menjaga cadangan 

air di daerah Candi. Dan tidak lama kemudian, terdengar 
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kabar, bahwa cadangan air tersebut telah diracuni oleh 

tentara Jepang. Mendengar hal tersebut, seorang dokter, 

yang bernama dr. Kariadi pergi ke sana untuk memeriksa dan 

memastikan berita tersebut. Ketika ia sedang dalam 

perjalanan untuk memeriksa cadangan air tersebut, mobil 

yang ia tumpangi dicegat tentara Jepang dan ia ditembak 

sampai tewas. Selain itu, pertempuran ini terjadi karena 

kaburnya para tawanan perang Jepang pada 14 Oktober 

1945, yang ketika itu sedang dipindahkan oleh para pemuda, 

dari Cepiring ke Bulu. Tetapi kemudian, para tawanan ini 

melarikan diri dan bergabung dengan Kidobutai, di bawah 

pimpinan Jenderal Nakamura. Pertempuran ini berakhir pada 

20 Oktober 1945, setelah melalui serangkaian perundingan 

gencatan senjata dengan pihak Jepang. 

 

Pertempuran Medan Area. Pertempuran di Medan pada 13 Oktober 

1945 antara para pemuda dengan NICA. Dalam pertempuran 

ini Belanda menurunkan Westerling, pihak sekutu dibawah 

pimpinan Brigjend T.E.D. Kelly dan Indonesia melalui barisan 

pemuda di Medan pimpinan Ahmad Tahir .  

 

Pertemuan Dalat. Adalah pertemuan antara Ir. Sukarno, Drs. Moh. 

Hatta, dr. K. R. T. Radjiman Wediodiningrat, dan Mashal 

Terauchi–Panglima Tertinggi Tentara Jepang di Asia Tenggara 

untuk membahas janji Perdana Menteri Koiso Kuniaki yang 

dilaksanakan pada 12 Agustus 1945 di Dalat, Vietnam. Dalam 
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pertemuan ini kemudian disepakati pada 24 Agustus 1945 

sebagai tanggal proklamasi kemerdekaan yang kemudian 

tidak terjadi. Perdana Menteri Koiso Kuniaki yang 

menggantikan Perdana Menteri Tojo Hideaki mengumumkan 

sebelumnya bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) akan 

dimerdekakan. Hal ini berbeda dengan kebijakan Koiso yang 

menyatakan bahwa Indonesia tidak akan dimerdekakan. 

Rombongan Sukarno telah berangkat ke Saigon pada 9 

Agustus dan baru mengadakan pertemuan di Dalat pada 12 

Agustus 1945.  

 

Perundingan Hoge Veluwe. Merupakan sebuah perundingan lanjutan 

yang dilaksanakan pada 14 April—24 April 1946 di Kota Hoge 

Valuwe, Belanda. Perundingan ini dilakukan oleh pihak 

Indonesia dan Belanda, kemudian ditengahi oleh pihak 

sekutu. Perundingan ini dilaksanakan sebagai akibat dari 

adanya kegagalan dan kebuntuan pihak Belanda yang tidak 

menaati isi dari Perjanjian Renville. Inti dari perundingan ini 

adalah membahas mengenai konsep pengakuan kedaulatan 

Indonesia atas Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dan hasil dari 

perundingan ini adalah Belanda tidak mengakui kedaulatan 

Indonesia secara de facto atas Pulau Jawa dan Pulau 

Sumatera, tetapi mengakui kedaulatan Indonesia atas Pulau 

Jawa dan Pulau Madura, yang sebelumnya berada di bawah 

kekuasaan sekutu. 
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Pesantren. Adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki asrama 

untuk tempat tinggal guru dan murid selama masa 

pendidikan. Guru di pesantren biasanya merangkap pula 

sebagai pemilik pesantren yang disebut “kyai”, sedang murid 

di pesantren disebut “santri”. Hubungan antara kyai dan 

santri melekat erat seperti bapak dengan anak. Kyai 

mendapat pelayanan dan penghormatan dari para santrinya. 

Pelayanan dan penghormatan itu antara lain berupa 

penggarapan tanah atau sawah di sekitar pesantren. 

Sebagian hasil garapan itu diserahkan kepada kyai, sisanya 

digunakan untuk kebutuhan pesantren.  Pesantren tumbuh 

pertama kali pada masa penyebaran Islam di Indonesia pada 

abad ke-12 M. Para pendiri awal pesantren merupakan ulama 

penyebar agama Islam di Indonesia. Murid-murid pesantren 

pada masa itu tidak tinggal di dalam pesantren, melainkan 

tinggal di sekitar desa dekat pesantren. Pendirian pesantren 

bertujuan untuk membantu penyebaran Islam melalui 

pendalaman terhadap ilmu agama seperti tauhid, fikih, usul 

fikih, tafsir, hadist, akhlak, tasawuf, dan bahasa Arab.  

 

Petisi Soetardjo. Merupakan sebuah petisi yang disampaikan oleh 

Soetardjo Kartohadikoesoemo, kepada Ratu Wilhelmina, 

dalam sidang Volksraad pada 15 Juli 1936. Isi dari petisi 

tersebut adalah mengenai permohonan agar diadakannya 

suatu sidang musyawarah dari wakil-wakil Belanda dan 

Indonesia atas dasar persamaan hak dan kedudukan. Tujuan 
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dari petisi ini adalah untuk menyusun suatu rencana 

mengenai pemberian otonomi kepada Indonesia, tetapi 

masih dalam batas undang-undang Kerajaan Belanda. Petisi 

ini kemudian mengundang banyak reaksi dari pihak Belanda 

dan Indonesia. Meskipun demikian, pada akhirnya Petisi 

Soetardjo dengan segala pro dan kontranya ini akhirnya resmi 

ditolak oleh Ratu Wilhelmina, berdasarkan Keputusan 

Kerajaan Belanda No. 40 tanggal 16 November 1938, dengan 

alasan Indonesia belum siap dan mantap untuk menjalankan 

pemerintahan sendiri. 

 

Petisi Soetardjo. Petisi yang disampaikan oleh Soetardjo 

Kartohadikoesoemo dalam Volksraad (Dewan Rakyat) pada 

Juli 1936. Petisi ini diajukan karena meningkatnya parameter 

ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan akibat 

kebijaksanaan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal De 

Jonge. Petisi ini ditandatangani juga oleh I.J Kasimo, G.S.S.J 

Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Kwat Tiong. Isi petisi 

adalah permohonan untuk diselenggarakan suatu 

musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda 

dengan kedudukan dan hak yang sama. Petisi ini bertujuan 

untuk menyusun suatu rencana pemberian pemerintahana 

otonom kepada Indonesia dalam batas Undang-undang Dasar 

Kerajaan Belanda. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Piagam Jakarta. Hasil dari kompromi politik panitia kecil BPUPKI pada 

22 Juni 1945. Diketuai oleh Sukarno, dan ditandatangani oleh 

9 anggota terkemuka, yaitu: Sukarno, Mohammad Hatta, A.A. 

Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, Agus 

Salim, Achmad Subarjo, Wachid Hasjim dan Muhammad 

Yamin. Piagam Jakarta sebenarnya adalah sebuah preambule 

bagi konstitusi yang diajukan dalam sidang BPUPKI. Di 

dalamnya Pancasila sebagai dasar Negara telah disepakati, 

tetapi sila pertama, yaitu sila Ketuhanan diikuti oleh klausul: 

“…dengan kewajiban menjalan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya”. Anak kalimat tersebut juga terdapat dalam 

pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang diusulkan. 

Perumusan konstitusi 1945 dengan preambule tersebut pada 

akhirnya diterima dengan aklamasi pada 16 Juli 1945.  Pada 

18 Agustus 1945, wakil-wakil umat Islam akhirnya menyetujui 

usul penghapusan anak kalimat tersebut dari Pancasila dan 

batang tubuh UUD 1945. Sila pertama, sila Ketuhanan 

mendapat tambahan atribut yang sangat penting sehingga 

menjadi; “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

 

Poedjangga Baroe.  Adalah sebuah sebutan untuk satu angkatan 

sastra di masa Hindia Belanda yang pendiriannya ditandai 

dengan penerbitan majalah bertajuk Poedjangga Baroe. 

Masa perkembangan sastra di Hindia Belanda sejatinya tidak 

saja berawal dari angkatan Balai Pustaka pada 1920, namun 

telah berkembang pula sebelumnya sastra-sastra “liar” 
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Melayu-Tionghoa. Sebenarnya sastra-sastra yang lebih tua 

dapat kita lihat pula dalam sastra-sastra Nusantara sebelum 

kedatangan penguasaan Barat. Pada masa Hindia Belanda, 

setelah angkatan Balai Pustaka berjaya, muncul satu 

angkatan baru yang bernama Poedjangga Baroe. Angkatan 

Poedjangga Baroe ini muncul pada 1933 yang ditandai 

dengan penerbitan Majalah Poedjangga Baroe pada Juli 

1933. Majalah sastra ini kemudian dipandang sebagai 

majalah sastra yang inovatif sekaligus eksperimental. Majalah 

sastra Poedjangga Baroe terbit setiap bulan dan baru 

mengakhiri penerbitannya pada 1942. Tokoh-tokoh yang 

turut serta berperan dan mengirimkan tulisan pada majalah 

inilah yang kemudian disebut sebagai angkatan Poedjangga 

Baroe yang menggantikan kejayaan angkatan Balai Pustaka di 

masa sebelumnya. Pendiri dari majalah ini yang sekaligus 

menjadi tokoh sentral angkatan Poedjangga Baroe, adalah 

Sutan Takdir Alisjahbana (STA) dan Armijn Pane. Selain dua 

tokoh sentral ini, muncul pula pada masa ini penyair Amir 

Hamzah dan lain-lainnya. Kelompok Poedjangga Baroe 

membawa perubahan dari zaman sebelumnya dengan 

mengedepankan semangat persatuan dan pembentukan 

budaya “nasional”. Di dalam angkatan ini terdapat dua aliran 

yang tumbuh, yaitu kelompok “seni untuk seni” di bawah 

Sanusi Pane dan kelompok “seni untuk pembangunan” di 

bawah Sutan Takdir Alisjahbana.  
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Poenale Sanctie. Adalah ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan 

kepada para pekerja perkebunan di Sumatera Timur yang 

telah melanggar segala ketentuan kontrak kerja. Kebijakan 

yang berlaku sejak 1881 ini memiliki ketentuan bahwa tiap 

pekerja yang melarikan diri dari perkebunan di Sumatera 

Timur akan ditangkap oleh polisi dan selanjutnya akan diadili. 

Selain itu, hukuman berupa kerja paksa tanpa dibayar dan 

perpanjangan kontrak kerja melebihi keputusan sebelumnya 

juga membayangi para pekerja perkebunan yang melanggar 

ketentuan kontrak kerja. Ada pun tujuan dari kebijakan ini 

ialah agar para pekerja perkebunan dapat bekerja sesuai 

dengan harapan majikan mereka. Pada dasarnya, keberadaan 

aturan itu berhasil membuat para pekerja patuh dan tunduk. 

Akan tetapi, di sisi lain Poenale Sanctie menimbulkan 

kontroversi yang membuat kebijakan tersebut dihapus pada 

tahun 1931. 

 

Poerbonegoro Soemitro Kolopaking, Raden Adipati Arya. 

Merupakan salah seorang pemimpin daerah yang memangku 

jabatan dalam periode yang cukup panjang, serta politisi 

pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 

Poerbonegoro Soemitro merupakan anak dari Raden 

Tumenggung Jayanegara II yang memiliki pangkat “Adipati 

Arya”. Ayahnya adalah seorang keturunan dari Kanjeng 

Raden Adipati Dipadiningrat. Pada 1927, R.A.A. 

Poerbonegoro Soemitro Kolopaking terpilih menjadi bupati di 
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Kabupaten Banjarnegara. Jabatan diemban olehnya selama 

18 tahun. Ketika 1945, ia mendapat kesempatan dalam 

perjuangan kemerdekaan dengan menjadi anggota BPUPKI 

(Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). 

Semasa hidupnya, ia memiliki julukan sebagai “Gusti Kanjeng 

Bupati” 

 

Poesat Tenaga Rakjat (Poetera). Organsiasi yang didirikan Jepang di 

Jawa pada 1 Maret 1943. Dipimpin oleh Empat Serangkai, 

Sukarno, Mohammad Hatta, Ki Hadwar Dewantara dan Mas 

Mansur. Pendirian organsaisi ini dimaksudakan untuk 

memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam 

rangka membantu usaha perang Jepang. 

 

Poetri Hindia. Adalah surat kabar pertama yang dikelola dan 

ditujukan secara khusus untuk pembaca wanita pada masa 

penjajahan Belanda. Kemunculannya tak lepas dari kritik 

terhadap surat kabar kolonial yang terlalu banyak 

menonjolkan sosok lelaki sehingga berakibat perempuan tak 

mendapat ruang dalam surat kabar, baik sebagai redaksi 

maupun sebagai pembaca. Salah satu pengkritiknya adalah 

Tirto Adhi Soerjo. Dalam Soenda Berita, Tirto berupaya 

mendorong pembuatan surat kabar perempuan. Misalnya 

artikel berjudul “Pelajaran buat Perempuan Bumiputera” 

yang dimuat secara berturut-turut dalam Soenda Berita No. 

20—23, Tahun II, 1904 menunjukkan perhatiannya dalam 
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usaha mengangkat dan memberdayakan kaum wanita. 

Bersama beberapa kawannya, Tirto kemudian mendirikan 

Poetri Hindia pada 1 Juli 1908 dan menjadi Pemimpin Usaha 

bersama Tirtokoesoemo (Bupati Karang Anyar). Semua 

pemimpin redaksi dan awak redaksinya adalah perempuan 

yang sebagian besar istri-istri pejabat berbagai daerah. 

Keterlibatan mereka memperlihatkan besarnya pengaruh dan 

luasnya jangkauan peredaran surat kabar itu. Surat-surat 

pembaca yang datang dari pelosok Tanah Air, juga 

merupakan bukti mengenai itu. Isinya, selain sambutan 

antusiasme atas terbitnya Poetri Hindia, juga hasrat mereka 

untuk mengirimkan tulisannya. Mereka sadar bahwa wanita 

Indonesia harus mencapai kemajuan di berbagai bidang 

kehidupan. 

 

Prawoto Mangkusasmito. Adalah seorang tokoh politik Islam yang 

sempat menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri di masa 

Demokrasi Parlementer Republik Indonesia, sekaligus juga 

Ketua Umum Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) 

yang terakhir sebelum partai ini dibubarkan. Prawoto 

Mangkusasmito lahir pada 4 Januari 1910 di Desa Tirto, 

Kecamatan Grabag, Magelang di Jawa Tengah. Ia merupakan 

anak dari Mangkusasmito, seorang ambtenaarpejabat desa. 

Ia lahir dari dua bersaudara dan sejak ia masih berumur tiga 

belas tahun kedua orang tuanya bercerai hingga ia kemudian 

diasuh oleh ayah dan ibu tirinya. Sejak belia Prawoto sudah 
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dididik secara Islami oleh ayahnya dan sempat disekolahkan 

ke pesantren walau tidak sampai mendalam. 

Pengetahuannya mengenai Islam ketika dewasa banyak 

dipelajari melalui sahabat dekatnya, Natsir yang juga ia 

anggap sebagai guru agama. Pada 1917 sampai 1925 Prawoto 

sempat bersekolah di Hollands Inlandsche Shcool(HIS), dan 

pada 1928 ia menamatkan pendidikannya di Meer Uitgebreid 

Lagere Onderwijs(MULO). Setelah itu ia melanjutkan lagi 

sekolahnya di Yogyakarta, yaitu di Algemene Middelbare 

School AfdeelingB(AMS-B). Selama masih bersekolah, ia juga 

sudah aktif dalam beberapa organisasi pergerakan masa 

Hindia-Belanda seperti Jong Java, Indonesia Muda dan juga 

Jong Islamieten Bond (JIB). Pada 1935, Prawoto melanjutkan 

lagi pendidikannya di Recht Hoogere School te Batavia (RIS). 

Selama di Jakarta, ia juga aktif dalam organisasi-organisasi 

pemuda Islam dan disana Prawoto banyak bertemu sesama 

aktivis lainnya seperti Natsir dan Soekiman. Prawoto bertemu 

dan mulai berhubungan baik dengan Soekiman ketika ia 

tergabung dalam Stundenten Islamische Studie Club(SIS), 

kemudian menjadi salah satu anggota Pengurus Besar Partai 

Islam Indonesia (PII) ketika Soekiman menjabat sebagai 

ketuanya. Ketika ia masih mengenyam pendidikan di 

RISterjadi perang Pasifik dan militer Jepang mengalami 

kegoncangan sehingga pendidikan dan aktivitas dalam 

berorganisasi Prawoto terhenti. Ia kemudian bekerja di 

kantor Kadaster pemerintahan militer Jepang dan juga 
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sempat menjadi Sekretaris II Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. 

Bersama-sama dengan Mohammad Roem, Zainul Arifin, Jusuf 

Wibisono, dan Anwar Tjokroaminoto ia juga sempat 

membentuk Barisan Hisbullah di Jakarta. Pada masa revolusi 

Prawoto juga sempat menjadi anggota dan kemudian 

menjabat sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional 

Indonesia Pusat (BP KNIP) pada 1949 hingga 1950. Ia juga 

sempat melakukan gerilya ke Gunung Lawu setelah terjadinya 

agresi militer Belanda kedua, bersama-sama dengan 

Soekiman, Kasimo, Mayor Jendral Suhardjo, Suroso, Kasman 

Singodimedjo, Zainul Arifin, dan Sumardi. Ia juga merupakan 

seorang aktivis Islam yang tergabung dalam partai politik 

berideologi Islam yaitu Masyumi. Partai politik ini awalnya 

adalah salah satu organisasi Islam yang didirikan pada 22 

November 1943 untuk menggantikan Majelis Islam A’laa 

Indonesia (MIAI) yang dibubarkan oleh pemerintah Jepang. 

Pada awal pembentukannya Masyumi diketuai oleh K.H. 

Hasjim Asj’ari sebagai suatu wadah organisasi sebagai forum 

untuk berdiskusi. Kemudian setelah proklamasi 

kemerdekeaan Republik Indonesia, berdasarkan hasil 

Muktamar Islam Indonesia Masyumi pada 9 November 1945 

dinyataan bahwa akan dibentuk partai politik, yaitu Partai 

Islam Masyumi dengan diketuai Dr. Soekiman. Pada saat 

dilaksanakannya Muktamar Islam Indonesia tersebut, 

Prawoto juga turut serta di dalamnya. Prawoto mengawali 

perannya berpolitik dengan menjadi Sekretaris II di Pimpinan 
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Pusat Masyumi selama 1945—1949. Kemudian pada 1951 

hingga 1952 ia menjadi Wakil Ketua I dan lanjut melanjutkan 

lagi sampai 1954 sebagai anggota Pimpinan Pusat partai 

Masyumi. Dalam muktamar pada periode yang sama, 

Prawoto terpilih menjadi Sekretaris Umum dan pada 1956-

1959, ia terpilih menjadi Wakil Ketua II. Ia terus aktif hingga 

menjabat sebagai Ketua Umum partai tersebut sejak bulan 

April 1959 hingga dibubarkannya pada Agustus 1960.  Setelah 

diberlakukannya UUDS 1950 dan Indonesia menganut sistem 

pemerintahan parlementer, Masyumi diuntungkan karena 

memiliki kursi terbanyak dalam parlemen. Setelah gagal 

menjalankan mandat presiden untuk menjadi formatur 

pembentukan kabinet baru, PNI menunjuk kembali calon 

yang baru yaitu Wilopo dan dari Masyumi sendiri Prawoto 

kembali terpilih. Keduanya yang sudah berteman sejak 

mereka kecil di Magelang berhasil menyusun kabinet baru, 

yaitu Wilopo sebagai Perdana Menteri dan Prawoto sebagai 

Wakil Perdana Menteri. Ia memegang jabatan sebagai Wakil 

Perdana Menteri Indonesia yang ketujuh mulai dari 3 April 

1952 hingga 30 Juli 1953 dan Prawototutup usia pada 24 Juli 

1970.  

 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pernyataan kemerdekaan 

Indonesia dari penjajahan. Proklamasi ini dilakukan oleh Ir. 

Sukarno atas nama bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, 

di Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta pada pukul 10.00 
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pagi. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ditandatangani 

oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa 

Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan malam 

sebelumnya di rumah Laksamana Maeda (sekarang Museum 

Perumusan Naskah Proklamasi-Jakarta), rumusannya 

kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Setelah pembacaan 

Naskah Proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran Bendera 

Merah putih dengan iringan spontan lagu Indonesia Raya. 

Bendera Indonesia dijahit oleh Fatmawati Sukarno. Setelah 

bendera dikibarkan, acara selanjutnya adalah sambutan dari 

walikota Jakarta Soewirjo dan sambutan dari dr. Muwardi. 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dengan segera 

disirkan ke seluruh negeri dan luar negeri baik terbuka 

maupun rahasia melalui radio, surat kabar, kurir, dan berita 

lisan.  

 

Provinciale Raad (Dewan Provinsi). Atau Dewan Provinsi adalah 

sebuah parlemen atau dewan perwakilan daerah yang tidak 

berfungsi penuh pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. 

Dewan ini berkedudukan di setiap daerah yang tingkatnya 

adalah Provincie atau Provinsi. Kedudukan birokratis daerah-

daerah ini berada di atas Regentschap atau Kabupaten dan 

Onderdistriek atau Kecamatan. Provinciale Raad dibentuk 

sebagai perwujudan indirect-rule yang tercermin pada 

desentralisasi (decentralisatie). Provinciale Raad sejak awal 

pembentukannya harus beranggotakan orang yang sudah 
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berpengalaman dalam pemerintahan pada tingkat di 

bawahnya (para regent). Provinciale Raad seperti juga 

Regentschapraad, dibentuk di Hindia Belanda pada masa 

pasca pergantian abad (eeuwisseling) yaitu sekitaran 1910—

1920. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu ingin 

memberikan gambaran bahwa Proviniciale Raad akan 

disandingkan dengan pemerintah eksekutif provinsi dalam 

rangka memberikan gambaran lebih nyata demokrasi yang 

ingin diwujudkan di Hindia Belanda. Provinciale Raad dapat 

dipandang sebagai Volksraad pada tingkat provinsi.   

 

-R- 

 

Raden Saleh. Merupakan salah seorang pelopor pelukis modern 

Indonesia yang terkemuka. Ia lahir di Semarang pada 1807 

dalam keluarga Jawa ningrat. Sejak bersekolah di Sekolah 

Rakyat, bakatnya dalam seni lukis sudah mulai terlihat. Ia 

belajar dari seorang pelukis Belanda keturunan Belgia yang 

bernama A.A.J Payen. Pada 1829,  ia hijrah ke Belanda untuk 

belajar. Lukisan-lukisan Raden Saleh beraliran romantisme 

dan menyindir sifat nafsu manusia yang terus mengganggu 

kehidupan makhluk lain seperti, kegiatan berburu banteng, 

rusa, singa, dan sebagainya. Salah satu karyanya yang 

terkenal adalah lukisan penangkapan Diponegoro. Lukisan 

tersebut selesai dibuat pada 1857. Beberapa penghargaan 

yang pernah ia terima, di antaranya adalah Piagam Anugerah 
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Seni sebagai Perintis Seni Lukis di Indonesia, Bintang Ridder 

der Orde van de Eikenkoon (R.E.K.), Commandeur met de ster 

der Frans Joseph Orde (C.F.J.), Ksatria Orde Mahkota Prusia 

(R.K.P.), dan Ridder van de Witte Valk (R.W.V.) 

 

Radicale Concentratie. Merupakan wadah bagi para organisasi yang 

beraliran kiri atau bersifat radikal. Latar belakang 

pembentukan Radicale Concentratie terkait dengan 

pembentukan volksraad (Dewan Rakyat). Anggota Volksraad 

didominasi oleh orang-orang Belanda, dan beberapa 

perwakilan organisasi milik pribumi. Akan tetapi dalam 

perjalanannya, terdapat banyak kejanggalan di dalam 

Volksraad dan dianggap hanya menguntungkan pemerintah 

kolonial. Pembentukan Radicale Concentratie dipelopori oleh 

seorang sosialis Belanda, yang bernama Cramer, pada 16 

November 1918 dan beranggotakan beberapa organisasi, 

seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Insulinde, dan ISDV. 

Tuntutan Radicale Concentratie adalah 

menuntutperombakan Volksraad, sehingga para anggotanya 

memang benar-benar mewakili rakyat dan juga para 

anggotanya diberi wewenang untuk membuat undang-

undang, serta mempunyai hak budget, yaitu hak untuk 

menentukan anggaran belanja. 

 

Rahmah El Yunusiah. Adalah intelektual perempuan yang mendirikan 

Diniyyah Puteri. Ia adalah seorang perempuan yang lahir di 
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keluarga terpandang dan taat beragama. Ayahnya adalah 

seorang ulama besar yang menjabat sebagai Kadi di Pandai 

Sikat, Padang Panjang. Ia lahir di Padang Panjang, Sumatera 

Barat pada 20 Desember 1900. Sejak kecil ia sudah belajar 

membaca dan menulis tulisan Arab dan latin. Selain itu, ia 

juga belajar di Diniyyah School, yaitu sebuah sekolah Islam 

modern yang didirikan oleh kakaknya, Zainuddin Labay. 

Meskipun ia hanya mengenyam pendidikan dasar dan juga 

belajar otodidak, Rahmah memiliki pengetahuan yang luas. 

Selain itu, ia juga adalah sosok yang cerdas, lincah, dan juga 

menyukai hal-hal baru. Sebagai seorang perempuan yang 

pernah bersekolah, ia ingin sekali mencerdaskan para 

perempuan, yang ketika itu masih sangat sulit untuk 

mendapatkan akses pendidikan. Hal ini juga terjadi karena 

anggapan masyarakat, yang ketika itu memandang 

perempuan tidak wajib berpendidikan. Padahal seharusnya 

seorang perempuan sangat diwajibkan untuk memiliki latar 

belakang pendidikan, agar dapat melahirkan dan mendidik 

anak-anak yang berkualitas. Perjuangan Rahmah dimulai 

pada 1 November 1923 dengan mendirikan sekolah agama 

untuk perempuan, Diniyyah School Puteri. Di sekolah ini, para 

perempuan tidak hanya akan belajar agama, tetapi juga akan 

belajar keterampilan, olahraga, kesehatan, dan juga kesenian. 

Selain aktif dalam pendidikan perempuan, ia juga adalah 

seorang pejuang Perang Kemerdekaan yang pernah 

merasakan pengapnya penjara. 
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Rajiman Wediodiningrat, K.R.T.  Adalah ketua Badan Penyelidik 

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ia lahir di 

Yogyaarta pada 21 April 1879. Ia adalah seorang yatim piatu 

kemudian diangkat anak oleh Dokter Wahidin Sudirohusodo. 

Rajiman menyelesaiakan pendidikan dokter Jawa pada 1898. 

Ia aktif dalam organisasi Budi Utomo sejak awal berdiri pada 

1908. Rajiman mengusulkan pembentukan milisi rakyat di 

setiap daerah di Indonesia. Usulan ini didegar oleh 

pemerintah dengan mendirikan Volksraad, ia menjadi salah 

satu anggotanya. Fokus di dunia politik, membuat Rajiman 

pensiun dari bidang kedokteran pada 1936. Pemerintah 

pendudukan Jepang mengangkat Rajiman sebagai anggota 

Majelis pertimbangan Jawa Hokokai, anggota  Shy sa ngi kai 

Madiun (dewan perwakilan rakyat daerah), dan anggota  Cuo 

Sang In  (dewan perwakilan rakyat pusat) pada 1943. Jepang 

membentuk BPUPKI (Dokuritsu Junbii Chosakai)Rajiman 

ditunjuk sebagai ketua. BPUPKI menyelenggarakan sidang 

pada 29 Mei sampai 1 Juni untuk menentukan dasar negara. 

Rajiman mengajukan kepada peserta sidang permasalah 

pokok, apakah yang akan menjadi dasar negara yang akan 

terbentuk. Mohammad Yamin pada sidang 29 Mei 1945 

menyampaikan “Lima Asas Dasar Negara”, yaitu: Peri 

Kebangsaan, Peri Kemanusaiaan, Peri Ketuhanan, Peri 

Kerakyatan,  Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan Soepomo 

pada sidang 31 Mei  mengutarakan “Lima Prinsip Dasar 

Negara” yaitu: Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir 
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dan Batin, Musyawarah,  Keadilan Rakyat. Pada tanggal 1 

Juni Sukarno menyampaikan gagasannya tentang dasar 

negara. Dalam penyampaian gagasan tersebut Sukarno 

mengemukakan lima dasar negara untuk negara Indonesia. 

Kelima dasar negara itu adalah Kebangsaan Indonesia, 

Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau 

Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan yang 

Berkebudayaan. Kelima dasar negara itu oleh Sukarno 

dinamakan Pancasila. Sukarno mengemukakan bahwa 

Pancasila dapat disarikan menjadi Trisila, yaitu: Sosio-

Nasionalisme, Sosio Demokrasi, dan Ketuhanan. Kemudian 

Trisila bisa diperas lagi menjadi saripati Ekasila yaitu Gotong 

Royong.Konsep-konsep yang tercetus dalam sidang BPUPKI 

pertama ini kemudian diselaraskan oleh sebuah panitia kecil 

di luar sidang yang ditunjuk oleh BPUPKI. Panitia kecil diberi 

tugas membahas lebih lanjut gagasan-gagasan tentang dasar 

Negara. Pembahasan dilakukan hingga 20 Juni 1945. Pada 

tanggal 22 Juni diadakan rapat gabungan antara panitia kecil 

dengan anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil 

rapat menyetujui untuk membentuk Panitia Sembilan yang 

bertugas untuk merumuskan dasar negara. Anggota panitia 

sembilan adalah: Sukarno, Mohammad Hatta, Mr. AA 

Maramis, Abikusno Tjokrosoejono, Abdulkahar Muzakir, H.A. 

Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Wachid Hasjim, dan Mr. 

Muhammad Yamin. Sebagai ketua dan wakil ketua adalah 

Sukarno dan Mohammad Hatta.  
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Ranggawarsita. Adalah seorang pujangga dalam sejarah kesustraan 

Jawa. Laki-laki yang memiliki nama asli Bagus Burhan ini lahir 

pada 14 Maret 1802, yaitu pada masa pemerintahan Paku 

Buwono IV. Ia tumbuh dan besar dari keluarga yang akrab 

dengan sastra dan agama. Sang ayah, Panjangsworo, adalah 

seorang juru tulis kerajaan, sedangkan kakek buyutnya, 

Yosodipuro I merupakan seorang pujangga besar. Ia adalah 

seorang penulis yang banyak menghasilkan karya, baik 

tulisannya sendiri maupun adaptasi terhadap tulisan-tulisan 

kuno dari berbagai sastra yang ada di wilayah Jawa maupun 

mancanegara. Ranggawarsita di mata masyarakat dikenal 

sebagai pendakwah yang bersuara lantang. Ia banyak 

berkeliling ke pelosok-pelosok untuk menyebarkan agama. 

Dari sinilah ia mendapatkan banyak sekali pengalaman, 

inspirasi, dan cerita memilukan tentang penderitaan rakyat 

yang ketika berada dalam kekuasaan kolonial, Gubernur 

Jenderal Herman William Daendels (1808—1811). Beberapa 

hasil karyanya, yaitu Bambang Dwihastha: Cariyos Ringgit 

Purwa, Serat Cemporet, dan Bausastra Kawi atau Kamus 

Kawi-Jawa. 

 

Rasa Merdeka. Atau perasaan ingin merdeka adalah suatu perasaan 

yang menginginkan kebebasan dari belenggu penjajahan dan 

dikaitkan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia 

melawan Belanda. Dalam sejarah Indonesia, rasa merdeka ini 

tercatat ada setidaknya sejak 1914, yaitu ketika akan 
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diadakan perayaan besar-besaran kemerdekaan Kerajaan 

Belanda dari kekuasaan Napoleon Bonaparte (kaisar dan 

tokoh Revolusi Prancis) 100 tahun sebelumnya. Ketika itu 

tokoh-tokoh nasionalis Indonesia yang tergabung dalam 

Comite Bumiputera, diantaranya Suwardi Suryaningrat(Ki 

Hadjar Dewantara), Cipto Mangunkusumo, Abdul Muis, dan 

Wignyodisastro menentang perayaan kemerdekaan Belanda 

di tanah koloni, terlebih dengan rencana pemerintah Belanda 

untuk membayar biaya pameran dari pajak rakyat. Suwardi 

Suryaningrat kemudian menerbitkan tulisan kritiknya 

berjudul Als Ik Nederlander Was atau Andaikan Saya Seorang 

Belanda, suatu tulisan yang dengan lantang menyuarakan 

keinginan dari bangsa Hindia (Indonesia) untuk merdeka 

seperti halnya kemerdekaan Belanda dari Perancis. Rasa 

Merdeka ini kemudian berlanjut dalam perjuangan bangsa 

Indonesia melawan penjajahan dalam berbagai bentuk. 

 

Ratu Wilhelmina. Lahir pada 31 Agustus 1880 adalah anak dari 

seorang raja Belanda, yaitu Raja Willem III. Ibunya, Ratu 

Emma, merupakan istri kedua Raja Willem III dan berasal dari 

Waldeck dan Pyrmont. Sebagai anak perempuan dari istri 

kedua, Wilhelmina hanya memiliki sedikit peluang untuk 

meneruskan tahta sang ayah. Namun, ternyata takdir berkata 

lain. Ketiga saudara tiri Wilhelmina wafat terlebih dahulu. 

Oleh karena itu, ketika sang ayah wafat pada 23 November 

1890, Wilhelmina menjadi pemegang tahta kerajaan Belanda 
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selanjutnya. Secara otomatis Ratu Wilhelmina merupakan 

simbol kekuasaan kerajaan Belanda dan namanya tersohor di 

negeri jajahan Belanda termasuk Indonesia. Pada pidatonya 

17 September 1901, Ratu Belanda itu menegaskan bahwa 

pemerintah Belanda mempunyai utang budi (een ereschuld) 

dan panggilan moral kepada kaum pribumi di Hindia-Belanda. 

Salah satu implementasi dari pidatonya tersebut adalah 

kebijakan Ratu Wilhelmina yang secara tidak langsung 

mendorong munculnya kaum elit dan terpelajar di Hindia-

Belanda adalah  pemberlakuan politik etis. Kaum-kaum 

tersebut kelak akan melawan kekuasaan Ratu Wilhelmina 

dan kerajaan Belanda di Hindia-Belanda dalam rangka 

memperoleh kemerdekaan bangsanya. 

 

Regenschapsraad (Dewan Kabupaten). Atau Dewan Kabupaten 

adalah sebuah parlemen atau dewan perwakilan daerah yang 

tidak berfungsi penuh pada zaman pemerintahan kolonial 

Hindia Belanda. Dewan ini berkedudukan di setiap daerah 

yang tingkatnya adalah Regentschap atau Kabupaten. 

Kedudukan birokratis daerah-daerah ini berada di bawah 

Provincie atau Provinsi dan berada di atas Onderdistriek atau 

Kecamatan. Regentschapraad dibentuk di Hindia Belanda 

pada masa pasca pergantian abad (eeuwisseling), spesifiknya 

pada 1920-an. Semua peraturan dan dokumen penting yang 

dikeluarkan Regentschapsraad ditulis dan disebarluaskan 

dalam bahasa Belanda. Regentschapraad lebih-lebih banyak 
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berpihak pada kalangan atas dibanding terhadap rakyat, 

sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan rakyat. 

Anggota Regentschapraad terdiri atas orang-orang yang 

masuk dalam kalangan priyayi. Regentschapraad pada 

umumnya bertempat di Hoofdstad (ibukota) suatu wilayah 

Regentschap. Daerah-daerah yang diketahui memiliki 

Regentschapraad di antaranya adalah Bandung, Garut, dan 

Lumajang. 

 

Regenten Bond. Disebut juga Perkumpulan Para Bupati adalah 

sebuah perkumpulan para regent atau Bupati (pemimpin 

daerah dari kaum bumiputra) yang menjadi tandingan 

organisasi pergerakan nasional semacam Boedi Oetomo 

pada. Regenten Bond dibentuk pada tahun-tahun yang sama 

dengan Boedi Oetomo yaitu sekitar 1908. Regenten Bond 

kemudian beranggotakan kaum priyayi yang tidak sejalan 

pikirannya dengan organisasi-organisasi pergerakan awal 

seperti Boedi Oetomo. Kaum priyayi yang dimaksud di sini 

merujuk pada mereka yang telah mapan di bawah 

pemerintah Hindia Belanda. Regenten Bond ini masuk dalam 

golongan organisasi-organisasi yang berumur tua sehingga 

mulai kehilangan pengaruhnya pada masa-masa Kongres 

Pemuda dan pembentukan Jong Indonesia. Regenten Bond 

seperti juga organisasi yang tumbuh pada masa itu, berciri 

kedaerahan dan berpusat pada kepala-kepala daerah atau 

Bupati (regent) yang menjadi anggota-anggotanya. Regenten 
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Bond turut serta dalam Komite Indië Weerbaar, berkenaan 

dengan salah satu permasalahan yang dibicarakan dalam 

komite, anggota komite kemudian diminta ke Kerajaan 

Belanda. Raden Tumenggung Danoe Soegondo adalah Bupati 

Magelang yang diketahui pernah mewakili Regenten Bond 

untuk berangkat ke Negeri Belanda. 

 

Rengasdengklok, Peristiwa. Peristiwa yang terjadi pada 16 Agustus 

1945, tepat sehari sebelum dilaksanakannya Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengasdengklok 

dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat antara 

golongan tua dan golongan muda mengenai waktu 

pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sampai 

kemudian golongan muda memaksa untuk membawa 

Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok dan mendesak mereka 

untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, 

karena Jepang telah kalah. Sukarno dan Hatta menolak, 

karena hal ini harus dimusyawarahkan bersama dengan 

tokoh-tokoh lain. Salah satu golongan tua, Ahmad Subardjo 

datang ke Rengasdengklok untuk menjemput Sukarno dan 

Hatta dengan jaminan nyawanya dan meyakinkan para 

golongan muda, bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera 

dilaksanakan. 

 

Renville, Perjanjian. Perundingan antara Indonesia dengan Belanda 

yang dimediasi oleh Amerika Serikat, diselenggarakan di 
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kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang bersandar di 

Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada 8 Desember 1947-17 

Januari 1948. Perundingan Renville setelah Belanda 

melacarkan Agresi Militer I, akibat perbedaan penafsiran hasil 

Perjanjian Lingarjati. PBB membentuk Komisi Tiga Negara 

(KTN) yang terdiri dari perwakilan negara yang bersengketa. 

Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Robert Kirby, 

Belanda menunjuk Belgia yang diwakili Paul van Zeelard, dan 

Amerika Serika sebagai penengah yang diwakili oleh Dr. Frank 

Graham. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, 

Ali Satroamidjojo dan beranggotakan Tjoa Siek Ien, Sutan 

Syahrir, Agus Salim, Mr. Nasrun, dan Djuanda. Delegasi 

Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo dan 

Mr. H.A.L van Vredenburg sebagai ketua dan wakil ketua 

delegasi. Perundingan ini menghasilkan Perjanjian Renville 

yaitu; Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan 

segera; Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia 

hingga kedaulatan diserahkan ke Republik Indonesia Serikat; 

RIS memiliki kedudukan yang sejajar dengan negeri Belanda 

di dalam UNI Indonesia-Belanda; Republik Indonesia menjadi 

bagian negara RIS; Pasukan Republik Indonesia yang ada di 

daerah pendudukan harus ditarik masuk ke daerah Republik 

Indonesia; Sebelum terbentuknya RIS, Belanda dapat 

menyerahkan sebagian kekuasaan kepada pemerintah 

federal sementara; dan Diadakan plebisit (pemungutan 
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suara) untuk menentukan kedudukan politik Indonesia dalam 

RIS. 

 

Resei Seimo Tyosa In. Badan yang bertugas menjadi penasihat 

Borneo Minseibu.  

Retnodhoemilah, Surat kabar. Surat kabar masa kolonial yang terbit 

pertama kali pada 1895 dengan pemimpin redaksi bernama 

F. L. Winter. Pada 1900, tampuk kepemimpinan surat kabar 

kemudian berpindah pada seorang Tionghoa, Tjan Tjiok San. 

Surat kabar ini menyajikan berita dalam Bahasa Jawa dan 

Melayu. Surat kabar ini diterbitkan sebagai surat kabar lokal 

Yogyakarta. Retnodhoemilah merupakan salah satu surat 

kabar yang turut andil dalam penyebaran informasi pada 

awal masa pergerakan. Pemimpin redaksi yang cukup 

terkenal dari surat kabar ini adalah dr. Wahidin 

Soedirohoesodo yang kemudian menggunakannya sebagai 

pendukung gerakan kebangsaan pada masa 

kepemimpinannya tahun 1901-1906. Pada masa kepimpinan 

dr. Wahidin, Retnodhoemilah sering kali memuat gagasan-

gagasan pendidikan dan kebudayaan yang terbuka pada 

informasi dalam dan luar negeri. 

 

Revolusi Bolshevik (Revolusi Oktober). Revolusi kaum Bolshevik yang 

dipimin oleh Lenin pada 25 Oktober 1917. Gerakan Bolshevik 

merupakan cikal bakal dari berdirinya partai komunis Rusia. 

Kaum Bolshevik menggulingkan pemerintahan nasionalis 
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Alexander Kerensky dan merebut kekuasaan di Petrograd Ibu 

Kota Rusia waktu itu.  

 

Revolusi Prancis. Revolusi yang berlangung 14 Juli 1789 hingga 1791 

di Prancis. Dalam revolusi Prancis terjadi perubahan 

fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di 

Prancis dan negara-negara yang mendapat pengaruh, yaitu 

dalam pengakuan terhadap hak-hak manusia. Revolusi 

Prancis cikal bakal sistem pemerintahan Demokratis. Revolusi 

Prancis dilatarbelakangi oleh kehidupan politik dalam 

lingkungan raja Eropa yang absolut. Struktur masayarakat 

Prancis sebelum terjadinya revolusi yang membagi golongan 

masyarakat secara diskriminatif juga menjadi latar belakang 

meletusnya Revolusi Prancis. Pada 26 Agustus 1789 

dikeluarkan Deklarasi Mengenai hak-hak manusia dan warga 

negara. Deklarasi tersebut didasarkan pemikiran-pemikiran 

zaman pencerahan mengenai hukum-hukum alam. Melalui 

deklarasi tersebut, warga negara Prancis memilki hak 

merdeka (liberty), hak milik (proverty), hak keamanan 

(security), dan hak perlindungan dari tindakan kekerasan 

(resistance to oppression).  

 

Rijksraad. Atau Dewan Kerajaan merupakan istilah yang muncul 

dalam Petisi Soetardjo. Petisi yang dibacakan dalam sidang 

Volksraad pada pertengahan bulan Juli 1936 itu, salah satu 

isinya meminta agar dibentuk suatu Dewan Kerajaan atau 



KAMUS SEJARAH INDONESIA 

JILID I 

 

244 

 

Rijksraad. Ada pun pembentukan Rijksraad ditujukan untuk 

menjadi badan tertinggi yang menengahi permasalahan 

antara Negeri Belanda dengan Indonesia. Kemudian, 

Soetardjo Kartohadikusumo selaku pembuat petisi, menuntut 

agar anggota Rijksraad terdiri dari wakil-wakil kedua belah 

pihak. Selain digaungkan dalam Petisi Soetardjo, istilah 

Rijksraad juga dapat mengacu pada Dewan Kerajaan yang 

telah ada sejak zaman kerajaan Islam. Namun, saat itu 

Rijksraad berfungsi sebagai dewan yang mempertimbangkan 

dan memutuskan segala perkara penting yang berhubungan 

dengan negara 

 

Rohana Kudus. Adalah seorang pejuang kaum perempuan, perintis 

pers nasional, sekaligus pendiri surat kabar perempuan 

Sunting Melayu. Perempuan kelahiran Koto Gadang, 

Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 20 Desember 1884 ini 

adalah anak dari jurnalis Mohamad Rasjad Maharadja Soetan. 

Rohana Kudus adalah saudara se-ayah dari Sutan Sjahrir. 

Sebagai seorang perempuan cerdas, ia harus menghadapi 

berbagai tantangan, terutama orang-orang di Koto Gadang 

yang masih beranggapan bahwa perempuan tidak perlu 

bersekolah dan harus melayani suami dan mengasuh anak.  

Keinginan Rohana untuk mengangkat derajat perempuan di 

Koto Gadang dimulai pada Februari 1911, dengan mendirikan 

Kerajinan Amai Setia (KAS). Melalui KAS, ia ingin mendorong 

perempuan-perempuan disana untuk dapat membaca, 
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menulis, berhitung, belajar agama, memiliki keterampilan, 

dan juga pandai dalam urusan rumah tangga. Rohana juga 

dikenal sebagai seorang penulis puisi dan artikel yang lantang 

serta fasih berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga aktif 

berbagai cerita mengenai perjuangannya untuk memajukan 

pendidikan kaum perempuan, yang akhirnya mendasari 

pendirian surat kabar perempuan, Sunting Melayu. Surat 

kabar ini didirikan pada 10 Juli 1912 dan menjadi surat kabar 

perempuan pertama Indonesia yang pemimpin redaksi, 

redaktur, dan penulisnya adalah perempuan. Berkat jasanya 

dalam memajukan kaum perempuan, Rohana Kudus 

dianugerahi oleh pemerintah sebagai Wartawati Pertama 

Indonesia dan Perintis Pers Indonesia. 

 

Romusha. Secara harfiah berarti seorang pekerja yang melakukan 

pekerjaan sebagai buruh kasar. Akan tetapi, dalam perjalanan 

Sejarah Indonesia, romusa adalah seorang buruh kuli yang 

dimobilisasikan untuk mengerjakan pekerjaan kasar di bawah 

kekuasaan pemerintah pendudukan Jepang. Para romusa ini 

pada awalnya adalah seorang petani biasa, yang baik 

terpaksa ataupun sukarela bekerja untuk membangun 

berbagai sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh 

Jepang untuk mendukung eksistensi Jepang dalam Perang 

Asia Pasifik Raya. Ribuan bahkan jutaan orang dimobilisasikan 

ke berbagai wilayah di Indonesia dan juga di wilayah 

kekuasaan Jepang di luar negeri. Pekerjaan yang berat, risiko 
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yang besar, upah minim, dan juga asupan makanan yang 

kurang menjadi alasan mengapapengerahan tenaga Romusa 

sangat ditentang oleh rakyat. Para tenaga romusha harus 

bekerja berat tanpa mengenal batas waktu. Diperkirakan 

200—500 ribu orang Indonesia dijadikan romusha, tidak lebih 

dari 70 ribu orang saja yang tetap hidup hingga akhir perang. 

 

Rosihan Anwar. Wartawan terkemuka Indonesia kelahiran Kubang, 

Nan Dua, Sumatera Barat pada 10 Mei 1992. Rosihan 

mengenyam pendidikan dasar di HIS Padang, kemudian 

MULO Padang, dan melanjutkan di AMS Yogyakarta jurusan 

Klasik Barat pada 1942. Lalu melanjutkan pendidikan di 

School of Journalism, Columbia University New York pada 

1954. Ia memulai karier jurnalistik sebagai reporter di surat 

kabar Asia Raya pada 1943-1945. Kemudian menjadi redaktur 

pertama harian Merdeka Jakarta 1945-1946 milik BM Diah. 

Rosihan Anwar menjadi pendiri dan pemimpin redaksi 

majalah Siasat dan Pedoman. Ia juga tertarik terhadap bidang 

seni khusunya film. Ia mendirikan Perfini pada 1950. 

Pedoman mengalami guncangan besar dan akhirnya mati suri 

pada 1953, karena keberanian Rosihan Anwar menurunkan 

berita pernikahan Sukarno dengan Hartini yang banyak 

mendapat kritikan pedas dari organisasi perempuan. 

Pedoman kemudian dibekukan sejalan dengan hubungan 

Rosihan dan Sukarno yang menjadi beku. Pedoman kembali 

terbit pada masa Orde Baru. Namun pada 1974 Pedoman 
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dibredel oleh Soeharto karena mengangkat berita dan 

dianggap pro peristiwa Malari. Rosihan menjadi ketua PWI 

pada 1970-1978. Ia juga aktif menjadi kolumnis, koresponden 

di berbagai surat kabar, dan menulis berbagai buku. Rosihan 

Anwar meninggal pada 11 April 2011.  

 

-S- 

 

Saikerei. Pemberian hormat setiap pagi kepada Tenno Heika (Kaisar 

Jepang) dengan cara menundukkan kepala ke arah Tokyo. 

Sekalipun banyak mendapat pertentangan, terutama dari 

kaum Muslimin, upacara ini tetap dipaksakan untuk diikuti 

dalam sesi-sesi pelatihan para kiyai dan ulama yang dibina 

Jepang. 

 

Samin Soerosentiko. Adalah seorang pemimpin pergerakan samin. 

Iamemiliki nama asli Raden Kohar, tetapi kemudian diubah 

menjadi Samin, agar lebih merakyat. Ia lahir pada 1859 di 

Desa Ploso, Kediren, sebelah utara Randublatung, Kabupaten 

Blora, Jawa Tengah. Sejak kecil ia adalah sosok yang peduli 

dengan lingkungan sekitar dan juga mencintai keadilan. 

Perjuangan Samin Soerosentiko dimulai pada 1890, ketika ia 

menyebarkan ajarannya di daerah Klopoduwur, Blora, dan 

diketahui oleh pihak Belanda, tetapi Belanda tidak tertarik 

dan menganggap ajaran Samin hanya ajaran kebatinan atau 

agama dan tidak membahayakan. Anggapan itu kemudian 
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berubah, setelah semakin bertambahnya para pengikut 

Samin, yang kemudian membuat Belanda melakukan 

penangkapan terhadap Samin dan beberapa pengikutnya dan 

kemudian membuang mereka ke luar Jawa sampai 

meninggal. 

 

Saminisme. Adalah istilah yang digunakan untuk menyebut 

masyarakat penganut ajaran Samin Surantika. Pada awalnya, 

Samin menghimpun pengikut yang terdiri dari para petani 

Blora untuk menolak segala kebijakan pemerintah kolonial 

tanpa kekerasan. Hal ini disebabkan karena Saminsime 

memegang teguh kepercayaan mereka yang dinamakan elmu 

Nabi Adam. Kepercayaan tersebut mengedepankan etika dan 

agama yang menitikberatkan pada mistik, kekuatan seksual, 

perlawanan pasif, dan keutamaan keluarga inti. Banyaknya 

petani yang sependapat dengan ajaran Samin menyebabkan 

jumlah pengikutnya terus bertambah. Hal tersebut membuat 

pemerintah kolonial yang khawatir akan meletusnya sebuah 

pemberontakan besar mengasingkan Samin ke Palembang 

pada 1907. Meskipun demikian, Saminisme tetap melakukan 

perlawanan pasif terhadap Belanda. Puncak perlawanan 

Saminisme ialah ketika pemerintah kolonial menarik pajak 

yang lebih tinggi pada 1914. 

 

Samsi Sastrowidagdo. Adalah menteri keuangan pertama yang 

dimiliki Indonesia. Ia adalah lulusan dari Handels-hogeschool 
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atau sekolah tinggi dagang di Rotterdam. Selama di 

Rotterdam ia dikenal sebagai pemukul gong dalam 

perkumpulan gamelan pribumi. Nama Sasmi Sastrowidagdo 

juga dikenal sebagai salah satu anggota PNI yang paling 

terkemuka. Pria yang lahir di Surakarta ini dikukuhkan 

sebagai Menteri Keuangan pada Sidang PPKI ke-2 pada 19 

Agustus 1945. Namun, pada 26 September 1945 ia terpaksa 

meletakkan jabatannya itu karena kondisi kesehatan yang 

tidak memungkinkan. Meskipun masa baktinya sebagai 

Menteri Keuangan cukup singkat, Samsi tetap berjasa dalam 

mencari dana awal bagi Indonesia guna membiayai 

perjuangan dan jalannya pemerintahan RI.  

 

Sanusi Pane. Adalah salah seorang penyair terkemuka di Indonesia. Ia 

lahir pada 14 November 1905 di Muara Sipongi, Tapanuli 

Selatan. Ia adalah saudara kandung dari Armijn Pane dan 

Lafran Pane. Sanusi Pane merupakan tamatan Kweekschool 

(Sekolah Pendidikan Guru) Gunung Sahari, Jakarta dan 

langsung diangkat menjadi guru di sekolah tersebut. Selain 

seorang guru, ia juga adalah seorang redaktur majalah dan 

surat kabar. Sanusi Pane merupakan orang yang juga aktif 

dalam pergerakan politik, di mana ia menjadi salah satu 

orang yang menggagas berdirinya Jong Batak Bond. Beberapa 

karyanya yang terkenal adalah Pancaran Cinta dan Prosa 

Berirama (1926), Puspa Mega dan Kumpulan Sajak (1927), 

Airlangga, drama dalam bahasa Belanda, (1928), Eenzame 
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Caroedalueht, drama dalam bahasa Belanda (1929), Madah 

Kelana dan kumpulan sajak yang diterbitkan oleh Balai 

Pustaka (1931), naskah drama Kertajaya (1932), naskah 

drama Sandhyakala Ning Majapahit (1933), naskah drama 

Manusia Baru yang diterbitkan oleh Balai Pustaka (1940). 

Selain itu, ia juga menerjemahkan kekawin Mpu Kanwa dan 

Arjuna Wiwaha yang berbahasa Jawa kuno dan diterbitkan 

oleh Balai Pustaka (1940). 

 

Sarekat Abangan. Adalah Sarekat yang dibentuk oleh ketua Sarekat 

Islam daerah Delanggu, Kabupaten Klaten yang bernama 

Mangoenatmojo. Sarekat Abangan ini dibentuk pada 

sekitaran 1920. Sarekat Abangan mendapatkan intisari 

ajarannya dari pendirinya yaitu Mangoenatmojo. 

Mangoenatmojo memberikan klaim bahwa ajarannya berasal 

dari salah satu Wali Jawa, Syekh Siti Jenar, yang mengungkap 

tentang eksistensi Tuhan dan kemudian bertentangan jalan 

dengan para Wali lainnya. Inti ajaran dari gerakan Sarekat 

Abangan adalah suatu penentangan yang radikal terhadap 

kehadiran orang-orang Belanda di tanah Jawa. Di mana 

menurut Sarekat Abangan, Jawa adalah milik orang Jawa, 

sedangkan orang Belanda haruslah pergi dari tanah Jawa ini. 

Demikian pula, Sarekat Abangan sangat kritis terhadap 

kekuasaan seorang raja dan menganggapnya sebagai pribadi 

yang lalim dan serakah. Dengan demikian, Sarekat Abangan 
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menilai bahwa rakyat tidak perlu lagi melakukan kerja wajib 

dan tidak perlu pula membayar pajak.  

 

Sarekat Dagang Islam (SDI): Merupakan sebuah perkumpulan yang 

didirikan oleh seorang pengusaha batik, Haji Samanhudi, 

pada 1911 di Surakarta. Cabang-cabang lainnya pun segera 

didirikan, seperti di Surabaya, SDI didirikan di bawah 

pimpinan HOS Cokroaminoto. Tujuannya mendirikan 

perkumpulan ini adalah untuk menghimpun para pedagang 

pribumi (pedagang batik), agar dapat bersaing dengan para 

pedagang Cina. Meskipun perkumpulan ini berkembang 

dengan sangat pesat, dalam perjalanannya terjadi 

ketidakharmonisan para petingginya dan juga asal-usul 

perkumpulan yang bersifat Islam dan dagang menjadi tidak 

jelas. Istilah Islam pada namanya lebih mewakili para 

anggotanya yang mayoritas muslim, sehingga kemudian para 

pendiri Sarekat Dagang Islam (SDI), pada 18 September 1912 

memutuskan untuk mengubah nama Sarekat Dagang Islam 

(SDI) menjadi Sarekat Islam (SI). 

 

Sarekat Hidjo. Atau Sarekat Hijau ialah organisasi reaksioner yang 

resmi berdiri tahun 1924. Organisasi ini berkembang di 

sejumlah daerah di Jawa Barat namun yang paling besar 

berada di Priangan. Anggota dari Sarekat Hidjo terdiri dari 

sekumpulan penjahat, para anggota kepolisian, serta para kiai 

yang mendapat dukungan pemerintah Belanda dan pejabat-
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pejabat priyayi. Adapun aktivitas dari organisasi ini ialah 

mengacaukan pertemuan Sarekat Rakyat (SR) dan Partai 

Komunis Indonesia (PKI), merampas harta kekayaan orang-

orang komunis, dan mengusir orang komunis dari desa 

mereka. Dasar dari tindakan represif organisasi Sarekat Hidjo 

adalah semangat antikomunis. Oleh karena itu, Sarekat Hidjo 

memiliki hubungan yang baik dengan para penguasa lokal 

dan penguasa kolonial. Hal ini terjadi karena anggota SR dan 

PKI aktif memimpin perlawanan terhadap kesewenang-

wenangan para penguasa baik di tingkat lokal maupun di 

tingkat kolonial. 

 

Sarekat Islam Merah. Salah satu penyebab perpecahan dalam tubuh 

Sarekat Islam (SI) ialah ketika ISDV melakukan infiltrasi ke 

dalam SI cabang Semarang. Oleh karena adanya infiltrasi, SI 

Semarang memiliki dua ideologi berbeda yang menimbulkan 

konflik panjang di dalam tubuh organisasi. Ideologi komunis 

yang dibawa oleh ISDV rupanya sangat bertentangan dengan 

ide serta gagasan Tjokroaminoto dan Agus Salim. Hal ini 

kemudian memunculkan Sarekat Islam yang berlandaskan 

asas sosialisme-komunisme di Semarang atau biasa disapa SI 

Merah. Setelah SI terpecah, Agus Salim dan Darsono selaku 

pimpinan pusat SI menerapkan disiplin partai dalam SI agar 

unsur komunis yang telah menyebar dalam SI Semarang 

dapat menghilang. Dengan berlakunya disiplin partai, SI 
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Merah yang dipimpin Semaoen merubah nama menjadi 

Sarekat Rakyat dan kemudian berafiliasi dengan PKI. 

 

Sarekat Islam Putih. Munculnya Sarekat Islam Putih, diawali dengan 

pecahnya Sarekat Islam (SI), yang ketika itu berada di bawah 

pimpinan HOS Tjokroaminoto. Sarekat Islam ketika itu dinilai 

telah disusupi oleh aliran-aliran komunis, yaitu Indische Social 

Democratische Vereniging (ISDV). Hal ini terjadi karena, ISDV, 

yang ketika itu berada di Belanda, tidak mendapatkan begitu 

banyak simpati, sehingga kemudian dalam usahanya mencari 

simpati dan dukungan rakyat, ISDV menyusup ke dalam 

organisasi yang memiliki jumlah massa banyak, yaitu SI. 

Penyusupan yang dilakukan oleh ISDV ini kemudian berhasil 

memengaruhi beberapa anggota SI, seperti Semaun. 

Keberhasilan ini kemudian mengakibatkan konflik di dalam 

tubuh SI sendiri. Akibat dari konflik ini adalah Sarekat Islam 

terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Sarekat Islam Putih 

dan Sarekat Islam Merah. SI Putih berada di bawah pimpinan 

HOS Tjokroaminoto, Abdul Muis, dan Haji Agus Salim, 

sedangkan SI Merah berada di bawah pimpinan Semaun dan 

Tan Malaka. 

 

Sarekat Islam. Pada awalnya Sarekat Islam (SI) bernama Sarekat 

Dagang Islam (SDI), yang didirikan oleh seorang pengusaha 

batik, yang bernama Haji Samanhudi, pada 1911 di Surakarta. 

SI dianggap sebagai salah satu gerakan yang paling menonjol 
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dan bahkan membuat pemerintah kolonial Belanda sangat 

khawatir akan perkembangan SI yang makin pesat yang bisa 

membahayakan pemerintah kolonial. Organisasi ini didirikan 

oleh para tokoh SDI, yaitu HOS Cokroaminoto, Abdul Muis, 

dan juga Haji Agus Salim. Organisasi ini memiliki jumlah 

massa yang cukup banyak dan berkembang sampai ke luar 

Jawa, dengan pusat kegiatan di Jawa. Ketika itu organisasi ini 

memiliki pengaruh yang cukup kuat di Indonesia dan bahkan 

dianggap membahayakan bagi pemerintahan kolonial 

Belanda. Meskipun demikian, gubernur jenderal saat itu, 

yaitu Gubernur Jenderal Idenburg tidak menolak kehadiran SI 

dan pada 1913 ia memberikan pengakuan resmi kepada SI. 

Meskipun demikian, pemerintah kolonial mencoba untuk 

mengendalikan SI, karena SI juga memiliki banyak cabang, 

dan itu harus dihambat perkembangannya. Untuk 

menghambat perkembangan SI. pemerintah kolonial 

kemudian membentuk Central Sarekat Islam (CSI). Melalui 

CSI, pemerintah kolonial dapat mengetahui gerak-gerik SI, 

sehingga setiap gerakan SI dapat diketahui. Dalam 

perjalanannya, SI mengalami perpecahan, karena adanya 

penyusupan aliran kiri, yang kemudian memengaruhi 

beberapa anggotanya, sehingga kemudian menimbulkan 

konflik internal. Akibat dari konflik ini adalah Sarekat Islam 

terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Sarekat Islam Putih 

dan Sarekat Islam Merah. 
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Sarekat Kaum Ibu Sumatera (SKIS): Ialah salah satu organisasi 

perempuan pribumi di era kolonial. Organisasi tersebut 

didirikan tahun 1920 di Bukittinggi. Pergerakan yang 

dilakukan oleh SKIS berfokus pada kedudukan sosial 

perempuan di dalam perwakinan dan keluarga. Selain itu, 

organisasi ini berperan dalam meningkatkan pendidikan 

perempuan agar memiliki beraneka ragam keterampilan. 

Oleh karena itu, SKIS mendirikan lembaga pendidikan 

Nahdatul Fa’at di Sumatera Barat. Ide mendirikan lembaga 

pendidikan bertolak dari adanya keinginan terhadap 

kemajuan perempuan serta terilhami dari Kerajinan Amai 

Setia, sebuah sekolah yang mengajarkan kerajinan tangan 

bagi perempuan di Minangkabau. Kemudian, SKIS 

menyebarluaskan gagasan mereka melalui media cetak, 

seperti Al Sjarq  (Timur). Dengan demikian, makin banyak 

perempuan di Sumatera yang tercerdaskan di era kolonial. 

 

Sarmidi Mangoensarkoro. Adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran, 

dan Kebudayaan dan salah satu tokoh yang berjasa dalam 

perkembangan pendidikan di Indonesia. Pria kelahiran 23 Mei 

1904 ini merupakan lulusan dari sebuah sekolah guru di 

Batavia. Setelah lulus, Mangoensarkoro segera mengawali 

kariernya sebagai guru di Perguruan Taman Siswa yang 

terletak di Yogyakarta. Pada 1929, Ki Hadjar Dewantara 

mempercayai Mangoensarkoro untuk mendirikan Perguruan 

Taman Siswa di Batavia. Mangoensarkoro pun menjadi 
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pengajar sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah di sana. 

Perjuangannya di bidang pendidikan pada masa Indonesia 

masih terjajah rupanya membuat Pemerintah Republik 

Indonesia yakin atas kecakapan Mangoensarkoro. Oleh 

karena itu, pada masa Kabinet Hatta II, Mangoensarkoro 

diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan 

Kebudayaan. Sewaktu menjabat sebagai menteri, 

Mangoensarkoro mendirikan dan meresmikan Akademi Seni 

Rupa Indonesia (ASRI), yang sekarang dikenal dengan Institut 

Seni Indonesia (ISI) di Yogyakarta. 

 

Sartono, Raden Mas. Adalah ketua parlemen pertama di Indonesia. Ia 

adalah seorang keturunan bangsawan yang dilahirkan pada 5 

Agustus 1900. Sebagai keturunan bangsawan, akses Sartono 

terhadap pendidikan dapat dikatakan cukup mudah. Pria 

kelahiran Wonogiri itu pernah menamatkan pendidikannya 

secara berturut-turut di HIS, MULO, dan AMS. Seolah tidak 

puas dengan pendidikan yang telah ia selesaikan, Sartono 

kembali melanjutkan pendidikannya di Rechthoogeschool 

(RHS) sebuah Sekolah Tinggi Hukum di Batavia tahun 1922. 

Setelah lulus dari sana, Sartono meneruskan studinya hingga 

meraih gelar Meester in de Rechten di Belanda, tepatnya di 

Universiteit Leiden. Pada 1925, ia pulang ke tanah air dan 

mulai membuka praktik pengacara di Bandung. Dalam 

berkarier sebagai pengacara, Sartono pernah menjadi 

pembela dari Sukarno beserta Mr. Sastromoeljono dan Mr. 
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Iskaq Tjokroadisoerjo. Sebagai salah satu ahli hukum pribumi, 

Sartono pun mengemban jabatan pengacara di Mahkamah 

Agung milik Pemerintah Hindia-Belanda pada 1937. Di tengah 

kesibukannya sebagai pengacara, Sartono masih tetap 

melibatkan dirinya dalam berbagai organisasi pergerakan, 

seperti PNI, Partindo yang kemudian menjadi Gerindo, serta 

Gerakan Koperasi Karet di Jawa Barat. Ia juga dikenal sebagai 

salah satu tokoh yang berjuang dalam merancang 

kemerdekaan Indonesia sebab Sartono adalah salah satu 

anggota BPUPKI. Sartono yang merupakan seorang aktivis 

pada masa pergerakan pun dipercaya untuk memegang 

sejumlah jabatan penting dalam struktur pemerintahan di 

Indonesia setelah merdeka 1945. Sartono tercatat pernah 

menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet Presidensial 

yang pertama, Ketua Parlemen Sementara (DPRS) Republik 

Indonesia Serikat 1949, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

dari 1950 sampai 1959. 

 

Schalkel School. Merupakan sekolah lanjutan, yang didirikan pada 

1921, dan diperuntukan bagi anak-anak lulusan sekolah desa, 

yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjut. Lama 

belajar disekolah ini adalah selama 5 tahun dan dalam 

kegiatan belajar mengajar diwajibkan menggunakan bahasa 

Belanda. Sebelum ada Schalkel School, anak-anak desa tidak 

bisa melanjutkan sekolah, karena sekolah lanjutan hanya ada 

di dalam sistem pendidikan Eropa. Bagi para golongan atas, 
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kehadiran sekolah ini dianggap tidak begitu penting. Orang-

orang Indonesia yang memiliki jabatan, biasanya lebih 

memilih memasukan anak-anaknya ke HIS atau sekolah-

sekolah Eropa. Meskipun kehadirannya dianggap sangat 

membantu anak-anak desa, pada akhirnya sekolah ini 

ditutup, karena masih ada penduduk desa yang   

menganggap pendidikan tidak penting dan ditambah dengan 

biaya yang tak terjangkau. 

 

School Tot Opleiding Van Inlandse Artsen 9STOVIA). Merupakan 

sebuah institusi pendidikan, yang menghasilkan para dokter 

di masa kolonial Belanda. STOVIA merupakan 

penyempurnaan dari Sekolah Dokter Jawa, yang didirikan 

pada 1851. Beberapa tahun kemudian pada 1989 didirikan 

sekolah pendidikan kedokteran, yaitu STOVIA. Tujuan 

pendiriannya adalah untuk menciptakan tenaga-tenaga 

medis di berbagai daerah. Para lulusan STOVIA akan 

mendapatkan gelar Inlandse Artatau Dokter Bumiputera. 

Lama pendidikan pada awalnya adalah 7 tahun, tetapi 

kemudian ditambah menjadi 9 tahun, dan terakhir menjadi 

10 tahun. Sekolah ini menggunakan bahasa Belanda sebagai 

bahasa pengantarnya. Dalam perjalanannya, STOVIA 

membuka kesempatan bagi siapapun, tanpa memandang 

status dan keturunan, dengan menggunakan biaya sendiri. 
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Seinen Dojo. Tempat latihan militer pertama di Tangerang yang 

memberikan latihan militer penuh kepada para pemuda 

Indonesia. Dibentuk pada Januari 1943, tujuannya untuk 

menguji jiwa keprajuritan dan standar kemampuan dan 

ketrampilan berperang pemuda-pemuda Indonesia. Pada 

angkatan pertama terpilih 40 pemuda dari pelbagai daerah di 

Jawa. Tercatat Supriadi, Muradi, Kemal Idris, Kosasih, Daan 

Mogot. Angkatan kedua kurang lebih 100 orang, tercatat 

Umar Wirahadikusuma, Sunitioso, Zulkifli Lubis. Mata 

pelajaran kelas meliputi sejarah perang, taktik, komunikasi, 

intelijen dan kontra intelijen, propaganda. Latihan lapangan 

disesuaikan dengan standar kualifikasi militer Jepang. 

 

Seinendan. Barisan pemuda yang beranggotakan para pemuda 

berusia 14 hingga 20 tahun. Tugasnya adalah sebagai barisan 

cadangan untuk mengamankan garis belakang. Seinendan 

memiliki cabang di setiap tingkatan wilayah administratif, 

yaitu dari tingkat Si hingga Shu. 

 

Seinenkurensho. Organisasi pemuda yang bersifat militer pada masa 

awal pendudukan Jepang di Jawa. Organsiasi ini kemudian 

dibubarkan setelah Peta dibentuk. 

 

Sekar Maji Kartosiwiryo. Adalah pemimpin dari gerakan DI/TII Jawa 

Barat. Ia lahir di Cepu pada 7 Januari 1907. Kartosuwiryo 

dibesarkan dalam keluarga terpandang, sehingga ia dapat 
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mengenyam pendidikan. Ia dikenal sebagai seorang laki-laki 

yang cerdas dan memiliki ketertarikan dalam bidang politik. 

Ketika menempuh pendidikan di STOVIA, Kartosuwiryo 

bergabung dengan Sarekat Islam (SI). Pada masa Perang 

Kemerdekaan, dan setelah ditandatanganinya Perjanjian 

Renville, ia menjadi salah satu orang yang paling keras 

menolak menjalankan konsekuensi dari perjanjian tersebut. 

Penolakannya terhadap Perjanjian Renville, yang 

mengharuskan Divisi Siliwangi melakukan longmarch ke Jawa 

Barat menjadi dasar Kartosuwiryo memberontak melalui 

pendirian DI/TII Jawa Barat dan berupaya untuk membentuk 

Negara Islam Indonesia (NII). 

 

Sekolah Diniyah Puteri. Merupakan sebuah sekolah yang didirikan 

oleh seorang perempuan yang bernama Rahmah El Yunusiah, 

yang melakukan inovasi pemikiran dan pendidikan di 

zamannya. Pendirian sekolah ini merupakan bentuk 

keprihatinan Rahmah terhadap para perempuan di masa itu, 

yang masih terbelakang dan bodoh, sehingga mereka 

dianggap rendah. Sekolah Diniyah Puteri didirikan pada 1 

November 1923 dan merupakan sekolah agama yang 

diperuntukan bagi kaum perempuan. Meskipun merupakan 

sekolah dengan latar belakang agama, di sekolah ini, para 

perempuan ini tidak hanya belajar mengenai agama, tetapi 

juga belajar berbagai keterampilan, seperti menjahit, 

kemudian olahraga, dan kesehatan. Melalui sekolah ini, 
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diharapkan para perempuan tidak lagi hanya menjadi kaum 

yang pasrahmenerima apapun, tetapi mampu menuntut apa 

yang menjadi haknya tanpa meninggalkan segala 

kewajibannya. 

 

Sekolah Raja. Atau Kweekschool ialah sekolah guru yang didirikan 

oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Tujuan pemerintah 

kolonial mendirikan sekolah ini ialah untuk memenuhi 

kebutuhan jumlah guru di sekolah rendah bumiputera. 

Sekolah ini pertama kali diselenggarakan di Surakarta pada 

1852. Selanjutnya, Kweekschool dibuka di daerah-daerah lain 

di Nusantara, seperti di Bukittinggi, Tapanuli, Tondano, 

Ambon, Probolinggo, Banjarmasin, Makassar, dan Padang 

Sidempuan. Ada pun yang dipelajari oleh siswa-siswi 

Kweekschool selama bersekolah ialah pelajaran bahasa 

Belanda, aritmatika, geografi, sejarah, serta ilmu alam. Dalam 

perkembangannya, pemerintah kolonial mendirikan Hogere 

Kweekschool (HKS) pada 1914 dan Hollandsche Indische 

Kweekschool(HIK) pada 1927 sebagai sekolah lanjutan 

Kweekschool. Ketiga jenjang pendidikan itu memiliki 

sumbangan besar dalam menghasilkan guru yang bekerja ke 

arah kesejahteraan rakyat. 

 

Sekolah Tonil. Sekolah yang didirikan seksi Propaganda Sendenbu di 

Jakarta pada Juni 1942. Tujuannya untuk memperbaiki 

kualitas seni sandiwara modern Indonesia berdasarkan 
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semangat ketimuran. Sekolah ini dipimpin oleh tiga ahli seni 

Jepang yaitu R. Takeda, K. Jasoeda, dan Sakoema serta 

seorang sutradara Indonesai, R. Ariffien. Sekolah ini menjadi 

pusat pimpinan dari semua pertunjukkan tonil atau 

sandiwara dan kesenian di seluruh Jawa. 

 

Semaoen. Adalah Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) yang semula 

bernama ISDV. Ia dikenal sebagai aktivis komunis dan 

pimpinan aksi PKI 1926. Semaun  adalah pria asal Jawa Timur 

yang lahir pada 1899. Semaun bukan berasal dari keluarga 

kaya sebab ayahnya hanya seorang tukang batu di jawatan 

kereta api. Namun, Semaun beruntung masih bisa merasakan 

pendidikan meskipun hanya sampai tingkat sekolah dasar. 

Meskipun demikian, Semaun aktif belajar bahasa Belanda 

dengan mengikuti kursus di sore hari. Selanjutnya, pemuda 

Jawa itu bekerja sebagai buruh kereta api pada 1914. Dua 

tahun kemudian Semaun pindah ke Semarang, di sana ia 

bertemu dengan Sneevliet yang kemudian berhasil 

mengajaknya masuk ke ISDV, sebuah organisasi sosial 

demokrat di Hindia-Belanda. Selanjutnya, Semaun juga 

bergabung dengan Sarekat Islam dan segera menjadi Ketua SI 

Semarang. Di bawah pengaruhnya, SI cabang Semarang 

berkembang pesat dan mengambil garis anti-kapitalis dan 

mendekati komunis. Prinsip itu lah yang kemudian membuat 

hubungan Semaun dengan SI merenggang.  
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Sendenbu. Departemen Propaganda yang dibentuk di bawah 

Gunseikanbu di Jawa pada Agustus 1942. Departemen ini 

bertanggung jawab atas propaganda informasi yang 

menyangkut pemerintah sipil. Sekalipun kegiatannya terbatas 

pada urusan sipil. Sendenbu selalu dikepalai oleh perwira 

Angkatan Darat. 

 

Serangan Omoem Satu Maret. Serangan yang dilakukan terhadap 

Kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Serangan tersebut 

bertujuan mendukung perjuangan yang dilaksanakan secara 

diplomatis dan meningkatkan moral rakyat serta TNI yang 

sedang bergerilya. Selain itu, serangan ini juga menjadi bukti 

kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan 

ofensif dan mematahkan moral pasukan Belanda.  

 

Shigetada Nishijima. Seorang agen intelejen Angkatan Laut Jepang. 

Sebelum Perang Pasifik ia mengadakan hubungan dengan 

kaum nasionalis Indonesia dengan kedok sebagai seorang 

pegawai toko serba ada. Saat Perang pecah, ia ditangkap oleh 

Belanda dan dikirim ke Australia. Ia kemudian kembali ke 

Jawa melalui program pertukaran tawanan. Aktif dalam 

Asrama Indonesia Merdeka dan berpartisipasi dalam 

penyusunan proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah 

lakasamana Maeda. Nishijima sempat ditahan sebagai 

seorang penjahat perang. 
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Shu Sangi-kai. Dewan penasihat residen. Sebuah dewan yang 

dibentuk pada November 1934 di setiap residen di daerah 

pendudukan Jepang di Sumatra. Tugasnya adalah 

memberikan nasihat kepada Residen (Shu-Cokan). 

 

Shudanco. Pangkat dalam Peta yang mengacu pada komandan 

peleton. 

Shumubu. Kantor Urusan Agama. Didirikann pada Mei 1942. Lembaga 

ini dipimpin oleh Kolonel Horie Choso dan memiliki beberapa 

staf yang terdiri atas orang-orang Muslim Jepang. Lembaga 

ini bertugas memelihara kerja sama dengan para ulama dan 

pemimpin Islam lainnya serta mengawasi mereka. 

 

Shumuka. Kantor cabang Shumubu. 

 

Silas Papare. Adalah seorang pahlawan nasional yang berjuang untuk 

menyatukan Irian Barat ke dalam wilayah NKRI. Silas Papare 

adalah putra Papua yang lahir di Serui, Papua pada 18 

Desember 1918. Ia adalah lulusan Sekolah Juru Rawat pada 

tahun 1935 dan kemudian bekerja sebagai pegawai 

pemerintah Belanda. Silas Papare dikenal sebagai sosok yang 

gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua, bahkan ia 

pernah masuk penjara Jayapura karena berusaha 

memengaruhi Batalyon Papua untuk memberontak pada 

pemerintah Belanda. Perkenalannya dengan Sam Ratulangi, 

membuat Silas Papare semakin bersemangat untuk terus 
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memperjuangkan Papua menjadi bagian dari NKRI, dan 

mendasari pendirian Partai Kemerdekaan Indonesia Irian 

(PKII). Tindakannya dengan mendirikan PKII mengakibatkan 

Silas Papare ditangkap kembali oleh Belanda dan 

dipenjarakan di Biak, tetapi ia berhasil melarikan diri ke 

Yogyakarta. Silas Papare merupakan salah satu wakil delegasi 

Indonesia dalam penandatangan Perjanjian New York, yang 

mengakhiri sengketa antara Indonesia dan Belanda. Nama 

Silas Papare kemudian diabadikan menjadi nama salah satu 

kapal perang jenis korvet kelas Parchim milik TNI AL, KRI Silas 

Papare. 

 

Sinar, Surat Kabar. Surat kabar dwimingguan khusus yang dibagikan 

kepada para ulama di Jawa oleh Shumubu. Ditulis dalam 

bahasa Indonesia, Jawa dan Sunda dengan menggunakan 

aksara Arab. 

 

Sinar Baroe, Surat Kabar. Surat kabar yang beredar di Semarang 

selama pendudukan Jepang. Dipimpin oleh Parada Harahap. 

Memiliki oplah 7.000 eksemplar. 

 

Sinar Matahari, Surat Kabar. Surat Kabar yang berada di Yogyakarta 

selama pendudukan Jepang. Dipimpin oleh R. Soedjito. 

Memiliki oplah 5.000 eksemplar. 
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Sistem Mandat Rangkap. Adalah sistem bagi seorang pejabat publik 

terpilih yang memangku dua jabatan publik secara bersama-

sama dalam waktu yang sama. Sistem seperti ini tidak secara 

umum diterima di seluruh dunia. Sistem Mandat Rangkap 

dapat saja dilarang oleh hukum yang berlaku di suatu negara 

atau badan hukum regional maupun internasional. Sistem 

Mandat Rangkap jarang dijumpai pada negara kesatuan 

seperti Indonesia karena memiliki pembagian yang jelas 

antara badan ekskutif dan legislatifnya. Sistem ini kemudian 

lebih dimungkinkan berlaku untuk negara-negara federal 

meskipun secara umum jarang pula ditemui. Sebagai contoh, 

Parlemen Uni Eropa tidak mengizinkan seorang pejabatnya 

untuk duduk dalam parlemen negara masing-masing, 

demikian pula sebaliknya. Hal ini kemudian berbeda dengan 

Perancis, Belgia, Finlandia dan beberapa negara Eropa lain 

yang memandang Sistem Mandat Rangkap sebagai hal yang 

lazim. 

 

Snouck Hurgronje.  Merupakan seorang ilmuwan Belanda yang ahli 

dalam Islam yang ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda 

untuk mengkaji Aceh. Sejak 1891 sampai 1906 ia menjadi 

penasihat utama pemerintah Belanda terkait dengan masalah 

Islam dan juga masalah-masalah penduduk Indonesia. Untuk 

menjadi penasihat utama pemerintah Belanda, Snouck harus 

mengakhiri masa pengabdiannya sebagai seorang guru besar 

di Universitas Leiden. Snouck lahir di lingkungan keluarga 
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pendeta pada 8 Februari 1857 di Tholen, Oosterhout. Snouck 

merupakan lulusan Universitas Leiden yang sangat tertarik 

dengan Islam, sehingga ia menghabiskan waktunya untuk 

mengkaji Islam. Kedatangan Snouck Hurgronje berkaitan 

dengan adanya perselisihan antara Belanda dengan rakyat 

Aceh. Rakyat Aceh menolak kedatangan Belanda, bahkan 

mereka dengan sekuat tenaga berperang melawan Belanda 

yang ingin menguasai Aceh. Usaha-usaha Belanda untuk 

membendung kekuatan rakyat Aceh selalu gagal, sehingga 

kemudian mereka membuat strategi baru dengan 

mendatangkan Snouck Hurgronje untuk mencari titik lemah 

dari rakyat Aceh. Di Aceh, Snouck melakukan penelitian 

dengan menyamar, sehingga kemudian ia berhasil membaur 

dengan rakyat Aceh. Hasil penelitiannya dibuat dalam bentuk 

buku dua jilid dengan judul De Atjehers. 

 

Sociaal Demokratische Arbeiderspartij Partij (SDAP). Atau Sociaal 

Demokratische Arbeiderspartij merupakan nama dari sebuah 

partai buruh yang berkembang di Belanda pada kisaran awal 

abad ke-20. Salah satu anggota partai yang berhaluan sosial 

demokratis ini ialah Sneevliet. Nama Sneevliet dikenal 

sebagai tokoh komunis Belanda yang membawa serta 

menyebarkan paham komunis dan sosialis kepada pribumi. 

Hal ini terjadi karena setibanya Sneevliet di Hinda-Belanda, ia 

segera mendirikan organisasi serupa SDAP dengan nama 

Indische Social-Democratische Vereniging (ISDV) pada 1914. 
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Meskipun demikian, hubungan SDAP di Belanda dengan ISDV 

di Hindia-Belanda tidaklah selalu baik. Sneevliet merasa tidak 

puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda sehingga ia 

menjauhkan ISDV dari pengaruh SDAP. Namun, dalam 

perkembangannya, anggota ISDV dari golongan Eropa 

membentuk partai yang lebih mirip dengan SDAP, yakni 

Partai Demokrat Sosial Hindia. 

 

Soeara Asia, Surat Kabar. Surat kabar yang beredar di Surabaya 

selama pendudukan Jepang. Dipimpin oleh R. Tukul 

Surohadinoto. Memiliki 23.000 eksemplar. 

 

Soeara Moeslimin Indonesia, Surat Kabar. Surat kabar milik 

Masyumi. Ditulis dalam bahasa Indonesia menggunakan 

huruf latin dan ditunjukan bagi para cendikiawan Muslim 

perkotaan. Berada di bawah pengawasan Shumubu. 

 

Soeara Perempuan. Merupakan salah satu surat kabar perempuan 

pertama yang terbit dan beredar di Padang, Sumatera Barat 

pada 1918. Selain surat kabar ini, ketika itu juga beredar surat 

kabar perempuan lain, yaitu Soenting Melajoe. Perbedaan 

dengan Soenting Melajoe adalah Soeara Perempuan sangat 

disukai dan banyak dibaca oleh para pelajar perempuan, 

sedangkan Soenting Melajoe banyak dibaca oleh para 

perempuan dewasa. Soeara Perempuan didirikan oleh para 

perempuan muda, dengan latar belakang pendidikan Barat. 
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Surat kabar ini memiliki motto “Vrijheid” (kemerdekaan), 

artinya perempuan harus maju dan terus melangkah, 

meskipun ada hambatan adat-istiadat yang mengekang. Pada 

intinya, tujuan utama dari didirikannya surat kabar ini adalah 

agar para perempuan dapat mengetahui isu-isu yang ada, 

baik di lingkungannya ataupun di wilayah lain, sehingga para 

perempuan tidak lagi dianggap kaum terbelakang. 

 

Soedara (Soember Darah Rakjat). Organsiasi yang menjadi dasar dari 

Poesat Keselamatan Rakjat pada masa Revolusi. 

 

Soedirman, Jenderal. Mantan guru sekolah dan komandan batalyon 

Pembela Tanah Air (Peta) yang diangkat menjadi panglima 

tentara di Yogyakarta pada 12 November 1945. Sudirman 

menekankan nilai-nilai kesatriaan dan semangat nasional di 

atas hierarki dan organsiasi formal dalam mengalahkan 

Belanda. Soedirman lahir pada Senin, 24 Januari 1916, di 

Desa Bodaskarangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten 

Purbalingga, Jawa Tengah. Soedirman memperoleh 

pendidikan formal pada usia tujuh tahun di Hollandsch-

inlandsche School (HIS). Pada 1930, Soedirman menamatkan 

pendidikannya di HIS. Dua tahun setelah lulus ia 

mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan ke sekolah 

lanjutan tingkat pertama di Meer Uitgebereid Lagere 

Onderwijs (MULO) Wiworotomo. Setelah lulus dari MULO 

Wiworotomo pada 1934, Soedirman diangkat menjadi guru di 
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HIS Muhammadiyah yang baru berdiri di Cilacap. Soedirman 

yang tergolong tokoh masyarakat di Banyumas waktu itu 

terpilih untuk mengikuti pendidikan calon deidanco 

(komandan batalyon) angkatan kedua. Melalui pelatihan ini 

jiwa cinta Tanah Air, disiplin, dan militansi Soedirman 

tersalurkan. Soedirman merasakan kerasnya latihan militer, 

organisasi ketentaraan, taktik, kesatuan kecil dan strategi 

militer yang diberikan secara singkat. Terhitung selama 

empat bulan Soedirman menerima pelatihan menjadi tentara 

Peta. Kemudian ia diangkat menjadi daidanco dan diberi 

tugas untuk mendirikan daidan di Kroya. Jabatan daidanco 

Peta itu menjadi jabatan pertama Soedirman dalam dunia 

kemiliteran. Soedirman mampu tampil menjadi komandan 

dan pemimpin yang tegas namun dihormati dan dicintai oleh 

bawahannya. Meskipun ia telah menjabat, namun 

perhatiannya tetap tertuju pada kesejahteraan rakyat dan 

bawahannya. Menyadari mendesaknya kehadiran pemimpin 

tertinggi dalam tentara, atas prakarsa Kepala Staf Umum TKR 

Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo, pada 12 November 1945 

diselenggarakan Konferensi TKR. Konferensi tersebut 

berlangsung di Markas Tertinggi TKR di Yogyakarta dan 

dihadiri oleh sejumlah komandan Divisi TKR dan Komandan 

Resimen TKR. Dalam Konferensi itu, Panglima Divisi V 

Banyuwangi, Kolonel Soedirman, terpilih sebagai Pemimpin 

TertinggI TKR melalui pemungutan suara. Pada 18 Desember 

1945, Kolonel Soedirman ditetapkan secara resmi sebagai 
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Panglima Besar TKR dan pangkatnya dinaikkan menjadi 

Jenderal, sedangkan seniornya, Oerip Soemohardjo sebagai 

Kepala Staf dengan pangkat Letnan Jenderal. Pada Desember 

1948, setelah kabinet Republik Indonesia ditangkap dalam 

Agresi Militer Belanda II, Sudirman yang sedang dalam 

keadaan sakit, memimpin pasukan Republik dalam 

perjuangan gerilya melawan Belanda di pedesaan Jawa.  

Soedirman wafat pada 9 Januari 1950. 

 

Soegoendo Djojoopoespito. Adalah salah seorang pendiri Partai 

Sosialis Indonesia. Soegondo adalah seorang politikus 

Indonesia yang lahir di Tuban, 22 Februari 1905. Soegoendo 

disekolahkan oleh pamannya hingga ia menuntut ilmu di 

Rechthoogeschool di Batavia. Sejak saat itu, ketertarikan 

Soegondo dengan politik telah muncul. Meski belum bisa 

bergabung dengan partai politik, Soegondo aktif menghadiri 

rapat-rapat umum saat itu. Soegondo muda juga gemar 

membaca majalah milik sejumlah organisasi pergerakan 

sehingga matanya terbuka dan segera menyadari pentingnya 

meraih sebuah kemerdekaan. Pada 1926, ia ikut serta dalam 

Kongres Pemuda I. Baru pada Kongres Pemuda II 28 Oktober 

1928, namanya terpilih sebagai ketua yang berkontribusi 

besar terhadap jalannya Sumpah Pemuda. Pada tahun-tahun 

berikutnya, Soegoendo terlibat secara aktif dalam dinamika 

partai politik di Indonesia. Ia bergabung dengan Partai 
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Pendidikan Nasional Indonesia dan kemudian mendirikan 

Partai Sosialis Indonesia.  

 

Soemantri. Adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia tahun 1973. Soemantri ialah pemilik nama lengkap 

dari Soemantri Brodjonegoro. Ia adalah seorang cendekiawan 

yang mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan bangsa. 

Kiprahnya dalam bidang ilmu pengetahuan dimulai sejak ia 

lulus dari Technische Hoogeschool Delft di Belanda. Ketika 

kembali ke tanah air, Soemantri menjadi pengajar generasi 

pertama di Departemen Kimia dan Departemen Teknik Kimia. 

Sejak itu, Soemantri dikenal sebagai seorang yang piawai 

dalam pengembangan perguruan tinggi di Indonesia. Nama 

Soemantri pun tercatat sebagai panitia persiapan pendirian 

Institut Teknologi Bandung (ITB). Selanjutnya, ia menjabat 

sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) ketika usianya baru 

berumur 38 tahun. Kala itu ia menjadi Rektor UI dalam dua 

periode (1964—1968 dan 1968— 1973).  

 

Soematra Chuo Sangi-in. Badan penasihat pusat yang sifatnya 

konsultatif untuk Pulau Sumatra. Didirikan pada bulan Maret 

1945 oleh tentara ke-23. 

 

Soenting Melajoe. Merupakan surat kabar yang diprakarsai oleh 

Rohana Kudus. Sejarah mencatat bahwa Soenting Melajoe 

ialah surat kabar pertama yang dikelola oleh wanita. Surat 
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kabar milik Rohana ini pertama kali terbit pada 10 Juli 1912 

dan rutin terbit setiap minggu. Artikel-artikel yang terdapat 

dalam surat kabar tersebut sebagian besar ditulis oleh 

Rohana. Hal ini terjadi karena ide mendirikan Soenting 

Melajoe dilatarbelakangi oleh keinginan Rohana untuk 

mempublikasikan tulisannya. Dengan demikian, artikel-artikel 

di dalam Soenting Melajoe banyak membahas perempuan 

dan syair-syair tentang perempuan yang merupakan fokus 

kajian Rohana. Dalam perkembangannya, surat kabar ini 

berperan dalam membangkitkan semangat wanita dalam 

menyampaikan gagasan pikirannya dalam bentuk puisi dan 

prosa. 

 

Soepomo. Tokoh perintis kemerdekaan Indonesia. Dilahirkan di 

Sukoharjo pada 22 Januari 1903. Ia mengawali pendidikannya 

di ELS, setelah itu ia melanjutkan studinya ke MULO di Kota 

Solo. Setelah itu melanjutkan pendidikannya pada 

Rechtschool atau Sekolah Menengah Hukum di Batavia. 

Kemudian pada 1924 Soepoemo melanjutkan sekolah di 

negeri Belanda. Di Belanda, Soepomo aktif dalam organisasi 

Perhimpunan Indonesia. Soepomo berperan dalam 

mendirikan Partai Indonesia Raya (Parindra). Pada masa 

pendudukan Jepang Soepomo menjabat sebagai pembesar 

dan Kepala Jawatan Kehakiman dan duduk dalam Kepala 

Jawatan Kehakiman. Ketika Indonesia mempersiapkan 

kemerdekaan Soepomo berperan dalam BPUPKI, ia 
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mengetuai Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia. Satu hari setelah proklamasi 

kemerdekaan, Soepomo berpidato pada sidang pertama yang 

diselenggarakan 31 Mei 1945, ia menyampaikan pidato 

tentang teori negara secara yuridis, politis dan sosiologis, 

syarat-syarat berdirinya negara, bentuk negara dan bentuk 

pemerintahan serta hubungan antara negara dan agama. 

Soepomo diangkat sebagai Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia yang pertama. Dalam Konferensi Meja Bundar, 

Soepomo mengetuai Panitia Urusan Ketatanegaraan dan 

Hukum Tatanegara. Pada 1954—1956 Soepomo ditugaskan 

sebagai Duta Besar RI di Inggris. Soepomo juga pernah 

memimpin berbagai lembaga internasional seperti, 

International Institute of Differing Civilization Brusel dan 

International Commision for a Scientific and Cultural History 

of Mankind and Indonesia Intitute of World Affair.  

 

Soerjo, Raden Mas Tumenggung Ario. Adalah Gubernur Jawa Timur 

yang pertama. RMTA Soerjo merupakan pria kelahiran 

Magetan pada 9 Juli 1895. Terlahir dalam keluarga 

bangsawan, ia pun berkesempatan untuk belajar di Holland 

Inlandsch School (HIS) di Madiun dan kemudian berlanjut 

diOpleiding School Voor Inlandsche Ambtenaeren (OSVIA) 

Madiun. Setelah menamatkan studi di OSVIA 1917, Soerjo 

pun dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di Sekolah 

Pamong Praja atau Bestuurschool. Nama RMTA Soerjo juga 
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tercatat pernah menuntut ilmu di sebuah sekolah polisi di 

Batavia. Berbekal dengan pengalaman pendidikannya, Soerjo 

pernah menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Magetan. 

Karier RMTA Soerjo terus menanjak hingga akhirnya ketika 

Indonesia telah merdeka, ia pun terpilih sebagai Gubernur 

Jawa Timur yang pertama. Salah satu peran penting yang 

dilakukan sang gubernur ketika terjadi Pertempuran 10 

November di Surabaya adalah membakar semangat rakyat 

Surabaya untuk menolak ultimatum Inggris sampai darah 

penghabisan. 

Soeroso Tjondronegoro, Raden Pandji. Adalah Gubernur pertama 

Jawa Tengah. Pria kelahiran 3 November 1893 ini merupakan 

tamatan dari Hollandsche Indische Kweekschool atau sekolah 

guru. Di masa mudanya, Soeroso adalah seorang aktivis pada 

masa pergerakan nasional. Pada tahun 1924, Soeroso 

bergabung dalam Volksraad atau dewan rakyat. Di dalam 

Volksraad, Soeroso giat menyuarakan aspirasinya dalam 

rangka mendukung hajat hidup pribumi. Selain itu, Soeroso 

menjadi salah satu tokoh yang berperan penting dalam 

kemerdekaan Indonesia sebab ia merupakan Wakil Ketua 

BPUPKI dan juga merupakan anggota dari PPKI. Sebagai 

seseorang yang memiliki integritas tinggi tidak heran apabila 

Presiden Sukarno menunjuk Soeroso sebagai Gubernur Jawa 

Tengah pada 1945. Pada tahun-tahun berikutnya Soeroso 

menjabat sebagai menteri secara bergantian di sejumlah 

kementerian Republik Indonesia. 
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Soesanto Tirtoprodjo, R.. Adalah seorang tokoh Indonesia yang 

duduk dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan pernah menjadi 

Pejabat Sementara Perdana Menteri Republik Indonesia pada 

saat Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik 

Indonesia Serikat (RIS). R. Soesanto Tirtoprodjo merupakan 

seorang lulusan sekolah hukum Universitas Leiden pada 1925 

hingga menyandang gelar Meester in de Rechten. R. Soesanto 

Tirtoprodjo lahir di Solo, Jawa Tengah pada 1900 dan 

meninggal pada 1969. Berdasarkan latar belakang hukumnya, 

R. Soesanto Tirtoprodjo didaulat menjadi Menteri Kehakiman 

pada masa Kabinet Sjahrir III sampai dengan Kabinet Hatta II. 

Pada masa awal kemerdekaan, R. Soesanto Tirtoprodjo 

berkarir sebagai Residen Madiun, Jawa Timur hingga 1946.  

 

 

Soetardjo Kartohadikoesoemo. Gubernur pertama Jawa Barat 

setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lahir di Desa 

Kunduran, Blora, Jawa Tengah, 22 Oktober 1890. Pendidikan 

yang ditempuh Soetardjo dimulai dengan memasuki 

Europeesche Lagere School (ELS setara SD). Tamat ELS, 

Soetardjo melanjutkan ke Opleiding School voor Indlandsche 

Ambtenaren (OSVIA) Magelang. Ia tergabung dalam 

organisasi kebangsaan Boedi Oetomo cabang Magelang dan 

menjabat sebagai ketua pada 1909—1911. Soetardjo 

mengawali karier sebagai birokrat saat menjadi hulpschriver 
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(pembantu juru tulis) di Rembang pada 1911. Di Bogorejo, 

Blora, Soetardjo menjabat sebagai asisten wedana pada 

1913. Saat itu, terjadi gerakan kepercayaan Samin pimpinan 

Surontiko yang menentang kekuasaan pemerintah. Soetardjo 

berperan memadamkan gerakan Samin dengan pendekatan 

persuasif terhadap para penganutnya. Pada 1915, ia sudah 

menyandang jabatan jaksa di Rembang. Kinerja yang baik 

membawa Soetardjo ke Batavia untuk sekolah di 

Bestuurschool 1919—1921. Di sana, dia memimpin redaksi 

kalawarta Oud Osviaan. Pada 1929, saat menjadi patih di 

Gresik, Soetardjo terlibat dalam pembentukan Perhimpunan 

Pegawai Bestuur Bumiputra (PPBB). Soetardjo terpilih sebagai 

wakil ketua sedangkan Bupati Bandung Raden Adipati Aria 

Wiranatakusuma V menjadi ketua. Dari PPBB, Soetardjo 

melenggang ke Volksraad. Pada 1931, Soetardjo bertolak ke 

Batavia. Dia bertugas mewakili PPBB dan pemerintahan Jawa 

Timur. Dalam sidang pertama Volksraad, Soetardjo terpilih 

sebagai anggota College van Gedelegeerde Volksraad (Badan 

Pekerja Dewan Rakyat). Selama di Volksraad, berbagai 

kebijakan sipil dicetuskan Soetardjo. Prakarsanya terutama 

untuk hal-hal yang mendukung kesetaraan terhadap rakyat 

bumiputra. Pada 1932, Soetardjo mendukung pengajuan 

petisi Husni Thamrin kepada pemerintah untuk menggunakan 

kata “orang Indonesia” mengganti kata “inlander” (pribumi) 

dalam tata hukum, badan-badan di bawahnya, dan dokumen-

dokumen resmi pemerintah. Pada Juli 1936, Soetardjo 
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merancang petisinya yang kemudian dikenal sebagai ”Petisi 

Soetardjo”. Dalam petisinya, Soetardjo mengusulkan agar 

diselenggarakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil 

Belanda dan Hindia Belanda dengan kedudukan sejajar. 

Tujuannya, membuat rencana berjangka sepuluh tahun untuk 

menyiapkan kemerdekaan Hindia Belanda, yang akan tetap 

berada dalam kesatuan dengan Kerajaan Belanda. Pada masa 

pendudukan Jepang, Soetardjo memimpin departemen 

dalam negeri atau Naimubu Sanyo Banten. Soetardjo juga 

menjadi anggota badan perwakilan bentukan Jepang, Tjhoeo 

Sangi-in dan anggota Poetra (Pusat Tenaga Rakyat). Dalam 

rapat besar BPUPKI 11 Juli 1945, Soetardjo berbicara dan 

mengusulkan kalau wilayah Indonesia meliputi seluruh Hindia 

Belanda ditambah Malaya dan Papua. Pada 6 September 

1945, diumumkan bahwa sesuai dengan keputusan PPKI-

KNIP, Jawa akan dibagi menjadi tiga provinsi: Jawa Barat, 

Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Masing-masing akan dipimpin 

seorang gubernur yang bekerja langsung di bawah kabinet. 

Salah satu dari provinsi Jawa, yakni Jawa Barat, ditunjuk 

Soetardjo sebagai gubernur pertama.  

 

Soetomo (Bung Tomo). Tokoh jurnalistik yang pernah bekerja pada 

Radio Domei. Ia aktif dalam Kepanduan Bangsa Indonesia 

(KBI). Aktivitasnya dalam dunia jurnalistik dimulai pada 1937. 

Ia pernah bekerja untuk Soeara Omoem di Surabaya, pernah 

menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat. Pada masa 
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pendudukan Jepang ia diangkat sebagai pemimpin redaksi 

Kantor Berita Domei. Ia terlibat dalam pembentukan Badan 

Keamanan Rakyat (BKR). Ia adalah tokoh yang berperan 

dalam mendirikan Barisan Pemberontak Rakyat Indnoesia 

(BPRI). Dalam kunjungannya ke Jakarta pada awal Oktober 

1945, Bung Tomo berhasil meyakinkan Menteri Penerangan 

Amir Sjarifoeddin agar memanfaatkan siaran radio untuk 

mengobarkan semangat rakyat. Ia membangun pemancar 

radio sendiri, yaitu Radio Pemberontakan yang berperan 

penting dalam pertempuran dengan tentara Inggris di 

Surabaya pada November 1945. Melalui radio 

pemberontakan, berkali-kali Bung Tomo berpidato 

membangkitkan semangat rakyat dan berseru agar bantuan 

dikirim ke Surabaya untuk menghadapi tentara Inggris. 

 

Soewardi Soeryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Adalah seorang tokoh 

pelopor pendidikan di Indonesia yang juga pendiri Taman 

Siswa dan pencetus dari semboyan Tut Wuri Handayani. 

Hidupnya beliau baktikan pada perjuangan menuju 

kemerdekaan dan pendidikan di Indonesia. Pada masa 

pergerakan nasional, sekolah-sekolah yang dibangun 

dikhususkan untuk orang Belanda atau anak bangsawan 

pribumi.  Sekolah-sekolah yang didirikan untuk umum tidak 

berorientasi pada kromo (rakyat kecil).  Ki Hadjar Dewantara 

dengan Taman Siswa-nya kemudian mencoba untuk 

membangun pendidikan yang bertujuan untuk kromo.Ki 
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Hadjar Dewantara juga seorang pelopor dalam bidang politik.  

Bersama dengan tiga serangkai, E.F.E Douwes Dekker dan Dr. 

Tjipto Mangunkusumo, beliau mendirikan Indische Partij (IP).  

Organisasi ini merupakan organisasi yang sama sekali 

berbeda dengan yang sebelumnya, seperti contohnya Budi 

Utomo atau Sarekat Islam.  Organisasi ini menolak hubungan 

‘ibu negeri dan daerah jajahan’, mereka menginginkan 

kemerdekaan Hindia sepenuhnya.  Indische Partij menjadi 

pionir organisasi dengan tujuan kemerdekaan Indonesia yang 

pertama. Ia pernah menulis artikelnya yang terkenal berjudul 

“Als ik eens Nederlander was” (Andaikan aku seorang 

Belanda) yang berisi kritik tajam terhadap ketidakadilan di 

negeri jajahan.  Selain itu, tulisannya terkait protes terhadap 

perayaan kemerdekaan tersebut adalah “Een voor Allen, 

Maar ook Allen voor Een”  (Satu untuk Semua tetapi juga 

Semua untuk Satu) yang dimuat di De Express pada Juli 1913. 

Terdapat pula artikel berjudul “Vreiheidsherdenking en 

Vrijheidsberooving” (Perayaan Kemerdekaan dan 

Perampasan Kemerdekaan) pada September 1913.   

 

Soewandi, R.. Adalah salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang pernah 

menjabat sebagai Menteri Kehakiman di Kabinet Sjahrir I dan 

II (1945—1946), sebelum digantikan oleh R. Soesanto 

Tirtoprodjo. Nama lengkap dan gelar Soewandi adalah 

Meester in de Rechten (Mr.) Raden Soewandi. R. Soewandi, 
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lahir pada tahun 1899 di Plarangan, Kebumen dan meninggal 

pada 1964 di Jakarta. R. Soewandi memperoleh gelar 

tersebut dari Rechtshoogeschool te Batavia atau Sekolah 

Tinggi Hukum Batavia. Salah satu pemikiran R. Soewandi yang 

sangatlah penting pada masa awal kemerdekaan adalah 

pengubahan ejaan Bahasa Indonesia dari Ejaan Van 

Ophuijsen yang mengedepankan ejaan Belanda, diganti 

menjadi Ejaan Republik yang berlaku sejak 1947. R. Soewandi 

perlu dibedakan dengan Prof. Ir. R. M. Soewandi 

Notokoesoemo, seorang guru besar teknik Universitas Gadjah 

Mada. 

 

Sosrodiningrat, KRMA. merupakan salah satu anggota BPUPKI. 

Sosrodiningrat dilahirkan pada 1891 ayahnya adalah 

Pakubuwono X. Sosrodiningrat mengenyam pendidikan di 

Negeri Belanda dan bergaul dengan para aktivis pergerakan 

Indonesia di sana. Sosrodiningrat menjadi anggota BPUPKI 

mewakili keraton Surakarta dan kaum nasionalis religius. 

Keraton  Surakarta dan Mangkunegara menyatakan diri 

sebagai bagian dari Republik Indonesia.Sebagai penghargaan 

Surakarta dijadikan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) pada 

Agustus 1945 hingga 16 Juni 1946 sebagai daerah swaparja. 

Pada Oktober 1945 muncul gerakan anti swapraja yang 

dipimpin oleh Tan Malaka, bertujuan menghapus DIS. 

Sosrodiningrat sebagai Patih Keraton Surakarta diculik. Ia 

berhasil dibebaskan tetapi penculikan ini meninggalkan 
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banyak luka menyebabkan Sosrodingrat menderita sakit-

sakitan hingga meninggal pada 8 Februari 1967. 

 

Sosrokartono, R.M.P. merupakan seorang cendikiawaan asal 

Indonesia. Ia seorang poliglot yang menguasai 24 bahasa 

asing dan 9 bahasa Nusantara. Sosrokartono adalah kakak 

RA. Kartini yang memberikan inspirasi kepada Kartini untuk 

menjadi tokoh pejuang persamaan hak perempuan. 

Sosrokartono mendorong Kartini untuk banyak membaca, 

membuka pikiran, dan menuliskan pandangan-pandangannya 

dan keresahanya. Sosrokartono lahir di Mayong, Jepara pada 

10 April 1877. Ia lulus dari ELS Jepara kemudian melanjutkan 

pada HBS Semarang. Sosrokartono melanjutkan pendidikan 

ke Sekolah Teknik Tinggi Leiden Belanda. Ia pindah ke jurusan 

Bahasa dan Kesusastraan Timur. Sosrokartono berkarier 

sebagai wartawan pada Perang Dunia I. Ia adalah orang yang 

pertama kali mewartakan hasil  perundingan rahasia di Hutan 

Champaigne, Perancis, pada The New York Herald Tribune 

dengan menggunakan nama ‘Bintang Tiga’ yang merupakan 

kode sandi Sosrokartono sebagai wartawan perang. 

Sosrokartono menjadi ketua penerjemah pada Liga Bangsa-

Bangsa kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sosrokartono 

terkenal sebagai sosok yang Jenius dan kharismatik sehingga 

dijuluki ‘Si Jenius Dari Timur” dan “De Javanese Prins”. Ia 

menjadi salah satu orang Indonesia yang berani mngibarkan 

bendera merah putih di halaman rumahnya, pihak kolonial 
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tidak berani melarangnya. Sosrokartono lebih mendalami 

aktivitas sosial kemasyarakatan sekembali ke tanah air. Ia 

wafat pada 1951 di Bandung.  

 

Souvereniteitoverdracht (Pengakuan Kedaulatan) 27 Desember 

1949. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Kerajaan 

Belanda yang dilakukan pada 27 Desember 1949. 

Souvereniteitoverdracht dilakukan di dua negara, yaitu 

Belanda dan Indonesia. Di Belanda, penandatanganan akte 

Souvereniteitoverdracht dilakukan di Istana Dam, 

Amsterdam, sedangkan di Indonesia, penandatanganan 

dilakukan di bekas Istana Gubernur Jenderal, Jakarta. Di 

Amsterdam, pihak Kerajaan Belanda diwakili oleh Koningin 

(Ratu) Juliana dan pihak Indonesia diwakili oleh Perdana 

Menteri Drs. Moh. Hatta. Perwakilan di Indonesia, pihak 

Kerajaan Belanda diwakili oleh Hoge Vertegenwoordiger van 

de Kroon (Wakil Tinggi Mahkota) A. H. J. Lovink dan pihak 

Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Akte 

tersebut kemudian diterbitkan dalam tiga bahasa, yakni 

Belanda, Indonesia, dan Inggris. Pengakuan Kedaulatan di 

Belanda dihadiri pejabat tinggi Belanda dan koloninya. Pasca 

penandatanganan akte pengakuan kedaulatan, Ratu Juliana 

dan Perdana Menteri Hatta kemudian berpidato. 

 

Stuw. Adalah sebuah gerakan dari kelompok terpelajar Stuwgroep 

yang memiliki visi emansipasi terhadap masyarakat kolonial 
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Hindia Belanda. Nama “Stuw” diambil dari nama majalah 

yang mereka terbitkan, De Stuw. Anggotanya banyak berasal 

dari intelektual lulusan Universitas Leiden. Gerakan Stuw 

bukanlah gerakan politik praktis, tetapi cita-cita gerakan ini 

dapar dikatakan bernuansa politis. Gerakan Stuw juga 

mendorong pemerintah kolonial memajukan ekonomi rakyat 

wilayah jajahan dan mempererat solidaritas di antara seluruh 

golongan. Gerakan ini muncul sebagai reaksi dari sikap politik 

kaum konservatif Belanda, Vaderlandsche Club yang 

menginginkan keuntungan maksimal kolonialisme yang 

didapat dari wilayah jajahan. Meski terdapat perbedaan 

pendapat diantara keduanya mengenai status hubungan 

dalam relasi kolonial, namun mereka tetap menginginkan 

keterikatan antara wilayah jajahan dengan negara induk. 

Sejarah mencatat bahwa beberapa anggota Gerakan Stuw di 

kemudian hari menjadi lawan dari upaya kemerdekaan 

bangsa Indonesia, diantaranya adalah Hubertus Johannes van 

Mook, Jan Anne Jonkmann, dan Johann Logemann. 

 

Suara Tarbiyatul Islamiyah  (SUARTI).  Ialah sebuah surat kabar yang 

diterbitkan oleh Persatuan Tarbiyatul Islamiyah (PERTI) di 

Bukittinggi, Sumatera Barat. PERTI sendiri merupakan wadah 

bagi ulama kaum tua (tradisional) yang bertujuan untuk 

mempertahankan paham keagamaan ahlussunah waljamaah 

dari gerakan kaum muda (modernis). Oleh karena itu, surat 

kabar ini digunakan oleh PERTI sebagai sarana 
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penyebarluasan ide dan gagasan mereka tentang paham 

keagamaan. Ide dan gagasan yang terdapat dalam SUARTI di 

antaranya berupa tulisan tentang ajaran-ajaran Islam yang 

sesuai dengan mazhab Syafi’i. Selain itu, surat kabar yang 

pertama kali terbit pada 1937 ini juga dimanfaatkan sebagai 

alat komunikasi antara sesama anggota PERTI guna 

memperkukuh. Pada akhirnya, SUARTI berperan besar dalam 

mempertahankan orisinalitas pemahaman agama Islam di 

Sumatera Barat. 

 

Sudanso. Kantor studio radio di kabupaten. Kantor ini adalah satu-

satunya badan yang diizinkan Jepang untuk melakukan 

reparasi servis dan penyegelan radio. 

 

Sudiro. Adalah Wali Kota Jakarta periode 1953—1960. Pria kelahiran 

Yogyakarta pada 24 April 1911 ini dikenal sebagai sosok yang 

aktif, baik dalam organisasi maupun pemerintahan. Pada 

masa pendudukan Jepang, ia menjadi inspektur Sekolah 

Balatentara Jepang di Plaju, Palembang dan pernah bekerja di 

Jawa Hokokai Jakarta sebagai pemimpin Barisan Pelopor. 

Selain itu, ia juga pernah menjadi anggota KNIP, Residen, dan 

juga Wakil Residen. Karier Sudiro dalam pemerintahan, di 

awali dengan pengangkatannya sebagai Gubernur Sulawesi 

periode 1951—1953. Kemudian ia diangkat sebagai Walikota 

Jakarta periode 1953—1960. Ia membuat kebijakan 

pembagian wilayah Jakarta menjadi tiga kabupaten, yaitu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
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Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Kebijakan 

lainnya adalah pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun 

Kampung (RK) yang kemudian menjadi Rukun Warga (RW). 

 

Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito. Adalah aktivis pergerakan 

nasional, tokoh Kongres Perempuan Indonesia pada 1928, 

dan anggota BPUPKI. Ia lahir di Yogyakarta pada 28 Desember 

1907. Ayahnya, R. Sastrawecana, bekerja sebagai abdi dalem 

di keraton Yogyakarta pada masa pemerintahan Sultan 

Hamengku Buwono VII (bertakhta 1877—1920). Ibunya, R. 

Santapiyaga, bekerja sebagai juragan batik di Yogyakarta. 

Kedua orang tua Sukaptinah aktif mempelajari agama melalui 

organisasi Muhammadiyah. Sukaptinah memperoleh 

pendidikan dasar di Hollands Inlandsche School (HIS) 

Keputran pada pagi hari dan belajar di pengajian Aisyiyah, 

organisasi sayap Muhammadiyah untuk perempuan, pada 

sore hari. Setelah lulus HIS, ia melanjutkan pendidikan 

lanjutan dan atas di MULO dan Sekolah Guru Taman Siswa. Ia 

bergabung ke organisasi pemuda Jong Islamieten Bond 

selama masa pendidikan. Memasuki usia dewasa, ia menjadi 

guru dan menikah dengan Sunaryo Mangunpuspito yang juga 

aktivis pergerakan nasional. Namanya berubah jadi Nyonya 

Sunaryo Mangunpuspito. Pada Kongres Perempuan ke-4 

(1941), Ia mengusulkan agar Volksraad memasukkan bahasa 

Indonesia dalam pelajaran sekolah di HBS dan AMS. Ketika 

menjadi anggota BPUPKI, ia memperjuangan kesetaraan hak 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Pusat
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Rukun_Tetangga
https://id.wikipedia.org/wiki/Rukun_Warga
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perempuan dan pria dalam konstitusi (pasal 27 UUD 1945). Ia 

wafat pada 1991.  

 

Sukardjo Wiryopranoto. Adalah politisi Indonesia yang pernah 

menjabat di volksraad. Lahir di Desa Kasugihan, Kabupaten 

Kasugihan, Cilacap, pada 5 Juni 1903. Ia merupakan lulusan 

dari RIS. Sukario merupakan anggota Budi Utomo dan pernah 

menjadi ketua Budi Utomo cabang Malang. Pada tahun 1931, 

Sukardjo diangkat menjadi anggota volksraad (dewan rakyat), 

sebagai wakil dari Budi Utomo. Selain itu, Sukario juga pernah 

menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), kemudian menjadi Duta 

Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atas Republik Rakyat 

Cina (RRC) dan sekaligus merangkap sebagai Kepala 

Perwakilan Diplomatik pada Pemerintahan Republik Rakyat 

Mongolia, dan menjadi wakil tetap Indonesia di Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas untuk menyelesaikan 

permasalahan perebutan Irian Barat. 

 

Sukarni. Adalah salah satu pendiri Partai Murba. Pria kelahiran Blitar, 

14 Juli 1916 ini merupakan tokoh pejuang kemerdekaan 

Indonesia. Sukarni memulai pergerakannya dalam 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak ia berusia 14 

tahun. Saat itu ia menjadi anggota perhimpunan Indonesia 

muda. Sejak itu, ia berkembang menjadi pribadi yang kritis 

dan revolusioner. Sebagai anak muda yang militan, Sukarni 
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menjadi incaran tentara Belanda. Ia hendak ditangkap karena 

sikapnya yang membahayakan pemerintah kolonial. 

Meskipun sempat berhasil kabur, Sukarni akhirnya 

tertangkap sesaat sebelum Jepang masuk. Namun, ia 

dibebaskan pada masa pendudukan Jepang. Beberapa saat 

selanjutnya, Sukarni bersama Tan Malaka mendirikan Partai 

Murba dan ia pun terpilih sebagai ketua umum. Nama 

Sukarni sebagai pejuang terus melambung ketika ia menjadi 

pemimpin Asrama Pemuda di Menteng 31. Selanjutnya, pada 

akhir pendudukan Jepang, Sukarni terlibat dalam peristiwa 

Rengasdengklok yang mempercepat jalannya proklamasi 

kemerdekaan RI. Sukarni juga merupakan sosok penting 

dalam pembuatan teks proklamasi RI. 

 

Sukarno. Adalah proklamator kemerdekaan sekaligus presiden 

pertama Republik Indonesia. Sukarno mulai terlibat dalam 

aktivitas pergerakan nasional sedari usia yang masih belia. 

Selepas tamat dari HBS, Sukarno melanjutkan studi di 

Technische Hoogeschool (THS) Bandung mengambil jurusan 

Teknik Sipil. Bersama kawan-kawannya ia mendirikan 

Algemeene Studie Club yang digunakan sebagai wadah 

berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai kondisi terkini 

bangsa Indonesia dan bahkan dunia. Algemeene Studie Club 

(ASC) yang ia dirikan dengan cepat meraih simpati banyak 

orang dan aktivitasnya semakin luas daripada sekedar diskusi. 

Sukarno dan kawan-kawan mulai memikirkan perlunya 



NATION FORMATION (1900-1950) 

289 

 

dibentuk suatu organisasi yang lebih serius yang mengarah 

kepada gerakan politik. Kebutuhan didirikannya organisasi 

politik didasarkan atas pertimbangan keadaan sosial-politk 

Hindia pada saat itu. Sedari awal abad ke-20, organisasi-

organisasi modern bermunculan yang kemudian 

menginspirasi banyak orang untuk mendirikan organisasi 

serupa. Dalam hal ini, Sukarno banyak terinspirasi oleh 

gerakan Indische Partij yang berpsrinsip menolak kerjasama 

(nonkooperatif) dengan pemerintah kolonial. Prinsip 

nonkooperatif mulai dikenal di kalangan mahasiswa pada 

1923 ketika organisasi Perhimpoenan Indonesia di negeri 

Belanda menyatakan manifesto politiknya. Sukarno 

mengambil jalan nonkooperatif karena ia sadar bahwa rakyat 

Indonesia tak bisa selamanya terus menerus berada dalam 

kekuasaan kolonialisme. Gagasan Sukarno yang progresif 

mengenai pergerakan nasional banyak ia tulis dalam terbitan 

yang bernama ‘Indonesia Merdeka’. Pembicaraan yang paling 

pokok dalam terbitan itu berkisar soal persatuan nasional, 

penolakan kerja sama dengan pemerintah kolonial, 

sosialisme, dan kemerdekaan Indonesia. Sukarno dan kawan-

kawan akhirnya menerbitkan majalah bulanan sendiri yang 

diberi nama ‘Indonesia Moeda’. Pada 4 Juli 1927, Sukarno 

dan kawan-kawannya mendirikan Partai Nasional Indonesia 

(PNI) sebagai perwujudan dari kebutuhan didirikannya 

sebuah organisasi politik. Pada 17 Desember 1927 dibentuk 

front persatuan sebagai federasi organisasi nasionalis 
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bernama Permoefakatan Perhimoenan Politik Kebangsaan 

Indonesia (PPPKI). Perhimpunan ini terdiri dari semua 

organisasi nasionalis baik yang bercorak kooperatif maupun 

nonkooperatif. Pada 29 Desember 1929, hanya dua tahun 

setelah PNI berdiri, Sukarno dan beberapa pemimpin PNI lain 

ditangkap pemerintah dan diadili di landraad (pengadilan 

negeri) Bandung. Di pengadilan iniliah, ketika Sukarno diadili, 

ia membacakan pledoi (pidato pembelaan) yang kemudian 

sangat terkenal: Indonesie klaagt aan (Indonesia Menggugat). 

Sukarno kemudian dijatuhi hukuman empat tahun penjara 

pada 21 Desember 1930. Setahun kemudian, setelah 

mendapat grasi dari Gubernur Jenderal, Sukarno dibebaskan 

pada 31 Desember 1931. Sukarno kemudian dijatuhi 

hukuman empat tahun penjara pada 21 Desember 1930. 

Setahun kemudian, setelah mendapat grasi dari Gubernur 

Jenderal, Sukarno dibebaskan pada 31 Desember 1931. 

Pembebasan itu rupanya bersifat sementara saja bagi 

Sukarno. Akibat aktivitas politiknya yang dianggap oleh 

pemerintah kolonial makin membahayakan, ia ditangkap lagi 

pada 1 Agustus 1933. Bahkan kali ini tidak lewat jalur 

pengadilan. Gubernur Jenderal, yang mempunyai wewenang 

exhorbitante rechten untuk mengasingkan seseorang, 

memerintahkan agar Sukarno dibuang untuk waktu yang 

tidak ditentukan; awalnya ke Ende di Pulau Flores, kemudian 

ke Bengkulu. Delapan tahun setelah berada dalam 

pembuangan, Sukarno dibebaskan oleh tentara Jepang yang 
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menduduki Indonesia pada 1942. Setelah dibebaskan, ia 

memilih jalur kooperatif bersama Jepang yang menjanjikan 

kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Sukarno 

bersama Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan 

Republik Indonesia sekaligus menjadi Presiden dan Wakil 

Presiden Republik Indonesia yang pertama. Semasa menjabat 

sebagai presiden, ia menulis buku Di Bawah Bendera Revolusi 

yang mengisahkan dirinya memperjuangkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sukarno 

menjabat sebagai presiden Republik Indonesia hingga 1967, 

kemudia ia meninggal dunia pada 1970 dan dimakamkan di 

Blitar, Jawa Timur.  

 

Sukiman Wirjo Sanjojo. Adalah seorang tokoh Masyumi dan  mantan 

Perdana Menteri Indonesia yang memimpin Kabinet 

Sukiman. Laki-laki yang menjadi Perdana Menteri pada 27 

April 1951—3 April 1952 ini, lahir di Sewu, Solo pada 1898. Ia 

adalah adik dari tokoh pendiri Jong Java, yaitu Satiman 

Wirjosandjojo. Sukiman adalah seorang dokter lulusan 

STOVIA, yang kemudian melanjutkan pendidikan 

kesehatannya di Universitas Amsterdam. Dan ketika kembali 

ke Indonesia, ia memutuskan untuk membuka praktik dokter 

di Yogyakarta. Meskipun ia adalah seorang dokter, ia juga 

memiliki ketertarikan dengan isu-isu sosial, politik, dan 

kebudayaan. Dalam bidang politik, ia pernah bergabung 

dengan Partai Sarekat Islam (PSI) dan bertemu dengan HOS 
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Cokroaminoto dan Haji Agus Salim. Kemudian bersama 

dengan Haji Agus Salim, ia mengubah partai tersebut menjadi 

Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Sukiman yang bercita-

cita ingin mendirikan partai politik Islam yang besar dan 

berpengaruh, pada 1930 memutuskan keluar dari PSII dan 

mendirikan partai baru bersama dengan Surjopranoto, yaitu 

Partai Islam Indonesia (Parii), yang bertahan sampai dengan 

1935. Sebelum menjadi Perdana Menteri Indonesia yang ke-

6, ia pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada 

masa pemerintahan Presiden Sukarno. Mantan Perdana 

Menteri ini wafat pada 1974. 

 

Sukiman Wirjosandjojo, Dr. Perdana Menteri Indonesia keenam yang 

menjabat pada 27 April 1951–3 April 1952. Ia adalah seorang 

tokoh perjuangan yang berasal dari Masyumi. Lahir di 

Surakarta, Jawa Tengah pada 1989. 

 

Sulaiman Ar Rasuly. Adalah ulama yang tersohor di Minangkabau dan 

pendiriPersatuan Tarbiyah Islam(Perti). Ia tidak hanya 

seorang ulama, tetapi juga seorang pembesar negara yang 

memiliki jasa terhadap Indonesia. Syekh kelahiran 1871 ini 

pernah menuntut ilmu di Mekkah. Berbekal ilmu yang ia 

dapat di negeri Arab, ia pun membuka majelis pengajaran di 

Bukit Tinggi. Kemudian, bersama dengan temannya ia 

mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Perti 

merupakan organisasi massa Islam nasional yang ikut 
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berjuang di kancah politik dengan bergabung dalam GAPI 

yang turut mendukung aksi Indonesia Berparlemen dan 

memberikan konsepsi kenegaraan kepada Komisi Visman. 

Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, Syekh Sulaiman 

yang merupakan seorang anggota Konstituante dari Perti 

terpilih sebagai ketua sidang pertama badan Konstituante.  

 

Sultan Syarif Kasim II. Sultan Syarif Kasim II adalah seorang 

pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Syarif Kasim 

II dinobatkan sebagai sultan kerajaan Siak Indrapura pada 13 

Maret 1915 dengan gelar Sultan Asyaidis Syarif Kasim Sani 

Abdul Jalil Syaifuddin. Tidak lama setelah proklamasi 

kemerdekaan ia segera menghubungi Sukarno dan 

menyatakan bahwa Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah 

Indonesia dan dia menyumbangkan sebagian besar harta 

kekayaannya sejumlah 13 juta gulden untuk pemerintah 

republik. Ia bersama Sultan Serdang berusaha membujuk 

raja-raja di Sumatra Timur lainnya untuk turut memihak 

kepada Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Sultan 

Syarif Kasim II, Kerajaan siak menjadi ancaman bagi 

pemerintah Hindia belanda. Karena secara terang-terangan 

Sultan Syarif Kasim II menunjukkan penentangannya kepada 

penjajah. Syarif Kasim adalah sultan yang menaruh perhatian 

terhadap dunia pendidikan. Ia mendirikan HIS dan sekolah 

berbahasa Melayu untuk semua kalangan. Ia juga mendirikan 

sekolah khusus agama Islam yang khusus untuk laki-laki yang 
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bernama Taufiqiah Al-Hasyimiah. Semasa pendudukan 

Jepang Syarif Kasim II dengan tegas menolak rakyatnya untuk 

dijadikan sebagai tenaga Romusha. lahir di Siak Sri Indra 

Pura-Riau pada 1 Desember 1893 dan wafat pada 23 April 

1968 di Rumbai, Pekanbaru-Riau pada usia 74 tahun. 

 

Sumatra Hōkōkai. Perhimpunan kebaktian Sumatra. Diketuai oleh 

Mohammad Sjafei, badan yang dibentuk pada 1944 ini 

merupakan penasihat tetap gubernur Jepang di Sumatra. 

 

Sumatra Thawalib. Merupakan sebuah sekolah aliran kaum muda 

(modernis) pertama yang terletak diwilayah Padang Panjang. 

Sekolah ini didirikan pada 15 Januari 1919 oleh Syekh Ibrahim 

Musa Parabek bersama dengan Syekh H. Abdul Karim 

Amarullah dan Zainuddin Labay El Yunisy, yang dikenal 

sebagai para kaum reformis dan moderat Minangkabau. 

Melalui sekolah ini, para pendirinya ingin memadukan antara 

model pendidikan Islam dengan model pendidikan modern. 

Sumatra Thawalib dapat dikatakan sebagai penerus dari 

perguruan agama tradisional, yang bernama ‘Surau 

Djembatan Besi’. Ciri yang menonjol dari sekolah ini sistem 

halaqah (guru dikelilingi murid dengan sistem duduk bersila), 

diganti dengan sistem duduk di atas kursi dan ada meja tulis 

di hadapan murid, sedangkan guru harus berdiri dihadapan 

murid, sehingga guru dapat bebas bergerak. Begitupun 

dengan ruang belajar mengajar pun berubah. Jika di surau, 
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hanya terdapat sebuah ruang, maka di sekolah ini, para siswa 

belajar di dalam ruangan yang berbentuk bangunan segi 

empat, seperti halnya kelas-kelas yang ada di sekolah-sekolah 

modern. Selain itu, di sekolah ini para ulama memberi 

kebebasan kepada siswanya dalam hal berpakaian, tetapi 

dengan syarat masih sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, 

siswa-siswa sekolah ini diwajibkan untuk menguasai bahasa 

Arab, agar mereka dapat lebih mudah untuk mempelajari 

sumber-sumber Islam. Dan juga buku-buku pelajaran yang 

digunakan pun berasal dari Mesir, seperti untuk mata 

pelajaran ilmu bumi dan sejarah.  

 

Sumera. Perhitungan (tarikh) Jepang. Digunakan di Jawa sejak 29 

April 1942. 

 

Sumpah Pemuda. Adalah sebuah pertemuan penting yang 

melibatkan organisasi-organisasi kaum pemuda pada masa 

Hindia Belanda yang menghasilkan tiga butir sumpah pada 28 

Oktober 1928. Sumpah Pemuda lahir sebagai simbol dan 

wujud nyata atas upaya untuk menyatukan seluruh pemuda 

Indonesia dalam semangat dan tujuan yang sama yaitu 

persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Sebelum didirikannya 

Budi Utomo, perjuangan di Indonesia masih bersifat 

kedaerahan. Pada 1915-an sebagian besar organisasi pemuda 

yang lahir juga masih bersifat kedaerahan seperti diantaranya 

Jong Java, Jong Soematranen Bond, Jong Islamieten Bond, 
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Jong Batak, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Sekar 

Roekoen dan Pemoeda Kaoem Betawi. Hal ini berubah 

setelah Kongres Pemuda I dilaksanakan, tercetus organisasi 

pemuda baru bernama Perhimpunan Pelajar Pelajar 

Indonesia (PPPI) yang anggotanya tidak hanya terdiri atas 

pelajar dari daerah tertentu namun  pelajar dari seluruh 

Indonesia. Sumpah Pemuda lahir sebagai salah satu hasil dari 

Kongres Pemuda II yang dilaksanakan dari 26 sampai 28 

Oktober 1928. Kongres Pemuda adalah wadah berkumpulnya 

para pemuda-pemudi seluruh Indonesia dan didirikan dengan 

tujuan untuk memajukan semangat persatuan dan untuk 

mempererat hubungan antara pemuda-pemudi seluruh 

Indonesia. Naskah Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad 

Yamin dalam selembar surat yang ia berikan kepada sang 

ketua kongres, Soegondo. Sebelum naskah Sumpah Pemuda 

dibacakan dalam sesi penutup Kongres Pemuda kedua 

tersebut, terlebih dahulu lagu Indonesia Raya karya Wage 

Rudolf Supratman diperdengarkan secara instrumental tanpa 

lirik dengan biola.  Dua tahun sebelum dilaksanakannya 

Kongres Pemuda II, di Jakarta telah terlebih dahulu 

dilaksanakan Kongres Pemuda I pada 30 April—2 Mei 1926. 

Dalam kongres diputuskan bahwa akan diadakan kongres 

lanjutan yaitu Kongres Pemuda II dengan Soegondo 

Djojopuspito dari Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia 

(PPPI) sebagai ketuanya. Penggagas dari Kongres Pemuda II 

ini adalah PPPI yang beranggotakan pelajar-pelajar dari 
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seluruh Indonesia. Atas usul dari PPPI-lah Kongres Pemuda II 

ini dilaksanakan di tiga tempat. Kongres yang pertama 

dilaksanakan di Gedung Katholieke Jongenlingen Bondo(KJB) 

di Lapangan Banteng pada 27 Oktober 1928. Kongres yang 

kedua dilaksanakan pada keesokan harinya yaitu pada 

Minggu, 28 Oktober 1928 di Gedung Oost-Java Bioscoop dan 

kongres terakhir ditutup di Gedung Indonesische 

Clubgebouw. Gedung Indonesische Clubgebouw ini menurut 

sejarahnya merupakan rumah milik seorang Tionghoa 

bernama Sie Kong Liong, yang kerap disewa menjadi tempat 

tinggal oleh para pelajar School tot Opleiding van Inlandsche 

Artsen (STOVIA) dan Rechtsschool. Kemudian sejak tahun 

1927, gedung ini sering digunakan sebagai tempat untuk 

melakukan kegiatan pergerakan para pemuda, termasuk 

Sumpah Pemuda.  Panitia dari Kongres Pemuda diketuai oleh 

Soegondo Djojopuspito dari PPPI dengan diwakili oleh R. M. 

Djoko Marsaid dari Jong Java. Mereka dibantu oleh seorang 

sekretaris, yaitu Mohammad Yamin dari Jong Sumatranen 

Bond dan seorang bendahara, yaitu Amir Sjarifuddin dari Jong 

Bataks Bond. Selain itu juga terdapat lima pembantu kongres 

yaitu Djohan Mohammad Tjai dari Jong Islamieten Bond, R. 

Katja Soengkana dari Pemoeda Indonesia, Scnduk dari Jong 

Celebes, Johanes Leimena dari Jong Ambon dan Rochjani 

Soe’oed dari Pemoeda Kaoem Betawi. Pembacaan teks 

Sumpah Pemuda ini diikuti tujuh puluh satu peserta, dan 

diantaranya terdapat orang-orang dari media massa. Selain 
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itu terdapat juga orang-orang yang memegang jabatan 

seperti Van der Plaas yang merupakan salah seorang 

pemerintah Belanda yaitu, Amir yang merupakan salah satu 

staff dinas Hindia-Belanda, Sjahrial yang merupakan 

Penasihat untuk Urusan Bumiputra, serta Soekowati dan 

Sujono yang merupakan anggota Volksraad. Selain itu, 

terdapat juga empat orang Tionghoa dari Golongan Timur 

Asing, yaitu Kwee Thiam Hong, Oey Kay Siang, John Lauw 

Tjoan Hok dan Tjio Djien Kwie sebagai peninjau Kongres 

Pemuda. Pada akhir Kongres Pemuda II, dibacakanlah hasil 

perumusan dari kongres yang sudah dilakukan dan kemudian 

oleh para pemuda yang hadir disebut sebagai Sumpah Setia. 

Di rumusan tersebut terdapat tiga ikrar yang kini disebut 

sebagai Sumpah Pemuda.Pertama, kami putra dan putri 

Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah 

Indonesia;kedua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku 

berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; ketiga, kami putra 

dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa 

Indoensia. Sumpah Pemuda lahir sebagai simbol dan wujud 

nyata atas upaya untuk menyatukan seluruh pemuda 

Indonesia dalam semangat dan tujuan yang sama yaitu 

kemerdekaan Indonesia. 

 

Sunario Sastrowardoyo. Adalah salah satu tokoh pergerakan nasional 

yang menjadi pelopor Sumpah Pemuda. Pria kelahiran 28 

Agustus 1902 ini merupakan anak dari seorang birokrat di 
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Uteran. Hal ini membuatnya mudah untuk mengakses 

pendidikan. Sunario yang gemar belajar itu menempuh 

pendidikannya hingga mendapat gelar Meester in de Rechten 

dari Universitas Leiden tahun 1925. Begitu kembali ke tanah 

air, Sunario menjadi pengacara. Selain itu, ia juga aktif dalam 

sejumlah kegiatan kepemudaan. Selang tiga tahun kemudian, 

ia terpilih sebagai penasihat panitia Kongres Pemuda II yang 

melahirkan Sumpah Pemuda. Saat itu ia membuat sebuah 

makalah berjudul Pergerakan Pemudan dan Persatuan 

Indonesia. Sejak itu nama Sunario melesat karena pemikiran-

pemikirannya yang modern dan maju. Pasca Kemerdekaan 

Indonesia, ia dipercaya untuk memegang jabatan Menlu, 

Dubes, hingga Rektor. 

 

Sunario. Adalah aktivis pergerakan nasional, mantan Menteri Luar 

Negeri Indonesia (1 Agustus 1953—12 Agustus 1955), dan 

seorang diplomat. Nama lengkapnya adalah Sunario 

Sastrowardoyo. Sunario merupakan kakak kandung dari 

Subagio Sastrowardoyo, sastrawan dan ahli sastra terkenal 

yang juga menjadi ayah Dian Sastrowardoyo, artis tersohor 

Indonesia era 2000-an sampai sekarang. MR atau Meester in 

de Rechten mengacu pada gelar kesarjanaan untuk bidang 

hukum selama masa kolonial.  Sunario lahir pada 28 Agustus 

1902 di Madiun, Jawa Timur. Keluarganya berlatar belakang 

priyayi pamong praja. Ayah Sunario bernama Sutejo 

Sastrowardoyo dan bekerja sebagai wedana di Uteran, kota 



KAMUS SEJARAH INDONESIA 

JILID I 

 

300 

 

yang terletak di antara Madiun dan Ponorogo. Ibu Sunario 

bernama Sutejo Sastrowardoyo dan mempunyai 14 anak dari 

hasil pernikahannya dengan Sutejo. Sunario adalah anak 

pertama dari pasangan tersebut. Sunario memulai 

pendidikannya di Froberschool, sekolah taman kanak-kanak, 

di Madiun. Di kota yang sama pula, ia menempuh pendidikan 

dasar di Europeesche Lagere School (ELS), sekolah dasar yang 

berbahasa pengantar Belanda. Lulus dari ELS, Ia melanjutkan 

jenjang sekolah menengah pertama di MULO. Ia hanya 

setahun bersekolah di MULO karena memutuskan pindah ke 

Jakarta untuk bersekolah di Rechtschool (Sekolah Hukum) 

pada 1917. Ia mempelajari hukum dan berusaha 

memperdalam bahasa Perancis di sekolah tersebut. Di luar 

sekolah, Ia menghabiskan waktunya dengan masuk organisasi 

kepemudaan bernama Jong Java dan bergaul dengan remaja 

pelajar dari pelosok Hindia Belanda. Kelompok remaja ini 

rutin menggelar diskusi tentang kondisi masyarakat Hindia 

Belanda. Setamat dari Rechtschool, Sunario pergi ke negeri 

Belanda untuk kuliah hukum di Universitas Leiden. Ia berhasil 

memperoleh gelar Meester in de Rechten pada 1925. 

Sebelum pulang ke Hindia Belanda pada 1926, Sunario 

sempat aktif berkegiatan di organisasi Perhimpunan 

Indonesia (PI) dan bertugas sebagai sekretaris II. Sunario, 

bersama tokoh-tokoh terkenal PI lainnya seperti Mohammad 

Hatta dan Sukiman Wiryosanjoyo, mengeluarkan Manifesto 

Perhimpunan Indonesia pada 1925. Manifesto ini memuat 
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asas, tujuan, dan cara berjuang PI untuk mencapai Indonesia 

merdeka. Cara berjuang PI ialah menolak bekerja sama 

dengan Pemerintah Kolonial. Cara PI ini juga diterapkan oleh 

Sunario di tanah kelahirannya. Ketika kembali ke Hindia 

Belanda, Sunario masuk ke organisasi Partai Nasional 

Indonesia (PNI) dan Jong Indonesia. Ia meyakini bahwa 

persatuan seluruh elemen pergerakan nasional akan 

memperkuat upaya mencapai Indonesia merdeka. Ia 

memperjuangkan keyakinannya ini dalam organisasi tempat 

beliau bergabung dan organisasi yang beliau dirikan seperti 

Indonesische Padvinder Organisatie, organisasi kepanduan di 

Batavia. Buah dari upayanya meyakinkan kelompok lain 

bahwa persatuan itu penting adalah Sumpah Pemuda 1928. 

Ia mempunyai peran dalam peristiwa tersebut, yaitu masuk 

dalam kepanitiaan Kongres Pemuda Indonesia II yang 

berlangsung pada 27—28 Oktober 1928 dan menghasilkan 

Sumpah Pemuda. Perannya adalah memberikan petunjuk dan 

nasihat perihal pentingnya persatuan antar pemuda dan 

organisasinya. Gagasannya dikemukakan lewat makalah 

berjudul “Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia” 

dalam sidang Kongres Pemuda Indonesia II. Selepas peristiwa 

Sumpah Pemuda, Sunario merantau ke luar Jawa selama 

rentang 1931—1940. Tempat perantauannya ada dua, yaitu 

Medan di Sumatera Utara dan Ujung Pandang di Sulawesi 

Selatan. Ia membantu pendirian sekolah Taman Siswa. 

Pendirian sekolah itu bertujuan untuk menanamkan 
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semangat kebangsaan dan kemerdekaan ke benak pelajar 

bumiputera. Saat bersamaan, Pemerintah Kolonial mulai 

gencar merazia, menginterogasi, dan menangkap aktivis PNI 

di seluruh Indonesia, termasuk di Medan. Sunario pernah 

diinterogasi polisi, tapi tak sampai ditangkap. Menjelang 

pendudukan tentara Jepang di Hindia Belanda, Sunario 

kembali ke Jawa dan menjadi komisaris Partai Indonesia Raya 

(Parindra). Saat Jepang menduduki Jawa pada 1942, ia 

mengubah haluannya, dari tak bekerja sama dengan 

pemerintah menjadi bersedia bekerja sama dengan 

pemerintah. Di luar tugas formalnyasebagai pegawai tinggi di 

Departemen Kehakiman, ia berkali-kali memberi pemuda 

pelajaran tata negara dan politik di asrama Angkatan Baru 

Indonesia di Jalan Menteng 31, Jakarta. Selepas kemerdekaan 

Indonesia, ia lebih aktif di bidang diplomasi dan akademisi. Ia 

wafat di Jakarta pada 18 Mei 1997. 

 

Sunaryo Mangunpuspito. Adalah pendiri Persatuan Wanita Indonesia 

(Perwari). Istri dari Sunaryo Mangunpuspito ini lahir di 

Yogyakarta pada 28 Desember 1907, dan memiliki nama lahir 

Sukaptinah. Sejak muda, ia aktif dalam gerakan kebangsaan 

dan juga pengembangan organisasi wanita. Selain itu, ia 

adalah anggota dari organisasi Jong Islamieten Bonddan juga 

menjabat sebagai Ketua II Jong Islamieten Bond Dames 

Afdeeling (JIBDA). Di organisasi ini ia banyak membahas 

tentang isu-isu peranan wanita dalam Islam, masyarakat, dan 
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juga pemberian kesempatan belajar bagi anak-anak 

perempuan. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi 

ketua organisasi Fujinkai, dan setelah Proklamasi 

Kemerdekan, ia membubarkannya, karena dianggap sebagai 

organisasi bentukan Jepang. Atas dasar inilah kemudian ia 

mempelopori pendirian organisasi wanita, yaitu Persatuan 

Wanita Indonesia (Perwari). 

 

Supeno. Adalah seorang Menteri Pembangunan dan Pemuda pada 

masa Kabinet Hatta. Iamerupakan sosok yang dikenal sebagai 

Menteri Gerilya. Namanya memang kurang begitu dikenal, 

seperti tokoh-tokoh Indonesia lainnya. Supeno lahir pada 12 

Juni 1916. Ia adalah putra dari seorang pegawai Stasiun 

Kereta Api Tegal yang bernama Soemarno. Supeno 

merupakan tamatan dari Recht Hogeschool (Sekolah Tinggi 

Hukum) di Jakarta. Ketika pemerintahan Kabinet Hatta 

sedang berlangsung, terjadi Agresi Militer Belanda II, yang 

menyerang dan menduduki Yogyakarta, yang ketika itu 

menjadi ibu kota negara. Presiden dan Wakil Presiden, serta 

beberapa menteri ditangkap dan diasingkan ke luar Jawa. 

Sedangkan Supeno dan beberapa menteri lainnya berhasil 

melarikan diri dan bergabung dengan Angkatan Perang dalam 

perlawanan gerilya. Dalam perang gerilya tersebut, Menteri 

Supeno gugur, karena tewas tertembak ketika sedang mandi 

di sebuah pancuran. 
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Supriyadi. Adalah tentara PETA Blitar yang melakukan perlawanan 

terhadap Jepang. Iadilahirkan pada Jumat, 13 April 1923 di 

Trenggalek, Jawa Timur. Pada masa pendudukan Jepang, 

Supriyadi aktif mengikuti Latihan Pemuda atau Seinendoyo. 

Selama berlatih di Seinendoyo, Supriyadi mendapatkan 

latihan dan gemblengan sebagai calon prajurit PETA. Hingga 

pada akhirnya, Supriyadi masuk dan bergabung ke dalam 

PETA. Di sana, Supriyadi bergaul dengan pemuda-pemuda 

Indonesia yang berasal dari suku-suku berbeda. Sejak itu ia 

menyadari bahwa rakyat Indonesia telah tertipu oleh 

propaganda-propaganda dan semboyan Jepang. Setelah 

mengetahui keadaan yang sebenarnya, ia bersama anggota 

PETA Blitar melakukan perlawanan dan menyerang tentara 

Jepang pada 14 Februari 1945 dini hari. Meskipun serangan 

itu gagal, nama Supriyadi telah melambung tinggi sebagai 

sosok pemberani. Oleh karena itu, setelah Indonesia 

merdeka, Presiden Sukarno menunjuk Supriyadi sebagai 

Menteri Keamanan Rakyat. Dalam kenyataannya, Supriyadi 

tidak datang saat hendak dilantik sebab sejak itu ia 

menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. 

 

Surastri Karma Trimurti. Adalah seorang tokoh pers nasional. Ia lahir 

pada 11 Mei 1912 di Solo.Sewaktu masih muda, ia pernah 

menempuh pendidikan di Noormal School dan AMS di 

Surakarta. Kemudian di usia yang ke-41, S. K. Trimurti 

melanjutkan pendidikannya di Jurusan Ekonomi di sebuah 
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perguruan tinggi yang kini dikenal sebagai Universitas 

Indonesia (UI). S. K. Trimurti dikenal sebagai tokoh 

perempuan yang berperan penting dalam perjuangan 

Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Wanita ini 

memulai kariernya sebagai guru SD, namun pada akhirnya ia 

memilih berkarier di bidang jurnalistik. Melalui profesi 

barunya ini S. K. Trimurti dikenal sebagai wartawan kritis 

yang antikolonial. Oleh karena itu, S. K. Trimurti dipercaya 

rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada 

penguasa kolonial yang telah membuat kebijakan merugikan. 

Aspirasi-aspirasi dari rakyat itu ia buat dalam tulisan-tulisan 

yang nantinya diterbitkan oleh surat kabar, seperti Pesat, 

Genderang, Bedung, dan Pikiran Rakyat. Setelah Indonesia 

merdeka, S. K. Trimurti  masih tetap menulis namun tak 

melulu tentang politik. Ia berpendapat bahwa saat itu 

Indonesia sudah tidak terjajah meskipun negara demokratis 

yang ia impikan belum sepenuhnya terwujud.  

 

Sutan Kasayangan. Adalah pelopor kesadaran kebangsaan yang 

mendasari pendirian organisasi Perhimpunan Mahasiswa 

(Indische Vereeniging). Ia lahir pada 30 Oktober 1874 di 

Batunadua, Padang Sidempuan. Ia adalah lulusan 

Kweekschool (Sekolah Guru) di Padang Sidempuan dan 

mengajar di Simapilapil. Kemudian ia memutuskan untuk 

melanjutkan pendidikannya ke Belanda. Di Belanda, ia 

menjadi pelajar pribumi pertama di luar negeri yang mulai 
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berbicara mengenai kesadaran kebangsaan, yang kemudian 

mendasari pendirian organisasi mahasiswa pada 25 Oktober 

1908, yang bernama Indische Vereeniging (Perhimpunan 

Indonesia). Organisasi ini adalah wadah bagi pelajar 

Indonesia yang menuntut ilmu di luar negeri, yang menjadi 

cikal bakal dari terbentuknya Perhimpunan Pelajar Indonesia 

(PPI). Selain dikenal sebagai guru, ia juga aktif dalam dunia 

pers dan menulis buku. Sutan Kasayangan adalah orang 

Indonesia pertama yang karya bukunya diterbitkan di luar 

negeri. 

 

Sutan Takdir Alisjahbana.  Filusuf, penyair dan novelis kelahiran 

Sumatra Utara. Lulusan sarjana hukum di Batavia. Bekerja di 

Balai Poestaka sebelum akhirnya  bersama Amir Hamzah dan 

Armijn Pane mendirikan majalah Poedjangga Baroe. Sutan 

Takdir memiliki peran penting dalam mengembangkan 

bahasa Indonesia sebagai alat bantu untuk penggunaan 

intelektual yang canggih. 

 

Sutinah, R. A.. Adalah salah satu pendiri organisasi wanita Poetri 

Mardika. R. A. Sutinah bernama lengkap Raden Ayoe 

Soetinah Djojopranoto (dalam ejaan baru: Raden Ayu Sutinah 

Joyopranoto). R. A. Sutinah mendirikan Poetri Mardika 

bersama beberapa rekannya, yakni Tengku Theresia 

Sabaroedin, Rr. Roekmini, dan Sadikoen Tondokoesoemo. R. 

A. Soetinah lulus dari Sekolah Guru Bandung dan aktif 
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mengajar di lembaga Sekolah Kartini Jakarta. Pekerjaannya 

pada masa itu juga termasuk memberikan les privat dan ia 

juga menjadi salah satu anggota Boedi Oetomo cabang 

Jakarta. Pendirian organisasi pergerakan kaum wanita Poetri 

Mardika ini pada dasarnya telah dipikirkan pada 1908 dalam 

rapat-rapat Boedi Oetomo, namun baru terealisasi pada 1912 

berupa suatu organisasi utuh bernama Poetri Mardika.  

 

Sutomo, dr. Adalah salah satu tokoh pendiri Boedi Oetomo. Ia 

dilahirkan di Desa Ngepeh, Kabupaten Nganjuk pada 30 Juli 

1988.  Sebetulnya, nama beliau ketika lahir adalah Suntoro, 

akan tetapi ketika akan memasuki sekolah rendah Belanda 

(ELS)  namanya diganti dengan nama Sutomo. Sutomo 

memasuki sekolah kedokteran STOVIA pada 1903. Pada masa 

inilah dia tampil sebagai penggerak  utama berdirinya Budi 

Utomo pada Mei 1908. Selama masa pembentukan Budi 

Utomo, Sutomo melihat bahwa persatuan merupakan suatu 

alat penting yang dapat memperkenalkan suatu perubahan 

bagi masyarakat jajahan. Sutomo lah yang mengogarnisasi 

pelajar-pelajar STOVIA untuk bergabung dengan Budi Utomo. 

Setelah menderita sakit keras karena kanker hati, Sutomo 

meninggal dunia pada 30 Mei 1938. 

 

Suwadji Prawirohardjo. Merupakan salah satu tokoh pergerakan 

nasional yang menjadi ketua Indonesia Moeda yang pertama. 

Ia lulusan perguruan tinggi kedokteran pertama di Hindia-
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Belanda. Sejak berkuliah, Suwadji dikenal sebagai sosok yang 

aktif dalam sejumlah kegiatan pemuda. Dengan demikian, 

ketika ada usaha menggabungkan perkumpulan-

perkumpulan pemuda ke dalam satu wadah yang bernama 

Indonesia Moeda, nama Suwadji terpilih sebagai Ketua IM 

yang pertama. Setelah Indonesia merdeka, Suwadji mengabdi 

sebagai dokter sekaligus kepala di sebuah rumah sakit di 

Samarinda. Saat itu, Indonesia masih berjuang untuk 

mempertahankan kemerdekaannya dari rongrongan Belanda. 

Oleh karena itu, nama Suwadji terpilih sebagai pemimpin 

gerakan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di tanah 

Samarinda. Sebab ia telah dikenal sebagai seorang nasionalis 

intelek yang berpendidikan tinggi. 

 

Suwarni Pringgodigdo. Adalah seorang tokoh perempuan pendiri 

organisasi Istri Sedar. Organisasi ini merupakan organisasi 

perempuan radikal pada awal 1930-an. Ia merupakan istri 

dari A. K. Pringgodigdo, meskipun pada akhirnya kemudian 

mereka bercerai dan Pringgodigdo. Suwarni dikenal sebagai 

sosok yang berwatak keras, tetapi ia sangat peduli dengan 

perempuan-perempuan di sekitarnya, yang masih belum 

memperoleh hak-haknya sebagai perempuan. Hal itulah yang 

kemudian mendorongnya untuk bersuara lantang dan juga 

membantu para perempuan mendapatkan hak-haknya. 

Selain itu, Suwarni merupakan tokoh perempuan yang sangat 

menentang poligami, karena baginya poligami adalah hal 
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nista dan juga merendahkan perempuan, baginya Indonesia 

tidak akan mendapatkan kemerdekaan yang sempurna jika 

rakyatnya menyukai poligami. 

 

Suwiryo. Adalah nama Wali Kota pertama Jakarta yang dilantik pada 

17 Februari 1950. Pria kelahiran Wonogiri, 17 Februari 1903 

ini pernah belajar di Recht Hooge School Batavia. Ia memulai 

kariernya di Centraal Kantoor voor de Statistiek. Setelah itu, 

pekerjaannya selalu berubah-ubah. Pekerjaan sebagai guru 

sekolah hingga pemimpin majalah pernah ia geluti. Di masa 

muda, Suwiryo dikenal sebagai sosok yang giat dan aktif 

dalam berorganisasi. Organisasi yang ia ikuti di antaranya, 

yaitu perhimpunan pemuda Jong Java¸ Putera, dan Jawa 

Hokokai. Setelah proklamasi dikumandangkan, Suwiryo 

menjadi sosok penting dalam mempertahankan 

Kemerdekaan Indonesia. Namanya juga tercatat sebagai 

salah satu pihak yang tertangkap saat Agresi Militer I 

Belanda. Suwiryo yang merupakan politikus PNI juga 

dikenang sebagai wakil perdana menteri dalam Kabinet 

Sukiman-Suwirjo. 

 

Suyatin Kartowijono. Adalah seorang aktivis perempuan yang 

terkenal dengan gagasan tentang pembebasan perempuan 

dan pendiri dari organisasi PoetriIndonesia. Lahir pada 7 Mei 

1907 di Desa Kalimenur, Wates, Yogyakarta, istri dari 

Poediarso Kartowijono ini adalah lulusan Kweekschool 
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(Sekolah Guru). Pemikiran-pemikirannya banyak terinspirasi 

dari buku yang berisi tulisan-tulisan Kartini, Habis Gelap 

Terbitlah Terang. Di usia 15 tahun, ia bergabung dengan Jong 

Java, dan mulai menyusun gagasan persatuan. Pada 1926 

bersama dengan rekan-rekannya, ia mendirikan organisasi 

bernama Poetri Indonesia, yaitu sebuah organisasi yang 

diperuntukan bagi guru perempuan. Kemudian pada 22 

Desember 1928, ia menjadi pelopor penyelenggaraan 

Kongres Perempuan Indonesia. Setelah Kemerdekaan 

Indonesia, ia ikut serta dalam pendirian Persatuan Wanita 

Republik Indonesia (Perwari) dan juga terpilih menjadi Ketua 

Badan Federasi Kongres Wanita Indonesia. 

 

Syaikh Surkati. Adalah ulama besar asal Sudan yang mendirikan 

Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Ia dilahirkan pada kisaran 

tahun 1875 dari keluarga cendekiawan muslim. Hal inilah 

yang melatarbelakangi kecerdasasan Syaikh Surkati. Sejak 

kecil ia sudah dibimbing oleh orang tuanya untuk menghafal 

Alquran. Ketika beranjak dewasa, ia pergi ke Madinah dan 

mekkah untuk memperdalam ilmu agamanya. Selama tinggal 

di Mekkah, ia aktif menjalin hubungan dengan sejumlah 

ulama-ulama di Mesir. Ulama-ulama di Mesir itu pernah 

memintanya untuk menjadi guru di sekolah Jamiat Khair 

Hindia-Belanda. Oleh karena itu, sejak 1911, ia menetap di 

wilayah Nusantara dan kemudian menyebarkan ide-ide baru 

dalam lingkungan masyrakat Islam di Hindia-Belanda. Ia juga 
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diangkat sebagai pengawas sekolah-sekolah Jamiat Khair di 

Jakarta dan Bogor. Tiga tahun kemudian, Syaikh Surkati 

mengundurkan diri karena adanya perbedaan prinsip dengan 

Jamiat Khair dan kemudian mendirikan Madrasah Al-Irsyad 

Al-Islamiyyah, sebuah sekolah yang memasukkan ilmu-ilmu 

umum dan ilmu-ilmu keIslaman.  Dalam keseharian, Syaikh 

Surkati dikenal sebagai seorang muslim yang baik dan juga 

seorang pembaharu pemikiran Islam di Hindia-Belanda. 

Selain itu, ia tidak hanya dikenal sebagai seorang tokoh 

pembaharu muslim, tetapi ia juga dikenal sebagai seorang 

muslim yang membimbing perjuangan golongan Islam di 

Nusantara untuk menghadapi penjajahan Belanda. Hal ini 

dibuktikan dari banyaknya tokoh-tokoh nasionalis yang 

belajar agama langsung dari Syaikh Surkati bahkan tokoh-

tokoh tersebut menjadikan Syaikh Surkati sebagai guru 

spiritual mereka. 

 

Syaikh Thaher Djalaluddin. Adalah ulama pembaharu dari 

Bukittinggi, Sumatera Barat dan pendiri Majalah Al-Imam 

yang berisi gagasannya tentang pembaharuan Islam di 

Sumatera Barat pada awal abad ke-20. Thaher lahir pada 7 

November 1869. Ayah Thaher bernama Tuanku Muhammad 

Tjangkin, putra Tuanku Djalaluddin atau Tuanku Sami yang 

memiliki garis keturunan dengan salah seorang ulama Paderi 

di Sumatera Barat. Thaher mempelajari Islam di Mekkah pada 

1880. Setelah lima belas tahun belajar di Mekkah, Ia pergi ke 
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Universitas al-Azhar untuk mempelajari astronomi. Di 

universitas ini, ia bersentuhan dengan gagasan pembaharuan 

Islam Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Pada 1906, Ia 

mendirikan Majalah Al-Imam di Singapura untuk mengajak 

umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan modern seperti 

matematika, fisika, sejarah, dan geografi. Gagasan 

Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Thaher mengenai 

pembaharuan Islam muncul di Al-Imam. Majalah ini tersebar 

ke pelosok Asia Tenggara yang berbahasa Melayu, wilayah 

Sumatera Barat, Jawa, dan Kalimantan. Selain itu, majalah ini 

membawa budaya cetak ke kalangan Islam dan menyerang 

praktek keberagamaan ulama tradisional.  

 

Syishintai. Barisan Pelopor yang dibentuk pada 25 September 1944 

sebagai realisasi dari sidang ke-3 Cuo Sangi In Mei 1944. 

Suatu organisasi (pemuda) milisi yang berada langsung di 

bawah tokoh-tokoh bangsa Indonesia dalam Jawa Hōkōkai 

(Perhimpunan Jawa). Organisasinya disusun mirip organisasi 

militer. Pada tingkat pimpinan pusat dibentuk Cuo Honbu 

(markas besar Pusat) dibawah pimpinan Ir. Sukarno, sebagai 

Cuo Sorengo taico, dengan tiga orang wakil ketua (Sorengo 

Fukutaico) yaitu R.P. Soeroso, Otto Iskandar Dinata dan dr. 

Buntaran Martoatmodjo. Di Setiap daerah residensi Barisan 

Pelopor dibawah Fuku Syucokan (wakil Residen) dan 

seterusnya sesuai dengan hirarkhi pemerintahan, pejabat 

pemerintahan merangkap sebagai ketua. 
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Syōbōtai. Barisan Pencegah Kebakaran di Jawa. Dibentuk 

berdasarkan Osamu Seirei (undang-undang yang dikeluarkan 

oleh Panglima Tentara Keenam Belas, tentara pendudukan 

Jepang.) No. 11 tahun 2603 tanggal 26 April 1943. Barisan ini 

dibawah supervisi Markas Besar Kepolisian (Keisatusyo) 

daerah kekuasaannya. 

 

Syonan Gomu Kumia. Badan yang bertugas mengkoordinasikan 

semua hasil perkebunan di Sumatra. Jawatan ini kemudian 

dibubarkan pada 1944 dan digantikan oleh Badan Pengurus 

Pertanian. 

 

-T- 

 

Tadashi Meda. Perwira Angkatan Laut Jepang yang pernah bertugas 

sebagai atase Angkatan Laut di Belanda dan mengumpulkan 

bahan intelejen selama kunjungannya misi Konbajashi di 

Batavia pada Oktober 1940. Pada Agustus 1945, ia diangkat 

menjadi kepala Kaigun Bukanfu (Kantor penghubung 

Angkatan Laut Tentara ke-16 Jepang di Jawa. Berdasarkan 

Janji Koiso untuk memerdekakan Indonesia, Maeda 

mendirikan Asrama Indonesia Merdeka untuk 

mempersiapkan kader muda bagi Indonesia merdeka. Bahkan 

ia beberapa kali melakukan intervensi untuk mencegah 

Keimpetai bersikap keras terhadap aktivitas yang dianggap 

subversif di kalangan kaum nasionalis yang berada di bawah 
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payung organisasi Bukanfu. Ia juga memberikan dukungan 

dana dari kas Angkatan Laut bagi beberapa perjalanan 

muhibh yang dilakukan oleh Sukarno dan Hatta ke berbagai 

wilayah Indonesia. Maeda adalah orang Jepang pertama yang 

menginformasikan penyerahan tanpa syarat Jepang kepada 

Sukarno dan Hatta. Ia juga berperan dalam menyediakan 

rumah untuk dijadikan tempat pembuatan teks proklamasi 

sekaligus perlindungan dari sikap tidak bersahabat 

pemerintah angkatan Darat yang memilih menjaga status quo 

hingga kedatangan Sekutu di Indonesia. Sikap pro-Indonesia 

ini membuat Maeda ditangkap oleh Sekutu pada 1946 dan 

ditahan selama setahun sebelum ia dikembalikan ke Jepang 

pada 1947. Pada 1976, pemerintah Indonesia 

menganugerahkan bintang Jasa Nararya atas jasa-jasanya 

dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. 

 

Takeyari. Bambu runcing mula-mula sebagai alat latihan para 

pemuda (seinendan) kemudian berubah menjadi senjata dan 

simbol perlawanan pemuda Indonesia terhadap penjajah 

pada masa revolusi. 

 

Tamzil. Adalah Menteri Muda Luar Negeri RI dalam Kabinet Amir 

Sjarifuddin I dan II. Ia lahir di Sumatera Barat pada 21 Mei 

1908. Ia sosok yang nasionalis dan juga memiliki intelektual 

yang tinggi. Sejak muda terbiasa membaca buku-buku 

bertema sosial-politik rupanya mendorong Tamzil untuk 
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terjun ke dunia politik. Hal ini kemudian membuatnya dikenal 

sebagai seorang politisi yang piawai dan juga diplomat 

Indonesia. Berdasarkan riwayat hidupnya, dari 3 Juli 1947 

hingga 29 Januari 1948, dirinya tercatat sebagai Menteri 

Muda Luar Negeri RI dalam Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II 

(di masa sekarang jabatan ini dikenal sebagai wakil menteri). 

Selain itu, pemerintah pernah mempercayakan Tamzil untuk 

menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia 

untuk Prancis dari 1960—1966. 

 

Tan Eng Hoa. Adalah seorang ahli hukum dan cendekiawan asal 

Tionghoa yang lahir di Semarang pada 1907. Pada masa 

pendudukan Jepang, ia bersama dengan tiga orang tokoh 

Tionghoa lainnya menjadi bagian dari 62 anggota BPUPKI. Ia 

dikenal sebagai orang yang aktif berorganisasi dan memiliki 

ilmu hukum yang baik, karena latar belakangnya yang adalah 

lulusan Rechts Hogeschool (Sekolah Tinggi Hukum). Sebagai 

seorang lulusan Sekolah Tinggi Hukum, ia memberikan 

banyak kontribusi dalam menyusun pasal-pasal Undang-

Undang Dasar. Salah satu usulannya adalah Pasal 27 ayat 3, 

“Hukum yang menetapkan kemerdekaan berserikat, 

berkumpul, dan sebagainya”, yang kemudian dijadikan 

sebagai pasal tersendiri dan menjadi cikal bakal Pasal 28 UUD 

1945 tentang Kebebasan Berserikat. 
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Tengku Muhammad Daud Beureuh. Atau akrab disapa Daud Beureuh 

adalah pemimpin Persatuan Ulama Seluruh Aceh yang pernah 

bertentangan dengan pemerintah Republik Indonesia. Ia 

dilahirkan pada 17 September 1899 di Kabupaten Pidie. Pria 

yang lahir dan besar di tanah rencong ini sejak kecil 

menyaksikan kedukaan rakyat Aceh saat pendudukan 

Belanda. Ia sendiri pun merasakan dampak dari pendudukan 

Belanda di Aceh, yakni ia dan teman-teman sebayanya 

terhalang untuk mendapatkan pendidikan formal. Namun, ia 

beruntung karena masih dapat mempelajari ilmu agama 

secara mendalam. Seiring bertambahnya usia, ia semakin 

menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, Daud Beureuh yang 

memiliki sikap militan mencoba bangkit untuk menyingkirkan 

praktik kolonialisme dan imperialisme bangsa asing di Aceh. 

Dalam upayanya itu, ia memiliki gagasan modernisme Islam, 

yakni membangun secara utuh dengan meletakkan Islam 

dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, Daud 

Beureuh mulai memimpin sebuah gerakan baru di Aceh 

bersama dengan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).  

Bersama PUSA, Daud Beureuh tidak hanya 

mengangkat senjata dan memimpin perlawanan untuk 

mengusir Belanda, tetapi juga mendorong sejumlah 

kemajuan bagi kehidupan rakyat Aceh. Secara tidak langsung, 

Daud Beureuh telah mendorong kemajuan bagi Indonesia 

dan mempercepat Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ia 

mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) di bawah 
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kepemimpinan Kartosoewirjo. Latar belakang dari 

tindakannya tersebut adalah karena kekecewaannya 

terhadap Pemerintah RI yang melebur Provinsi Aceh ke dalam 

Provinsi Sumatera Utara.  

 

Tentara Kanjeng Nabi Muhammad (TKNM). Ialah sebuah gerakan 

umat Islam yang lahir karena adanya penghinaan terhadap 

Nabi Muhammad. Sebelumnya, surat kabar Djawi Hisworo 

yang bermarkas di Surakarta memuat artikel kontroversial 

bertajuk Pertjakapan Marto dan Djojo. Salah satu kalimat 

yang berbunyi “Goesti Kanjeng Nabi Rasul itu minum ciu 

A.V.H dan minum opium...,” menimbulkan reaksi umat Islam 

di sejumlah daerah, terutama umat Islam yang berada di 

Surabaya dan sekitarnya. Oleh karena itu, Tjokroaminoto 

selaku Ketua SI mengadakan pertemuan akbar dengan umat 

Islam yang dilaksanakan di Surabaya tanggal 6 Februari 1918. 

Sejak saat itulah, TKNM berdiri dan bertekad untuk 

menyatukan kekuatan agar dapat membawa pemimpin 

redaksi Djawi Hisworoke ke pengadilan. Adapun tujuan lain 

dari TKNM ialah mempertahankan kehormatan Islam, Nabi 

Muhammad, serta umat Islam. 

 

Teuku Muhammad Hasan. Adalah Gubernur Sumatera yang pertama. 

Ia juga merupakan seorang pejuang kemerdekaan dan 

pahlawan nasional. Ia memiliki darah bangsawan dari 

ayahnya, Teuku Bintara Pineung Ibrahim, seorang Ulee 
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Balang (bangsawan) di Pidie. Ia lahir pada 4 April 1906 di 

Sigli, Aceh, dengan nama Teuku Sarong. Teuku M. Hasan 

adalah lulusan Rechts Hooge School (Sekolah Tinggi Hukum) 

di Batavia, yang kemudian melanjutkan pendidikannya di 

Universitas Leiden, Belanda dan lulus pada 1933 dengan gelar 

Meester in de Rechten (Mr.).  

Ketika belajar di Belanda, ia pernah bergabung 

dengan organisasi mahasiswa, yaitu Perhimpunan Indonesia. 

Setelah kembali dari Belanda, ia mulai fokus dalam bidang 

pendidikan dan agama. Dalam bidang pendidikan ia 

mempelopori pendirian organisasi Atjehsche Studiefonds 

(Dana Pelajar Aceh), yang memiliki tujuan untuk membantu 

anak-anak Aceh yang cerdas tetapi tidak mampu untuk 

bersekolah dan juga mendirikan Perguruan Taman Siswa 

pada 11 Juli 1937 di Kutaraja. Menjelang Kemerdekaan 

Indonesia, pada 7 Agustus 1945, ia ditunjuk untuk menjadi 

anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

yang diketuai oleh Sukarno. Dan kemudian setelah 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pada 22 Agustus 1945, 

Teuku M. Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera 

pertama. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil 

Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), 

Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan juga Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan. 
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The Pearl of Orient (Mutiara dari Timur). Julukan yang diberikan 

untuk kota Batavia oleh para pelayar dan pedagang Eropa 

yang datang ke Batavia pada abad ke-16. 

 

Thomas Stamford Raffles. Adalah Gubernur Jenderal di Hindia-

Belanda sejak 1811 hingga 1816. Ia adalah pria kelahiran 

Jamaika, 6 Juli 1781. Ia mengawali karier sebagai seorang 

pegawai di East India Company (EIC) yang bermarkas di 

London. Perusahaan tempat ia bekerja merupakan 

perusahaan dagang yang separuh modalnya milik pemerintah 

dan berperan banyak dalam penaklukan Inggris di luar negeri. 

Pada 1805, ia dikirim ke Pulau Penang untuk bekerja di 

bagian administrasi EIC. Kemudian ia diangkat menjadi 

Gubernur Jenderal di Hindia-Belanda. Masa jabatan Raffles 

tergolong singkat, namun pria pecinta ilmu pengetahuan itu 

memiliki sejumlah kontribusi bagi wilayah Nusantara yang 

masih dapat dilihat sampai sekarang. Di antaranya ialah buku 

The History of Java, sebuah buku karya Raffles yang berkisah 

tentang keadaan penduduk di Pulau Jawa, adat-istiadat, 

bahasa, agama, kondisi geografi, dan aspek-aspek lain yang 

menunjang kehidupan masyarakat Jawa saat itu. Selain itu, 

Raffles berjasa dalam penemuan Candi Borobudur tahun 

1814. Kala itu Raffles segera melakukan upaya penyelamatan 

dan pemugaran candi. Raffles juga merupakan penemu 

bunga padma raksasa atau Rafflesia Arnoldii dan juga sosok 

perintis Kebun Raya Bogor. Adapun kebijakan Raffles pada 
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masa penjajahannya di Pulau Jawa, di antaranya 

memberlakukan sistem landrent, penghapusan kerja paksa, 

memberlakukan sistem pemerintahan bercorak Barat, dan  

pemungutan pajak secara perorangan. 

 

Tiga Serangkai. sebutan untuk tiga tokoh Indische Partij yang terdiri 

dari E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Ki 

Hadjar Dewantara. 

 

Timorees Verbond. Adalah nama dari perkumpulan pemuda-pemuda 

Timor yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan 

Indonesia. Perkumpulan ini muncul hampir bersamaan 

dengan perkumpulan pemuda yang berasal dari daerah lain. 

Namun, Timorees Verbond yang mulai berdiri sejak 

September 1921 ini, memiliki tujuan untuk meningkatkan 

moral dan kerohanian orang-orang Timor, memajukan 

kesejahteraan dengan memberi bantuan apabila dibutuhkan 

masyarakat, serta memajukan anak-anak anggotanya. Selain 

itu, Timorees Verbond juga memiliki tujuan yang sama seperti 

perkumpulan pemuda di daerah lain, yakni bergerak demi 

mencapai kemerdekaan Indonesia. Dalam menggapai tujuan 

tersebut, perkumpulan orang Timor ini kerap melakukan 

pertemuan-pertemuan, surat-menyurat sembari bertukar 

informasi, dan menggalang dana untuk kepentingan bersama. 
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Tirtodanudja, R.. Adalah seorang tokoh pers bumiputra di zaman 

pemerintahan Hindia Belanda. R. Tirtodanudja menjadi salah 

satu pengurus surat kabar berbahasa Jawa yang bernama 

Sinar Djawa. Dalam susunan kepengurusan Sinar Djawa ini ia 

berperan sebagai salah satu redakturnya. Perusahaan yang 

menerbitkan surat kabar ini pada awalnya adalah Hoang Taij 

& Co.. R. Tirtodanudja menjadi pengurus Sinar Djawa 

bersama-sama dengan Mohammad Joesoef yang 

berkedudukan sebagai salah satu redaktur pertamanya. Sinar 

Djawa kemudian diambil alih oleh Sarekat Islam Semarang 

dengan cara pembelian usaha percetakannya. Sarekat Islam 

Semarang kemudian terus menggunakan nama Sinar Djawa 

untuk penerbitan selanjutnya hingga pada 1918, Sinar Djawa 

kemudian berganti nama menjadi Sinar Hindia dan terbit 

hingga 1924. Sejak 1924, Sinar Hindia kemudian digunakan 

sebagai saran penyebaran pemikiran Semaoen, seorang 

tokoh Sarekat Islam Merah yang mengusung paham 

komunisme.  

 

Tirtokusumo, Raden Tumenggung Ario.  Adalah salah satu pendiri 

organisasi Boedi Oetomo. Ario Tirtokusumo bukan hanya 

seorang pendiri dari organisasi modern pertama di Hindia-

Belanda tersebut, melainkan juga seorang Ketua Boedi 

Oetomo yang pertama. Pemilihan Ario Tirtokusumo sebagai 

Ketua Boedi Oetomo berasal dari sebuah pertimbangan yang 

matang. Hal ini terjadi karena Ario Tirtokusumo adalah 



KAMUS SEJARAH INDONESIA 

JILID I 

 

322 

 

seorang Bupati Karanganyar. Oleh karena itu, terpilihnya Ario 

Tirtokusuma sebagai ketua Boedi Oetomo diharapkan dapat 

memberikan kekuatan kepada organisasi tersebut sehingga 

dapat memberikan dampak positif dalam rangka menggalang 

keanggotaan dari Boedi Oetomo.  

 

Tjahaja, Surat Kabar. Surat kabar yang dterbitkan di Bandung selama 

masa pendudukan Jepang. Pemimpin umumnya adalah R. 

Otto Iskandardinata. Memiliki oplah 8000 eksemplar. 

 

Tjahja Timoer, Surat Kabar. Merupakan surat kabar berbahasa 

Melayu, yang pertama kali terbit di Malang. Surat kabar ini 

pertama kali terbit pada 1907, tetapi sumber lain 

mengatakan bahwa surat kabar ini terbit pada 1914. Tjahja 

Timoer terbit setiap hari  Senin, Rabu, dan Jumat, dengan 

harga langganan sebesar f. 2 per bulan. Surat kabar yang 

terdiri dari empat halaman seukuran majalah ini merupakan 

surat kabar khusus ekonomi, yang banyak menuliskan 

mengenai persaingan ekonomi antara kawasan Jawa Tengah 

dan Jawa Timur. khususnya daerah Pekalongan yang menjadi 

sentra batik yang paling ramai saat itu. Hal menarik dari surat 

kabar ini adalah tidak memuat gambar dalam bentuk foto, 

tetapi menggunakan sketsa gambar tangan. Selain itu, Tjahja 

Timoer juga menyoroti dengan kritis kegiatan para priyayi, 

mulai dari kegemaran mereka berjudi, sampai sikap apatis 

mereka terhadap rakyat. 
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Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Gubernur Jenderal terakhir 

Hindia-Belanda (1936–1942). Lahir di Groningen, 7 Maret 

1888. Ia adalah seorang pemimpin dan diplomat yang berasal 

dari keluarga bangsawan Groningen. Pada 1925 ia 

meneruskan ayahnya menjadi Commissaris van de Koningin 

(gubernur) di provinsi Groningen, Belanda. Lalu ia menjadi 

duta besar di Brusel pada 1936 dan langsung menjadi 

Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda. Pada masa pendudukan 

Jepang, ia tetap berada di Indonesia dan dimasukkan di kamp 

Jepang dan dibuang di Taiwan bersama panglima perang 

Hindia belanda, Jenderal Hein ter Poorten. Setelah Perang 

Dunia II usai, ia pulang ke Belanda dan menjadi diplomat di 

Paris. 

 

Tjipto Mangoenkoesoemo. Seorang dokter yang berperan dalam 

pendirian organisasi Boedi Oetomo pada Mei 1908. Ia adalah 

tokoh yang mengkritik feodalisme dan konservatifisme 

budaya tradisional Jawa. Ia mendorong Boedi Oetomo agar 

tidak hanya menfokuskan peranannya pada Jawa dan priyai 

saja. Pada Oktober 1909, Tjipto keluar dari Boedi Oetomo. 

Pada tahun 1911 ia berperan dalam pendirian Indische Partij. 

Ia dilahirkan pada 1886 di desa Pacangan, Jepara, Jawa 

Tengah. Ayahnya adalah kepala sekolah rakyat di Ambarawa. 

Ia menamatkan sekolahnya di STOVIA pada 28 Oktober 1905. 

Ia diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1928-
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1941 ke Banda Neira karena tuduhan terlibat pemberontakan 

Partai Komunis Indonesia (PKI) 1926-1927. 

 

Toejoean Rakjat, Surat Kabar. Surat kabar yang terdengar cukup 

asing namanya. Sumber-sumber mengenai surat kabar ini 

sangat sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada. Majalah 

Toejoean Rakjat diterbitkan oleh Amir Syarifuddin bersama 

dengan rekan-rekannya yang radikal, pada Oktober 1938. 

Toejoean Rakjat sebenarnya adalah sebuah bulletin bulanan 

mengenai politik yang cukup terkenal. Editor dari majalah ini 

adalah seorang wartawan Batak, yaitu A. M. Sipahoetar. 

Penerbitan majalah ini juga bukan hanya sekadar penerbitan 

majalah seperti pada umumnya, tetapi menjadi wadah bagi 

Amir dan rekan-rekannya, untuk memperlihatkan sikap 

antifasisnya yang terkenal kuat. 

 

Tokubentsu Keibotai. Pasukan Pengawal Istimewa atau unit elite 

Keibōdan. Pasukan ini terdiri dari para pemuda terpilih. 

 

Tokubetsu Shi. Istilah kotapraja istimewa pada zaman Jepang. Dalam 

konteks Indonesia mengacu pada Jakarta. 

 

Tomi Shudan. Tentara ke-25 Jepang yang dibentuk pada 5 Juli 1941 di 

bawah Markas Besar Umum Kekaisaran. Tentara ini terkenal 

karena berhasil menaklukan Malaya dan Singapura. Tentara 
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ke-25 ini kemudian bertugas sebagai garnisun penjaga 

wilayah pendudukan Malaya, Singapura dan Sumatra. 

 

Tonarigumi. Cikal-bakal Rukun Tetangga (RT). Secara resmi istilah ini 

diperkenalkan di Jawa pada Januari 1944. Dalam satu 

Tonarigumi biasanya terdiri dari 20 rumah tangga. 

Tonarigumi digunakan pemerintah pendudukan Jepang 

sebagai alat kontol di tingkat bawah. Setiap lima atau enam 

tonarigumi tergabung dalam Chokai (Rukun Kampung).  

 

Tragedi Junyo Maru. Taragedi maritim yang mengorbankan ribuan 

jiwa. Junyo maru adalah sebuah kapal barang Jepang yang 

ditugaskan untuk mengangkut 2.300 orang tawanan Belanda, 

Inggris, Amerika dan Australia, serta 4.200 orang romusha 

dari Jawa yang akan dipekerjakan di jalur kereta api Sumatra. 

Pada September 1944, dalam perjalanannya ke Sumatra, 

kapal tersebut ditorpedo oleh kapal selam Inggris yang tidak 

mengetahui isi kapal itu di perairan Samudra Hindia di 

sebelah barat daya Sumatra. Dari 6.500 penumpang non-

Jepang di kapal itu sekitar 5.650 mati tenggelam. 

 

Tri Koro Darmo. Merupakan organisasi gerakan pemuda yang 

pertama yang didirikan. Pendirian ini didasarkan atas 

kekecewaan para pemuda terhadap organisasi Budi Utomo, 

yang sejak kongres I lebih banyak dikendalikan oleh priyayi 

dan pegawai negeri. Organisasi ini didirikan pada 7 Maret 
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1915 di Jakarta dan diketuai oleh dr. R.Satiman 

Wiryosandjoyo. Tri Koro Dharmo memiliki tiga arti tujuan 

yang mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Tujuan dari organisasi 

ini adalah untuk mencapai Jawa-Raya, dengan cara 

memperkokoh rasa persatuan antara pemuda Jawa, Sunda, 

Madura, Bali dan Lombok. Tetapi beberapa waktu kemudian, 

karena tidak berkembang, nama organisasi ini diubah, 

berdasarkan kongres I yang diselenggarakan di Solo pada 12 

Juni 1918, nama Tri Koro Dharmo diubah menjadi Jong Java. 

 

Tumenggung Kusuma, R.M. Adalah salah satu tokoh penting di dalam 

dunia pers Indonesia. Ia pernah menjadi redaktur di surat 

kabar yang ia dirikan bersama beberapa rekannya, Pewarta 

Prijaji. Pada pertengahan abad ke-20, terjadi pembatasan 

media massa pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang 

kemudian mendorong munculnya upaya penerbitan pers 

yang diinisiasi oleh masyarakat pribumi. Sebagai salah 

seorang priyayi di Jawa, R.M. Tumenggung Kusuma memiliki 

kesempatan untuk memberikan gagasan-gagasan melalui 

media pers mengenai berbagai isu. Pada awalnya, ia 

merupakan seorang jurnalis di media milik Belanda dan 

Tionghoa. Setelah memiliki banyak pengalaman dalam dunia 

pers, kemudian ia menjadi redaktur di surat kabar yang ia 

dirikan bersama beberapa rekannya, Pewarta Prijaji. Di sini ia 

banyak menerbitkan gagasan pembaruan yang terkait dengan 

kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat pribumi. 
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Uleebalang (Hulubalang). Golongan bangsawan Aceh yang 

memimpin suatu wilayah setingkat kabupaten. 

 

-V- 

 

Vaderlandsche Club (VC). Adalah sebuah klub di Indonesia yang 

didirikan oleh orang-orang Belanda yang reaksioner dan 

sangat anti pribumi. Klub yang berdiri pada 1929 ini 

merupakan wadah bagi orang-orang Belanda untuk 

memprotes kebijakan politik etis, Gubernur Jenderal de 

Graef. Bagi pendirinya, Zentgraaff, VC merupakan sebuah 

usaha untuk mengingkari praktik politik etis. Klub ini juga 

berusaha untuk mendesak Pemerintah Belanda di Indonesia 

agar segera mengambil tindakan tegas terhadap PNI yang 

dianggap berbahaya karena membawa rakyat untuk 

memperoleh Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, VC 

dikenal sebagai suatu klub penentang segala upaya yang 

bertujuan untuk mengurangi dan mengakhiri dominasi orang 

Belanda di Indonesia. 

 

Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel (VSTP). Merupakan 

perserikatan buruh kereta api dan trem yang berdiri pada 

1908. Perserikatan buruh tersebut dikenal sebagai pelopor 

pergerakan buruh yang lebih modern di Hindia-Belanda. 
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Adapun VSTP diinisasi oleh dua tokoh sosialis Belanda yang 

bernama C. J. Hulshoff dan H.W. Dekker. Meskipun demikian, 

VSTP terbuka bagi buruh pribumi. Hal ini terjadi karena VSTP 

memosisikan buruh pribumi setara dengan buruh Eropa serta 

memiliki kepentingan dalam membela pegawai-pegawai 

pribumi yang melarat. Oleh karena itu, sejak 1914, banyak 

buruh pribumi bergabung dengan VSTP. Ada pun dalam garis 

perjuangannya, buruh yang tergabung dalam VSTP tercatat 

pernah melakukan pemogokan besar pada 1923. Pemogokan 

itu dilatarbelakangi oleh ditolaknya tuntutan-tuntutan para 

buruh VSTP dan ditangkapnya Semaoen selaku pimpinan  

VSTP. 

 

Visman, Dr. F.H. Ketua Komisi Visman bentukan Pemerintah Belanda 

pada 14 September 1940 yang bertugas untuk menyelidiki 

perubahan-perubahan hukum dan ketata negaraan. Komisi 

ini bernama Commissie tot bestudeering van staatschtelijke 

hervor-mingen. beranggotakan Mr. K.L.J. En-thoven, Dr. Mr. 

T.S.G. Mulia, Mr. Jr. Ong Swan Yoe, Mr. Supomo, dan Prof. Dr. 

W.P. Wertheim, sekretaris komisi adalah Mr. P. Eijssen dan 

mr. Abdul Gafar Pringgodigdo. Tujuan utama dari komisi ini 

untuk menghimpun keterangan penduduk mengenai 

perubahan tata negara. Pada 26 November 1940 GAPI 

(Gabungan Politik Indonesia) menyampaikan ketidakpuasaan 

atas hasil kerja Komisi Visman. Maka diselenggarakan 

pertemuan antar perwakilan GAPI dengan Komisi Visman. 
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GAPI menyampaikan memorandum mengenai susunan tata 

negara. GAPI menghimpun keterangan yang hasilnya yang 

menyetujui Indonesia berparlemen sebanyak 21.074 orang 

dan 246 perkumpulan politik, sedangkan Komite Parlemen 

Indoensia telah terbentu sebanyak 170 buah. 

 

Vrouwen Vereniging. Atau Perkumpulan Wanita, merupakan sebuah 

organisasi yang menjadi wadah bagi para wanita di masa 

kolonial Belanda. Pendirian ini didorong oleh adanya 

keprihatinan terhadap para perempuan yang diperlakukan 

dengan semena-mena, tidak dihargai, dan selalu dianggap 

sebagai kaum yang lemah. Vrouwen Vereninging kemudian 

mendorong munculnya organisasi-organisasi wanita lain, 

untuk bersama-sama mengangkat derajat wanita. Beberapa 

organisasi itu adalah Putri Merdika di Jakarta, Wanita Rukun 

Santoso di Malang, Maju Kemuliaan di Bandung, Budi Wanito 

di Solo, Kerajinan Amai Setia di Kota Gadang, Serikat Kaum 

Ibu Sumatera di Bukit Tinggi. Gorontalosche 

Mohammedaansche Vrouwenvereniging di Sulawesi Utara, 

Ina Tuni di Ambon, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat 

beberapa organisasi perempuan yang lebih besar, seperti 

Aisiyah (Muhammadiyah) dan Wanita Nahdlatul Ulama 

Muslimat. 
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-W- 

 

Wakaba. Sekolah Kepandaian Poetri yang diawasi ketat oleh 

pemerintah militer di seluruh Jawa. 

 

Wanita Nahdlatul Ulama Muslimat. Merupakan sebuah wadah 

khusus bagi perkumpulan perempuan Nahdlatul Ulama. 

Pendirian perkumpulan ini didorong oleh adanya 

keprihatinan terhadap nasib dan keadaan perempuan di 

masa itu, yang sering diperlakukan tidak adil dan selalu 

dianggap sebagai kaum yang lemah. Muktamar NU ke- 13, 

pada 1983 di Banten menjadi langkah awal munculnya 

gagasan pendirian perkumpulan ini. Dua tokoh perempuan, 

yaitu Ny. R Djuaesih dan Ny. Siti Sarah, tampil dengan 

lantang, menyuarakan mengenai urgensi kebangkitan 

perempuan dalam organisasi. Wanita Nahdlatul Ulama 

Muslimat, didirikan secara resmi pada saat dilaksanakannya 

Muktamar NU ke-16 di Purwokerto, pada 29 Maret 1946. 

Ketika resmi berdiri, organisasi ini diketuai oleh Nyai Chadijah 

Dahlan. Dalam perjalanannya, organisasi ini lebih 

memfokuskan diri pada isu-isu keperempuanan dan juga 

perjuangan hak-hak wanita. 

 

Wignjadisastra. Adalah tokoh di dalam komite Boemi Poetera yang 

berdiri pada kisaran tahun 1913. Salah satu tokoh terkemuka 

dalam komite ini ialah Wignjadisastra. Di Komite Boemi 
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Poetera, ia berperan sebagai bendahara. Selain itu, ia 

bersama teman-teman sekomite, seperti dr. Tjipto 

Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat aktif 

melakukan kritik dan menentang kekuasaan Belanda. Kritikan 

para kaum pergerakan nasional tersebut biasanya 

disampaikan melalui surat kabar. Oleh karena itu, 

Wignjadisastra beserta teman-temannya terdorong untuk 

menerbitkan surat kabar sendiri yang bernama Kaoem 

Moeda. Akibat surat kabar yang penuh kritikan itu, 

Pemerintah Belanda menangkap sejumlah tokoh Comite 

Boemi Poetera termasuk Wignjadisastra. Ia ditangkap karena 

kerap mempublikasikan aktivitas Comite Boemi Poetera 

dalam surat kabar Kaoem Moeda. 

 

Wilde Scholen Ordonantie. Merupakan sebuah peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1932, 

terkait dengan adanya pendirian sekolah-sekolah liar di 

Hindia Belanda. Tujuan dibuatnya Wilde Scholen Ordonantie 

adalah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan 

pendidikan, yang harus mendapat izin dari pemerintah dan 

pemerintah juga berhak mencabut izin tersebut, jika 

melanggar ketentuan yang berlaku. Selain mengatur 

mengenai penyelenggaraan pendidikan, peraturan ini juga 

diperuntukan bagi para guru yang mengajar. Para guru 

diwajibkan untuk membuat laporan kepada penguasa 

setempat. Dan apabila melanggar, mereka akan dikenakan 
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hukuman penjara selama delapan hari atau denda sebesar 25 

gulden. Hukuman lainnya adalah mereka dikenakan hukuman 

selama satu bulan atau denda sebesar 100 gulden,apabila 

yang bersangkutan tetap melakukan kegiatan mengajar. 

 

Wiranatakusumah, Raden Adipati Arian Muharam. Adalah Wali 

Negara (Presiden) Negara Pasundan pada 1948 hingga 1950. 

Terlahir di Bandung pada 1888, Raden Adipati Aria Muharam 

Wiranatakusumah merupakan anak dari seorang Bupati 

Bandung yang memerintah pada 1874 hingga 1893. Pada 

1920, R.A.A.M. Wiranatakusumah dilantik menjadi bupati di 

Kabupaten Bandung. Karena kecakapan yang dimilikinya 

dalam administrasi, ia diangkat menjadi Menteri Dalam 

Negeri Indonesia pada 1945 oleh Presiden Sukarno. Jabatan 

Ketua Dewan Pertimbangan Agung juga sempat diduduki oleh 

R.A.A.M. Wiranatakusumah, ketika menjabat, ia memberikan 

dukungan terhadap upaya kerja sama dengan Van Mook 

dalam perundingan dengan Indonesia. 

 

Woerjaningrat. Laki-laki kelahiran Surakarta, pada 12 Maret 1885 ini 

merupakan seorang keturunan bangsawan yang sangat 

berjasa dalam perintisan Kemerdekaan Indonesia. Ketika itu 

Belanda sedang berkuasa dan menjajah, dan itu kemudian 

menimbulkan rasa ketidaksukaan dari Woerjaningrat 

terhadap Belanda yang bersikap semena-mena. Woejaningrat 

dikenal sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan organisasi. Ia 



NATION FORMATION (1900-1950) 

333 

 

pernah bergabung dengan Boedi Oetomo dan menjadi Ketua 

Pengurus Besar Boedi Oetomo pada 1916 sampai 1935. 

Kemudian pada masa pendudukan Jepang, ketika 

dibentuknya BPUPKI, ia ditunjuk menjadi salah satu 

anggotanya. Dan setelah proklamasi kemerdekaan, ia 

diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung pada 

1945 sampai dengan 1950. Sampai akhir hayatnya, ia terus 

berkontribusi untuk bangsa dan negara, dalam berbagai 

bidang, seperti politik, pendidikan, sosial, dan budaya. 

 

Wongsonegoro, KMRT. adalah tokoh pemuda pada masa pergerakan 

dan anggota BPUPKI. Wongsonegoro lahir di Surakarta, Jawa 

Tengah pada 20 April 1897. Ia meraih gelar Meester in de 

Rechten (sarjana Hukum) dari sekolah hukum di Belanda 

pada 1924. Wongsonegoro aktif dalam organisasi Budi 

Utomo dan Jong Java. Pada kongres kedelapan Jong Java 

pada 29 Desember – 2 Januari 1926 menjadi ketua Jong Java. 

Selanjutnya, ia aktif dalam Kongres Pemuda I dan II. Pada 

masa persiapan kemerdekaan Indoensia, Wongsonegoro 

menjadi anggota BPUPKI mewakili daerah Surakarta. Setelah 

kemerdekaan, ia menjabat Gubernur Jawa Tengah (13 

Oktober 1945 – 1949) terlibat Pertempuran 5 Hari Semarang. 

Wongsonegoro menjabat sebagai menteri kehakiman pada 

masa Kabinet Natsir (Septeber 1950 – Maret 1951, Menteri 

Pendidikan Kabinet Soekiman (27 April 1951 – 3 September 

1952), dan Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Ali 
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Sastoamidjojo (Juli 1952 – Juli 1953).  Setelah kejatuhan 

Kabinet Ali Sastroamidjojo, Wongsonegoro mengundurkan 

diri dari dunia politik. Ia wafat pada 1978. 

 

-Y- 

 

Yaichiro, Sibata. Perwira Angkatan Laut Jepang di Indonesia, ia juga 

Panglima Armada Ekspedisi Selatan ke-2 sejak Januari 1945. 

Sibata adalah tokoh yang sangat menentang keras 

keberadaan organisasi-organsiasi politik di wilayah kekuasaan 

Angkatan Laut di Indonesia, sehingga semua organisasi yang 

berhaluan nasionalis dibatasi pergerakkannya. 

 

Yugeki tai. Kesatuan tentara Pembela Tanah Air yang bertugas 

sebagai gerilyawan. Kesatuan ini mendapat latihan khusus di 

Lembang (Bandung), Salatiga (Jawa Tengah), Nongkojajar, 

Petung Ombo (Malang). Ciri khas yang membedakannya 

dengan Peta regular, kesatuan ini berambut panjang (tidak 

digundul). Rata-rata beratribut (bukan pangkat) Shodanco. 

 

-Z- 

 

Zainal Arifin. Adalah Wakil Perdana Menteri II wakil NU pada Kabinet 

Ali Sastroamijoyo. Laki-laki berdarah Batak ini lahir di Barus, 

Tapanuli, Sumatera Utara pada 1909. Dengan latar belakang 

pesantren, ia memutuskan untuk pergi ke Jakarta dan bekerja 
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disana. Ia juga dikenal aktif berorganisasi dan bergabung 

dengan organisasi Nahdatul Ulama (NU) cabang Jakarta. 

Mulai saat itulah namanya mulai dikenal. Pada masa 

pendudukan Jepang di Indonesia, terjadi pembatasan 

organisasi Islam, yang ditandai dengan pembubaran MIAI 

pada Oktober 1943 oleh pemerintah pendudukan Jepang dan 

digantikan dengan. Majelis Syuro Muslimin Indonesia 

(Masyumi), yang merupakan sebuah organisasi gabungan dari 

perkumpulan-perkumpulan Islam, dengan Zainal Arifin yang 

menjadi Kepala Bagian Umum. Selain Masyumi, Zainal Arifin 

juga menjadi pemimpin dari salah satu organisasi bentukan 

Jepang, Hizbullah. Pasca pengakuan kedaulatan oleh Belanda, 

Zainal Arifin ditunjuk oleh Presiden Sukarno menjadi anggota 

DPRS sampai dengan Juli 1953. Dan ketika pemerintahan 

berada di bawah kekuasaan Kabinet Ali Sastroamijoyo, Zainal 

Arifin diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri II, sebagai 

wakil NU. 

 

Zainal Sabaruddin Nasution. Adalah seorang komandan Polisi 

Tentara Keamanan Rakyat Karesidenan Surabaya. Pria yang 

dikenal dengan Mayor Sabaruddin lahir di Kotaraja, Aceh, 

pada 1922. Sabaruddin berhasil menyelesaikan 

pendidikannya di sebuah Sekolah Menengah Pertama atau 

MULO. Setelah lulus dari sana, Sabaruddin berkarier sebagai 

jurutulis di kantor Kabupaten Sidoarjo dan sebagai pemegang 

buku suatu perkebunan tebu. Pria berdarah Sumatera ini pun 
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tercatat pernah tergabung dalam PETA. Karena memiliki 

pengalaman sebagai tentara pada masa penjajahan Jepang, 

usai proklamasi Sabaruddin diangkat sebagai komandan Polisi 

Tentara Keamanan Rakyat (PTKR) karesidenan Surabaya. 

Sejak saat itu Sabaruddin dikenal sebagai seseorang yang 

brutal. Ia pernah mendekam di penjara karena namanya 

tercatat sebagai pelaku utama kasus penculikan seorang 

Bendahara BKR Jawa Timur, yakni Mayjen Mohammad 

Mangoendiprodjo. Setelah bebas, Sabaruddin dipercaya 

untuk menumpas gerombolan periswtiwa PKI Madiun 1948 

namun yang terjadi adalah sebuah pembelotan. Ia justru 

malah tergabung dalam pasukan Tan Malaka. Sabaruddin pun 

menjadi buron hingga pada akhirnya ia ditangkap dan 

dieksekusi.  

 

Zainuddin Labay El Yunusy. Adalah salah satu ulama reformis 

terkemuka dari Kota Gadang yang mendirikan majalah Al 

Munir El Manar. Ia lahir di Kanagarian Bukit Surungan, 

Padangpanjang tahun 1890. Sewaktu kecil, ia dididik oleh 

ayahnya yang juga merupakan ulama ternama di Pandai 

Sikek, yakni Syaikh Muhammad Yunus. Selanjutnya, ia belajar 

ilmu agama dari seorang ulama di Padang Japang yang 

bernama Haji Abbas. Di sana, ia menjadi anak cerdas 

sehingga dipercaya sebagai guru bantu. Namun, kondisi itu 

tidak berlangsung lama sebab terjadi perselisihan antara dia 

dengan gurunya. Karena konflik itu, ia kembali ke tanah 



NATION FORMATION (1900-1950) 

337 

 

kelahirannya dan belajar ilmu agama dari Haji Abdul Karim 

Amrullah. Zainuddin di mata gurunya merupakan sosok yang 

luar biasa. Ia banyak belajar sendiri dari buku-buku karangan 

Mustafa Kamil. Ia bahkan sering melakukan surat-menyurat 

dengan tokoh kebangsaan Mesir tersebut. Sejak itu, telah 

diketahui bahwa Zainuddin memiliki tulisan dengan bahasa 

yang bagus dan tajam. Beberapa tahun kemudian, bakatnya 

berkembang sempurna seiring dengan profesi barunya, yakni 

seorang jurnalis. Ia mengawali kariernya sebagai penulis 

artikel di majalah Al Munir hingga berlanjut sampai ia 

menerbitkan majalah sendiri yang diberi nama Al Munir El 

Manar.  Melalui majalah-majalah yang ia kembangkan, 

Zainuddin telah berkontribusi dalam kemajuan umat dengan 

mengupas masalah agama Islam tidak dari satu sudut 

pandang mazhab . Pada akhir hayatnya, ia dikenang sebagai 

ulama yang tidak hanya berdakwah secara lisan, tetapi juga 

melalui tulisan-tulisan tajam di media cetak yang ia pimpin 

sendiri. 

 

Zainul Arifin, K.H. Tokoh NU yang aktif dalam Masjumi. Ia menduduki 

jabatan bagian umum dalam organisasi Masyumi. Ia pernah 

diangkat sebagai panglima Hizbullah untuk seluruh Indonesia. 

Zainul Arifin dilahirkan di Barus, Tapanuli, Sumatra Utara 

pada 1909.  
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Zyorei. Istilah pemerintah pendudukan Jepang untuk merujuk 

Peraturan daerah Ken dan Si. Kabupaten dan Kota adalah 

Badan Hukum yang boleh mengeluarkan peraturan sendiri 
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