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PENGANTAR EDITOR 

 

 

 Pertengan tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Purwakarta membuat Proyek 

Penelusuran Sejarah Purwakarta. Proyek berupa penelitian dan penulisan sejarah 

itu dilaksanakan oleh sebuah tim dari Dinas Pariwisata Kabupaten Purwakarta. 

 Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, penulis dalam kapasitas sebagai 

sejarawan profesional mendapat kepercayaan sebagai konsultan/pengarah 

kegiatan penelitian dan sebagai editor dalam penulisan laporan hasil penelitian.

 Perlu dikemukakan bahwa dalam kegiatan tersebut penulis berperan aktif 

melakukan pengolahan sumber dan menulis sebagian besar laporan hasil 

penelitian. Hal itu penulis lakukan atas permintaan tim, karena anggota tim 

menyadari bahwa mereka hanya pencinta sejarah (sejarawan amatir). 

 Atas kepercayaan itu, penulis ucapkan terima kasih. 

 Tulisan ini merupakan hasil revisi dari draft laporan hasil penelitian yang 

telah diseminarkan. Revisi dilakukan sepenuhnya oleh penulis dengan bantuan 

teknis dari anggota tim. 

 Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

 

 

Purwakarta, Januari 2004 

Penulis/Editor, 

ttd. 

Dr. A. Sobana Hardjasaputra, S.S., M.A. 
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ii

PENGANTAR PEMIMPIN PROYEK 

 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi atas rahmat dan 

karuniaNya, sehingga kami dapat melaksanakan amanah untuk menghasilkan 

sebuah karya dalam bentuk buku ini yang diberi judul Sejarah Purwakarta. Titik 

tolak penulisan buku sejarah ini adalah mengacu pada sebuah momentum 

diresmikannya nama Purwakarta sebagai ibukota baru Kabupaten Karawang, yang 

sebelumnya bernama Sindangkasih.. Peresmian itu terjadi pada tanggal 20 Juli 

1831 dengan surat keputusan dari pemerintah kolonial. 

Sebagai alasan yang menadasar dari penyusunan buku ini adalah untuk 

kebutuhan praktis pragmatis, yaitu agar Pemerintah Kabupaten Purwakarta 

memiliki dokumen tentang sejarah Purwakarta yang lengkap dan akurat. 

Dokumen itu diharapkan dapat djadikan sebagai bahan acuan untuk berbagai 

kepentingan, seperti pendidikan, penelitian, karya ilmiah, dan lain-lain. Bagi 

Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dokumen itu penting artinya sebagai salah 

satu bahan acuan dasar dalam menentukan kebijakan. 

Munculnya kontroversi tentang Hari Jadi Purwakarta, juga turut meng-

ilhami kami penyusunan buku ini. Selama kurang lebih satu tahun kami 

menelusuri berbagai tempat yang memiliki/menyimpan sumber data untuk 

memperoleh bukti-bukti sejarah yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan 

warga masyarakat Purwakarta akan kepastian hari jadi kotanya. Dalam hal ini 

kami menyadari bahwa buku sejarah ini masih terdapat beberapa kekurangan dan 

kelemahan, baik dalam bobot uraian maupun teknis penulisan. Hal itu mungkin 

terjadi karenan beberapa keterbatasan, baik yang menyangkut data, alokasi waktu 

penelitian, maupun minimnya pengalaman, karena pekerjaan ini merupakan 

pengalaman baru bagi kami. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari para 

pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan tulisan ini. 

Sehubungan dengan selesainya penyusunan buku ini, kami selaku 

penanggung jawab penulisan Sejarah Purwakrta, mengucapkan terima kasih 
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kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya baik langsung maupun  

tidak, sehingga penulisan buku Sejarah Purwakarta ini dapat dituntaskan. 

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan setinggi-tingginya kepada 

tim penyusun dan para nara sumber dibawah bimbingan Bapak Dr. A. Sobana 

Hardjasaputra, S.S., M.A., sejarawan senior pada Fakultas Sastra Universitas 

Padjadjaran, yang telah bekerja keras dalam melaksanakan tugasnya dengan 

penuh rasa tanggung jawab. 

Ucapan terimaksih kami sampaikan pula kepada para sesepuh, tokoh 

masyarakat, generasi muda dan wakil-wakil masyarakat kota Purwakarta lainnya, 

yang telah memberikan perhatian dan masukan kepada kami, sehingga penelitian 

dan penyusunan buku Sejarah Purwakarta berjalan dengan baik dan cukup lancar. 

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati kami persembahkan buku ini 

kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta khusunya dan warga masyarakat 

Purwakarta pada umumnya, dengan harapan semoga karya ini memiliki arti dan 

manfaaat sebagai bahan acuan bagi pengembangan kota Purwakarta yang kita 

cintai. 

 

 

Purwakarta, Januari 2004 

Pemimpin Proyek/Ketua Tim, 
 
ttd. 
 
Drs. Maman Rosama KM, M.M. 
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SAMBUTAN 

BUPATI PURWAKARTA 

 

Assalamualaikum w.w. 

 Seiring rasa syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-

Nya, saya merasa lega dengan selesainya penelusuran data sejarah Kabupaten 

Purwakarta yang sekarang telah terwujud dalam bentuk buku Sejarah 

Purwakarta. Dengan terbitnya buku ini berarti perjalanan sejarah Purwakarta dari 

saat kelahirannya hingga tahun 1998, telah dapat didokumentasikan dalam satu 

kesatuan. 

 Penulisan buku Sejarah Purwakarta memang sejalan dengan program 

pemerintah kabupaten dalam menciptakan suasana kota Purwakarta yang 

“Wibawa Karta Raharja”. Untuk mencapai tujuan itu, maka masyarakat 

Purwakarta seyogyanya memahami sejarah kotanya sendiri, sebagai bahan acuan 

dalam membangun kehidupan di masa kini dan untuk menciptakan kehidupan 

yang lebih baik di masa yang akan datang. 

 Sesungguhnya sejarah mengandung pelajaran yang sangat berharga untuk 

dipetik maknanya. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan agar Sejarah 

Purwakarta terus ditulis secara berkesinambungan. Nampaknya masih banyak hal 

lain yang perlu mendapat perhatian kita bersama, seperti cerita rakyat, nama-nama 

makanan khas Purwakarta, toponimi (asal-usul nama tempat), dan sebagainya. 

Apabila hal seperti itu didokumentasikan dengan baik, tentu buku Sejarah 
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Purwakarta ini akan menjadi lebih lengkap, dan akan memperkaya sejarah 

Purwakarta itu sendiri secara keseluruhan. 

 Akhirnya, atan nama Pemerintah Kabupaten Purwakarta, saya ucapkan 

terima kasih dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim 

Penelusuran Data Sejarah Kabupaten Purwakarta atas prestasi kerjanya, sehingga 

buku ini terwujud. 

 Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya 

kepada kita sekalian. Amiin. 

 Wassalamualaikum w.w. 

 

 

 

Purwakarta,    April 2004 

BUPATI PURWAKARTA 

 

 

 DRS. H. LILY HAMBALI HASAN 



 

 
���������	�
�������

iii 

SAMBUTAN 

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 

 

 

Assalamualaikum w.w. 

 Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Illahi Robbi atas segala 

rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, saya menyambut gembira 

terbitnya buku Sejarah Purwakarta. Dengan terbitnya buku ini berarti kita telah 

memiliki dokumen yang lengkap dan akurat tentang perjalanan sejarah 

Purwakarta, yang selama ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Purwakarta. 

 Sejarah Purwakarta yang telah tersusun dalam bentuk buku, diharapkan 

dapat menjadi sumber informasi dan salah satu acuan dasar, khususnya bagi para 

pengelola kota Purwakarta dalam menyusun program-program pembangunan. 

Buku ini merupakan tolok ukur, sampai sejauh mana perkembangan kota 

Purwakarta dari waktu ke waktu ditinjau dari berbagai aspek kehidupan. 

 Arti penting lain dari buku ini adalah sebagai warisan berharga bagi 

generasi penerus, baik aparat pemerintah maupun warga masyarakat. Dengan 

menyimak dokumen sejarah, maka generasi penerus tidak kehilangan jejak 

tentang keberadaan generasi sebelumnya. Dengan kata lain, buku ini merupakan 

sarana informasi yang dapat menjembatani pemerintah kabupaten dengan 

warganya. 
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iv

 Atas nama warga masyarakat Purwakarta, saya mengharapkan agar 

penelitian dan penulisan sejarah Purwakarta tidak cukup sampai di sini. Tahapan-

tahapan berikutnya sebagai upaya untuk menyempurnakan buku ini agar terus 

dilakukan. Selain sejarah Purwakarta secara global, juga perlu didokumentasikan 

secara khusus dan lebih lengkap, misalnya mengenai sejarah perjuangan rakyat 

Purwakarta/kepahlawanan, sejarah kebudayaan, dan sebagainya. 

 Semoga segala upaya kita untuk membangun Purwakarta yang “Wibawa 

Karta Raharja” berjalan dengan lancar, serta senantiasa mendapat ridho Allah 

SWT. 

 Amiin. 

 Wassalamaualaikum w.w. 

 

 

 Purwakarta,    April 2004 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

             KABUPATEN PURWAKARTA 

Ketua, 

 

 
H. BISRI HARJOKO, S.H. 

SAMBUTAN 

BUPATI PURWAKARTA 

 

Assalamualaikum w.w. 
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 Seiring rasa syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-

Nya, saya merasa lega dengan selesainya penelusuran data sejarah Kabupaten 

Purwakarta yang sekarang telah terwujud dalam bentuk buku Sejarah 

Purwakarta. Dengan terbitnya buku ini berarti perjalanan sejarah Purwakarta dari 

saat kelahirannya hingga tahun 1998, telah dapat didokumentasikan dalam satu 

kesatuan. 

 Penulisan buku Sejarah Purwakarta memang sejalan dengan program 

pemerintah kabupaten dalam menciptakan suasana kota Purwakarta yang 

“Wibawa Karta Raharja”. Untuk mencapai tujuan itu, maka masyarakat 

Purwakarta seyogyanya memahami sejarah kotanya sendiri, sebagai bahan acuan 

dalam membangun kehidupan di masa kini dan untuk menciptakan kehidupan 

yang lebih baik di masa yang akan datang. 

 Sesungguhnya sejarah mengandung pelajaran yang sangat berharga untuk 

dipetik maknanya. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan agar Sejarah 

Purwakarta terus ditulis secara berkesinambungan. Nampaknya masih banyak hal 

lain yang perlu mendapat perhatian kita bersama, seperti cerita rakyat, nama-nama 

makanan khas Purwakarta, toponimi (asal-usul nama tempat), dan sebagainya. 

Apabila hal seperti itu didokumentasikan dengan baik, tentu buku Sejarah 

Purwakarta ini akan menjadi lebih lengkap, dan akan memperkaya sejarah 

Purwakarta itu sendiri secara keseluruhan. 

 Akhirnya, atan nama Pemerintah Kabupaten Purwakarta, saya ucapkan 

terima kasih dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim 
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Penelusuran Data Sejarah Kabupaten Purwakarta atas prestasi kerjanya, sehingga 

buku ini terwujud. 

 Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya 

kepada kita sekalian. Amiin. 

 Wassalamualaikum w.w. 

 

 

 

Purwakarta,    April 2004 

BUPATI PURWAKARTA 

 

 

 DRS. H. LILY HAMBALI HASAN 
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SAMBUTAN 

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 

 

 

Assalamualaikum w.w. 

 Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Illahi Robbi atas segala 

rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, saya menyambut gembira 

terbitnya buku Sejarah Purwakarta. Dengan terbitnya buku ini berarti kita telah 

memiliki dokumen yang lengkap dan akurat tentang perjalanan sejarah 

Purwakarta, yang selama ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Purwakarta. 

 Sejarah Purwakarta yang telah tersusun dalam bentuk buku, diharapkan 

dapat menjadi sumber informasi dan salah satu acuan dasar, khususnya bagi para 

pengelola kota Purwakarta dalam menyusun program-program pembangunan. 

Buku ini merupakan tolok ukur, sampai sejauh mana perkembangan kota 

Purwakarta dari waktu ke waktu ditinjau dari berbagai aspek kehidupan. 

 Arti penting lain dari buku ini adalah sebagai warisan berharga bagi 

generasi penerus, baik aparat pemerintah maupun warga masyarakat. Dengan 

menyimak dokumen sejarah, maka generasi penerus tidak kehilangan jejak 

tentang keberadaan generasi sebelumnya. Dengan kata lain, buku ini merupakan 

sarana informasi yang dapat menjembatani pemerintah kabupaten dengan 

warganya. 
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 Atas nama warga masyarakat Purwakarta, saya mengharapkan agar 

penelitian dan penulisan sejarah Purwakarta tidak cukup sampai di sini. Tahapan-

tahapan berikutnya sebagai upaya untuk menyempurnakan buku ini agar terus 

dilakukan. Selain sejarah Purwakarta secara global, juga perlu didokumentasikan 

secara khusus dan lebih lengkap, misalnya mengenai sejarah perjuangan rakyat 

Purwakarta/kepahlawanan, sejarah kebudayaan, dan sebagainya. 

 Semoga segala upaya kita untuk membangun Purwakarta yang “Wibawa 

Karta Raharja” berjalan dengan lancar, serta senantiasa mendapat ridho Allah 

SWT. 

 Amiin. 

 Wassalamaualaikum w.w. 

 

 

 Purwakarta,    April 2004 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

             KABUPATEN PURWAKARTA 

Ketua, 

 

 
H. BISRI HARJOKO, S.H. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 
 Sampai dengan penelitian ini berlangsung, tulisan tentang Sejarah 

Purwakarta yang komprehensif dan menyeluruh, belum ada. Beberapa tulisan 

terdahulu tentang Sejarah Purwakarta, hanya menguraikan penggalan-

penggalan peristiwa pada periode tertentu, dan tulisan-tulisan itu umumnya 

bersifat tulisan populer. 

 Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Purwakarta memiliki sejarah 

sangat panjang, karena tempat bernama Purwakarta baru muncul dalam 

panggung sejarah pada awal dekade ketiga abad ke-19. Hal itu mendorong 

timbulnya keinginan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menggali 

sejarah Purwakarta secara menyeluruh dan lengkap. Akan tetapi sungguh 

disayangkan, tidak setiap peristiwa sejarah mengenai Purwakarta memiliki data 

akurat dan lengkap. Oleh karena itu, hasrat yang begitu besar untuk 

mengetahui sejarah Purwakarta secara lengkap dan tuntas, saat ini kiranya sulit 

dapat terpenuhi. 

 Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penulisan sejarah Purwa-

karta secara menyeluruh – meskipun belum lengkap -- memiliki arti penting. 

Pertama, sejak kemunculannya dalam panggung sejarah, tempat bernama 
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Purwakarta memiliki kedudukan penting sebagai pusat pemerintahan, yaitu 

sebagai ibukota kabupaten dan pusat pemerintahan wilayah administratif di 

bawah kabupaten, yaitu distrik (kewedanan), afdeling, dan onderdistrik 

(kecamatan). Dalam kedudukan sebagai ibukota kabupaten, kota Purwakarta 

memiliki keunikan. Semula kota itu menjadi pusat pemerintahan Kabupaten 

Karawang, kemudian menjadi ibukota Kabupaten Purwakarta, lepas dari 

wilayah administratif Karawang. Kota Purwakarta juga pernah menjadi pusat 

pemerintahan keresidenan dan kedudukan Inspektur Inspektorat Wilayah IV. 

 Kedua, secara umum, sejarah memiliki fungsi informatif, edukatif, 

bahkan fungsi praktis-pragmatis. Dalam fungsi informatif, sejarah Purwakarta 

antara lain penting artinya untuk memahami jati diri, baik bagi pemerintah 

daerah (pemerintah kabupaten) maupun bagi masyarakat asli Purwakarta. 

Dalam fungsi edukatif, pemahaman akan peristiwa dan permasalahan dalam 

sejarah Purwakarta penting artinya, baik sebagai bahan pelajaran dalam 

pendidikan formal maupun sebagai bahan pelajaran bagi warga masyarakat 

dalam menghadapi kehidupan masa kini, karena masa kini adalah 

kesinambungan dari masa lampau. Dalam fungsi praktis-pragmatis, akumulasi 

pengalaman-pengalaman penting dalam sejarah Purwakarta, penting untuk 

disimak dan dijadikan bahan acuan, khususnya oleh para pemimpin di 

lingkungan Kabupaten Purwakarta dalam membuat berbagai kebijakan. 

Peristiwa atau pengalaman penting di masa lampau, bukan hanya penting 

sebagai bahan pelajaran dalam menghadapi kehidupan masa kini, tetapi penting 

pula sebagai bahan pemikiran untuk mengantisipasi kehidupan di masa 
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mendatang, karena sejarah adalah suatu proses yang berkesinambungan. 

 Atas dasar hal-hal tersebut, maka penulisan Sejarah Purwakarta yang 

konprehensif, proporsional, berkesinambungan, dan dapat dipertanggung-

jawabkan, sangat diperlukan. Tulisan sejarah yang demikian akan merupakan 

warisan berharga bagi generasi yang akan datang. 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam judul tulisan ini terkandung dua masalah pokok yang perlu 

terlebih dahulu diidentifikasi. Masalah pertama berkaitan dengan tema dan 

aspek spasial (ruang/tempat). Masalah kedua mengenai aspek temporal (kurun 

waktu yang dicakup). 

 Tema Purwakarta dalam tulisan ini mengandung dua pengertian, yaitu 

Purwakarta sebagai tempat/kota dan Purwakarta sebagai kabupaten 

(pemerintahan). Meskipun nama Purwakarta baru muncul pada awal dekade 

ketiga abad ke-19, tetapi Sejarah Purwakarta dalam tulisan ini bertolak dari 

keberadaan Kabupaten Karawang sejak abad ke-17. Hal itu dilakukan atas 

dasar dua hal. Pertama, untuk memahami latar belakang kemunculan 

Purwakarta dalam panggung sejarah, sejalan dengan tujuan khusus penelitian. 

Kedua, sebelum menjadi kabupaten, Purwakarta adalah bagian dari wilayah 

Kabupaten Karawang. Hampir separuh perjalanan Sejarah Purwakarta adalah 

bagian dari Sejarah Karawang. 

Oleh karena itu, Sejarah Purwakarta dalam tulisan ini mencakup kurun 
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waktu abad ke-17 sampai dengan akhir abad ke-20, tepatnya sampai akhir masa 

Orde Baru (1998). Masa Reformasi tidak dicakup, karena sebagian besar 

sumber yang memuat data Purwakarta Masa Reformasi masih berceceran, 

sehingga sulit diperoleh dalam waktu singkat. Dengan mengacu pada 

periodisasi umum dalam Sejarah Indonesia, uraian Sejarah Purwakarta dalam 

buku ini – termasuk latar belakangnya – secara garis besar dipilah menjadi dua 

periode, yaitu masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Masa penjajahan 

mencakup Masa Kompeni/ VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie), 

Masa Hindia Belanda, dan Masa Pendudukan Jepang. Masa Kemerdekaan 

mencakup Masa Revolusi Kemerdekaan, Masa Demokrasi Terpimpin (Orde 

Lama) dan Masa Orde Baru. 

 Substansi masalah yang diungkap adalah aspek pemerintahan termasuk 

politik dan aspek sosial ekonomi mencakup penduduk, ekonomi, dan sosial 

budaya. Aspek yang disebut terakhir mencakup pendidikan, agama, dan 

kesenian. Aspek-aspek tersebut diuraikan dan dibahas berdasarkan data yang 

diperoleh, baik dalam sumber primer maupun sumber sekunder yang cukup 

akurat. 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara garis besar, penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan : 

a.  Tujuan khusus : 

Pertama, agar Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki dokumen 
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sejarah Purwakarta yang relatif lengkap. Kedua, untuk mengkaji ulang Hari 

Jadi Purwakarta, karena sampai saat ini terdapat tiga versi Hari Jadi 

Purwakarta. Tegasnya, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mencari tanggal 

yang tepat atau paling tidak mendekati kebenaran sebagai Hari Jadi 

Purwakarta. 

a.  Tujuan umum : 

Pertama, untuk melengkapi tulisan-tulisan terdahulu mengenai Sejarah 

Purwakarta, sekaligus meluruskan kekeliruan yang terdapat dalam tulisan-

tulisan tersebut. Hal itu semata-mata dimaksudkan untuk kebenaran sejarah, 

bukan bermaksud mengecilkan arti tulisan-tulisan terdahulu. Kedua, setelah 

draft ini direvisi kemudian diterbitkan dan disosialisasikan, diharapkan 

masyarakat Purwakarta mengetahui sejarah daerahnya secara utuh, sehingga 

mereka makin memahami jati dirinya. Ketiga, bagian-bagian tertentu dalam 

tulisan ini mudah-mudahan bermanfaat pula untuk melengkapi Sejarah Daerah 

Jawa Barat dan Sejarah Nasional. 

 

 

1.4 Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sejarah yang 

realisanya meliputi empat tahapan kegiatan, yaitu heuristik (mencari dan meng-

umpulkan) sumber, kritik sumber, interpretasi data, dan historiografi (penulisan 

sejarah). Pada tahapan heuristik, dilakukan upaya pencarian sumber di 

beberapa tempat penyimpanan sumber, yaitu Arsip Nasional dan Perpustakaan 
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Nasional di Jakarta, Bagian Arsip/Dokumen Pemda Purwakarta, dan 

perpustakaan/koleksi perorangan di Purwakarta dan Bandung. 

Berdasarkan sifatnya, sumber-sumber tertulis yang diperoleh dapat 

dibagi ke dalam dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 

Sumber primer terdiri atas dokumen resmi termasuk arsip, dan sumber-sumber 

lain yang sejaman dengan periode penulisan, antara lain surat kabar. Sumber 

sekunder adalah sumber-sumber yang dibuat tidak sejaman dengan periode 

yang dibahas. Jenis sumber sekunder terdiri atas buku, majalah, dan tulisan 

bentuk lain. 

 Terhadap sumber-sumber tersebut dilakukan kritik, baik secara ekstern 

(menilai otentisitas materialnya) mapun secara intern (menilai kredibilitas 

isi/informasinya). Selanjutnya, terhadap sumber yang sudah diseleksi, 

dilakukan interpretasi, sehingga diperoleh fakta dan maknanya serta hubungan 

satu sama lain. Interpretasi didasarkan pada kaidah-kaidah Ilmu Sejarah dan 

disesuaikan dengan tujuan penulisan. 

 Data untuk bahan penulisan juga diperoleh melalui wawancara dengan 

sejumlah tokoh masyarakat yang mengalami atau banyak mengetahui peristiwa 

yang diungkap. Terhadap informasi dari para responden dilakukan kritik 

dengan cara membandingkannya dengan data dari sumber tertulis yang telah 

diseleksi. Hal itu dimaksudkan untuk menilai keabsahan informasi. Kegiatan 

terakhir adalah penulisan (historiografi) berdasarkan kerangka yang telah 

dibuat sebelumnya. Uraian dibuat secara deskriptif, tetapi terhadap masalah 

tertentu dilakukan analisis, sehingga diperoleh kejelasan tentang suatu masalah. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Seperti terlihat pada daftar isi, tulisan ini terdiri atas lima bab. Uraian 

pada Bab I dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban ilmiah mengenai proses 

penelitian dan penulisan laporannya dalam bentuk buku ini. 

Bab II mengemukakan kondisi umum Kabupaten Purwakarta masa 

sekarang (2003/2004), tetapi dalam hal tertentu mencakup kondisi beberapa 

tahun sebelumnya. Uraian itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran, 

bahwa wilayah Purwakarta memiliki berbagai potensi, baik potensi alam 

maupun potensi sosial ekonomi dan budaya. Kondisi itu merupakan hasil 

proses kesinambungan dari masa-masa sebelumnya. 

 Bab III dan Bab IV merupakan pokok tulisan atau substansi uraian. Bab 

III mengungkap dan membahas Purwakarta masa penjajahan. Uraian bertolak 

dari masa Kompeni/VOC dengan tujuan untuk memahami latar belakang 

berdirinya tempat bernama Purwakarta. Bab IV berisi uraian mengenai 

eksistensi Purwakarta sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai 

dengan Masa Orde Baru. 

 Bab V merupakan uraian penutup, memuat simpulan dan rekomendasi. 

Pada bagian akhir disertakan daftar sumber sebagai salah satu persyaratan 

karya ilmiah, dan lampiran sebagai pelengkap uraian. 

 Perlu dikemukakan, bahwa dalam proses penulisan uraian, nama atau 

sebutan yang aslinya ditulis dengan ejaan lama, kecuali nama asing dan 

identitas sumber tertulis, diubah menjadi ejaan baru berdasarkan ejaan yang 

disempurnakan (EYD). Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan pembacaan, 
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khususnya bagi generasi yang tidak mengalami zaman berlakunya ejaan lama. 

 

 

1.6 Jangka Waktu Penelitian dan Jadwal Kegiatan 

 Penelitian mengenai sejarah Purwakarta sampai menghasilkan laporan 

tertulis, mendapat alokasi waktu selama 6 (enam) bulan, dari bulan Juli sampai 

dengan Desember 2003. Alokasi waktu itu mencakup kegiatan sebagai berikut 

(jadwal kegiatan, halaman 9). 
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BAB  II 

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA 

 

 

2.1 Letak Geografi 

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi 

Jawa Barat. Daerah Purwakarta berada pada posisi geografik antara 6o25’– 

6o45’Lintang Selatan dan 107o30’– 107o40’ Bujur Timur.1) Dari segi 

transportasi dan komunikasi, letak geografi Purwakarta cukup strategis, karena 

dilalui oleh jalan raya negara/propinsi, jalan tol, dan jalan kereta api. Jalan-

jalan itu menghubungkan Purwakarta dengan Bandung, ibukota Propinsi Jawa 

Barat, (berjarak lebih-kurang 60 km), dengan Jakarta, ibukota Negara, 

(berjarak lebih-kurang 120 km), dan dengan kota Cirebon, pelabuhan Jawa 

Barat bagian timur (berjarak lebih-kurang 160 km). 

 

 

2.2 Geomorfologi  

Morfologi tanah Kabupaten Purwakarta bervariasi dari dataran rendah ke 

dataran tinggi, dengan ketinggian 150 – 1500 meter di atas permukaan laut 

(dpl), yang makin meninggi ke arah pegunungan di tenggara. Beberapa gunung 

yang membentang dari barat ke timur, antara lain : G. Cantayan, G. Bongkok, 

G. Cilalawi, G. Burangrang, G. Cupu, G. Dingdingari, G. Haur, G. Gedogan, 

G. Ka-radak, G. Kancana, G. Kacapi, G. Lembu, G. Mandalawangi, G. 
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Masigit, G. Parang, G. Pamoyanan, G. Panawingan, G. Pangukus, G. Sandaan, 

G. Sangga-buwana, dan G. Sembung. 

Secara umum Kabupaten Purwakarta terletak dalam elevasi 83,60 - 670 

m dpl., terdiri dari : 

a) Dataran tinggi (pegunungan) dengan luas lebih dari 30 % dari luas wilayah 

kabupaten. Dataran itu di daerah selatan meliputi wilayah Kecamatan-

kecamatan Wanayasa, Darangdan, dan Bojong. 

b) Daratan berbukit meliputi hampir 50 % dari seluruh wilayah kabupaten, 

meliputi Kecamatan-kecamatan Jatiluhur, Sukasari, Plered, Suka-tani, 

Tegal-waru, Maniis, Pondoksalam, Kiarapedes, dan Pasawahan. Bagian 

terbesar wilayah barat merupakan daerah Bendungan Ir. H. Juanda (Waduk 

Jatiluhur). 

c) Dataran rendah di bagian utara dengan luas sekitar 20 % dari luas wilayah 

kabupaten, meliputi Kecamatan-kecamatan Purwakarta, Babakan Cikao, 

Bungursari, Cibatu, dan Campaka.2) 

 

 

2.3 Geologi dan Geohidrologi 

Kondisi geologi daerah Purwakarta terdiri dari batuan sedimen klasik, 

berupa batu gamping, batu lempung, batu pasir konglemerat, batu pasir dan 

batuan vulkanik. Sebagian besar jenis tanah adalah tanah latosol dan sebagian 

kecil adalah tanah aluvial, andosol, grumosol, litosol, podsolik dan regosol. 

Potensi tersebut mendorong munculnya kegiatan pertambangan. 



 

���������	�
�������

12

 Purwakarta berada pada cekungan Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Citarum dengan kemiringan 0-40% dan DAS Cilamaya. Hal itu sangat 

berpengaruh pada hidrologi dan sistem drainase daerah Purwakarta. Pada 

cekungan itu dibangun Bendungan Ir.Juanda di Jatiluhur (7.757 ha) dan waduk 

Cirata (1182 ha), yang berfungsi sebagai “flow control”, irigasi, pembangkit 

tenaga listrik, juga sebagai sumber air minum DKI Jakarta Raya. Luas kedua 

waduk tersebut setara dengan 9,19 % luas daerah Purwakarta. 

Pembangunan bendungan tersebut dimungkin oleh keberadaan 

sejumlah sungai besar di daerah Purwakarta, yaitu Citarum, Cikao, Cibingbin, 

Cidadap, Ciherang, Ciherangnunggal, Cijengkol, Cikalong, Cikawung, 

Cilalawi, Cilamaya, Cisaat, Cisagu, Cisomang, dan Citaraje. 

 

 

2.4 Klimatologi 

Purwakarta beriklim panas yang terbagi atas zona panas dan zona 

sedang, berkisar antara 22o- 32o C pada siang hari dan 17o-26o C pada malam 

hari. Secara agroklimat (RePPProT) Purwakarta berada di daerah lembab 

permanen (1-4 bulan-basah/tahun dengan curah hujan 100 mm/bulan ). Jumlah 

bulan kering rata-rata 1 – 3 bulan/tahun. 

Curah hujan antara 1413 mm – 4501 mm/tahun, dengan curah hujan 

rata-rata 3093 mm/tahun. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan 

Januari, Februari, Maret dan Desember. Kondisi itu biasa terjadi di Kecamatan 

Wanayasa (4501 mm). Hari hujan paling banyak adalah 148 hari.3) 
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2.5 Wilayah Administratif 

Dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 22 

tahun 2001, pembagian wilayah administratif Kabupaten Purwakarta tahun 

2002 adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1 

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN PURWAKARTA 

TAHUN 2002 

Kecamatan 
D  e  s  a Dusun/ 

Lingkungan RW RT 
Swadaya Swakarya 

 1. Purwakarta - 10*) 43 177 563 
 2. Jatiluhur - 10 27 57 200 
 3. Campaka - 10 20 37 132 
 4. Plered - 16 42 86 242 
 5. Darangdan - 15 52 95 279 
 6. Wanayasa - 15 34 61 163 
 7. Pasawahan 6          6 36 75 167 
 8. Tegalwaru - 13 30 72 150 
 9. Bojong - 14 37 76 199 
10. Maniis 8 - 25 52 132 
11. Sukatani 7          7 34 75 231 
12. Sukasari 5 - 10 32         61 
13. Kiarapedes 5          5 47 70 166 
14. Pondoksalam 5          6 27 58 127 
15. Babakancikao -          9 21 50 163 
16. Cibatu - 10 16 33 107 
17. Bungursari - 10 23 46 142 

Jumlah 
36 156 

      524   1.152    3.244 
192 

 

*) Dari 10 desa itu, 9 di antaranya berstatus kelurahan. 
Sumber : Purwakarta, Kantor Statistik, 2003. 
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Kabupaten Purwakarta (2002) memiliki luas wilayah 971,72 kilometer 

persegi, yang berarti lebih-kurang 2,81 % dari luas wilayah Propinsi Jawa 

Barat. Batas wilayah administratif Kabupaten Purwakarta adalah :  

� Bagian Barat dan sebagian wilayah Utara berbatasan dengan Kabupaten 

Karawang. 

� Bagian Utara dan sebagian wilayah Timur berbatasan dengan Kabupaten 

Subang. 

� Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung. 

� Bagian Barat Daya berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.4) 

 

 

2.6 Demografi 

2.6.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk 

Kabupaten Purwakarta merupakan kabupaten paling kecil di Jawa Barat. 

Oleh karena itu, Kabupaten Purwakarta merupakan kabupaten di Jawa Barat 

yang berpenduduk paling sedikit, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk 

kabupaten-kabupaten lain*). 

Jumlah penduduk Purwakarta tahun 2002 adalah 736.314 orang, terdiri 

dari 369.132 laki-laki dan 367.182 perempuan. Sex ratio waktu itu adalah 

100,53, yang berarti di antara 100 orang perempuan terdapat 100 – 101 laki-

laki. 

                                                
*) Kabupaten Purwakarta juga pernah tercatat sebagai kabupaten di Jawa Barat dengan 

jumlah penduduk terjarang. Hal itu terjadi pada tahun 1971 (371.658 jiwa), tahun 1979 
(417.066 jiwa), tahun 1983 (464.139 jiwa), dan  tahun 1987 (492.376 jiwa) (Ekadjati, 1995) 
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Komposisi penduduk Kabupaten Purwakarta menurut kelompok umur 

adalah 30,82 % pada kelompok umur 0–14 tahun, 64,75 % pada kelompok 

umur 15–64 tahun, dan 4,43 % pada kelompok umur 65 tahun keatas, dengan 

Rasio Beban Ketergantungan sebesar 57,13 %. 

Grafik 2.1 

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN PURWAKARTA 

MENURUT JENIS KELAMIN DAN UMUR 

TAHUN 2002 
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 Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2002. 

Mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai petani. Selebihnya 

memiliki matapencaharian sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, 

buruh, dan lain-lain. 

 

 

2.6.2  Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk 

Telah disebutkan, bahwa penduduk Kabupaten Purwakarta tahun 2000 

berjumlah 736.314 jiwa. Apabila diabndingkan dengan jumlah penduduk tahun 
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sebelumnya (716.066 jiwa), berarti laju pertumbuhan penduduk (LPP) tahun 

2000 adalah 2,28 %. 

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi itu disebabkan oleh migrasi 

dari luar Kabupaten Purwakarta. Hal itu terjadi akibat di Purwakarta terdapat 

daya tarik yang menjadi faktor pendorong urbanisasi dan migrasi, antara lain 

kawasan industri dan banyaknya kegiatan pembangunan, baik pembangunan 

perumahan maupun pembangunan infrastruktur. Terjadinya urbanisasi dan 

migrasi juga mengakibatkan penyusutan areal persawahan sebesar 13 hektar 

pada tahun 2001 dan 6 hektar pada tahun 2002. 

Persebaran penduduk di Purwakarta merupakan salah satu masalah yang 

dihadapi oleh pemerintah daerah setempat, karena persebaran penduduk tidak 

merata. Hal itu terjadi akibat daya dukung lingkungan tidak seimbang antara 

satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Oleh karena itu, sebagian 

kecamatan berpenduduk cukup padat dan sebagian lagi berpenduduk sedikit. 

Daerah padat penduduk – walaupun kepadatannya tidak merata – berada di 

Kecamatan-kecamatan Purwakarta, Jatiluhur, Babakan Cikao, Campaka dan 

Bungursari. Faktor penyebabnya antara lain keberadaan industri dan 

perkantoran. Dalam hal ini, Kecamatan Purwakarta adalah daerah berpenduduk 

terpadat (5.431 jiwa per kilometer persegi). Sedangkan Kecamatan Sukasari 

adalah daerah berpenduduk paling sedikit (146,33 jiwa per km2). Salah satu 

faktor penyebabnya adalah kecamatan itu merupakan daerah tadah hujan. 

Tahun 2002, kepadatan penduduk Kabupaten Purwakarta ialah 757,74 jiwa per 

kilometer persegi. 
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2.7 Potensi 

2.7.1 Tataguna Lahan 

Tata guna lahan di Kabupaten Purwakarta adalah lahan pemukiman, 

tanah sawah, perkebunan, hutan, waduk, dan lain-lain. Pola penggunaan lahan 

pemukiman bersifat linier sepanjang ruas jalan negara, jalan propinsi dan jalan 

kabupaten. Pemukiman di kota dan desa terkonsentrasi pada pusat 

pertumbuhan. Kondisi itu antara lain terjadi di Kota Purwakarta, Jatiluhur dan 

Plered. 

Penggunaan lahan persawahan hampir tersebar diseluruh kecamatan. 

Lahan perkebunan terdapat di Kecamatan-kecamatan Darangdan, Bojong, 

Cam-paka. Lahan hutan sebagian besar berada di Kecamatan-kecamatan 

Wanayasa, Kiarapedes, Jatiluhur, Pasawahan, Pondoksalam, Maniis, 

Tegalwaru dan Campaka. 

 Sama halnya dengan kasus yang terjadi di beberapa daerah lain, di 

Purwakarta pun berlangsung penebangan hutan secara liar dan penambangan 

galian C. Hal itu mengakibatkan luas lahan kritis terus bertambah. Tahun 2002 

luas lahan kritis di Purwakarta tercatat lebih-kurang 8,4 % dari luas wilayah 

keseluruhan. 

 

 

2.7.2 Potensi Alam dan Keragaman Hayati 

Berdasarkan kondisi geologinya, Purwakarta cukup kaya dengan bahan 

tambang galian C. Bahan itu terdiri atas batu kali, batu andesit, batu gamping, 
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lempung, pasir, pasir kuarsa, sirtu, tras, fosfat, barit, dan gips. Kondisi alam, 

termasuk jenis tanah, berpengaruh kepada keragaman hayati. Tanah jenis 

aluvial dan latosol baik untuk budidaya padi di sawah, palawija dan perikanan 

darat. 

Jenis tanaman pangan yang dikembangkan oleh masyarakat adalah padi, 

palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Potensi produksi sayuran terdiri 

dari komoditas bawang, tomat, melinjo, buncis dan cabe. Komoditi buah-

buahan di antaranya pisang, nenas, dan manggis. Komoditi perkebunan yang 

dijadikan unggulan adalah teh, bambu, kelapa, cengkeh, dan pisang abaka. 

Produksi hasil hutan berupa kayu pertukangan , kayu bakar, daun kayu putih, 

dan rotan. 

Hewan peliharaan yang dikembangkan adalah sapi, kerbau, domba, 

kambing, itik, ayam ras dan ayam buras. Selain perikanan kolam dan perikanan 

air deras, perikanan jaring apung di Waduk Jatiluhur dan Cirata merupakan 

potensi yang belum termanfaatkan secara optimal. 

Salah satu bentuk pelestarian keragaman hayati dan pelestarian plasma 

nutfah, Kabupaten Purwakarta telah menentukan pohon Jamuju (Podocarpus 

imbricatus) sebagai flora khas Kabupaten Purwakarta, serta ikan tawes 

(Puntius gonionotus), dan ikan balidra (Notopterus chitala) sebagai fauna khas 

Kabupaten Purwakarta. 
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2.7.3 Potensi Ekonomi 

 Salah satu potensi penting dalam perekonomian Purwakarta adalah 

industri, baik industri besar maupun industri sedang. Industri besar umumnya 

berupa industri tekstil (termasuk benang tenun dan garment) dan bahan kimia. 

Industri besar terkonsentrasi di Kecamatan-kecamatan Jatiluhur, Campaka dan 

Bungursari. Hasil industri itu, terutama benang tenun dan garment, 

memberikan kontribusi besar bagi nilai ekspor sektor perdagangan. Industri 

sedang antara lain industri keramik dan genteng yang berlokasi daerah di 

Plered. 

 Sektor industri merupakan sektor dominan dalam pembentukan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan sumbangan sebesar 45,86 % 

dibandingkan dengan sumbangan sektor pertanian sebesar 10,60 % PDRB. 

Oleh karena itu, Pemda Purwakarta menyediakan Kawasan Industri “Kota 

Bukit Indah” sebagai lahan pengembangan sektor industri. 

 Potensi ekonomi di luar industri, gambarannya sebagai berikut. 

Tabel 2.2 

LAPANGAN USAHA DAN PERSENTASE PENDUDUK  
(Menurut Sensus Penduduk Tahun 2000) 

LAPANGAN USAHA PERSENTASE  
PENDUDUK (%) 

  1. Pertanian Tanaman Pangan             29,85 
  2. Perkebunan               2,92 
  3. Perikanan               0,67 
  4. Peternakan               0,80 
  5. Pertanian Lainnya               3,10 
  6. Industri Pengolahan             19,01 
  7. Perdagangan             15,13 
  8. Jasa             11,89 
  9. Angkutan               4,04 
10.Lainnya             12,59 
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 Setelah perekonomian di Kabupaten Purwakarta terpuruk akibat krisis 

ekonomi (mulai tahun 1997), laju pertumbuhan ekonomi (LPE) mulai membaik 

pada tahun 2000 mencapai 3,02%. Tahun 2001 meningkat menjadi 3,64%,, 

tetapi LPE tahun 2002 turun menjadi 3,11%. 

Grafik 2.3 

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) KABUPATEN PURWAKARTA 

TAHUN 1998 - 2002 
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Sumber : Bapeda Kabupaten Purwakarta, 2002. 

 

 

2.8 Budaya Masyarakat 

Seperti pada umumnya masyarakat yang berdomisili di bagian tengah 

Jawa Barat, pola kehidupan masyarakat Kabupaten Purwakarta didominasi 

oleh kultur budaya Sunda. Sejalan dengan perkembangan zaman yang ditandai 

oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat 

Purwakarta banyak dipengaruhi oleh budaya asing. Namun demikian, budaya 

masyarakat  pada dasarnya tetap bernuansa budaya Sunda dan budaya agama, 

terutama budaya Islam. 
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2.8.1 Kehidupan Masyarakat 

Mayoritas penduduk Purwakarta (99,46%) adalam pemeluk agama 

Islam (muslim), dan sisanya adalah non muslim. Dengan kata lain, penduduk 

Purwakarta adalah masyarakat beragama. Hal itu antara lain ditunjukan oleh 

keberadaan sejumlah sarana ibadah yang dibangun oleh pemerintah dan 

masyarakat. Sarana ibadah itu terdiri atas masjid 907 buah, langgar 2.716 buah, 

gereja 12 buah, dan 8 pura/kelenteng/vihara. Selain itu, terdapat sarana/fasilitas 

pendidikan agama, yaitu 32 Madrasah Ibtidaiyah, 25 Madrasah Tsanawiyah, 9 

Madrasah Aliyah, dan 206 pondok pesantren. 

Secara umum tingkat pendidikan SD/MI merupakan tingkat pendidikan 

terbanyak yang dicapai oleh penduduk Kabupaten Purwakarta. yaitu 33.42% 

laki-laki dan 38,67% perempuan. Penduduk yang mencapai tingkat pendidikan 

perguruan tinggi dan akademi/diploma hanya sedikit, yaitu laki-laki 1,57 % 

dan 1,09 %, perempuan 1,13%, dan 0,49 %. 

Sarana pendidikan formal terdiri atas Sekolah Dasar 446 unit, Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama 41 unit, Sekolah Menengah Umum 18 unit, Sekolah 

Menengah Kejuruan 18 unit, dan 4 perguruan tinggi dengan jenjang pendidikan 

Strata 1. Dalam upaya meningkatkan kemajuan di bidang pendidikan secara 

kuantitas dan kualitas, dikembangkan intensifikasi pendidikan formal dan non 

formal. Selain itu berlangsung pula latihan keterampilan kerja dan pendidikan 

kaum wanita melalui Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. 

 Perkembangan pendidikan di Purwakarta tercermin dari tabel di bawah 

ini. 
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Tabel 2.3 

TINGKAT PENDIDIKAN YANG DICAPAI PENDUDUK 

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 1999 - 2001 
 

Tamatan 
Pendidikan 1999 2000 2001 

< SD 34,23 % 34,45 % 38,25 % 

SD 41,80 % 35,92 % 37,86 % 

SLTP 13,38 % 14,03 % 12,52 % 

SLTA 8,82 % 13,70 % 9,89 % 

PT 1,77 % 1,90 % 1,98 % 
 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2002. 
 

 Pelayanan Kesehatan Dasar dilaksanakan oleh 19 unit Puskesmas dan 

54 unit Puskesmas Pembantu yang tersebar di seluruh kecamatan. Fasilitas 

rujukan dilayani oleh Rumah Sakit Umum Daerah “Bayu Asih” (Tipe C). 

Kegiatan kesehatan kemasyarakatan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri 

melalui Pos Pelayanan Terpadu berjumlah 833 unit Posyandu. Upaya 

pelayanan kesehatan swasta dilaksanakan oleh Balai Pengobatan Swasta, 

rumah bersalin dan apotek, serta fasilitas laboratorium kesehatan. 

 Kualitas kesehatan masyarakat mengalami peningkatan, sejalan per-

kembangan potensi pembangunan dan pengetahuan masyarakat mengenai 

perilaku hidup bersih dan sehat. Secara normatif aspek yang ingin dicapai 

dalam meningkatkan pembangunan manusia adalah meningkatkan Angka 

Harapan Hidup (AHH), menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan 

menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Tahun 2001 angka kematian 

tercatat 52,68 per seribu kelahiran hidup. 
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Grafik 2.4 

PERKEMBANGAN ANGKA KEMATIAN BAYI  

DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 1997 - 2001 
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Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Tahun 2002. 
 

Kualitas penduduk sebagai sumber daya, antara lain tercermin dari 

Angka Harapan Hidup (AHH), sebagai berikut. 

Grafik 2.5 

ANGKA HARAPAN HIDUP DI KABUPATEN PURWAKARTA 

TAHUN 1998 - 2002 
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                 Sumber : Susenas Tahun 2002 dan BPS Kab. Purwakarta Tahun 2002. 
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2.8.2  Kondisi Politik 

  Perkembangan dunia politik di Kabupaten Purwakarta tidak terlepas 

dari perkembangan politik tingkat nasional. Alokasi kursi anggota DPRD 

Kabupaten Purwakarta sebanyak 45 kursi. Pemilu tahun 1999 menghasilkan 

komposisi sebagai berikut : Partai Golkar 16 kursi, PDIP (Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan) 9 kursi, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) 5 kursi, 

PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 4 kursi, PAN (Partai Amanat Nasional) 2 

kursi, PBB (Partai Bulan Bintang) 2 kursi, PK (Partai Keadilan) 1 kursi, PKP 

(Partai Keadilan dan Persatuan) 1 kursi, dan fraksi TNI/Polri 5 kursi melalui 

proses pengangkatan. 
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CATATAN BAB II 
 
 
 
 
 1) Purwakarta. Kantor Statistik, 2003, hal. 3. 

 2) Ibid., 1998, hal;. xvii-xviii. 

 3) Ibid., 2003, hal. 4. 

 4) Ibid., 2003, hal. 3. 
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BAB III 

MASA PENJAJAHAN 

 

 

3.1 Gambaran Umum Karawang Di Bawah Pengaruh Mataram dan 

Kompeni/VOC (1620 - 1799).1) 

Seperti dikemukakan dalam Subbab 1.2 (Identifikasi Masalah), Purwakarta 

sebelum menjadi kabupaten adalah bagian dari wilayah Kabupaten Karawang. 

Sejumlah sumber sejarah yang memuat data tentang Karawang menunjukkan, 

bahwa Purwakarta berasal dari Sindangkasih.2) Dengan kata lain, Sindangkasih 

adalah cikal-bakal Purwakarta. Hal itu berarti, bagian awal perjalanan sejarah 

Sindangkasih (Purwakarta) adalah bagian dari sejarah Karawang. 

Sejak kapan di daerah Karawang terdapat tempat (pemukiman) bernama 

Sindangkasih, belum diketahui secara pasti. Hal itu disebabkan sumber sejarah 

yang memuat data tentang asal-usul Sindangkasih belum ditemukan, atau memang 

tidak ada. Akan tetapi, Karawang sebagai nama tempat sudah disebut-sebut dalam 

sejarah daerah Jawa Barat setidaknya sejak pertengahan abad ke-15. 

Semula, Karawang termasuk wilayah Tatar Ukur. Sejumlah sumber 

tradisional (sumber pribumi) dan sumber Belanda menyatakan, bahwa sekitar 

pertengahan abad ke-15, di di bagian selatan daerah yang sekarang bernama 

Bandung (wilayah kabupaten), terdapat Kerajaan Timbanganten dengan ibukota 

Tegalluar (tempat antara Banjaran dan Cipeujeuh sekarang). 
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 Sekitar tahun 1450 kerajaan itu diperintah oleh Prabu Pandaan Ukur, 

sehingga wilayah kekuasaannya pun disebut Tatar Ukur. Di bawah pemerintahan 

Dipati Agung, pengganti Prabu Pandaan Ukur, wilayah kerajaan (Tatar Ukur) 

mencakup delapan daerah, masing-masing menggunakan kata “Ukur” sebagai 

nama depannya. Satu di antara kedelapan daerah itu adalah Ukur Karawang. 

Daerah-daerah lainnya adalah Ukur Maraja, Ukur Pasirpanjang, Ukur Biru (dua 

daerah), Ukur Curug Agung-Kuripan, Ukur Manabaya, dan Ukur Sagaraherang. 

 Dipati Agung digantikan oleh menantunya bernama Raden Wangsanata 

yang lebih dikenal dengan nama Dipati Ukur. Di bawah kekuasaannya, Tatar 

Ukur meliputi sembilan daerah yang disebut “Ukur Sasanga”, terdiri atas : 

1). Ukur Bandung (Banjaran dan Cipeujeuh) 

2). Ukur Pasirpanjang (Majalaya dan Tanjungsari) 

3). Ukur Biru (Ujungberung Wetan) 

4). Ukur Kuripan (Ujungberung Kulon, Cimahi, dan Rajamandala) 

5). Ukur Curugagung (Cihea) 

6). Ukur Aranon (Wanayasa/Karawang) 

7). Ukur Sagaraherang (Pamanukan dan Ciasem) 

8). Ukur Nagara Agung (Gandasoli, Adiarsa, Sumedangan, Ciampel, Tegalwaru, 

Kandangsapi, dan Cabangbungin) 

9). Ukur Batulayang (Kopo, Rongga, dan Cisondari).3) 

Daerah yang termasuk Ukur Nagara Agung dan Ukur Aranon adalah daerah 

Purwakarta sekarang. 
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 Boleh jadi waktu itu Tatar Ukur (“Ukur Sasanga”) termasuk wilayah 

Kerajaan Sunda/Pajajaran. Setelah kerajaan itu runtuh (1579/1580), Tatar Ukur 

yang dikuasai oleh Dipati Ukur menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Sumedang 

Larang (1580 – 1620), yang dianggap sebagai penerus Kerajaan Sunda/Pajajaran. 

Ketika Kerajaan Sumedang Larang diperintah oleh R. Aria Suriadiwangsa 

(1608-1620), mengggantikan ayah tirinya, Geusan Ulun (1580-1608), kerajaan itu 

jatuh ke bawah kekuasaan Kerajaan Mataram yang diperintah oleh Sultan Agung 

(1613-1645). Peristiwa itu menyebabkan sejak tahun 1620, seluruh wilayah 

Priangan/Tatar Ukur, termasuk daerah Karawang berada di bawah kekuasaan 

Mataram. Status Sumedang Larang berubah menjadi Kabupaten Sumedang yang 

merupakan kabupaten vassal Mataram di bagian barat (daerah mancanagara 

kilen). Mataram menjadikan Priangan sebagai daerah pertahanan di bagian barat 

terhadap kemungkinan serangan pasukan Banten atau Kompeni yang 

berkedudukan di Batavia (Jakarta). 

 Untuk mengawasi wilayah Priangan, Sultan Agung mengangkat R. Aria 

Suriadiwangsa sebagai Wedana Bupati (pemimpin/koordinator para kepala 

daerah) di Priangan (1620-1624). Sehubungan dengan jabatan tersebut, R. Aria 

Suriadiwangsa mendapat gelar Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata, terkenal 

dengan sebutan Rangga Gempol I. Sejak itulah di Priangan terdapat jabatan atau 

pangkat bupati dalam arti kepala daerah dengan status sebagai pegawai tinggi dari 

suatu kekuasaan. 

 Pada waktu Rangga Gempol I menjalankan perintah Sultan Agung untuk 

menaklukkan daerah Sampang (Madura ) tahun 1624, jabatan Wedana Bupati 
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Priangan diwakilkan kepada adiknya, Pangeran Rangga Gede. Sementara itu, 

Banten mengadakan serangan ke Sumedang. Rangga Gede tidak mampu 

mengatasi serangan tersebut. Akibatnya ia mendapat sanksi politis dari Sultan 

Agung dan di tahan di Mataram. Jabatan Wedana Bupati Priangan di serahkan 

kepada Dipati Ukur, bupati Tatar Ukur yang berpusat di daerah Bandung Selatan 

sekarang. Waktu itu daerah kekuasaan Dipati Ukur meliputi Sumedang, Sukapura, 

Bandung, Limbangan, sebagian daerah Cianjur, Karawang, Pamanukan, dan 

Ciasem. 

Tahun 1628 Dipati Ukur mendapat tugas dari Sultan Agung untuk 

membantu pasukan Mataram merebut Batavia dari Kompeni. Dalam rangka 

penyerangan ke Batavia, Karawang menjadi pusat logistik bagi pasukan Mataram. 

Dipati Ukur – karena berbagai hal -- gagal melaksanakan tugasnya. Untuk 

menghindari hukuman dari penguasa Mataram, Dipati Ukur beserta sejumlah 

besar pengikutnya melakukan gerakan perlawanan terhadap Mataram,. Akan 

tetapi akhirnya ia tertangkap, sehingga gerakan tersebut berakhir (1632). 

 Untuk mengembalikan stabilitas politik di wilayah kekuasaan Mataram 

bagian barat yang mengalami kekalutan akibat gerakan Dipati Ukur, antara tahun 

1641-1645 Sultan Agung melakukan reorganisasi pemerintahan di Priangan. 

Wilayah Priangan bagian tengah dibagi menjadi empat kabupaten, yaitu 

Sumedang, Bandung, Sukapura, dan Parakanmuncang, masing-masing dipimpin 

oleh seorang bupati. Mereka dipimpin dan diawasi oleh Pangeran Dipati Rangga 

Gempol Kusumadinata II (Rangga Gempol II) selaku Wedana Bupati Priangan, 

merangkap sebagai Bupati Sumedang. 
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Sementara itu, daerah Karawang -- lumbung padi dan garis depan 

pertahanan Mataram bagian barat – juga dijadikan kabupaten dengan pusat 

pemerintahan di Udugudug. Menurut sumber Belanda berupa Daghregister 

(catatan harian), Kabupaten Karawang waktu itu diperintah oleh Bupati R.A. 

Kertabumi IV alias Panembahan Singaperbangsa (1633-1679), dibantu oleh dua 

orang patih, yaitu Natamanggala dan Wangsananga.4) Akan tetapi status ka-

bupaten itu tetap berada di bawah kekuasaan Wedana Bupati Priangan. Se-

andainya waktu itu di daerah Karawang sudah ada tempat bernama Sindangkasih, 

mungkin tempat itu merupakan salah satu kacutakan (distrik) di Kabupaten 

Karawang. 

Antara tahun 1656 -1657 Amangkurat I atau Sunan Tegalwangi (1645-

1677), pengganti Sultan Agung, membagi wilayah Mataram bagian barat menjadi 

12 ajeg (kira-kira setara dengan kabupaten), yaitu : 

1. Sumedang diperintah oleh Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata III 

(Rangga Gempol III). 

2. Bandung diperintah oleh Tumenggung Wiraangunangun. 

3. Sukapura diperintah oleh Tumenggung Wiradadaha. 

4. Parakanmuncang diperintah oleh Tumenggung Tanubaya. 

5. Karawang diperintah oleh Tumenggung Panatayuda 

6. Imbanagara diperintah oleh Ngabehi Ngastanagara. 

7. Kawasen diperintah oleh Mas Managara 

8. Wirabaja (Galuh). 

9. Sekace. 
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10. Banyumas. 

11. Ayag (Dayeuhluhur). 

12. Banjar (Panjer). 

Ajeg ke-1 sampai dengan ke-9 berada di wilayah Jawa Barat. Reorganisasi itu 

sekaligus mengakhiri keberadaan jabatan wedana bupati di Priangan. 

 Sejak pemerintahan Amangkurat I, Mataram berangsur-angsur menjadi 

lemah akibat kemelut yang terjadi di dalam kerajaan dan serangan dari luar. Untuk 

mengatasi kondisi tersebut, penguasa Mataram terpaksa meminta bantuan 

Kompeni. Akan tetapi, campur tangan Kompeni dalam urusan Mataram, akhirnya 

menyebabkan seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Mataram jatuh ke tangan 

Kompeni. 

 Akibat perjanjian antara penguasa Mataram dengan Kompeni (19-20 

Oktober 1677), wilayah Priangan bagian barat dan tengah serta Karawang, jatuh 

ke dalam kekuasaan Kompeni. Ketika Kabupaten Karawang diperintah oleh R.A. 

Panatayuda I, putra R.A. Kertabumi IV, ibukota kabupaten dipindahkan ke kota 

Karawang. 

 Di bawah kekuasaan Kompeni, pemerintahan dan kondisi di Karawang 

kiranya tidak jauh berbeda dengan keadaan di daerah pantai utara Pulau Jawa 

umumnya. Sesuai dengan sistem pemerintahan tak langsung yang dianutnya, 

Kompeni mengangkat kepala-kepala daerah di wilayah kekuasaannya untuk 

memerintah daerah masing-masing atas nama Kompeni. Akan tetapi, tindakan 

Kompeni itu tidak berarti Kompeni mencampuri secara langsung pemerintahan 

tradisional (pemerintahan pribumi). Pada awal kekuasaannya, Kompeni hanya 
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menuntut agar kekuasaan Kompeni diakui oleh para bupati dengan jaminan 

menjerahkan hasil-hasil bumi tertentu kepada perusahaan dagang Komepni, yakni 

VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie). Bupati tidak boleh mengadakan 

hubungan politik dan dagang dengan pihak lain. 

Perlu dikemukakan, dalam pengangkatan kepala daerah (bupati), terdapat 

perbedaan antara bupati di pantai utara Pulau Jawa, termasuk Karawang, dengan 

bupati di Priangan. Bupati di pantai utara Pulau Jawa harus menandatangani surat 

perjanjian ikatan (acte van verband), sedangkan bupati di Priangan menerima 

piagam pengangkatan (aanstellingsacte). Hal itu berarti kedudukan bupati di 

Priangan secara yuridis berbeda dengan bupati di pantai utara Pulau Jawa. 

Perbedaan di antara kedua ikatan itu terletak pada sifat pemenuhan 

kewajiban. Bupati di pantai utara Pulau Jawa, kewajiban utamanya adalah 

memungut contingenten (pemungutan hasil bumi) dari daerah setempat tanpa 

mendapat ganti rugi sedikit pun dari Kompeni, karena penyerahan hasil bumi itu 

dianggap sebagai “pajak dalam bentuk natura”. Sebaliknya, kewajiban utama 

bupati di Priangan adalah memungut verplichte leveranties, yaitu hasil-hasil 

tanaman tertentu (tanaman wajib) yang dihasilkan oleh rakyat (petani), kemudian 

diserahkan kepada Kompeni. Di Priangan, tanaman wajib utama adalah kopi. 

Penamanan wajib itu diselenggarakan dengan sistem yang disebut Preangerstelsel 

(Sistem Priangan). Dari penyerahan hasil tanaman itu, baik bupati maupun petani 

mendapat ganti yang besarnya ditentukan oleh Kompeni. Misalnya, dari setiap 

pikul (± 62 kilogram) kopi yang diserahkan, buapti di Priangan meperoleh 

persentase sebesar 5 – 6 ringgit (uang perak Belanda). Akibat perbedaan makna 
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penyerahan hasil tanaman wajib bagi rakyat di daerah pantai utara Pulau Jawa dan 

di Priangan, boleh jadi kondisi ekonomi rakyat di Karawang lebih buruk bila 

dibandingkan dengan kondisi ekonomi rakyat di Priangan. 

Kedudukan Bupati Karawang pun kiranya tidak jauh berbeda dengan 

kedudukan bupati di Priangan. Di bawah kekuasaan Kompeni, para bupati tetap 

memiliki fungsi dan hak-hak istimewa, termasuk hak mewariskan jabatan, seperti 

pada waktu di bawah kekuasaan Mataram. Hal itu disebabkan Kompeni tidak 

mengganggu kedudukan para bupati, bahkan Kompeni “melindungi” struktur 

politik dan sosial pribumi. 

Adanya “perlindungan” dan kebijakan Kompeni itu, para bupati memiliki 

otoritas penuh dan memerintah daerahnya secara otokratis. Dalam statusnya 

sebagai penguasa daerah dan pemimpin tradisional, bupati menjalankan ke-

kuasaan pribadi atas rakyat, dibantu oleh sejumlah pejabat pribumi dalam jabatan 

struktural dan fungsional (patih, demang, ngabehi, kepala cutak, umbul, penghulu, 

jaksa, lengser/kabayan, dan lain-lain), dengan loyalitas pribadi terhadap bupati. 

Sistem pemerintahan serta gaya hidup bupati sampai waktu itu, masih tetap 

merupakan replika dari raja-raja Jawa. Bupati dan keluarganya dilayani oleh 

sejumlah pelayan tetap dan tenaga kerja wajib (kawula) yang berganti-ganti setiap 

hari. Namun demikian, bupati pada umumnya tetap menjadi pengayom dan 

panutan rakyat. 

Tugas dan kewajiban para bupati pada masa kekuasaan Kompeni antara 

lain : 
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1). Menyelenggarakan penanaman tanaman yang diwajibkan (kopi, lada, tarum, 

kapas dan lain-lain. 

2). Tiap tahun menyerahkan hasil panen tanaman tersebut kepada Kompeni, dan 

mengurus pengangkutannya. 

3). Mengerahkan dan menyerahkan tenaga kerja rodi. 

4). Memelihara keamanan dan ketertiban daerah masing-masing. 

5). Melakukan sensus penduduk tiap tahun dan melaporkannya ke Kompeni di 

Batavia. 

6). Mengawasi kegiatan keagamaan terutama kegiatan kiyai. 

Selain melaksanakan penanaman wajib dan penyerahan hasilnya, rakyat 

juga memiliki kewajiban untuk membayar berbagai jenis pajak, yaitu : 

a. Pajak berupa uang, terdiri atas: 

1). Pajak jembatan. 

2). Pajak pasar dan warung. 

3). Pajak penjualan hewan ternak dan kuda. 

4). Pajak perikanan. 

5). Pajak penjualan sawah dan tanah darat. 

6). Pajak pemotongan hewan (kerbau dan sapi). 

b. Pajak berupa barang, terdiri atas : 

1). Cuké, yaitu 1/10 dari hasil panen padi. Pemasukan cuké ini 2/3 untuk bupati 

dan sisanya diserahkan kepada pejabat-pejabat tingkat distrik ke bawah. 
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2). Pupundutan, yaitu permintaan akan keperluan rumah tanga, seperti beras, 

lauk-pauk, garam, sayur–mayur, gula, dan lain-lain pada waktu tertentu, 

misalnya bila ada kelahiran, khitanan, perkawinan, dan sebagainya. 

3). Pesedekah, yakni pajak perayaan yang ditarik dari penduduk yang akan 

mengadakan perayaan khitanan atau perkawinan. 

4). Pungutan lain-lain (bersifat insidental ). 

c. Pajak berupa tenaga kerja : 

1). Ngawula, yaitu pengabdian rakyat kepada bupati dan pejabat bawahan-nya. 

2). Kerja wajib, yaitu rakyat wajib melakukan beberapa pekerjaan untuk 

kepentingan pejabat, khususnya bupati, seperti menyertai berburu dan 

menang kap ikan, mengurus kuda dan ternak, memelihara rumah, mengolah 

ladang, menyerahkan kayu bakar, menebang pohon dan menyerahkan 

bahan-bahan lain untuk perbaikan atau pembangunan rumah pejabat. 

Hak-hak bupati dan kewajiban-kewajiban rakyat tersebut, pada satu sisi 

merupakan salah satu aspek yang menggambarkan besarnya kekuasaan bupati 

terhadap rakyat. Di sisi lain, hal tersebut menunjukkan betapa beratnya beban 

yang harus dipikul oleh rakyat, baik dalam melaksanakan kewajiban untuk 

kepentingan Kompeni maupun untuk keperluan penguasa pribumi. Bagi rakyat 

Karawang, menanam dan memelihara tanaman wajib serta menyerahkan hasilnya 

kepada Kompeni, merupakan kerja paksa yang memberatkan kehidupan mereka, 

karena penyerahan hasil tanaman wajib itu tidak mendapat imbalan bayaran. 

 Setelah Kompeni bertindak lebih intensif, pejabat Kompeni turut campur 

dalam pemerintahan kabupaten. Di setiap kabupaten – tentunya termasuk di 
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Kabupaten Karawang -- ditempatkan seorang pejabat Kompeni untuk mengawasi 

jalannya pemerintahan di daerah setempat. Namun demikian, para pejabat 

Kompeni tidak memiliki pengaruh besar terhadap rakyat, karena ruang lingkup 

kekuasaan meraka hanya sampai pada bupati. Dalam hal itu, rakyat – karena 

ikatan feodal dengan bupati yang telah melembaga – hanya taat kepada perintah 

bupati. Sampai akhir masa kekuasaan Kompeni (1799), Kabupaten Karawang 

diperintah oleh enam orang bupati secara turun-temurun. (Lihat Lampiran). 

 

 

3.2  Sindangkasih (Purwakarta) Masa Hindia Belanda (1800-1942) 

Penghujung tahun 1799 kekuasaan Kompeni di Nusantara berakhir. Hal itu 

terjadi akibat VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) bangkrut. Oleh karena 

itu, kekuasaan di Nusantara kemudian diambilalih oleh wakil pemerintah Perancis 

yang menduduki negeri Belanda. Selanjutnya di Nusantara berlangsung 

pemerintahan Hindia Belanda. Lodewijk Napoleon sebagai penguasa negeri 

Belanda mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia 

Belanda (1808-1811). 

 Sejak berlangsungnya pemerintahan Hindia Belanda, di Nusantara, 

khususnya di Pulau Jawa, terjadi perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, 

diawali oleh perubahan dalam bidang pemerintahan. Pulau Jawa menjadi pusat 

perhatian Daendels, karena tugas utama dia adalah mempertahankan wilayah itu 

dari kemungkinan serangan pasukan Inggris yang berkedudukan di India. 
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 Perlu dikemukakan, bahwa sampai dengan dekade kedua abad ke-19, 

Sindangkasih – meskipun mungkin sudah ada – rupanya belum eksis dalam 

panggung sejarah daerah Jawa Barat. Akan tetapi, Karawang sudah memiliki 

kedudukan penting. Selain sebagai kabupaten, Karawang juga merupakan salah 

satu daerah produsen kopi. Pentingnya Karawang bagi pemerintah kolonial, 

ditunjukkan oleh perubahan kedudukan daerah itu yang terjadi berulangkali. 

Perubahan kedudukan Karawang sejalan dengan perubahan dalam pembagian 

wilayah daerah Jawa Barat, akibat kebijakan pemerintah kolonial yang berubah-

ubah pula. 

 

 

3.2.1 Perubahan Kedudukan Karawang Dalam Pembagian Wilayah Jawa 

Barat 

 Guna kepentingan tugas utama Daendels di Pulau Jawa, ia berupaya untuk 

menjalankan sistem pemerintahan langsung (direct rule), yaitu memerintah rakyat 

secara langsung, tanpa perantaraan pejabat pribumi. Sejalan dengan hal itu, bupati 

dijadikan pegawai resmi pemerintah kolonial yang berada di bawah perintah dan 

pengawasan prefectur (pejabat kolonial setingkat residen). 

 Sejalan dengan kebijakan tersebut, Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 

tiga daerah kekuasaan, mencakup sembilan wilayah administratif yang disebut 

prefectures (landrostambt), yaitu wilayah administratif setara dengan keresidenan. 

Setiap prefect dipimpin oleh seorang prefectur. Ketiga daerah dimaksud adalah : 
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I. Batavia dan daerah pedalaman Priangan (Batavia met Ommelanden, de 

Jacatrasche en Preanger-Regenschappen). 

II. Kesultanan Cirebon dan tiga kabupen di Priangan yang masuk wilayah 

Cirebon (Het Rijk van Cheribon en 3 Cheribonsche-Preanger-Regent-

schappen). 

III. Daerah Pemerintahan Pantai Utara dan Jawa Timur (De Goevernementen van 

Java’s Noord-Oost-kust en van den Oosthoek). 

Pembagian itu menunjukkan, bahwa wilayah Jawa Barat terbagi atas dua 

bagian, dan daerah Priangan pun dibagi ke dalam dua bagian tersebut. Terhadap 

wilayah Jawa Barat (daerah I dan II), Daendels berulangkali melakukan 

perubahan wilayah administratif. Perubahan itu menyangkut pula kedudukan 

Karawang. 

 Tahun 1808, Jawa Barat terbagi atas dua keresidenan : 

1). Keresidenan Jakarta dan daerah pedalaman Priangan (Landrostambt der 

Jacatrasche en Preanger-Bovenlanden), mencakup tujuh kabupaten : 

Tanggerang, Karawang, Bogor (Buitenzorg), Cianjur, Bandung, Sumedang, 

dan Parakanmuncang. 

2). Keresidenan Cirebon-Priangan (Landrostambt der Tjirebonsche Preanger-

Regentschappen), terdiri atas Kesultanan Cirebon ditambah Kabupaten 

Limbangan, Sukapura, dan Galuh. 

Pembagian wilayah tersebut didasarkan pada pengelompokan daerah-

daerah penghasil utama kopi dipisahkan dari daerah yang kurang menghasilkan 

kopi. Keresidenan (wilayah) pertama adalah daerah-daerah produsen utama kopi, 
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sedangkan keresidenan (wilayah) kedua adalah daerah-daerah yang kurang 

memiliki potensi kopi. Kebijakan itu memang dilatarbelakangi oleh keinginan 

Daendels untuk mempertahankan Preangerstelsel, khususnya penanaman kopi, 

dan ambisi untuk meningkatkan hasilnya.5) 

Tahun 1809, Kabupaten Karawang dihapuskan. Daerah Karawang bagian 

barat digabungkan ke wilayah pedalaman Batavia, dan daerah bagian timur 

dimasukkan ke wilayah Kabupaten Sumedang.6) Kejadian itu kiranya berpengaruh 

pula terhadap kedudukan Sindangkasih sebagai distrik yang termasuk daerah 

Karawang. 

Lebih-kurang setahun kemudian, tepatnya tanggal 20 Juni 1810, kedua 

keresidenan tersebut digabungkan menjadi Keresidenan Jakarta dan Cirebon-

Priangan (Landrostambt der Jacatrasche en Cheribonsche Preanger-Regen-

tschappen). Tahun berikutnya, mulai tanggal 2 Maret 1811, terjadi lagi perubahan 

wilayah administratif. Keresidenan yang disebut terakhir dipecah lagi menjadi dua 

keresidenan, yaitu : 

1). Kersidenan Batavia (Landrostambt der Bataviasche Regentschappen), terdiri 

atas Cianjur, Bandung, Parakanmuncang, dan sebagian daerah Sumedang. 

2). Kersidenan Karawang (Landrostambt Krawang), mencakup daerah Karawang 

sebelah utara Cikao, daerah sebelah barat Cimanuk, beberapa distrik 

Sumedang, Ciasem, dan Pamanukan.7) 

Pembagian wilayah tersebut menunjukkan terjadinya perubahan ke-

dudukan Karawang, dari kabupaten menjadi keresidenan (tahun 1811). Perubahan 

tersebut berlangsung pada masa akhir kekuasaan Daendels. Selanjutnya, 
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kekuasaan di Hindia Belanda diambilalih oleh pemerintah Inggris, diwakili oleh 

Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816). 

 Kebijakan Raffles pada dasarnya mengikuti kebijakan Daendels. Akan 

tetapi Raffles bertindak lebih jauh lagi. Dalam bidang pemerintahan, Raffes pun 

berkali-kali melakukan reorganisasi. Jumlah keresidenan di Pulau Jawa tidak 

berubah (9 keresidenan), tetapi istilah prefectures (landrostambt) diganti menjadi 

residency (keresidenan) dan prefect menjadi resident (residen) yang dibantu oleh 

asisten residen, jabatan baru yang diperkenalkan oleh Raffles. Dalam pemerintah-

an kabupaten, Raffles menambah jabatan wedana sebagai kepala distrik 

(kewedanaan).8) 

 Pada masa pemerintahan Raffles, di Jawa Barat terjadi lagi perubahan 

wilayah yang menyangkut kedudukan Karawang. Tanggal 8 Oktober 1811, 

Karawang digabungkan dengan Batavia menjadi Keresidenan Batavia (The 

Batavia Regencies and Krawang). Tahun 1815, Karawang dipindahkan dari 

wilayah Batavia ke Keresidenan Priangan. Sementara itu, sebagian besar daerah 

pedalaman Batavia dimasukkan ke wilayah Keresidenan Bogor (Buitenzorg). 

Waktu itu, Jawa Barat terdiri atas 5 keresidenan, yaitu Batavia, Banten, Priangan 

mencakup Karawang, Bogor, dan Cirebon. 

Setelah masa pemerintahan Raffles di Hindia Belanda, khususnya di Pulau 

Jawa berakhir (1816), kekuasaan di Hindia Belanda beralih ke pihak Belanda9) 

yang diwakili oleh Komisaris Jenderal (1816 – 1819), terdiri atas C.F. Elout, 

Baron G.A. Ph. Van der Capellen, dan L.P.J. du Bus Gisignies. Pada masa 

kekuasaan Komisaris Jenderal terjadi lagi reorganisasi pemerintahan. Di daerah 
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Jawa Barat terjadi perubahan wilayah administratif yang menyangkut Karawang. 

Berdasarkan besluit (surat keputusan) Komisaris Jenderal tanggal 20 Juli 1818, 

wilayah Keresidenan Priangan mencakup distrik-distrik Karawang, Gandasoli, 

Cinusa, dan Wanayasa.10) Selain sebagai distrik, sampai dengan waktu itu daerah 

Karawang merupakan keresidenan. 

Selanjutnya kedudukan Karawang berubah lagi. Gubernur Jenderal van der 

Capellen (1819 – 1830), penerus Komisaris Jenderal, mengangkat kembali 

otoritas bupati pada kedudukan seperti masa kekuasan Kompeni. Kebijakan itu 

dimaksudkan untuk kepentingan (keuntungan) ekonomi dari produksi tanaman 

wajib khususnya dan kewajiban rakyat umumnya.11) Sejalan dengan kebijakan itu, 

tahun 1820 Kabupaten Karawang dibentuk kembali, diperintah oleh Bupati R.A. 

Surianata (1820 – 1828). 

 Lebih-kurang setahun kemudian, ibukota kabupaten itu dipindahkan ke 

Wanayasa. Apa alasan perpindahan itu belum diketahui secara pasti. Mungkin 

salah satu alasannya karena Karawang bersuhu udara panas, sebaliknya Wanayasa 

memiliki suhu udara sedang, karena berada di daerah pedalaman. 

 Tahun 1826 terjadi lagi reorganisasi wilayah administratif. Dalam 

reorganisasi itu, Karawang sebagai keresidenan digabungkan dengan Keresidenan 

Bogor (Stb. 1826 No. 24). Masih dalam tahun yang sama, wilayah gabungan 

kedua keresidenan itu menjadi bagian dari wilayah Keresidenan Batavia (Stb. 

1826 No. 53). Lebih-kurang dua tahun kemudian (1828), Karawang dan Bogor 

masing-masing menjadi tempat kedudukan asisten residen (zelfstandige assistant 
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residenties). Namun demikian, pemerintahan Kabupaten Karawang yang berpusat 

di Wanayasa, terus berlangsung sampai dengan tahun 1830.12) 

 

 

3.2.2  Sindangkasih Cikal-bakal Purwakarta 

3.2.2.1 Perpindahan Ibukota Kabupaten Karawang Dari Wanayasa ke 

Sindangkasih 

Ketika Kabupaten Karawang diperintah oleh Bupati R.A. Suriawinata 

(1829 – 1849), ibukota kabupaten dipindahkan lagi dari Wanayasa ke Sindang-

kasih. Pada masa Hindia Belanda, perpindahan ibukota kabupaten bukan hal yang 

aneh, karena memang terjadi di beberapa daerah. Di Priangan misalnya, antara 

awal sampai dengan pertengahan abad ke-19, sejumlah kabupaten mengalami 

perpindahan ibukota. Beberapa kabupaten bahkan mengalami perpindahan 

ibukota berulangkali. Misalnya, tahun 1810 ibukota Kabupaten Bandung 

dipindahkan dari Krapyak (Dayeuhkolot sekarang) ke kota Bandung yang 

didirikan tahun itu. Pada tahun yang sama, ibukota Kabupaten Parakanmuncang 

dipindahkan ke Andawadak (kira-kira Tanjungsari, Sumedang sekarang). Tahun 

1815 ibukota Kabupaten Galuh dipindahkan (perpindahan kedua kali) dari 

Imbanagara ke Cibatu (Ciamis). Tahun 1832 ibukota Kabupaten Sukapura di-

pindahkan dari Sukaraja ke Pasirpanjang (perpindahan ketiga kali), kemudian ke 

Manonjaya13) Pemindahan ibukota kabupaten pada dasarnya adalah inisiatif bupati 

yang bersangkutan. 
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Mengacu pada pemindahan ibukota kabupaten-kabupaten di Priangan, 

diduga pemindahan ibukota Kabupaten Karawang pun adalah gagasan bupati yang 

disetujui oleh asisten residen dan residen. Perpindahan ibukota kabupaten tentu 

memiliki alasan dan tujuan. Dalam perpindahan ibukota kabupaten-kabupaten di 

Priangan, selain berdasarkan alasan yang sama, juga memiliki alasan yang 

berbeda. Akan tetapi, tujuan utama perpindahan itu sama. Demikian pula tujuan 

utama perpindahan ibukota Kabupaten Karawang ke Sindangkasih pada dasarnya 

sama dengan perpindahan ibukota beberapa kabupaten di Priangan, yaitu untuk 

kelancaran jalannya pemerintahan dan kemajuan kehidupan pemerintah serta 

masyarakat daerah setempat. 

Ibukota Kabupaten Karawang dipindahkan dari Wanayasa ke Sindang-

kasih berdasarkan dua alasan utama. Pertama, di Wanayasa sering terjadi 

gangguan keamanan akibat ulah kelompok perampok. Kedua, kota Wanayasa 

yang terletak di bagian selatan Karawang, kurang strategis sebagai pusat 

pemerintahan. Perpindahan ibukota Kabupaten Karawang ke Sindangkasih, 

diperkirakan terjadi pada tahun 1830.14) 

Menurut beberapa sumber tradisional, proses perpindahan itu diawali oleh 

pencarian tempat yang dianggap baik untuk pusat pemerintahan kabupaten. 

Pencarian tempat dilakukan oleh Bupati R.A. Suriawinata disertai oleh 

penasehatnya. Dalam upaya mencari tempat itu, bupati selalu meminta petunjuk 

dari Tuhan Yang Maha Kuasa melalui solat istikharah. Memang ia sangat taat 

menjalankan ajaran agama (Islam). Setiap waktu dan di setiap tempat, ia selalu 
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membaca solawat. Oleh karena itu Bupati R.A. Suriawinata mendapat julukan 

“Dalem Solawat” dari masyarakat pribumi Karawang. 

 Sindangkasih dipilih menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Karawang 

menggantikan kedudukan Wanayasa, berdasarkan beberapa pertimbangan. 

Pertimbangan itu menyangkut beberapa faktor. Pertama, letak Sindangkasih 

cukup strategis bagi jalannya pemerintahan, karena berada di bagian tengah 

daerah Karawang. Kedua, tanahnya subur dan arealnya memungkinkan untuk 

dikembangkan. Ketiga, memiliki sumber air, yaitu kubangan air yang kemudian 

dibangun menjadi Situ Buleud. Keempat, suhu udara di Sindangkasih cukup 

menyenangkan (berhawa sedang). Suhu udara demikian sangat disenangi oleh 

para pejabat kolonial, antara lain residen dan asisten residen. Kelima, keberadaan 

Cikao sebagai pelabuhan sungai, adalah salah satu faktor penting bagi kehidupan 

ekonomi masyarakat daerah setempat. Dengan kata lain, Kondisi Sindangkasih 

waktu itu dianggap lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi Wanayasa. 

Pertimbangan-pertimbangan itu memang sesuai dengan tradisi masyarakat Sunda*) 

waktu itu dalam menentukan tempat untuk pusat pemerintahan.15) 

Mengenai asal-usul tempat dan nama Sindangkasih, terdapat beberapa 

versi. Versi umum menyatakan, bahwa sebelum Bupati R.A. Suriawinata pindah 

dari Wanayasa, tempat yang kemudian diberi nama Sindangkasih, sudah berupa 

pemukiman dengan status kacutakan (distrik). Akan tetapi keadaannya masih 

berupa kampung sangat sederhana. Lahan di sekitarnya masih berupa hutan. 
                                                

*) Menurut kepercayaan tradisional masyarakat Sunda, kondisi lahan yang baik untuk 
pusat pemerintahan harus seperti “Garuda ngupuk, bahé ngalér-ngétan, deukeut pangguyangan 
badak putih”. Makna ungkapan itu adalah, letak dan kondisi lahan untuk ibukota harus baik dari 
berbagai segi, serta dekat dengan sumber air. 
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Versi itu juga menyebutkan, bahwa nama Sindangkasih memiliki makna 

yang mengacu pada arti kata sindang dan kasih. Dalam basa Sunda, sindang 

berarti mampir atau singgah; kasih (dari kata asih) berarti sayang atau cinta 

(Sunda : deudeuh, mikaresep). Menurut cerita dalam versi umum, ketika Bupati 

R.A. Suriawinata beserta penasehatnya sampai ke tempat tersebut, mereka 

mampir di perkampungan dan diterima oleh penduduk setempat dengan penuh 

hormat dan rasa kasih. Berdasarkan kejadian itu, kampung tersebut kemudian 

diberi nama Sindangkasih. Apabila cerita itu benar, pertanyaan yang timbul 

adalah, apa nama asal kampung tersebut? Sebuah pemukiman penduduk, sejak 

awal pun biasanya sudah memiliki nama. Hal itu berarti Sindangkasih adalah 

nama baru yang diberikan kepada kampung yang disinggahi oleh Bupati R.A. 

Suriawinata, dalam rangka mencari tempat untuk ibukota baru Kabupaten 

Karawang. 

 

 

3.2.2.2 Sindangkasih Menjadi Purwakarta 

 Setelah Bupati R.A. Suriawinata menetap di Sindangkasih, sebagian dari 

daerah itu segera dibangun menjadi ibukota baru Kabupaten Karawang. Dapat 

dipastikan, pembangunan kota itu didasarkan pada pola kota tradisional, dengan 

ciri utama alun-alun sebagai pusat kota, pendopo di sebelah selatan alun-alun, 

masjid agung di sebelah barat alun-alun, dan rumah keluarga bupati di sebelah 

timur alun-alun. Pola kota dengan ciri-ciri tersebut memang merupakan pola kota-

kota lama di Jawa Barat khususnya dan di Pulau Jawa umumnya. 
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 Sindangkasih sebagai ibukota Kabupaten Karawang diresmikan ber-

dasarkan besluit (surat keputusan) pemerintah kolonial tanggal 20 Juli 1831 

nomor 2 (Lampiran 1), dengan nama baru, Purwakarta16) Akan tetapi, nama 

Sindangkasih tetap digunakan, yaitu sebagai nama distrik di wilayah ibukota 

kabupaten (sekarang menjadi nama desa). Surat keputusan tersebut adalah sumber 

akurat dan primer serta mengandung makna yuridis formal. Oleh karena itu, 

tanggal 20 Juli 1831 merupakan fakta sejarah tentang berdirinya kota/daerah 

bernama Purwakarta*). Ketika Purwakarta diresmikan sebagai ibukota kabupaten, 

besar kemungkinan wilayah kota itu masih kecil. 

 Mengapa ibukota baru itu diberi nama Purwakarta? Mengenai asal-usul 

dan arti nama Purwakarta pun terdapat beberapa versi. Versi umum menyatakan 

nama itu berasal dari kata purwa dan karta dalam bahasa Sansakerta. Purwa 

berarti yang pertama, karta berarti aman tentram dan tertib atau ramai. Akan 

tetapi penjelasan mengenai arti kedua kata itu berbeda antara satu versi dengan 

versi lain. Ada versi yang menghubungkan arti Purwakarta dengan perang Cina 

Makao. Versi lain menghubungkan kata itu dengan orang bernama Purbasari, 

salah seorang penasehat/kepercayaan Bupati R.A. Suriawinata yang besar 

peranannya dalam mencari tempat untuk ibukota baru Kabupaten Karawang. 

Menurut versi itu, kara purwa berasal dari kata purba, nama bagian depan dari 

Purbasari. Versi mana yang paling mendekati kebenaran, memerlukan penelitian 

secara khusus. 

                                                
*) Proses pendirian Purwakarta sebagai ibukota Kabupaten Karawang, hampir sama 

dengan proses pendirian kota Bandung yang diresmikan tanggal 25 September 1810 (Hardja-
saputra, ed. 1999). 
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3.2.3  Dinamika Kehidupan di Purwakarta (1831 – 1942) 

3.2.3.1 Pemerintahan dan Wilayah Administratif 

 Pada masa kolonial, dalam menjalankan pemerintahan di pusat kabupaten, 

bupati dibantu oleh sejumlah pejabat bawahannya. Mereka tinggal di ibukota 

kabupaten. Para pejabat dimaksud adalah dua orang patih (patih dalam dan patih 

luar), patinggi, hoofddjaksa (jaksa kepala), hoofdpenghulu (penghulu kepala), 

hoofdkommitteer (komitir kepala), komitir urusan jalan, beberapa orang mantri, 

antara lain mantri gudang kopi, ngabehi, demang, lengser, dan lain-lain. Patih dan 

patinggi masing-masing memiliki sekretaris (juru tulis).17) 

Sebagai konsekuensi Purwakarta menjadi ibukota baru Kabupaten 

Karawang, pejabat-pejabat bawahan bupati tersebut, juga asisten residen, turut 

pindah dari Wanayasa ke Purwakarta. Dalam menjalankan tugas dan ke-

wajibannya, para pejabat bawahan bupati dibantu pula oleh kepala cutak (kepala 

distrik) Sindangkasih dan kepala-kepala desa setempat. Dalam waktu tertentu, 

para kepala daerah bawahan bupati melakukan séba (menghadap bupati) untuk 

melaporkan kondisi daerah masing-masing. Séba dilakukan di Paséban atau 

pendopo. 

 Data tahun 1845 menunjukkan, wilayah Kabupaten Karawang waktu itu 

terbagi atas tanah pemerintah dan tanah partikelir, mencakup 16 distrik (530 

desa). 

 I. Tanah pemerintah terdiri atas 5 distrik mencakup 133 desa : 

1. Distrik Sindangkasih (40 desa). 

2. Distrik Karawang (34 desa). 
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3. Distrik Wanayasa (26 desa). 

4. Distrik Adiarsa (22 desa). 

5. Distrik Cabangbungin (11 desa). 

 

 II. Tanah partikelir, terbagi atas dua persil. 

a. Ciasem dan Pamanukan terdiri atas 8 distrik mencakup 330 desa : 

1. Distrik Ciasem. 

2. Distrik Pamanukan. 

3. Distrik Subang. 

4. Distrik Pagaden. 

5. Distrik Sagalaherang. 

6. Distrik Batusirap. 

7. Distrik Kalijati. 

8. Distrik Malang. 

b. Distrik-distrik Tegalwaru, Kandangsapi, dan Sumedangan, mencakup 

67 desa.18) 

 Sejak pertengahan abad ke-19 – berdasarkan Regeeringsreglement/RR 

tahun 1854 – pemerintah Hindia Belanda secara tegas menjalankan sistem 

sentralistis. Sehubngan dengan hal itu, Pulau Jawa dibagi ke dalam beberapa 

daerah administratif yang disebut administratief gewest. Sebutan itu kemudian 

berubah menjadi residentie (keresidenan). Keresidenan terdiri atas beberapa 
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afdeling/kabupaten. Tiap afdeling membawahi sejumlah distrik (kewedanan), 

onderdistrik (kecamatan), dan desa. 

 Dalam pembagian wilayah itu, Karawang menjadi salah satu keresidenan 

dari enam keresidenan di Jawa Barat. Keresidenan lainnya adalah Banten, 

Batavia, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Karawang juga berstatus afdeling 

merangkap kabupaten, dengan ibukota Purwakarta. Sindangkasih tetap sebagai 

distrik. 

Pada masa pemerintahan Bupati R.T.A. Sastra Adiningrat II (1863 – 

1886), di Karawang terjadi perubahan pembagian wilayah administratif ber-

ulangkali. Kiranya hal itu terjadi akibat kebijakan residen yang berubah-ubah, 

karena jangka waktu pergantian residen tidak tetap. Tahun 1865 misalnya, jumlah 

distrik dan desa berubah dari 16 distrik (530 desa) tahun 1845 menjadi 17 distrik 

(494 desa). Akhir tahun 1867, jumlah distrik tetap, namun jumlah desa berubah 

menjadi 554 desa. Pada waktu yang disebut terakhir, pembagian wilayah 

Keresidenan/Afdeling Karawang adalah sebagai berikut : 

 I. Tanah pemerintah (41.950 geografi mil persegi)*) terdiri atas 5 distrik 

mencakup 170 desa : 

1. Distrik Sindangkasih (36 desa), luas 8.150 geografi mil persegi. 

2. Distrik Karawang (46 desa), luas 9.975 geografi mil persegi. 

3. Distrik Wanayasa (27 desa), luas 4.625 geografi mil persegi. 

4. Distrik Adiarsa (40 desa), luas 7.000 geografi mil persegi. 

5. Distrik Cabangbungin (21 desa), luas 12.200 geografi mil persegi. 

 II. Tanah partikelir, terbagi atas dua persil. 

a. Ciasem dan Pamanukan terdiri atas 8 distrik mencakup 325 desa : 

                                                
*) 1 geografi mil persegi = 7759, 2 bau.  1 bau = 7,0965 kilometer persegi. 
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1. Distrik Ciasem (28 desa), luas 5.350 geografi mil persegi. 

2. Distrik Pamanukan (30 desa), luas 6.750 geografi mil persegi. 

3. Distrik Ciherang (55 desa), luas 4.475 geografi mil persegi. 

4. Distrik Pagaden (38 desa), luas 6.300 geografi mil persegi. 

5. Distrik Sagalaherang (56 desa), luas 3.725 geografi mil persegi. 

6. Distrik Batusirap (59 desa), luas 1.850 geografi mil persegi. 

7. Distrik Kalijati (34 desa), luas 4.400 geografi mil persegi. 

8. Distrik Malang (35 desa), luas 2.750 geografi mil persegi. 

b. Daerah Tegalwaru terdiri atas 4 distrik mencakup 49 desa :  

1. Distrik Tegalwaru (23 desa), luas 3.325 geografi mil persegi. 

2. Distrik Kandangsapi (10 desa), luas 1.375 geografi mil persegi. 

3. Distrik Ciampel (5 desa), luas 4.555 geografi mil persegi. 

4. Distrik Sumedangan (11 desa).19) 

 Akhir tahun 1867, Keresidenan Karawang memiliki luas wilayah 86.800 

geografi mil persegi (615.976,2 kilometer persegi). Seperti terlihat dari rincian 

distrik tersebut di atas, Distrik Sindangkasih – kiranya mencakup kota Purwakarta 

– merupakan distrik ketiga terluas di Keresidenan Karawang. 

 Beberapa waktu kemudian, terjadi lagi perubahan dalam bidang 

pemerintahan yang menyangkut sistem pambagian wilayah administratif. Tiap 

wilayah afdeling rata-rata dibagi menjadi dua kontrole-afdeling. Tahun 1871, 

Purwakarta berstatus kontrole-afdeling, karena Afdeling Karawang dibagi 

menjadi dua kontrole-afdeling, yaitu Purwakarta dan Karawang.20) Hal itu berarti 

kota Purwakarta berkedudukan rangkap, yaitu sebagai ibukota kabupaten, 

afdeling/kontrole-afdeling, dan ibukota keresidenan. 
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 Sejalan dengan diperkenalkannya wilayah administratif onderdistrik 

(kecamatan), pembagian wilayah administratif kabupaten kembali mengalami 

perubahan. Tahun 1884, jumlah distrik di Kabupaten Karawang bertambah. Hal 

itu disebabkan Distrik Gandasoli dikeluarkan dari wilayah Kabupaten Bandung, 

kemudian digabungkan ke dalam wilayah Kontrole-Afdeling Purwakarta (Stb. 

1884 No. 91). Dengan demikian, jumlah distrik di Kabupaten/Afdeling Karawang 

(Tanah Pemerintah) menjadi 6 distrik, dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

PEMBAGIAN WILAYAH KABUPATEN KARAWANG (TANAH PEMERINTAH) 

TAHUN 1884 

Distrik Onderdistrik Tempat/Kedudukan 
Wedana Asist. Wedana 

1. Sindangkasih 1. Purwakarta Purwakarta  
 2. Campaka  Campaka 
 3. Cilangkap  Cilangkap 
2. Krawang 1. Krawang Krawang  
 2. Rengasdengklok  Rengasdengklok 
 3. Klari  Klari 
3. Wanayasa 1. Wanayasa Wanayasa  
 2. Cikeris Girang  Cikeris Girang 
 3. Pasawahan  Pasawahan 
4. Gandasoli 1. Cianting Cianting  
 2. Darangdan  Darangdan 
 3. Citalang  Citalang 
 4. Cikao  Cikao 
5. Adiarsa 1. Dawuan Dawuan  
 2. Parakantroes (sic.)  Parakantroes (sic.) 
 3. Cilamaya  Cilamaya 
6. Cabangbungin 1. Kedawung Kedawung  
 2. Pisang Sambo (sic.)  Pisang Sambo 
6 Distrik 18 Onderdistrik 6 Wedana 12 Asist. Wedana 

Sumber : Staatsblad 1884 No. 90. 
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 Pemindahan Distrik Gandasoli dari wilayah Kabupaten Bandung ke 

wilayah Kabupaten Karawang, kiranya didasarkan pada pertimbangan letak 

geografi Distrik Gandasoli lebih dekat dengan wilayah Kabupaten Karawang, 

khususnya Kontrole-Afdeling Purwakarta. 

 Pada masa pemerintahan Bupati R.T.A. Sastra Adiningrat III (1886–1911), 

sebutan kontrole-afdeling dihapuskan. Wilayah Kabupaten Karawang di tanah 

pemerintah, kembali dibagi menjadi dua afdeling, yaitu Afdeling Purwakarta dan 

Afdeling Karawang, masing-masing membawahi tiga distrik. 

Tabel 3.2 

PEMBAGIAN WILAYAH KABUPATEN KARAWANG (TANAH PEMERINTAH) 

TAHUN 1891 

Afdeling Distrik Onderdistrik 
1. Purwakarta 1. Sindangkasih 1. Purwakarta 
  2. Campaka 
  3. Cilangkap 
 2. Wanayasa 1. Wanayasa 
  2. Cikeris Girang 
  3. Pasawahan 
 3. Gandasoli 1. Cianting 
  2. Darangdan 
  3. Citalang 
  4. Cikao 
2. Krawang 1. Krawang 1. Krawang 
  2. Rengasdengklok 
  3. Klari 
 2. Adiarsa 1. Dawuan 
  2. Parakantoes (sic.) 
  3. Cilamaya 
 3. Cabangbungin 1. Kedawung 
  2. Pisang Sambo (sic.) 

2 Afdeling 6 Distrik 18 Onderdistrik 

Sumber : Koloniaal Verslag, 1892. 
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 Beberapa waktu kemudian, terjadi pemekaran desa. Menurut statistik 

tahun 1894, pada tahun itu Afdeling Purwakarta memiliki 91 desa dan Afdeling 

Karawang 114 desa. Tahun 1906 Distrik Sindangkasih dipimpin oleh Mas 

Surapraja.21)
  Mungkin kondisi itu berlangsung sampai dengan awal tahun 1920-

an, sebelum pemerintah kolonial mengeluarkan Undang-Undang Perubahan 

Pemerintahan (Bestuurshervormingswet) tahun 1922. Ketika undang-undang itu 

diberlakukan, Kabupaten Karawang diperintah oleh Bupati R.T.A. Ganda Nagara 

(1911 – 1925), bupati terakhir keturunan Singaperbangsa. 

 Pemberlakuan undang-undang tersebut menyebabkan Karawang tidak lagi 

berstatus keresidenan, tetapi hanya sebagai afdeling/kabupaten, terdiri atas 7 

distrik (Karawang, Purwakarta, Cikampek, Rengasdengklok, Subang, Sagala-

herang, dan Pamanukan), bagian dari wilayah Keresidenan Batavia. Sementara itu 

(tahun 1924), Patih T. Madiadipura diganti oleh R. Hasan Sumadipraja.22) 

 Sejalan dengan pembentukan Provincie West Java – propinsi pertama 

yang dibentuk di Pulau Jawa (diresmikan tanggal 1 Januari 1926) – pemerintahan 

Kabupaten Karawang dikukuhkan kembali (Stb. 1925 No. 385). Anggota Dewan 

Kabupaten (Regentschapraad) Purwakarta berjumlah 31 orang, 23 orang di 

antaranya adalah orang pribumi. Waktu itu Kabupaten Karawang dipimpin oleh 

Bupati R.T.A. Suriamiharja (1925 – 1942). Dalam menjalankan pemerintahan, ia 

dibantu oleh Patih R. Hasan Sumadipraja.23) 

 Beberapa waktu kemudian, Afdeling Karawang dibagi menjadi dua 

controle afdeling, yaitu Purwakarta dan Subang. Kabupaten/Afdeling Karawang 

terdiri atas 7 distrik, yakni Purwakarta, Karawang, Cikampek, Rengasdengklok, 
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Subang, Sagalaherang, dan Pamanukan. Distrik Purwakarta dipimpin oleh 

Wedana R. Atmaja Saputra. Pejabat Belanda di Purwakarta bertambah dengan 

seorang Kepala Pengawas Polisi (Hoofdpolitieopziener). Selain Letnan Cina, pada 

pertengahan tahun 1920-an di kota Purwakarta sudah terdapat Letnan Arab 

bernama Sech Hasan bin Ali Bajeri.24) 

 Pertengahan tahun 1929, Wedana Distrik Purwakarta diganti oleh Mas 

Sastrawiria. Waktu itu Distrik Purwakarta terdiri atas 3 onderdistrik (kecamatan), 

mencakup 68 desa,25) dengan rincian sebagai berikut. 

 I. Onderdistrik Purwakarta, terdiri atas 30 desa : 

1. Desa Sindangkasih 16. Desa Parakansalam 

2. Desa Nagri Kidul 17. Desa Tanjungsari 

3. Desa Nagri Kaler 18. Desa Salem 

4. Desa Cipaisan 19. Desa Cigelam 

5. Desa Tegalmunjul 20. Desa Cibatu 

6. Desa Citalang 21. Desa Cirende 

7. Desa Selaawi 22. Desa Campaka 

8. Desa Ciseureuh 23. Desa Cimahi 

9. Desa Babakan Cikao 24. Desa Cilandak 

10. Desa Maracang 25. Desa Cikadu 

11. Desa Pasawahan Anyar 26. Desa Cibukamanah 

12. Desa Cihuni 27. Desa Cibening 

13. Desa Sawah Kulon 28. Desa Cibungur 

14. Desa Ciherang 29. Desa Cikopo 

15. Desa Situ 30. Desa Cilangkap 
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II. Onderdistrik Plered, terdiri atas 21 desa : 

  1. Desa Plered 12. Desa Depok 

  2. Desa Cibogohilir 13. Desa Gandasoli 

  3. Desa Cianting 14. Desa Cibogo Girang 

  4. Desa Liunggunung 15. Desa Cikao-Bandung 

  5. Desa Citeko 16. Desa Cilegong 

  6. Desa Citalang 17. Desa Kembangkuning 

  7. Desa Karoya 18. Desa Bunder 

  8. Desa Cisarua 19. Desa Parakanlima 

  9. Desa Tajursindang 20. Desa Simpeureun 

10. Desa Bendul 21. Desa Parakansapi 

11. Desa Darangdan 

III. Onderdistrik Wanayasa, terdiri atas 17 desa : 

  1. Desa Wanayasa 10. Desa Cikeris 

  2. Desa Sumurugul 11. Desa Pasanggrahan 

  3. Desa Babakan 12. Desa Nagrog 

  4. Desa Parakangarokgek 13. Desa Nanggerang 

  5. Desa Kiarapedes 14. Desa Bojong 

  6. Desa Taringgullandeuh 15. Desa Nanggewer 

  7. Desa Taringgultonggoh 16. Desa Cilingga 

  8. Desa Pasirbungur 17. Desa Cileunca 

  9. Desa Sindangpanon  

 
Pada akhir tahun 1929, Patih Karawang diganti oleh R. Kartahadimaja. Ia 

menjabat patih sampai dengan bulan September 1933. Sebagai patih, ia diganti 

oleh R. Kanduruan Suria Sumantri. Awal tahun 1936 terjadi lagi pergantian 

Wedana Distrik Purwakarta, yaitu Mas Sastrawiria diganti oleh R. Kanduruan 

Wargadinata (Januari 1936). Pertengahan tahun 1937, jabatan patih beralih kepada 
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R. Rangga Tirtasuyatna. Ia menjabat sebagai patih Kabupaten Karawang sampai 

dengan pertengahan November 1940. Ia digantikan oleh R. Agus Padmanegara. 

Walaupun patih berkali-kali diganti, tetapi jabatan bupati Karawang tetap 

dipegang oleh Bupati R.T.A. Suriamiharja sampai akhir pemerintahan Hindia 

Belanda.26) 

 

 

3.2.3.2  Pembangunan Fisik dan Kondisi Sosial Ekonomi 

 Sebagai konsekuensi perpindahan ibukota Kabupaten Karawang dari 

Wanayasa ke Purwakarta, maka prioritas utama kegiatan pemerintah kabupaten 

adalah pembangunan fisik kota Purwakarta. Seperti telah dikemukakan pada 

subbab sebelumnya, pada tahap awal, kemungkinan besar areal kota Purwakarta 

masih kecil, karena sebagian besar lahan di sekitarnya masih berupa hutan. 

Infrastruktur yang dibangun pun masih sangat terbatas, yaitu alun-alun, pendopo, 

masjid agung, dan mungkin paséban, dengan kondisi sederhana, serta rumah 

kediaman asisten residen. Kondisi itu kiranya berhubungan pula dengan jumlah 

penduduk Purwakarta waktu itu yang diduga masih sedikit. 

 Berapa jumlah penduduk Purwakarta*) waktu itu, belum diketahui. Tahun 

1830 penduduk pribumi Kabupaten Karawang – tentu termasuk penduduk 

Sindangkasih -- berjumlah 79.445 orang, dengan kepadatan rata-rata 915 orang 

tiap geografi mil persegi27) (7,0965 kilometer persegi). Pada masa awal 

Purwakarta sebagai ibukota baru kabupaten, penduduk di tempat itu – yang 

                                                
*) Sangat disayangkan, data penduduk Purwakarta tiap tahun belum ditemukan. 
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semula hanya penduduk Sindangkasih – tentu menjadi bertambah, paling tidak 

bertambah dengan keluarga sejumlah pejabat kabupaten yang turut pindah dari 

Wanayasa ke Purwakarta menyertai bupati, termasuk asisten residen, mungkin 

juga controleur (pengawas perkebunan). Hal itu berarti menurut status sosialnya, 

penduduk pribumi Purwakarta pada tahap awal terdiri atas tiga golongan. 

Pertama, golongan ménak (bangsawan/elit) tingkat tinggi, yaitu bupati dan 

keluarganya. Kedua, golongan ménak tingkat menengah (santana), yaitu pejabat 

bawahan bupati beserta keuarganya. Ketiga, golongan masyarakat bawah, yakni 

rakyat biasa. 

 Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, wilayah kota Purwakarta 

yang termasuk Distrik Sindangkasih bertambah luas. Pertumbuhan jumlah 

penduduk dengan berbagai aktivitasnya, menjadikan kehidupan sosial ekonomi di 

Purwakarta meningkat menjadi agak ramai. Dalam tulisan karya M.A. Natanegara 

disebutkan kondisi itu mulai terjadi tahun 1836. Katanya, atas dasar itulah 

pemerintahan di Purwakarta dikukuhkan dengan candrasangkala*) “Bendera (6) 

kang Murub (3) Pangersa (8) ning Ratu (1). Angka tiap kata dalam candra-

sangkala dibaca dari belakang, berarti tahun 1836. Candrasangkala itu meng-

andung arti “kecemerlangan wilayah karena olah pemerintah”.28) Seandainya 

cerita itu benar, berarti kota Purwakarta menunjukkan perkembangan mulai 

pertengahan tahun 1830-an. 

                                                
*) Mengenai adanya candrasangkala tersebut perlu penelitian secara khusus, karena sejak 

masa kerajaan di Jawa berakhir, candrasangkala tidak lazim digunakan. 
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Pada tahun 1845 boleh jadi wilayah Distrik Sindangkasih sebagai distrik 

kota bertambah luas. Hal itu tercermin dari jumlah desa yang tercakup ke dalam 

distrik tersebut, yaitu 40 desa. Pada tahun itu, penduduk Distrik Sindangkasih, 

termasuk penduduk kota Purwakarta, berjumlah 7.704 orang (1.766 keluarga), 

dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

PENDUDUK DISTRIK SINDANGK ASIH  

TAHUN 1845 

Golongan 
Penduduk Laki-laki Perempuan Anak-anak JUMLAH 

Pribumi      1.671        2.090      3.857      7.618 

Cina           16            15           51           82 

Arab dll.             1              1             2             4 

JUMLAH      1.688       2.106      3.910      7.704 
 
Sumber : Tijdschrift voor Neerlands Indie, 1847 : 120. 
 

 Berdasarkan data pada tabel di atas, mungkin pada tahun itu di Purwakarta 

belum ada penduduk sipil bangsa Eropa. Pada waktu itu, penduduk Eropa di 

daerah Karawang terdapat di 8 distrik yang termasuk tanah partekelir. Distrik-

distrik dimaksud adalah Ciasem (2 orang), Pamanukan (7 orang), Pagaden (5 

orang), Subang (17 orang), Malang (4 orang), Kalijati (1 orang), Sagalaherang (15 

orang), dan Batusirap (2 orang).29) 

 Penduduk pribumi Distrik Sindangkasih sebanyak 7.618 orang yang 

tersebar di 40 desa, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk pribumi tinggal 

di pedesaan. Mungkin waktu itu, wilayah kota Purwakarta pun sudah bertambah 
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luas. Perluasan wilayah itu kiranya sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk 

dan pembangunan infrastruktur, antara lain jalan dari pusat kota ke desa-desa di 

sekitarnya, pembukaan lahan untuk pemukiman dan lahan pertanian.30) 

 Pada masa pemerintahan Bupati R.T. Sastranagara (1849 – 1854), daerah 

Purwakarta cenderung makin terbuka. Hal itu disebabkan oleh pembangunan 

sarana komunikasi berupa jalan ke luar daerah. Dokumen pemerintah kolonial 

antara lain menyatakan, bahwa pada tahun 1850, komunikasi dari Purwakarta ke 

Cianjur terus ke Bandung sudah berlangsung pada jalan pedati melewati Cikao. 

Awal tahun 1850-an berlangsung perbaikan jalan dari Purwakarta ke Wanayasa 

dan perpanjangan jalan dari Purwakarta sampai Batavia.31) Keberadaan jalan ke 

luar daerah, memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Akan tetapi, mungkin 

frekuensinya masih terbatas, karena jalan-jalan ke luar daerah menembus hutan-

belukar. 

 Kondisi kota Purwakarta makin berkembang pada masa pemerintahan 

Bupati R.T.A. Sastra Adiningrat I (1854 – 1863). Tahun 1854, beberapa sarana 

yang telah ada, diperbaiki. Pendopo dan masjid agung direnovasi. Alun-alun dan 

Situ Buleud diperbaiki dan diperluas. Dibangun pula kantor/rumah asisten 

residen, penjara, dan jalan di pusat kota, dan lain-lain. Memang, salah satu 

kewajiban bupati adalah memimpin pekerjaan umum, antara lain pembuatan dan 

perbaikan jalan. Sementara itu, satu areal pemukiman penduduk pribumi juga 

diperbaiki, sehingga pemukiman itu kemudian disebut Kampung Baru.32) 

Pembangunan tersebut tentu berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat daerah setempat. 
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 Salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan kehidupan 

penduduk adalah pertumbuhan dan heterogenitas penduduk. Pada masa itu, 

jumlah penduduk Purwakarta boleh jadi terus bertambah, baik penduduk pribumi 

maupun penduduk golongan asing. Kondisi itu tercermin dari data penduduk 

Keresidenan Karawang. 

Tabel 3.4 

PENDUDUK KARAWANG TAHUN 1851 – 1863 

Tahun 
Golongan Penduduk 

JUMLAH 
Pribumi Eropa Cina  Arab TA lain*) 

1851 129.448 113 2.293  114 131.968 

1857 148.512 199 2.285   132+) 151.128 

1858 154.926 235 2.334   153+) 157.648 

1863 168.621 256 2.486  132 171.495 

 
*) TA = Timur Asing +) Termasuk orang Arab 

Sumber : Koloniaal Verslag, 1851-1854. 

 Data pada tabel di atas menunjukkan, bahwa waktu itu penduduk 

Karawang bersifat heterogen. Tiap tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk 

tiap golongan. Besar kemungkinan, waktu itu heterogenitas penduduk Purwakarta 

sudah bertambah dengan keberadaan sejumlah orang Eropa. Pada masa Hindia 

Belanda, ibukota keresidenan dan kabupaten menjadi tempat tinggal utama 

penduduk asing. Apabila penduduk Cina sudah berjumlah cukup banyak, 

pemerintah kolonial mengangkat seorang di antara mereka -- yang memiliki 

pengaruh besar di kelompoknya – menjadi kepala kelompok, dengan pangkat 

militer tituler, letnan, sehingga ia disebut letnan Cina. Tahun 1855 misalnya, di 
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kota Purwakarta terdapat Letnan Cina bernama Tan Tiang Kee.33) Hal itu berarti, 

penduduk Cina di Purwakarta waktu itu mungkin berjumlah ratusan orang. 

Pemerintah kolonial mengizinkan orang-orang Cina tinggal di pusat pemerintah-

an, karena mereka merupakan kaki-tangan pemerintah kolonial dalam bidang 

ekonomi. Boleh jadi waktu itu sejumlah orang Eropa juga sudah tinggal di 

Purwakarta, karena di sana ada beberapa orang pejabat Belanda, antara lain 

asisten residen dan controleur. 

Mayoritas penduduk pribumi yang tinggal di pedesaan, kegiatan utama 

mereka adalah bertani, yaitu bercocoktanam padi di sawah, bertani palawija, dan 

memelihara tanaman kopi pemerintah di sejumlah areal perkebunan. Pada tahun 

1857, pohon kopi di daerah Karawang berjumlah 858.954 pohon, terdiri atas 

542.269 pohon kopi produktif (berusia cukup tua) dan 316.785 pohon kopi muda. 

Petani kopi tahun itu berjumlah 1.540 keluarga. Selain itu, terdapat pula sejumlah 

petani yang memelihara “pagar kopi”, yaitu pohon kopi di luar perkebunan yang 

berfungsi sebagai pagar.34) Dalam masa panen kopi, tentu ada sejumlah penduduk 

yang menjadi kuli angkut kopi dari perkebunan ke gudang kopi di Cikao. Dapat 

dipastikan, ada pula sejumlah kecil penduduk yang bekerja di gudang kopi dan 

bermatapencaharian sebagai pengangkut kopi – dengan perahu -- dari pelabuhan 

Sungai Cikao ke Cilincing daerah Batavia, karena waktu itu sungai besar seperti 

Citarum, Cimanuk, Cikao memang menjadi prasarana transportasi kopi.35) 

Mengurus perkebunan kopi merupakan pekerjaan cukup berat, karena 

biasanya perkebunan kopi berada jauh dari pemukiman penduduk. Akan tetapi, 

setelah pohon kopi berproduksi, kegiatan keluarga petani mengurus tanaman itu 
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menjadi berkurang. Oleh karena itu, para petani dan keluarga masing-masing 

dapat melakukan kegiatan pertanian di sawah atau di kebun. Kehidupan penduduk 

pribumi dalam bidang pertanian, khususnya bertani di sawah, tercermin dari jenis 

sawah, perluasan areal sawah, dan peningkatan jumlah petani, seperti ditunjukkan 

oleh tabel di bawah ini. 

Tabel 3.5 

AREAL SAWAH DAN JUMLAH PETANI DI DAERAH KARAWANG 

TAHUN 1856 - 1864 

 
Tahun J e n i s   S a w a h*) Jumlah 

Petani (KK) Berair Tadah Hujan JUMLAH 
1856       2.812,5       13.863     16.675,5       7.101 
1857       7.396         5.521,5     12.917,5       7.384 
1858       9.729,5         5.933     15.662,5       5.874 
1859     10.486         7.633     18.149       6.538 
1860     10.823         5.938     16.761       8.118 
1863     12.234         6.275     18.509       8.483 
1864     12.362         6.884     19.246       9.342 

 
*) Luas dalam ukuran bau. Satu bau  =  500 tumbak persegi. 
Sumber : Koloniaal Verslag, 1856-1865. 

Tentu sebagian dari areal sawah dan petani itu berada di daerah 

Purwakarta. Tabel tersebut menunjukkan, bahwa pada dasarnya jumlah areal 

sawah dan jumlah petani meningkat dari tahun ke tahun. Waktu itu, perluasan 

areal sawah merupakan salah satu kebijaksaan bupati. Perkembangan jumlah areal 

sawah di lahan yang subur, menyebabkan daerah Karawang menjadi “lumbung 

padi”, khususnya di wilayah Jawa Barat. Kondisi itu tentu berpengaruh terhadap 

kehidupan penduduk pribumi. Dalam hal tertentu mereka menderita akibat 
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tindakan pihak kolonial, tetapi dalam bidang pertanian, kerja keras penduduk 

membuahkan hasil yang penting artinya bagi kehidupan mereka. 

 Akibat areal sawah produktif terus bertambah, produksi padi menjadi 

melimpah. Sebaliknya harga padi menjadi turun. Tahun 1857 di daerah Karawang, 

harga padi rata-rata per pikul (62 kilogram) adalah f 2,60 kualitas baik dan f 2,00 

kualitas sedang. Pada tahun berikutnyaharga padi per pikul turun menjadi f 2,30 

kualitas baik dan f 1,90 kualitas sedang.  Tahun 1859, harga padi per pikul adalah 

f 2,40 kualitas baik dan f 1,90 kualitas sedang. Pada tahun yang sama, kopi dari 

petani Karawang dibeli oleh pemerintah dengan harga f 8,40 per pikul.36) 

Harga kopi lebih tinggi dari harga padi, teoretis akan menyebabkan petani 

kopi khususnya dan petani umumnya, dapat hidup cukup sejahtera. Dari penjualan 

satu pikul kopi saja, petani dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tahun 

1859, dari penjualan 1 pikul kopi (f 8,40), petani dapat membeli 217 kilogram 

padi kualitas baik atau lebih-kurang 274 kilogram padi kualitas sedang. Oleh 

karena itu, hasil pertanian padi dan palawija, kiranya tidak dikonsumsi seluruh-

nya. Sebagian dari hasil pertanian itu dijual ke pasar. 

 Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kegiatan ekonomi di kalangan 

penduduk pun turut berkembang. Sebagian penduduk beraktivitas dalam kegiatan 

ekonomi perdagangan. Kondisi itu terutama terlihat di pasar, baik pasar di pusat 

kabupaten maupun pasar di ibukota distrik. Akan tetapi, kapan (tahun berapa) di 

Purwakarta mulai berdiri pasar, belum diketahui. 

 Antara tahun 1856 – 1868 di daerah Karawang terdapat empat buah pasar 

tradisional. Satu pasar merupakan pasar kabupaten, karena berada di ibukota 
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kabupaten (Purwakarta). Tiga pasar lainnya merupakan pasar distrik, karena 

berlokasi di wilayah distrik, yaitu satu buah di Distrik Sindangkasih dan dua buah 

di Distrik Adiarsa. Barang-barang yang diperdagangkan di pasar beraneka ragam, 

yaitu beras, minyak, gula merah (gula aren), tembakau, gambir, kain, barang-

barang keperluan rumah tangga, dan lain-lain.37) Pedagang di pasar adalah orang 

pribumi dan Cina. Keberadaan pasar, pada satu sisi menyebabkan sejumlah 

penduduk menjadi pedagang, yang berarti terjadi mobilitas vertikal. Pada sisi lain, 

terjadinya mobilitas sosial, sekaligus interaksi sosial, baik antara sesama orang 

pribumi maupun antara pribumi dengan Cina dan golongan timur asing lainnya. 

 Pada masa pemerintahan Bupati R.A.A. Sastra Adiningrat II (1863 – 

1886), dibantu oleh Patih R. Sutadipura, jumlah penduduk Karawang -- tentu 

termasuk Purwakarta -- terus meningkat seiring dengan perkembangan kehidupan 

di daerah tersebut. Kondisi itu ditunjukkan oleh data sebagai berikut. 

Tabel 3.6 

PENDUDUK KARAWANG TAHUN 1864 - 1878 

Tahun Golongan Penduduk JUMLAH 
Pribumi Eropa Cina  Arab TA lain*) 

1864    188.884 246 2.411      78 +)     191.619 
1867    207.063 247 2.554    143 +)     210.007 
1868    212.622 257 2.625    151 +)     215.655 
1869    219.307 266 2.907      69 +)     219.307 
1874    251.068 259 3.121      21     254.469 
1875    261.571 238 3.188      31     265.028 
1878 1.248.953 218 3.742      45 32 1.251.667 

 
*) TA = Golongan Timur Asing  +) Termasuk golongan Timur Asing. 
Sumber : Koloniaal Verslag, 1864-1876, 1878. 
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 Tabel di atas menunjukkan, bahwa jumlah penduduk, khususnya penduduk 

pribumi dan Cina tiap tahun meningkat. Teoretis, hal itu mengandung arti bahwa 

kesejahteraan dan kesehatan penduduk cukup baik. Sebaliknya, jumlah penduduk 

golongan Eropa dan Arab bersifat turun-naik. Hal itu tentu ada faktor-faktor 

penyebabnya. Namun dalam penelitian ini, faktor-faktor penyebab jumlah 

penduduk golongan Eropa dan Arab turun-naik, tidak ditemukan. 

Sebagaimana lazimnya, faktor utama dan mendasar yang menyebabkan 

jumlah penduduk meningkat adalah faktor alamiah, yaitu angka kelahiran lebih 

tinggi dari angka kematian. Di daerah Kabupaten Karawang, angka kelahiran 

lebih tinggi dari angka kematian, khususnya pada penduduk pribumi, terjadi pada 

tahun 1875, 1876, dan 1879. 

Tabel 3.7 

JUMLAH KELAHIRAN DAN KEMATIAN 

PENDUDUK PRIBUMI DAN GOLONGAN TIMUR ASING 

DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 1875 – 1876, 1879 

Tahun Jenis 
Kelamin 

PRIBUMI TIMUR ASING 
Lahir Meninggal Lahi Meninggal 

1875 Laki-laki 4.523 2.483 138 61 
 Perempuan 4.980 2.135 100 49 
 Jumlah 9.503 4.618 238 110 

1876 Laki-laki 3.801 2.750 151 30 
 Perempuan 4.088 2.434 146 36 
 Jumlah 7.889 5.184 297 66 

1879 Laki-laki 4.094 3.459 138 82 
 Perempuan 4.367 3.097 66 85 
 Jumlah 8.461 6.556 204 167 

 
Sumber : Koloniaal Verslag, 1877-1879. 
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Angka kelahiran lebih tinggi dari angka kematian atau angka kematian 

lebih rendah dari angka kelahiran, berkaitan erat dengan masalah kesehatan 

masyarakat. Di pusat-pusat pemerintahan (keresidenan dan kabupaten), termasuk 

di Purwakarta, ditempatkan dokter bangsa Eropa dan pribumi. Pelayanan 

kesehatan terhadap masyarakat cukup baik. Perlu dikemukakan, bahwa sejak 

pertengahan abad ke-19, pemerintah meningkatkan kegiatan vaksinasi secara lebih 

efektip dengan membentuk lembaga vaksinasi dan menambah jumlah mantri 

cacar (vaksinator). Tiap kabupaten rata-rata dibagi menjadi dua wilayah vaksin-

asi. Wilayah itu disebut “Distrik Vaksinasi”.38) Tindakan itu dilakukan untuk 

mengatasi wabah berbagai jenis penyakit. Pemerintah kolonial memperhatikan 

kesehatan penduduk pribumi bukan semata-mata karena baik hati, melainkan 

dilandasi tujuan politik. Penduduk pribumi dalam kondisi sehat penting artinya 

bagi pihak kolonial, yaitu agar mereka dapat melaksanakan kewajiban sepenuhnya 

bagi kepentingan kolonial. Peningkatan jumlah penduduk pribumi (cacah), 

penting artinya, antara lain meningkatnya pendapatan dari berbagai pajak yang 

wajib dipenuhi oleh cacah. 

Bagaimana pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Purwakarta, 

secara tidak langsung ditunjukkan oleh data sebagai berikut (Tabel 3.8). 
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Tabel 3.8 

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 

DI PURWAKARTA TAHUN 1876 - 1886 

Tahun Jumlah Pasien Dokter 
yang merawat Dirawat Meninggal 

1876         774         12 Dokter Pribumi 

1877         509           9 - sda - 

1878         269           3   Dokter Eropa 

1879      3.384       171 - sda - 

1879           19 - Dokter Pribumi 

1880    25.489       581   Dokter Eropa 

1884         565           2   Dokter Eropa 

1886         537         12 - sda - 

1886           61 - Dokter Pribumi 
 

Sumber : Koloniaal Verslag, 1876-1886. 
 

Selain karena faktor alamiah dan kesehatan, peningkatan jumlah penduduk 

mungkin pula terjadi akibat migrasi sejumlah penduduk dari daerah lain ke 

wilayah Karawang, termasuk ke Purwakarta. Keberadaan satu areal perkebunan di 

Distrik Sindangkasih,39) boleh jadi merupakan salah satu faktor pendorong 

terjadinya migrasi penduduk dari daerah lain ke Sindangkasih dan kota 

Purwakarta, karena perkebunan memerlukan tenaga kerja. 

 Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kehidupannya, pemerintah 

Kabupaten Karawang memperluas areal sawah dan penduduk membuka sebagian 

hutan menjadi huma (ladang). Huma tidak hanya ditanami palawija, tetapi 

sebagian huma ditanami padi setiap tahun, sebagian lagi ditanami padi dalam 
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waktu tertentu. Akibatnya hasil panen padi melimpah. Kondisi itu antara lain 

terlihat dari hasil panen tahun 1886 dan tahun 1870-an. 

Tabel 3.9 

HASIL PANEN PADI DI DAERAH KARAWANG 

TAHUN 1866 DAN 1870-AN 

(Dalam Ukuran Pikul) *) 

 
Tahun 

Jenis Sawah Huma 
(Ladang) 

 
JUMLAH 

Berair 
Tadah 
Hujan 

Muras 
(Rawa) 

1866 255.631 111.415 21.919 90.225 479.190 

1875 300.900 139.208 - 27.850 467.958 

1878 321.800 263.556 - 41.990 627.346 

1879 313.380 405.975 - 91.880 811.235 
 
*) Satu pikul  =  ± 62 kilogram. 
Sumber : Koloniaal Verslag, 1866, 1875-1879. 

 Gambaran lain yang menunjukkan kehidupan sosial ekonomi di 

Purwakarta khususnya dan daerah Karawang umumnya, ditunjukkan oleh ke-

giatan transportasi dan upah kerja. Kopi dari gudang di Wanayasa diangkut 

melalui Purwakarta ke gudang di Cikao-Bandung. Tahun 1870-an, ongkos angkut 

kopi per pikul adalah 10,5 sen untuk setiap pal (± 1,5 kilometer). Uang perak dan 

tembaga serta berbagai jenis barang dari kota Purwakarta menyebar ke Cikao-

Bandung dan beberapa distrik di daerah Karawang. Antara tahun 1874 – 1875, 

upah harian rata-rata adalah tukang 50 – 60 sen dan buruh 25 – 30 sen.40) 

 Aspek lain yang menunjukkan dinamika kehidupan masyarakat pribumi 

adalah berlangsungnya pendidikan formal. Kegiatan pendidikan berlangsung di 

“sekolah kabupaten” dan “sekolah distrik”. “Sekolah kabupaten” adalah Sekolah 
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Rendah Kelas Satu (De Eerste Klasse School) yang terdapat di ibukota kabupaten. 

Sekolah ini dimaksudkan untuk mendidik calon-calon pegawai menengah. Oleh 

karena itu, murid Sekolah Dasar Kelas Satu terdiri atas anak-anak pejabat pribumi 

tingkat menengah ke atas dan tokoh masyarakat. “Sekolah distrik” adalah Sekolah 

Rendah Kelas Dua (De Tweede Klasse School) yang terdapat di ibukota distrik. 

Sekolah ini dimaksudkan untuk mendidik calon-calon pegawai rendahan. 

Pendidikan di kedua sekolah itu ditempuh dalam waktu tiga tahun, dengan bahasa 

pengantar bahasa Melayu dan bahasa daerah. 

 Tahun 1863 di kota Purwakarta telah berdiri sebuah “sekolah kabupaten”, 

dengan jumlah murid 41 orang. Tahun berikutnya jumlah murid bertambah 22 

orang, sehingga menjadi 63 orang. Murid-murid itu terdiri atas 1 orang anak 

bupati, 2 orang anak ondercollecteur, 2 orang anak kepala distrik, 1 orang anak 

jaksa, 3 orang anak penghulu, 2 orang anak mantri cacar (vaksinator), 4 orang 

anak mantri, 5 orang anak patinggi, 1 orang anak juru taksir padi (rijst-taxateur), 

2 orang anak kepala desa, 2 orang anak mandor, 2 orang anak juru tulis, 1 orang 

anak telik sandi (mata-mata), 1 orang anak ulama, 1 orang anak penjaga penjara 

(cipier), 15 orang anak pedagang, 1 orang anak jagal (penyembelih hewan), dan 

17 orang anak petani pemilik tanah. Beberapa waktu kemudian, 13 orang murid 

ke luar, sehingga jumlah murid tahun 1864 tinggal 50 orang. Pekerjaan orang tua 

murid itu secara tidak langsung menujukkan keragaman kehidupan masyarakat 

pribumi di Purwakarta. 

Sejak tahun 1864, di ibukota Distrik Karawang, Wanayasa, Adiarsa, dan 

Cabangbungin, masing-masing berdiri sebuah “sekolah distrik”. Murid pertama 
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masing-masing sekolah adalah 20 orang, 19 orang, 18 orang, dan 7 orang. Usia 

murid di kedua sekolah tersebut berkisar antara 10 tahun sampai dengan 23 tahun. 

Mata pelajaran di kedua sekolah tersebut adalah membaca (bacaan berbahasa 

Melayu dan bahasa daerah), menulis (huruf Sunda, Jawa, dan Melayu), berhitung, 

ilmu bumi, pengetahuan dasar ilmu ukur tanah, dan ilmu bumi. Pendirian 

bangunan dan penyelenggaraan sekolah tersebut menjadi tanggung jawab bupati. 

Pada tahap awal, bangunan kedua sekolah tersebut sangat sederhana. Bangunan 

itu dibuat dari bahan bambu dengan atap ijuk, dikerjakan oleh tenaga kerja-wajib 

(heerendienst).41) 

Tahun 1871 di Afdeling Purwakarta sudah berdiri 22 sekolah madrasah 

dengan jumlah murid 367 orang, terdiri atas 4 orang dewasa dan 363 anak remaja 

usia sekitar 15 tahun. Tahun berikutnya, di Purwakarta sudah berdiri sebuah ELS 

(Europesche Lagere School), sekolah rendah untuk anak-anak Eropa, dengan 

jumlah murid 19 orang.42) Keberadaan madrasah dalam jumlah banyak, men-

cerminkan berlangsungnya kehidupan beragama (Islam). Hal itu tentu tidak 

terlepas dari kekuasaan atau wewenang bupati. 

Atas keberhasilan memajukan daerahnya, Bupati R.A.A. Sastra Adi-

ningrat II mendapat tanda jasa dari pemerintah kolonial berupa bintang “Ridder in 

de Orde van den Nederlandschen Leeuw”. Oleh karena itu ia dijuluki “Dalem 

Bintang” oleh masyarakat pribumi. Tanda jasa itu memang biasa diberikan oleh 

pemerintah kolonial kepada bupati yang berprestasi, terutama dalam bidang 

kegiatan yang mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial .43) 
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Pada masa pemerintahan Bupati R.A.A. Sastra Adiningrat III/R. Suria-

kusumah (1886 – 1911), dibantu oleh Patih R. Kusumadipura, dinamika kehidup-

an di Purwakarta cenderung meningkat. Kondisi itu ditunjukkan oleh peningkatan 

jumlah penduduk, perkembangan transportasi dan komunikasi, perekonomian, dan 

lain-lain. 

 Sampai dengan tahun 1880-an, data penduduk Purwakarta secara jelas 

belum ditemukan. Namun demikian, jumlah penduduk Purwakarta pada paruh 

kedua tahuan 1880-an diduga bertambah. Salah satu indikatornya adalah makin 

rendahnya angka kematian pasien yang dirawat oleh dokter. Misalnya, tahun 1888 

pasien yang dirawat oleh dokter Eropa dan dokter pribumi berjumlah 598 orang. 

Dari jumlah itu, hanya 12 orang pasien yang meninggal.44) 

 Jumlah penduduk Purwakarta pada tahun-tahun berikutnya bersifat turun-

naik, seperti ditunjukkan oleh data sebagai berikut. 

Tabel 3.10 

PENDUDUK KOTA PURWAKARTA TAHUN 1890 - 1901 

Tahun Golongan Penduduk JUMLAH 
Pribumi Eropa Cina Arab 

1890 4.711       87 165      86 5.049 
1892 4.934       74 176      69 5.253 
1893 5.172       72 198      74 5.516 
1894 5.269       71 201      71 5.612 
1895 5.215       95 188      91 5.589 
1901 6.417     121 217    107 6.862 

 
Sumber : Koloniaal Verslag, 1892-1897 dan De Indische Gids, 1896 : 387-388. 
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 Data pada tabel di atas menunjukkan, bahwa jumlah penduduk pribumi 

dan jumlah penduduk kota Purwakarta secara keseluruhan, dari tahun ke tahun 

meningkat. Tahun 1891, penduduk Afdeling Purwakarta secara keseluruhan 

berjumlah 65.073 orang, dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 3.11 

PENDUDUK AFDELING PURWAKARTA TAHUN 1891 

Distrik Onder- 
distrik Desa Kam- 

Pung 
GOLONGAN PENDUDUK Rata2/ 

Desa Pribumi Eropa Cina Arab Jumlah 

Sindangkasih 3 36 125 20.433 73  172  86 20.764  567 

Wanayasa 3 28 129 18.671 -    23   - 18.691  666 

Gandasoli 4 27 161 25.600 11      4   - 25.615  948 

JUMLAH   10   91  415 64.704 84  199  86 65.073  711 
 

Sumber : Koloniaal Verslag, 1892. 
 

 Pada tahun yang sama, kondisi dan potensi Afdeling Purwakarta, khusus-

nya dalam bidang pertanian, tercermin dari data sebagai berikut. 

Tabel 3.12 

LAHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 

AFDELING PURWAKARTA TAHUN 1891 

Distrik 
Onder- 
distrik 

Luas 
(ha) 

Lahan Pertanian (ukuran bau)*) 

Sawah Huma Keb.Kopi Erfaht 

Sindangkasih 3 26.714 2.053 5.076        -    211 

Wanayasa 3 19.549 2.436 2.280      154      - 

Gandasoli 4 36.099 3.056 1.259        82    118 

JUMLAH     10 82.362 7.545 8.615      236    329 
 
Sumber : Koloniaal Verslag, 1892. *) Satu bau = 500 tumbak = 7.096,50 m² 
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 Tahun 1894, Afdeling Purwakarta (91 desa) berpenduduk 68.605 orang.45) 

Berarti jumlah penduduk rata-rata tiap desa adalah 753 orang. Salah satu faktor 

yang turut menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk, mungkin terjadinya 

migrasi sejumlah penduduk dari distrik lain ke Purwakarta, sebagai akibat 

perluasan areal sawah, keberadaan erfpaht, dan pembukaan dua persil perkebunan 

kopi di Distrik Sindangkasih. Kedua perkebunan kopi itu tepatnya di berada Desa 

Cibening, dengan luas areal 211 bau.46) 

 Pertumbuhan jumlah perkebunan milik pemerintah dan perkebunan milik 

swasta asing (Eropa) di Purwakarta dan daerah sekitarnya, tentu menyerap tenaga 

kerja. Hal itu berarti sejumlah penduduk bekerja sebagai buruh perkebunan atau 

mungkin menjadi tenaga kerja paksa. Besar kemungkinan orang-orang Eropa 

pengusaha perkebunan, sebagian atau mungkin pula seluruhnya tinggal di kota 

Purwakarta. Tahun 1893 penduduk Eropa di kota Purwakarta berjumlah 72 orang. 

Hal itu menyebabkan perubahan jumlah murid sekolah rendah Eropa di sana. 

Antara tahun 1888 sampai dengan tahun 1892, sekolah itu memiliki murid 32 

orang. Pada periode tahun 1892 – 1896 jumlah murid sekolah rendah Eropa di 

kota Purwakarta meningkat menjadi 43 orang.47) Keberadaan sekolah rendah 

Eropa, meskipun mungkin tidak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat 

pribumi, tetapi kegiatan sekolah itu telah menambah dinamika kehidupan di kota 

Purwakarta. 

 Kehidupan di Purwakarta makin berkembang setelah daerah itu dilewati 

oleh jalan kereta api, yaitu jalur kereta api kedua dari Batavia ke Bandung. Perlu 

dikemukakan, jalan kereta api pertama yang dibangun di daerah Jawa Barat 



 

���������	�
�������

74 

adalah jalur Batavia – Bogor – Sukabumi – Cinajur – Padalarang - Bandung dan 

seterusnya, sampai ke Cilacap. Transportasi kereta api antara Bogor – Bandung 

dibuka secara bertahap antara tahun 1881 sampai dengan tahun 1884.48) Awal 

abad ke-20 dibuka jalur kereta api kedua antara Batavia – Bandung lewat 

Purwakarta. Jalur kereta api Karawang – Purwakarta (41 kilometer) diresmikan 

tanggal 27 Desember 1902. Jalur itu sampai di Padalarang tahun 1906.49) 

 Keberadaan transportasi kereta api mendorong meningkatnya mobilitas 

sosial, kemunikasi, dan perdagangan antar kota/daerah. Transportasi kereta api 

diadakan bukan hanya untuk keperluan orang-orang Eropa, tetapi masyarakat 

pribumi pun dapat menggunakannya. Hal itu dimungkinkan oleh ongkos kereta 

api, khususnya kelas III (kelas ekonomi), baik untuk orang maupun barang, cukup 

murah. Pada tahap awal transportasi kereta api dioperasikan, tarif umum 

penumpang tiap orang per kilometer adalah 12 sen untuk kelas I, 9 sen untuk kelas 

II, dan 3 sen untuk kelas III.50) Berarti pada tahap awal ongkos penumpang kereta 

api kelas III dari Purwakarta ke Batavia (103, 06 kilometer) adalah f 3,09 dan 

Purwakarta-Bandung (70, 62 kilomter) adalah f 2,12. 

 Keberadaan transportasi kereta api, menyebabkan Purwakarta makin 

terbuka, dalam arti dapat dicapai dengan mudah, baik dari arah Batavia maupun 

dari Bandung. Hal itu mendorong kehidupan di Purwakarta makin berkembang, 

sehingga banyak orang Eropa/Belanda dari daerah lain, termasuk Residen 

Karawang, yang tertarik untuk tinggal di kota Purwakarta, apalagi suhu udaranya 

cukup menyenangkan. Itulah sebabnya di kota itu dibangun gedung keresidenan 

(1906?) yang disebut “Gedong/Kantor Gede” oleh masyarakat pribumi. 
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Pada sisi lain, keberadaan transportasi kereta api telah mendorong guru-

guru pribumi di Afdeling Karawang untuk merealisasikan pembentukan per-

kumpulan guru. Sejumlah guru di daerah itu sudah lama memiliki gagasan untuk 

membentuk perkumpulan guru. Guru-guru dimaksud adalah guru-guru di Sekolah 

Rendah Kelas I dan II di Purwakarta dan Sekolah Rendah Kelas II di Distrik-

distrik Karawang, Wanayasa, Dawuan, Cilamaya, dan Subang. Akan tetapi, 

gagasan itu tidak segera dapat dilaksanakan. Kendala utama yang menjadi faktor 

penyebabnya adalah kesulitan berkomukasi antara guru di daerah satu dengan 

guru di daerah lain, akibat belum adanya sarana transportasi dan komunikasi. 

Setelah transportasi kereta api di jalur kedua beroperasi, guru-guru 

tersebut, kecuali guru dari daerah Subang, tanggal 5 April 1903 berkumpul di 

Dawuan dan membentuk organisasi perkumpulan guru di Afdeling Karawang. 

Guru-guru yang terpilih menjadi pengurus organisasi tersebut adalah Mas 

Kartasasmita, Kepala Sekolah Rendah Kelas I Purwakarta, sebagai ketua dengan 

sebutan presiden. Raden Singawinata, Mantri Guru di Karawang, sebagai 

sekretaris. Mas Sumadireja, Mantri Guru di Dawuan, sebagai bendahara. 

Perkumpulan tersebut dibentuk dengan beberapa tujuan. Pertama, untuk 

mengeratkan hubungan atau persahabatan di kalangan guru. Kedua, untuk 

membahas berbagai keperluan sekolah. Sejalan dengan tujuan kedua, pengurus 

perkumpulan wajib melaporkan kekurangan buku-buku pelajaran membaca, 

berhitung, alat-alat tulis, dan lain-lain, sekaligus memohon tambahan barang-

barang tersebut. Kiranya laporan dan permohonan itu ditujukan kepada Direktur 

HIK (Hollandsch Inlandsche Kweekschool) Bandung. Waktu itu HIK Bandung 
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selain sebagai sekolah calon guru pribumi, juga berperan sebagai pembina 

sekolah-sekolah rendah pribumi. Guru-guru pribumi di daerah Karawang 

termasuk Purwakarta adalah lulusan HIK Bandung.51) 

Transportasi kereta api secara langsung atau pun tidak langsung telah 

mendorong bertambahnya fasilitas kota, antara lain jaringan listrik (1908), Pasar 

Rebo (1911) dan Rumah Sakit Bayu Asih. Rumah Sakit itu dibangun oleh misi 

Zending tahun 1925 dan diresmikan tahun 1930.52)  

Tahun 1920-an kehidupan pendidikan di Purwakarta makin berkembang. 

Di kota Purwakarta dibuka ELS (Europesche Lagere School) baru. Sekolah itu 

memiliki 5 orang guru dan murid 138 orang, 56 murid di antaranya bukan 

golongan Eropa. Selain ELS, di Purwakarta juga berdiri beberapa sekolah 

menengah, sekolah kejuruan, dan sekolah khusus. 

Sekolah menengah yang pertama berdiri di Purwakarta adalah HIS 

(Hollandsch Inlandsche School). Pada awal berdirinya, sekolah itu memiliki 8 

orang guru dan 238 murid. Setiap tahun jumlah murid HIS terus meningkat, 

sehingga tidak sesuai dengan daya tampung sekolah. Oleh karena itu, pada tahun 

1929 pemerintah kolonial memberi izin kepada misi Zending untuk membuka HIS 

di Purwakarta, dan akan diberi subsidi. 

Sekolah lain yang berdiri di Purwakarta adalah Normalschool dan 

Schakelschool (Sekolah Peralihan). Normalschool memiliki murid 103 orang dan 

5 orang guru, dipimpin oleh seorang direktur. Sekolah ini mendapat tenaga 

bantuan seorang Adjunct Landbouwconsulent untuk guru pelajaran pertanian. Hal 
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yang disebut terakhir, berhubungan erat dengan keberadaan 14 areal perkebunan 

di Distrik Purwakarta. 

Schakelschool dibuka di Purwakarta tahun 1928. Pada awal berdirinya 

sekolah itu menggunakan los sebagai ruang kelas. Murid pertama Schakelschool 

berjumlah 60 orang, diasuh oleh 2 orang guru. Pada akhir tahun 1920-an di 

Distrik Purwakarta terdapat satu sekolah gadis (Meisjeskopschool), 2 sekolah 

swasta, 1 sekolah Cina, sekolah agama Islam dengan sistem klasikal, sekolah 

khusus untuk golongan Arab, dan 24 sekolah desa. Untuk mencukupi guru 

sekolah desa, diselenggarakan Kursus Guru Sekolah Desa. Salah satu tujuan 

pembukaan sekolah desa, boleh jadi untuk menyekolahkan para kepala desa. 

Waktu itu sebagian kepala desa di Keresidenan Karawang masih buta huruf, 

sehingga mereka tidak mampu menjalankan pemerintahan desa dengan baik.53) 

Perkembangan pendidikan di Purwakarta erat hubungannya dengan ke-

beradaan transportasi kereta api dan beberapa ruas jalan yang menghubungkan 

Distrik Purwakarta dengan daerah-daerah lain, yaitu jalan propinsi, jalan 

kabupaten, jalan desa, dan jalan perkebunan. Waktu itu jalan Tanjungpura – 

Karawang – Cikampek – Purwakarta – Cisomang terus ke Bandung, dan jalan 

Purwakarta – Subang sudah diaspal. Jalan-jalan desa di Onderdistrik Purwakarta 

sudah diperkeras dengan batu dan kondisinya lebih baik dari jalan-jalan desa 

umumnya.54) 

Kondisi Distrik Purwakarta yang terus berkembang, menyebabkan makin 

banyak orang Eropa, Cina, Arab, dan etnis Jawa yang tinggal di Purwakarta. 

Pertengahan tahun 1920-an, penduduk kota itu berjumlah 10.892, termasuk 240 
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orang Eropa. Tahun 1929 penduduk Distrik Purwakarta berjumlah 129.877 orang, 

termasuk 300 orang Eropa. Waktu itu di kota Purwakarta telah berdiri Hotel 

Spoorzicht.55) Dari namanya, hotel itu milik orang Belanda. Diduga lokasi hotel 

itu tidak jauh dari jalan kereta api, mungkin dekat stasion. Keberadaan hotel milik 

Belanda menunjukkan bahwa kota Purwakarta pada akhir tahun 1920-an sudah 

biasa dikunjungi oleh para avonturir (petualang) bangsa Belanda/Eropa. Mereka 

datang ke Purwakarta menggunakan kereta api dan menginap di Hotel Spoorzicht. 

Pada paruh kedua tahun 1930-an, mungkin kehidupan di Purwakarta, 

terutama dalam bidang ekonomi – sama halnya dengan beberapa daerah lain – 

kondisinya menurun. Kelesuan dalam bidang ekonomi waktu itu terjadi secara 

umum di Hindia Belanda akibat pengaruh krisis moneter yang disebut “malaise”. 

Akibat peristiwa tersebut, kondisi keuangan pemerintah kolonial menjadi lemah, 

sehingga pemerintah menjalankan politik penghematan dan menjalankan tindakan 

keras terhadap kegiatan masyarakat yang bernafaskan gerakan nasional. Misalnya, 

untuk membatasi kegiatan Perguruan Nasional, pada tahun 1934 pemerintah 

mengeluarkan larangan mengajar (onderwijs verbod). Sejak tahun 1938 

pemerintah kolonial tidak mendirikan lagi sekolah, bahkan sekolah-sekolah 

bersubsidi pun dikurangi. Sementara itu, sekolah-sekolah desa umumnya menjadi 

terlantar.56) 

Boleh jadi hal itu disebabkan oleh situasi politik internasional yang 

menunjukkan gejala ke arah timbulnya Perang Dunia II. Di kawasan Asia, gejala 

itu antara lain ditunjukkan oleh kegiatan pemerintah Jepang yang ingin 

mengobarkan “Perang Asia Timur Raya”. Dalam rencana Jepang itu, Indonesia 
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(Hindia Belanda) termasuk salah satu wilayah yang akan dan harus diduduki. Hal 

itu berarti tentara Jepang harus mengalahkan kekuatan Belanda di Indonesia. 

 

 

3.3  Purwakarta Masa Pendudukan Jepang (1942 – 1945) 

3.3.1  Serbuan Tentara Jepang ke Daerah Jawa Barat 

 Ketika pemerintah kolonial masih berada dalam kondisi lemah akibat 

“malaise”, situasi di dunia internasional makin memanas. Jerman dengan men-

dadak menyerang Polandia tanggal 1 September 1939.57) Peristiwa itu menandai 

pecahnya Perang Dunia II. Hal tersebut menggoncangkan orang-orang Belanda di 

Indonesia, khususnya para pejabat, karena negeri mereka yang terletak antara 

Jerman dan Inggris terpaksa terlibat dalam Perang Dunia II. Demikian pula 

Indonesia sebagai jajahan Belanda mau tidak mau terlibat pula dalam perang 

tersebut. Sementara itu, aktivitas pergerakan nasional di Indonesia makin 

meningkat. Hal itu antara lain ditunjukkan oleh GAPI (Gabungan Partai Politik 

Indonesia) yang mulai bulan September 1939 melancarkan aksi “Indonesia 

Berparlemen”.58) 

 Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang untuk menarik 

simpati rakyat Indonesia terhadap Jepang melalui berbagai cara. Berbagai jenis 

barang produksi Jepang di jual di Indonesia dengan harga cukup murah. Nippon 

Hosokyoku (Radio Jepang di Tokyo) setiap malam mengadakan siaran khusus 

yang ditujukan ke Indonesia. Siaran itu berupa propaganda muluk disertai janji 

Jepang mengenai “kemakmuran bersama di Asia Timur Raya”. Melalui siaran 
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radio itu dikumandangkan pula lagu “Indonesia Raya”. Sebaliknya pemerintah 

kolonial justru melarang rakyat Indonesia menyanyikan lagu tersebut. 

 Propaganda Jepang melalui radio bukan hanya berlangsung dari Tokyo, 

tetapi dilakukan pula oleh orang-orang yang menjadi kaki-tangan Jepang di 

Indonesia. Dengan demikian, propaganda itu menyebar luas di kalangan rakyat 

Indonesia. Mereka umumnya menyambut gembira, bahkan berharap Jepang akan 

menolong rakyat Indonesia dalam upaya melepaskan diri dari belenggu 

penjajahan Belanda. 

 Sementara itu, pemerintah Jepang juga menyebar mata-mata di Indonesia, 

terutama di kota-kota besar. Selain beroperasi di kota, mereka ke luar-masuk 

kampung dengan menyamar sebagai tukang kredit.59) Melalui mata-mata itu, 

pemimpin tentara Jepang mengetahui kondisi pertahanan Belanda, sikap rakyat 

Indonesia, dan potensi Indonesia yang diperlukan oleh pihak Jepang. Berdasarkan 

pengetahuan itu, mulai tanggal 10/11 Januari 1942 pasukan Jepang, yaitu Tentara 

Ke-16 pimpinan Letnan Jenderal Hitosyi Imamura melancarkan serangan ke 

Indonesia. 

 Serangan Jepang pertama kali ditujukan ke daerah-daerah penghasil 

minyak, terutama Tarakan, Plaju, dan Sungai Gerong. Setelah pasukan Jepang 

dalam waktu singkat dapat menguasai Sulawesi, sebagian Sumatera, dan Nusa 

Tenggara, bahkan Timor dan Kupang, sasaran serbuan selanjutnya adalah Pulau 

Jawa. Waktu itu kekuatan pasukan Belanda di Pulau Jawa berjumlah lebih-kurang 

40.000 orang, sebagian besar ditempatkan di Jawa Barat. Dalam serbuan ke Pulau 

Jawa, di Laut Jawa pasukan Jepang dihadang oleh armada Sekutu yang membantu 
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Belanda. Setelah menghancurkan armada Sekutu, pasukan Jepang mendarat di 

beberapa tempat di pantai utara Pulau Jawa. Mereka mengutamakan menyerbu 

Jawa Barat, karena Jawa Barat merupakan pusat pemerintahan dan pertahanan 

Hindia Belanda. 

 Pasukan Jepang yang menyerbu Jawa Barat adalah Tentara Ke-16 Divisi 2. 

Mereka mendarat di tiga tempat, yaitu di kota kecil Bojonegara dekat Merak, di 

Teluk Banten, dan di Eretan daerah Cirebon. Tanggal 1 Maret 1942 Detasemen 

pimpinan Kolonel Tosyinari Syoji yang mendarat di Eretan berhasil menduduki 

Subang, setelah Batalyon Wakamatsu merebut lapang terbang Kalijati yang dijaga 

oleh Angkatan Udara Inggris. Tanggal 2–4 Maret 1942 pasukan Belanda ber-

usaha untuk merebut kembali Kalijati. Akan tetapi usaha itu gagal, bahkan ratusan 

tentara Belanda menjadi korban. Tanggal 3 Maret 1942 tentara Jepang yang 

menduduki Subang melakukan konsolidasi pasukan. Sejalan dengan hal itu, 11 

orang pejabat daerah setempat diangkat menjadi pengurus “Badan Perantaraan 

dan Propaganda Balatentara Nippon” di Subang dengan ketua O. Sutaatmaja.60) 

 Sementara itu, pasukan Jepang yang mendarat di daerah Banten bergerak 

ke arah timur dalam dua kolone. Satu kolone bergerak melalui Serang – Balaraja 

menuju Tanggerang. Kolone yang lain bergerak menuju Bogor melalui Serang – 

Rangkasbitung. Tanggal 5 Maret 1942 mereka menduduki Leuwiliang, setelah 

mematahkan perlawanan pasukan Black Force Australia yang menghadang di 

kota itu. Pada hari itu, Batavia menjadi “kota terbuka”, karena pasukan Mayor 

Jenderal Schilling dari pihak Belanda terpaksa melepaskan pertahanan kota itu. 

Pasukan Schilling mengundurkan diri ke Bandung, tetapi di perjalanan mereka 
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dihadang oleh dua pasukan Jepang, yaitu pasukan Kolonel Natsu yang menduduki 

kota Bogor dan pasukan Jepang yang bergerak dari Karawang. Namun demikian, 

pasukan Schilling berhasil sampai di Bandung tanggal 6 Maret 1942. 

 Masih tanggal 5 Maret semua detasemen tentara Jepang di Subang dan 

Kalijati disiapkan untuk menggempur pertahanan Belanda di Ciater, kemudian 

menyerbu Bandung. Pasukan Jepang dari Kalijati menuju Ciater melewati 

Purwakarta. Ternyata tentara Belanda yang menjaga Ciater tidak mampu menahan 

serbuan pasukan Jepang. Tentara Belanda dari Ciater mundur ke Lembang. Akan 

tetapi Lembang pun akhirnya jatuh ke tangan Jepang tanggal 7 Maret 1942 sore 

hari.61) Hal itu berarti kota Bandung terbuka bagi serangan Jepang. 

 Situasi tersebut dan kondisi tentara Belanda yang makin buruk, disadari 

oleh Panglima Angkatan Darat Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten, dan 

dipahami pula oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh 

Stachouwer yang sudah berada di kota Bandung. Mereka juga menyadari bahwa 

di Bandung saat itu terdapat sejumlah besar orang sipil, wanita, dan anak-anak 

Belanda, serta beberapa orang pembesar Belanda. Oleh karena itu, tanggal 6 

Maret 1942 Letnan Jenderal Ter Poorten memberi perintah kepada Mayor 

Jenderal J.J. Pesman, Komandan pertahanan Bandung, agar di Bandung tidak 

terjadi pertempuran. Lebih baik berunding dengan pejabat tinggi tentara Jepang 

mengenai penyerahan pasukan Belanda yang berada di garis Utara – Selatan 

melalui Purwakarta dan Sumedang. 

 Tanggal 7 Maret 1942 Mayor Jenderal Pesman mengirim utusan ke 

Lembang menemui Kolonel Syoji untuk meminta adanya gencatan senjata. Akan 



 

���������	�
�������

83 

tetapi Jenderal Imamura yang telah dihubungi oleh Kolonel Syoji, memerintahkan 

agar Kolonel Syoji – yang mendapat tugas khusus merebut kota Bandung -- 

menghubungi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Tjarda 

diminta datang ke Subang tanggal 8 Maret 1942 pagi hari untuk berunding dengan 

pembesar tentara Jepang. Letnan Jenderal Ter Poorten meminta kepada Gubernur 

Jenderal Tjarda agar menolak permintaan itu. Akibat penolakan itu, Jenderal 

Imamura mengeluarkan ultimatum. Apabila tanggal 8 Maret 1942 pukul 10 pagi 

para pembesar Belanda tidak berangkat ke Kalijati, maka kota Bandung akan di 

bom sampai hancur. Sebagai bukti bahwa ultimatum itu bukan hanya gertakan, 

sejumlah pesawat tempur Jepang berputar-putar di atas kota Bandung, siap 

melaksanakan tugasnya. 

 Melihat kenyataan itu, Letnan Jenderal Ter Poorten dan Gubernur Jenderal 

Tjarda serta pembesar Belanda lainnya segera berangkat ke Kalijati. Semula 

Letnan Jenderal Ter Poorten hanya bersedia menyerahkan Bandung. Akan tetapi 

Jenderal Imamura menolak dan akan melaksanakan ultimatumnya. Oleh karena 

itu, Letnan Jenderal Ter Poorten dan Gubernur Jenderal Tjarda terpaksa ber-

kapitulasi total, yaitu menyerahkan seluruh wilayah kekuasaan Belanda kepada 

Jepang tanpa syarat. Tanggal 9 Maret 1942 pukul 08.00, melalui siaran Radio 

Bandung, Letnan Jenderal Ter Poorten memerintahkan kepada seluruh 

pasukannya untuk menghentikan permusuhan dengan pihak Jepang, dan 

melakukan kapitulasi tanpa syarat.62) Dengan peristiwa itu, maka berakhirlah 

penjajahan Belanda di Indonesia. Selanjutnya rakyat Indonesia berada di bawah 

kekuasaan fasisme Jepang. 
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3.3.2  Situasi dan Kondisi Purwakarta 

 Sangat disayangkan, data*) yang menunjukkan situasi dan kondisi Purwa-

karta pada masa pendudukan Jepang belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, 

situasi dan kondisi Purwakarta pada masa pendudukan Jepang, hanya diuraikan 

secara garis besar. 

Telah disebutkan, bahwa tanggal 1 Maret 1942 satu pasukan Jepang, yaitu 

Detasemen Syoji berhasil menduduki Subang dan Kalijati. Sebagian dari pasukan 

itu juga menguasai Purwakarta. Bekas kantor Asisten Residen di kota itu 

dijadikan Honbu Kenpeitai (Markas Polisi) Jepang. Hal itu berarti sebelum 

pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang (8 Maret 1942), Purwakarta 

telah diduduki oleh sebagian pasukan Jepang. Rupanya pihak Jepang memahami 

arti penting Purwakarta bagi mereka. Sejak waktu itu situasi dan kondisi di 

Purwakarta tentu mengalami perubahan, baik dalam bidang pemerintahan maupun 

dalam bidang sosial ekonomi. 

 

 

3.3.2.1  Pemerintahan dan Politik 

 Setelah tentara Jepang menguasai Pulau Jawa, dalam rangka menanamkan 

kekuasaannya, Panglima Tentara Ke-16 mengeluarkan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1942. Undang-undang itu merupakan induk peraturan tentang tata negara 

yang mengatur berbagai hal, antara lain : 

                                                
*) Data itu terutama terdapat dalam beberapa surat kabar zaman Jepang. Akan tetapi 

sumber itu tidak sempat diteliti secara seksama, karena keterbatasan waktu penelitian. 
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Pasal 1 : Balatentara Nippon melangsungkan pemerintahan militer sementara di 

daerah yang telah diduduki, agar mendatangkan keamanan yang sentosa 

dengan segera. 

Pasal 2 : Pembesar balatentara Nippon memegang kekuasaan yang dahulu berada 

di tangan gubernur jenderal. 

Pasal 3 : Semua badan pemerintah, kekuasaan hukum, dan undang-undang dari 

pemerintah yang dahulu tetap diakui untuk sementara waktu, asal tidak 

bertentangan dengan pemerintah militer. 

Pasal 4 : Bahwa balatentara Nippon akan menghormati kedudukan dan kekuasaan 

pegawai-pegawai yang setia kepada Jepang.63) 

 Berdasarkan undang-undang itu, di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan 

Militer Jepang. Pemerintahan tingkat pusat disebut Gunseikanbu dan pemerintah-

an di daerah dinamakan Gunseibu (setara dengan propinsi pada masa Hindia 

Belanda). Di Jawa Barat pemerintahan gunseibu berpusat di kota Bandung, 

dipimpin oleh Kolonel Matsui -- komandan pasukan yang merebut Bandung dari 

kekuasaan Belanda -- selaku gunseiku (gubernur). Ia dibantu oleh seorang wakil 

(orang Indonesia) yaitu R. T. Pandu Suriadiningrat dan Atik Suardi sebagai 

pembantu wakil gunseiku.64) Hal itu berarti Karawang merupakan salah satu 

kabupaten dalam lingkungan pemerintahan gunseibu. Secara tidak langsung, 

Kabupaten Karawang berada di bawah kekuasaan Kolonel Matsui. 

 Untuk kepentingan pemerintahan, penguasa Jepang di Indonesia terlebih 

dahulu melakukan tindakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Seperti 

ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Pasal 3, semua badan pemerintahan dan 
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kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah Hindia Belanda, untuk 

sementara waktu tetap diakui syah, selama tidak bertentangan dengan aturan 

pemerintah militer Jepang.65) 

Dalam upaya membentuk pemerintahan daerah, pemerintah militer Jepang 

kekurangan tenaga staf, karena kapal yang membawa pegawai-pegawai sipil 

Jepang yang sudah dipersiapkan, tenggelam di laut akibat serangan terpedo 

armada Sekutu. Oleh karena itu, terpaksa orang Indonesia diangkat untuk 

menduduki jabatan-jabatan penting yang semula dipegang oleh orang Belanda, 

seperti residen, walikota, kepala polisi, kepala jawatan, dan lain-lain.66) Jabatan 

bupati ke bawah pun tetap dipegang oleh orang Indonesia. Pada masa penduduk 

Jepang, Kabupaten Karawang dipimpin oleh Bupati R.T. Pandu Suriadiningrat. 

 Selain karena kekurangan tenaga staf, pemakaian orang-orang Indonesia 

dalam pemerintahan Jepang juga mengandung tujuan politik, yaitu untuk 

mempercepat tertanamnya kekuasaan Jepang di kalangan masyarakat. Apabila 

semua jabatan dalam lembaga pemerintahan, terutama lembaga yang sering 

berhubungan langsung dengan rakyat dipegang oleh orang Jepang, tentu akan 

menimbulkan kesulitan. Pejabat-pejabat Jepang akan sulit berkomunikasi dengan 

rakyat, dan mereka belum banyak mengetahui situasi dan kondisi daerah 

kekuasaannya. 

 Pemerintah militer Jepang segera mengeluarkan Undang-Undang No. 2 (8 

Maret 1942) tentang larangan bagi orang Indonesia melakukan kegiatan 

berkumpul dan rapat. Kemudian disusul oleh Undang-Undang No. 3 (20 Maret 

1942) yang melarang segala macam perbincangan, pergerakan dan anjuran atau 
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propaganda mengenai aturan dan susunan organisasi negara. Pelanggaran terhadap 

aturan dalam undang-undang tersebut diancam dengan hukuman berat.67) 

 Undang-undang tersebut menunjukkan, bahwa sejak awal kekuasaannya 

pemerintah militer Jepang sudah mengekang kehidupan sosial dan politik bangsa 

Indonesia dengan tindakan tegas. Hal itu berarti bangsa Indonesia tetap sebagai 

bangsa terjajah. Bahwa Jepang memang bermaksud menjajah bangsa Indonesia, 

ditunjukkan lagi oleh Undang-Undang No. 4 tentang larangan mengibarkan 

bendera Merah-Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera yang boleh 

dikibarkan hanya bendera Jepang, Hi no Maru. Lagu kebangsaan yang boleh 

dinyanyikan hanya Kimigayo. Tanggal 1 April 1942 keluar lagi peraturan tentang 

pemberlakukan waktu Jepang. Mulai tanggal 24 April 1942 tarikh yang dipakai 

adalah tarikh Sumera dengan angka tahun 2602. Sejak itu bangsa Indonesia tiap 

tahun wajib merayakan Tencosetsu, yaitu hari kelahiran Kaisar Jepang Hirohito.68) 

 Bertepatan dengan perayaan Tencosetsu, tanggal 29 April 1942 (2602) 

pemerintah militer Jepang membentuk organisasi umum berdasarkan konsepsi 

Hakko iciu (kekeluargaan bersama) dengan nama Gerakan Tiga A. Tujuan 

organisasi itu adalah untuk mempersatukan bangsa-bangsa Asia yang pro Jepang, 

dengan mengakui “Nipon cahaya Asia”, “Nipon pelindung Asia”, dan “Nipon 

pemimpin Asia”. Tujuan khususnya adalah untuk menyalurkan, menggunakan, 

dan mengontrol segala kegiatan rakyat Indonesia, terutama golongan pemuda. 

Gerakan Tiga A dipimpin oleh H. Simitzu dan Mr. E. Syamsudin mantan ketua 

organisasi pemuda, Parindra.69) Ternyata Gerakan Tiga A tidak berumur panjang, 

karena Mr. E. Syamsudin tidak mendapat kepercayaan dari tokoh-tokoh 
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masyarakat Indonesia.70) Hal itu menyadarkan pemerintah militer Jepang, bahwa 

kegiatan politik bangsa Indonesia sulit dibendung. Surat kabar Sipatahoenan 

(Sipatahunan) memberitakan bahwa waktu organisasi Pasundan*) di Purwakarta 

tetap melakukan kegiatan.71) 

 Sehubungan dengan hal itu, pemerintah militer Jepang membenahi bidang 

pemerintahan. Bulan Agustus 1942 keluar Undang-Undang No. 27 dan 28 yang 

mengakhiri eksistensi gunseibu. Menurut Undang-Undang No. 27, struktur 

pemerintahan militer di Jawa dan Madura terdiri atas gunsyireikan yang 

membawahi syucokan**) (residen) dan dua kotico (kepala daerah istimewa). 

Syucokan membawahi syico (walikota) dan kenco (bupati). Secara hirarkhis 

pejabat di bawah kenco adalah gunco (wedana), sonco (camat), dan kuco (kepala 

desa). Dengan kata lain, wilayah administratif Pulau Jawa dan Madura, kecuali 

daerah kesultanan (koti) dibagi atas syu (keresidenan), syi (gemeente zaman 

Belanda), ken (kabupaten), gun (kewedanan), son (kecamatan), dan ku (desa). 

Jabatan kenco ke bawah dipegang oleh orang Indonesia. Jabatan asisten residen 

dan controleur serta status afdeling dihapuskan. 

 Hal tersebut mengandung arti bahwa sistem pemerintahan, khususnya 

pemerintahan kabupaten, pada dasarnya tidak berubah, kecuali sebutannya dalam 

istilah Jepang. Waktu itu Karawang Syi/Ken termasuk kedalam wilayah Jakarta 

Syu.72) Dengan demikian, status Purwakarta pun tetap sebagai ibukota Karawang 

Ken, sekaligus sebagai gun (kewedanan/distrik). Purwakarta Gun terdiri atas tiga 

                                                
*) Mungkin yang dimaksud adalah JOP Cabang Purwakarta. 

**) Penulisan istilah Jepang untuk sebutan kepala daerah dan lain-lain, seperti syoetyookan, 
diubah menjadi syucokan sesuai dengan EYD untuk memudahkan pembacaan. 
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son, yaitu Purwakarta Son mencakup 30 ku, Plered Son mencakup 21 ku, dan 

Wanayasa Son mencakup 17 ku. Karawang Ken 

+) diperintah oleh Kenco R.A.A. 

Suriamiharja, kemudian diganti oleh R.T. Pandu Suriadiningrat (1942 – 1945). 

 Oleh karena keinginan Jepang untuk menyalurkan, menggunakan, dan 

mengontrol kegiatan rakyat Indonesia melalui Gerakan Tiga A mengalami 

kegagalan, pemerintah militer Jepang kemudian membentuk organisasi-organisasi 

yang diharapkan dapat menarik simpati rakyat. Tanggal 1 Maret 1943 (2603) 

berdiri PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), dipimpin oleh “Empat Serangkai”, 

Sukarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Ternyata 

eksistensi PUTERA tidak berlangsung lama. Organisasi itu terpaksa dibubarkan, 

setelah pemerintah militer Jepang mengetahui kegiatan organisasi itu besifat 

gerakan nasional.73) 

 Sementara itu, kekuatan pasukan Jepang di medan perang makin lemah. 

Hal itu terutama terjadi setelah armada Jepang dihancurkan oleh pihak Sekutu di 

Laut Karang (7 Mei 1942).74) Kondisi itu mendorong pemerintah militer Jepang di 

Indonesia melakukan berbagai cara menarik simpati rakyat, agar mereka mau 

membantu pihak Jepang melalui organisasi bentukan Jepang, khususnya 

organisasi pemuda. 

 Tanggal 29 April 1943 (2603) dibentuk organisasi serbaguna, yaitu 

Seinendan. Tidak lama kemudian dibentuk pula Keibodan, yaitu barisan pemuda 

semi militer untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Keibodan dibentuk disetiap 

                                                
+) Untuk memudahkan pemahaman, dalam uraian masa pendudukan Jepang selanjutnya, 

sebutan untuk wilayah administratif digunakan istilah Indonesia. Istilah Jepang hanya digunakan 
seperlunya. 
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wilayah administratif. Di tingkat desa, kepala desa/kampung secara otomatis 

menjadi pemimpin/komandan Keibodan daerah setempat.75) Dengan demikian, di 

Kecamatan Purwakarta dan desa-desa di lingkungan kecamatan itu terdapat 

barisan pemuda dalam kesatuan Keibodan. 

 Pemerintah militer Jepang juga membentuk barisan pemuda yang dilatih 

secara militer, yaitu Heiho. Barisan ini merupakan bagian dari pasukan tentara 

Jepang, bahkan dimasukkan ke dalam kesatuan perang. Untuk menarik simpati 

rakyat Indonesia – yang mayoritas beragama Islam – terhadap Jepang, tanggal 13 

Juli 1943 (2603) MIAI (Majelis Islam Ala Indonesia) – yang pernah berdiri pada 

awal pendudukan Jepang -- dihidupkan kembali. Tidak lama kemudian, organisasi 

itu diubah menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).76) 

 Barisan pemuda yang benar-benar dilatih secara militer adalah PETA 

(Pembela Tanah Air), karena barisan ini dimaksudkan untuk membantu secara 

langsung pasukan Jepang di medan perang. Pembentukan barisan ini didasarkan 

atas usul beberapa tokoh pergerakan nasional, dengan tokoh utama R. Gatot 

Mangkupraja. Pembentukan PETA diresmikan tanggal 3 Oktober 1943 (2603).77) 

Walaupun latihan anggota PETA sangat berat, bahkan berlaku disiplin 

mati yang pantang dilanggar, tetapi para pemuda berjiwa militan berbondong-

bondong memasuki organisasi PETA. Alasan atau pertimbangannya adalah agar 

mereka menjadi pemuda yang tabah dan tangguh, serta keterampilan militer akan 

sangat berguna bagi perjuangan mencapai kemerdekaan yang telah lama dicita-

citakan. Dalam pembentukan PETA di daerah Karawang, pelatihan anggota PETA 
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tidak hanya dilakukan di kota Karawang, tetapi pelatihan itu berlangsung pula di 

Purwakarta dan Cikampek.78) 

 Sebagai pengganti PUTERA, tanggal 1 Maret 1944 (2604) dibentuk Jawa 

Hookookai (Gerakan kebaktian rakyat Jawa kepada pemerintah Jepang), dipimpin 

oleh “Empat Serangkai” dengan orang-orang yang sama. Pemerintah militer 

Jepang menegaskan bahwa Jawa Hookookai berada di bawah institusi pemerintah. 

Oleh karena itu, cabang organisasi tersebut wajib dibentuk di setiap keresidenan, 

kabupaten, kotapraja, kewedanan, kecamatan, dan desa.79) Hal itu berarti di setiap 

wilayah administratif di lingkungan Kabupaten Karawang pun, termasuk di 

Kecamatan Purwakarta, berdiri Cabang Jawa Hookookai. Pembentukan Cabang 

Jawa Hookookai di Kabupaten Karawang diawali oleh rapat di pendopo 

kabupaten (di kota Purwakarta). Rapat dihadiri oleh sejumlah pangrehpraja dan 

tokoh masyarakat. Rapat pembentukan organisasi itu juga berlangsung di setiap 

kewedanan.80) Melalui organisasi itu, tanggal 25 September 1944 (2604) 

pemerintah militer Jepang membentuk barisan sukarela khusus yang disebut 

Barisan Pelopor, kemudian disusul oleh pembentukan barisan sukarela Islam, 

yaitu Barisan Hisbullah.81) Barisan-barisan lain yang dibentuk adalah Kagutotai 

(barisan pelajar sekolah menengah), Fujinkai (Barisan Wanita), dan lain-lain. 

Barisan-barisan itu pun diberi latihan militer secara sederhana.82) 

Pemerintah militer Jepang juga membentuk barisan belakang, untuk 

mendukung pasukan di garis depan. Pada awal tahun 1944 dibentuk organisasi 

sosial baru yang diorganisir oleh pemerintah desa. Organisasi dimaksud adalah 

Tonarigumi (identik dengan RT/Rukun Tetangga sekarang). Oleh karena 
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Purwakarta diduduki oleh tentara Jepang, maka Tonarigumi dibentuk di setiap 

desa di wilayah Kewedanan/Kecamatan Purwakarta. 

Setiap Tonarigumi rata-rata terdiri atas 25 keluarga, dipimpin oleh seorang 

ketua dengan sebutan Kumico yang dipilih oleh warga masyarakat setempat. 

Dalam menjalankan tugasnya, Kumico dibantu oleh seorang sekretaris, seorang 

bendahara, tiga orang ketua seksi dan beberapa orang penasehat. Seksi dimaksud 

adalah Seksi Keamanan, Seksi Kewanitaan, dan Seksi Kesehatan. 

Selain Tonarigumi dibentuk pula organisasi yang tingkatannya lebih 

tinggi, yaitu Azajokai (Rukun Kampung) dipimpin oleh Azaco (Kepala 

Kampung). Azajokai dibentuk di setiap kota kabupaten, tentu termasuk di kota 

Purwakarta. Di setiap desa dibentuk “Rukun Somah” terdiri atas 5 – 20 somah 

(keluarga). Himpunan ketua-ketua “Rukun Somah” disebut “Rukun Desa”.83) 

Pembentukan lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya dimaksudkan sebagai 

sarana bagi pemerintah militer Jepang untuk menguasai rakyat. 

 Pembentukan Tonarigumi selain mengandung tujuan politik, yakni 

pengerahan rakyat sebagai barisan belakang, secara teori memiliki maksud yang 

bersifat sosial, yaitu untuk : 

a) mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama; 

b) memperkokoh dan memperbesar persaudaraan; 

c) meningkatkan semangat gotong-royong. 

Dalam kenyataannya, ketiga maksud itu sesungguhnya diarahkan untuk men-

dukung kepentingan militer Jepang. Hal itu antara lain ditunjukkan oleh tugas 

utama Tonarigumi, yakni membantu pemerintah militer Jepang dalam menangani 
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masalah keamanan dan ketertiban. Sehubungan dengan hal itu, pengurus dan 

anggota Tonarigumi wajib mengikuti latihan menghadapi bahaya udara dan 

kebakaran, pertolongan kecelakaan, melaksanakan ronda malam, dan lain-lain. 

Seminggu sekali (tiap hari Senin), barisan pemuda dan anak-anak sekolah harus 

mengikuti apel bendera. Mereka berbaris menghadap ke arah timur dan 

menundukkan kepala (untuk menghormat Tenno-Heika).84) Hal itu merupakan 

bagian dari upaya pemerintah militer Jepang dalam program “Japanisasi” 

(“menjepangkan”) rakyat Indonesia. 

 Sementara itu, pemerintah militer Jepang juga membentuk barisan pekerja 

yang disebut Romusya. Semula barisan itu hanya dimaksudkan sebagai pekerja 

kasar atau kuli. Setelah kedudukan Jepang semakin terancam oleh pasukan 

Sekutu, pekerjaan Romusya makin berat dan bersifat paksaan, sehingga barisan itu 

menjadi “prajurit pekerja paksa”. Tonarigumi digunakan oleh pemerintah militer 

Jepang untuk menjaring tenaga rakyat bagi kegiatan romusya (kerja paksa) 

membuat benteng pertahanan, jalan, dan pekerjaan berat lainnya. Banyak tenaga 

Romusya dari Subang dikirim ke luar negeri, antara lain ke Burma. Akibatnya, di 

Subang timbul perlawanan rakyat terhadap Jepang.85) 

 

 

3.3.2.2 Kondisi Sosial-Ekonomi dan Budaya 

 Seperti telah dikemukakan, data yang menunjukkan situasi dan kondisi 

Purwakarta pada masa pendudukan Jepang, belum banyak ditemukan. Namun 

demikian, kondisi sosial ekonomi di Purwakarta waktu itu secara garis besar 
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tercakup dalam gambaran umum tentang kondisi Jawa Barat pada waktu yang 

sama. 

 Setelah tentara Jepang menduduki Indonesia, ternyata propaganda mereka, 

antara lain bahwa Jepang akan memberi “kemakmuran bersama di Asia Timur 

Raya”, hanyalah propaganda kosong. Sejak awal pendudukannya, pemerintah 

militer Jepang sudah mengekang bangsa Indonesia dalam kehidupan sosial, 

apalagi dalam kegiatan politik. Hal itu menunjukkan bahwa Jepang menduduki 

Indonesia bukan semata-mata untuk membantu bangsa Indonesia lepas dari 

penjajahan Belanda, melainkan untuk mendapatkan berbagai potensi, yaitu tenaga 

manusia dan berbagai jenis material yang diperlukan dalam upaya memenangkan 

Perang Asia Timur Raya. Oleh karena itu, bersamaan dengan tindakan menjaring 

tenaga manusia, pemerintah militer Jepang di Jawa Barat melakukan tindakan-

tindakan untuk mengeruk hasil-hasil pertanian dan harta benda rakyat. Sandang 

sulit diperoleh dan rakyat kekurangan pangan. Pemerasan tenaga rakyat di-

jalankankan sangat intensif.86) 

 Sejalan dengan penyusunan aparat pemerintah dan pemulihan keamanan, 

pemerintah militer Jepang mengambilalih semua kegiatan dan pengawasan 

ekonomi. Untuk kepentingan tersebut, dilakukan rehabilitasi prasarana per-

ekonomian, antara lain jalan, jembatan, dan sarana komunikasi. Dikeluarkan 

berbagai peraturan untuk mengontrol kegiatan ekonomi. Untuk mencegah 

timbulnya manipulasi secara setempat, dikeluarkan peraturan pengendalian harga 

disertai hukuman berat bagi pelanggarnya.87) 
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 Harta peninggalan kolonial Belanda, terutama perkebunan, pabrik, bank, 

dan perusahaan vital, disita menjadi milik pemerintah militer Jepang. Khusus 

untuk urusan perkebunan, dikeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1942. 

Undang-undang itu menegaskan bahwa perkebunan kopi, karet, teh, dan kina, 

berada dibawah pengawasan gunseikan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh 

sebuah badan pengawas bernama Saibai Kiggo Kanrikodan (SKK). Sampai 

dengan tahun 1944, SKK juga berperan sebagai pemegang monopoli penjualan 

hasil perkebunan.88) Besar kemungkinan perkebunan-perkebunan di daerah 

Pamanukan, Ciasem, dan Purwakarta pun disita menjadi milik pemerintah militer 

Jepang, karena Purwakarta sebagai ibukota Kabupaten Karawang diduduki oleh 

tentara Jepang. 

 Dalam bidang pertanian, petani diwajibkan untuk meningkatkan produksi 

tanaman, terutama padi. Hal itu tentu terjadi pula di Karawang sebagai daerah 

produsen utama padi di Jawa Barat. Pada musim panen, tiga perempat padi hasil 

panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga sangat rendah, bahkan ada 

kalanya hampir semua padi hasil jerih payah petani diambil langsung dari sawah 

oleh pihak Jepang*). Pengumpulan dan penjualan padi diawasi secara ketat dengan 

melibatkan Pangrehpraja, Tonarigumi, dan Seinendan daerah setempat. Oleh 

karena itu, dapatlah dikatakan bahwa petani hanya memiliki kewajiban 

menggarap sawah, tetapi tidak memiliki hak untuk menikmati hasilnya. Memang 

rakyat pernah mendapat beras pembagian dari pemerintah sebanyak 2 kilogram 

                                                
*) Tindakan itu telah menimbulkan pemberontakan rakyat (petani). Misalnya, pem-

berontakan rakyat Singaparna (Tasikmalaya) tanggal 25 Februari 1944) di bawah pimpinan K.H. 
Zainal Mustofa. 
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dua kali dalam seminggu. Akan tetapi jatah itu jelas jauh dari mencukupi 

kebutuhan pangan. Oleh karena itu, banyak rakyat yang makanan utamanya hasil 

palawija, antara lain singkong, bahkan badogol cau (bagian dari batang pisang) 

terpaksa diolah menjadi makanan. Akibat kekurangan bahan pangan, banyak 

rakyat yang kekurangan gizi dan kelaparan terjadi di berbagai daerah. Kondisi itu 

diperparah lagi oleh timbulnya wabah penyakit, antara lain penyakit pes. Akibat 

dari semua itu banyak rakyat yang meninggal.89) 

 Sementara itu, kain dan pakaian seolah-olah lenyap dari pasaran. Kalaupun 

ada, bahan sandang itu dijual secara sembunyi-sembunyi dengan harga sangat 

mahal. Oleh karena itu sejumlah rakyat terpaksa menggunakan karung sebagai 

pakaian, bahkan ada pula yang menggunakan lembaran karet sebagai pengganti 

kain. Untuk membantu penduduk yang tidak memiliki pakaian yang lumrah, 

Fujinkai (Barisan Wanita) mengadakan “Gerakan Pekan Pengumpulan Pakaian 

Bekas”.90) 

 Untuk mengurangi penderitaan rakyat dalam segi ekonomi, beberapa 

organisasi pergerakan yang berperan sebagai lembaga sosial, antara lain 

Paguyuban Pasundan, mendirikan badan usaha atau koperasi sebagai penyalur 

barang-barang kebutuhan rakyat. Pada pertengahan tahun 1942 hingga tahun 1943 

gerakan koperasi terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat, sehingga terbentuk 

Gabungan Pusat Koperasi Indonesia (GAPKI). Gerakan koperasi itu mendapat 

perhatian besar dari Moh. Hatta. Dalam perayaan GAPKI di kota Bandung, ia 

menyerukan, bahwa koperasi hendaknya berusaha meringankan beban rakyat. 

Seruan itu mendapat sambutan baik dari masyarakat Jawa Barat, sehingga badan 
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usaha koperasi berdiri hampir di setiap kota di Jawa Barat, termasuk di 

Purwakarta dan Karawang.91) 

 Perkembangan koperasi di kalangan rakyat meresahkan pemerintah militer 

Jepang. Oleh karena itu, pemerintah militer Jepang membuat tandingan. Sejalan 

dengan politik swasembada pangan, pada awal tahun 1943 pemerintah militer 

Jepang membentuk badan usaha yaitu Komisi Perusahaan Tekstil dan Koperasi 

Hasil Bumi di kota Bandung sebagai pusat Jawa Barat. Dalam waktu singkat, 

cabang Koperasi Hasil Bumi dibentuk di setiap ibukota kabupaten. Cabang 

koperasi itu bertugas mengurus penjualan dan pengiriman hasil-hasil bumi.92) 

 Untuk mendorong para petani di tiap daerah memperbanyak hasil bumi, 

pemerintah militer Jepang mengadakan kompetisi jumlah hasil bumi antar daerah. 

Di lingkungan Keresidenan Jakarta, daerah yang mendapat pujian adalah 

Kabupaten Karawang, Kewedanan Purwakarta, Kecamatan Wanayasa, dan Desa 

Bojong yang dipimpin oleh Nata Wikarya sebagai kepala desa.. Upaya tersebut 

disusul oleh pembentukan Jakarta Syu Seimagyoo Kumiai (Gabungan Perusaha-

an-Perusahaan Penggilingan Padi di Keresidenan Jakarta), termasuk perusahaan 

penggilingan padi di Karawang dan Cikampek. Upaya-upaya tersebut bukan 

sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, melainkan lebih dimaksudkan untuk 

kepentingan pemerintah militer Jepang.93) 

 Memasuki tahun 1944, kekuatan militer Jepang di medan perang semakin 

lemah, terdesak oleh pasukan Sekutu. Sementara itu, pemerintah militer Jepang di 

Jawa Barat khususnya dan di Indonesia umumnya, mengalami kesulitan bahan 

logistik, antara lain minyak tanah. Untuk mengatasi kesulitan itu, mulai bulan 
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Maret 1944, rakyat di beberapa daerah Jawa Barat – mungkin termasuk rakyat di 

Purwakarta – termasuk para pelajar, dikerahkan untuk menanam pohon jarak dan 

kaliki. Buah tanaman itu diperlukan untuk membuat minyak lampu, pengganti 

minyak tanah dan minyak sereh.94) 

 Selain menyengsarakan rakyat, pemerintah militer Jepang juga tidak 

menghormati kegiatan agama. Misalnya, ketika rakyat melaksanakan penanaman 

jarak dan kaliki, tentara Jepang yang mengawasi kegiatan itu tidak mengizinkan 

rakyat untuk melaksanakan ibadat, baik kepada orang Islam maupun kepada orang 

Kristen. Perayaan Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal pun dilarang, karena perayaan 

itu dianggap mengurangi waktu kerja.95) 

 Tindakan Jepang itu jelas makin menyakiti hati rakyat. Dengan demikian, 

di bawah kekuasaan Jepang, rakyat menderita lahir-batin. Akan tetapi, dalam 

waktu-waktu tertentu, penderitaan rakyat sedikit terobati oleh penyelenggaraan 

hiburan. Hal itu dimungkinkan oleh kesadaran tokoh-tokoh bidang kesenian untuk 

membentuk lembaga-lembaga kesenian. Di Bandung misalnya, berdiri lembaga 

kesenian dengan nama “Puseur Kabinangkitan Priangan”. Dalam waktu-waktu 

tertentu dipertunjukan kesesnian kesenangan rakyat, antara lain wayang golek dan 

sandiwara.96) 

 Untuk menarik simpati masyarakat, pemerintah militer Jepang di Jawa 

Barat melalui pemerintah Keresidenan Priangan, membentuk lembaga bernama 

“Priangansyucho Kurabu”. Pemimpin umum lembaga itu adalah orang Jepang 

bernama Y. Aneha. Lembaga tersebut bukan hanya melakukan kegiatan kesenian, 

tetapi juga kegiatan pengetahuan dan olah raga. 
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Perlu dikemukakan, dalam bidang oleh raga, Purwakarta memiliki cabang 

olah raga yang cukup menonjol, yaitu sepak bola. Waktu itu di Purwakarta 

terdapat persatuan sepak bola bernama “PERSIPO”*) dengan para pemain 

berkualitas. Ketika kesebelasan “PERSIPO” bertanding melawan kesebelasan 

“JOP Bandung”, “PERSIPO” memang telak dengan skor 5 : 1.97) Oleh karena itu 

“PERSIPO” merupakan kebanggaan masyarakat Purwakarta. 

 

 

3.3.2.3 Pendidikan 

 Hal lain yang cukup menggembirakan masyarakat pribumi adalah ber-

langsungnya kembali kegiatan pendidikan di sekolah sejak pertengahan tahun 

1942. Akan tetapi, tidak semua sekolah dibuka kembali. Di daerah Jawa Barat, 

sekolah pemerintah yang dibuka kembali adalah Sekolah Rakyat, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Tinggi, Sekolah Kejuruan, Sekolah Guru, 

dan Perguruan Tinggi. Akan tetapi, sistem dan suasana pendidikan jauh berbeda 

dengan masa sebelum pendudukan Jepang. 

Selain nama sekolah diganti dengan istilah Jepang, sistem dan suasana 

pendidikan diwarnai oleh program “Japanisasi”. Dalam kegiatan pendidikan itu, 

intervensi pemerintah militer Jepang sangat kuat. Sejalan dengan politik 

pendudukan Jepang, dasar pendidikan di sekolah-sekolah adalah pengabdian 

kepada pemerintah, tanpa memperhatikan perkembangan pribadi anak didik. 

Pendidikan didasarkan pada konsep “Hakko Ichiu” (“Kemakmuran bersama di 

                                                
*) Diduga, PERSIPO adalah singkatan dari Persatuan Sepakbola Indonesia Poerwakarta. 
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bawah dominasi Jepang”). Sekolah menjadi tempat indoktrinasi Program 

“Japanisasi” untuk menghapus pengaruh Barat, khususnya Belanda, dalam 

kehidupan rakyat. 

 Sistem sekolah yang semula (masa penjajahan Belanda) didasarkan atas 

golongan bangsa dan status sosial (diskriminatif), diganti menjadi sistem 

pendidikan integratif. Perbedaan tingkat pada sekolah dasar – sekolah dasar kelas 

satu dan kelas dua – dihapus. Semua sekolah dasar memiliki derajat yang sama 

dengan sebutan Kokumin Gakko (Sekolah Rakyat) dan terbuka untuk semua 

golongan masyarakat. Lama pendidikan diseragamkan menjadi 6 tahun. 

 Untuk mencapai tujuan Program “Japanisasi”, pendidikan di sekolah harus 

mematuhi autran sebagai berikut : 

a) Bahasa Belanda tidak boleh digunakan. 

b) Bahasa Indonesia harus dipakai di semua sekolah. 

c) Bahasa Jepang harus diajarkan. 

d) Latihan militer wajib diselenggarakan. 

e) Adat istiadat dan sejarah Jepang harus diperkenalkan. 

f) Pelajaran Ilmu Bumi harus ditinjau dari sudut geopolitis.98) 

Berdasarkan data yang diperoleh, sekolah pemerintah yang dibuka kembali 

di Purwakarta adalah Sekolah Rakyat, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah 

Guru. 

1) Sekolah Rakyat (Kokumin Gakko). 

Di Purwakarta, Sekolah Rakyat (SR) yang dibuka kembali tidak hanya di kota, 

tetapi juga di desa-desa yang dahulu terdapat Sekolah Dasar (Kelas Satu dan 

Kelas Dua). 
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2) Sekolah Menengah Pertama (Shoto Chu Gakko). 

Di daerah Jawa Barat, termasuk Purwakarta, sekolah ini baru dibuka kembali 

pada bulan September 1942. Lama belajar tetap 3 tahun. 

3) Sekolah Guru (Sihan Gakko). 

Sekolah Guru yang semula bernama HIK (Hollandsch Inlandsche Kweek-

school), dibagi atas tiga tingkatan, yaitu : 

a. Sekolah Guru 2 Tahun (Shoto Sihan Gakko). 

b. Sekolah Guru 4 Tahun (Guto Sihan Gakko). 

c. Sekolah Guru 6 Tahun (Koto Sihan Gakko). 

Selain di kota Bandung dan Purwakarta, di daerah Jawa Barat sekolah guru 

dibuka pula di Serang, Garut, dan Tasikmalaya.99) 

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, pemerintah mengalami 

kesulitan dalam pengadaan bahan dan alat pelajaran, khususnya buku, karena 

buku-buku pelajaran berbahasa Belanda harus diganti, sesuai dengan politik 

Jepang dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah mengizinkan 

sejumlah sekolah swasta dibuka kembali, misalnya sekolah-sekolah Pasundan. 

Hal itu dimaksudkan agar sekolah swasta membantu pengadaan bahan pelajaran 

yang diperlukan. Upaya untuk mengatasi kesulitan itu, pemerintah militer Jepang 

membuka sekolah-sekolah khusus pelajaran bahasa Jepang secara cepat. Sekolah 

itu disebut Nipongo Gakko. Untuk memperluas pengenalan bahasa Jepang di 

kalangan masyarakat, sejak awal Agustus 1942 Seimubu dan Barisan Propaganda 

memuat pelajaran bahasa Jepang dalam surat kabar Tjahaja. Terdapat pula 

tempat-tempat kursus bahasa Jepang untuk pegawai dan calon pegawai.100) 
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 Selain berbeda dalam sistem dan suasana pendidikan, kehidupan 

pendidikan masa pendudukan Jepang jauh merosot, apabila dibandingkan dengan 

masa sebelumnya, terutama sekitar perempat abad ke-20. Hal itu antara lain 

ditunjukkan oleh menurunnya jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru 

secara keseluruhan. Di Jawa Barat pada paruh pertama tahun 1943 misalnya, 

jumlah sekolah rakyat menurun dari 21.500 buah menjadi 13.500 buah, jumlah 

murid menurun 30 %, dan jumlah guru menurun 35 %. Jumlah sekolah lanjutan 

menurun dari 850 buah menjadi 20 buah, jumlah murid menurun hampir 90 % dan 

jumlah guru aktif hanya 5 %. Salah satu akibatnya, jumlah orang buta huruf 

meningkat.101) 

 Namun demikian, dapam penyelenggaraan pendidikan sistem Jepang itu, -

- selain ilmu pengetahuan -- terdapat hal-hal yang mengandung makna positif. 

Pertama, perkembangan pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. 

Kedua, latihan kemiliteran bagi para siswa disertai penanaman busyido (semangat 

satria). Hal kedua ini tidak diperoleh pada masa penjajahan Belanda. Kedua hal 

tersebut, terutama pengetahuan dan keterampilan dalam bidang militer, ternyata 

kemudian besar manfaatnya bagi bangsa Indonesia dalam perjuangan merebut 

kemerdekaan dari pihak Jepang. 

 

 

3.4  Kekalahan Jepang dan Reaksi Kelompok Pemuda 

 Kekalahan tentara Jepang di berbagai front pertempuran, sekalipun 

ditutup-tutupi oleh pihak Jepang, tetapi hal itu dapat diketahui oleh kalangan 
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pergerakan nasional dari siaran radio luar negeri. Sejumlah pemimpin pergerakan 

dan tokoh pemuda mengetahui, bahwa tanggal 14 Agustus 1945 Presiden 

Amerika Truman dan Perdana Menteri Inggris Atlee melalui siaran radio meng-

umumkan, bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu. Hal 

itu terjadi setelah pasukan Sekutu menjatuhkan bom atom di Hirosima (6 Agustus 

1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945). Kaisar Jepang menyerukan agar seluruh 

tentara Jepang menghentikan perlawanan dan menyerah kepada pihak Sekutu.102) 

 Setelah kekalahan Jepang diketahui oleh sejumlah tokoh pemuda, ter-

masuk para pemuda yang bekerja di Kantor Berita “Domei”, mereka segera 

menyebarkan berita kekalahan Jepang di kalangan masyarakat luas. Mengetahui 

berita tersebut, warga masyarakat umumnya merasa gembira, karena mereka akan 

terbebas dari tindakan kejam tentara Jepang yang telah menyebabkan hidup rakyat 

sengsara. Akan tetapi ada pula kelompok masyarakat yang masih ragu akan 

kebenaran berita itu. Tokoh golongan tua, yaitu Sukarno, Moh. Hatta, dan dr. 

Rajiman Wediodiningrat*) yang baru kembali dari Saigon (15 Agustus 1945), 

bahkan belum mengetahui kekalahan Jepang atas Sekutu.103) 

 Pada waktu itu kalangan pemuda di Jakarta dan sekitarnya terbagi atas 

beberapa kelompok. Adam Malik membaginya ke dalam 4 kelompok, yaitu : 

1) Kelompok Syahrir, termasuk di dalamnya Sudarsono, Hamdani, dan lain-

lain. 

                                                
*) Tanggal 7-14 Agustus 1945 ketiga tokoh tersebut berada Saigon memenuhi panggilan 

Jenderal Terauchi, Panglima Perang Jepang di Asia Tenggara, guna membicarakan pelaksanaan 
“janji kemerdekaan” dari Jepang untuk Indonesia (Malik, 1962, hal. 16 dan Nasution, 1964, hal. 
55). 
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2) Kelompok Sukarni, termasuk di dalamnya Adam Malik, Pandu Wiguna, 

Kusnaeni, dan lain-lain. 

3) Kelompok Pelajar dengan tokoh antara lain Khaerul Saleh, Johar Nur, 

Darwis, Kusnandar, Subadiyo. 

4) Kelompok Kaigun dengan tokoh Mr. Subarjo, Sudiro, Wikana, Joyo-

pranoto, dan lain-lain. 

Tanggal 15 Agustus 1945 sore hari Syahrir menemui Moh. Hatta me-

nyampaikan berita kekalahan Jepang dan meminta agar Moh. Hatta mendesak 

Sukarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi 

Sukarno tidak menyetujui usul Syahrir yang disampikan oleh Moh. Hatta, karena 

Sukarno terlebih dahulu ingin memperoleh kepastian akan kebenaran kekalahan 

Jepang. 

 Menanggapi sikap Sukarno demikian, pada malam itu juga kelompok-

kelompok pemuda dipimpin oleh Khaerul Saleh mengadakan pertemuan di ruang 

Laboratorium Bakteriologi di Pegangsaan Timur Jakarta. Mereka membahas 

bagaimana sikap yang harus diambil dalam menghadapi situasi saat itu. Pertama, 

bagaimana cara menyatakan kemerdekaan agar kemerdekaan Indonesia tidak 

terkesan hadiah dari Jepang. Kedua, bagaimana sikap terhadap Sukarno-Hatta 

yang mereka akui sebagai tokoh sentral dalam perjuangan mencapai 

kemerdekaan. 

 Pertemuan pemuda itu menghasilkan keputusan, bahwa “kemerdekaan 

Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia yang harus dinyatakan dengan 

jalan proklamasi, dan pernyataan proklamasi itu dilakukan oleh Sukarno-Hatta”. 
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Keputusan kelompok pemuda itu disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada 

Sukarno-Hatta. Namun ternyata kedua tokoh itu masih tetap ragu, karena berita 

kekalahan Jepang belum diketahui dari sumber resmi. Soal proklamasi diserahkan 

kepada para pemuda apabila memang mereka telah siap dan sanggup melaksana-

kannya.104) 

 Setelah kelompok pemuda mengetahui sikap Sukarno-Hatta, pada malam 

itu juga (15 Agustus 1945) mereka mengadakan rundingan di Jalan Cikini 71. 

Rundingan itu menghasilkan kesepakatan, bahwa Sukarno-Hatta harus di bawa ke 

luar Jakarta. Apabila kedua tokoh itu terus berada di Jakarta, dikhawatirkan 

mereka diperalat oleh Jepang untuk menghalangi usaha kelompok pemuda 

menyatakan kemerdekaan. Tempat yang dipilih untuk mengasingkan Sukarno-

Hatta adalah Rengasdengklok. Tempat itu dipilih dengan beberapa pertimbangan, 

antara lain letaknya tidak terlalu jauh dari Jakarta, dan di sana terdapat pasukan 

PETA bersenjata berjumlah 40 orang pimpinan Umar Bahsan yang siap 

menghadapi segala kemungkinan. Umar Bahsan sudah mengatur strategi rencana 

perlawanan bersenjata terhadap tentara Jepang, bahkan telah mengadakan kontak 

dengan Suroto, komandan kompi (sudanco) PETA Indramayu untuk siap 

membantu rencana tersebut.105) 

 Dengan alasan bahwa situasi sudah makin genting dan akan mem-

bahayakan jiwa Sukarno-Hatta, kedua tokoh itu bersedia dibawa oleh wakil 

kepompok pemuda ke luar Jakarta. Pagi hari (kira-kira pukul 04.30) tanggal 16 

Agustus 1945, Sukarno beserta isteri dan anaknya (Fatmawati dan Guntur yang 

masih bayi) dan Moh. Hatta berangkat menuju Rengasdengklok. Mereka dikawal 
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oleh sejumlah pemuda termasuk beberapa orang anggota PETA. Setibanya di 

Rengasdengklok, Sukarno-Hatta dipertemukan dengan Cudanco Umar Bahsan. 

Kemudian Sukarno-Hatta ditempatkan di rumah keluarga Cina, I Song. 

 Sore harinya berlangsung pertemuan antara wakil-wakil kelompok pemuda 

dengan Sukarno-Hatta. Pertemuan itu berhasil meyakinkan Sukarno-Hatta, bahwa 

kelompok pemuda benar-benar sudah mempersiapkan diri menghadapi kon-

sekuensi proklamasi kemerdekaan, dan rakyat sudah sangat mengharapkan 

kemerdekaan itu. Sukarno-Hatta bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia, dengan syarat harus dilakukan di Jakarta. Pada malam itu juga, 

Sukarno-Hatta kembali ke Jakarta dikawal oleh sejumlah pemuda. Setibanya di 

Jakarta, Sukarno-Hatta berkumpul dengan sejumlah tokoh pergerakan golongan 

tua antara lain Mr. Iwa Kusumasumantri dan Mr. Subarjo serta beberapa tokoh 

pemuda, untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat 

penyusunan teks proklamasi itu berlangsung di rumah seorang perwira tinggi 

Jepang yang pro Indonesia, yaitu Laksamana Maeda Tadasi.106) 
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Foto 1 

Alun-Alun Purwakarta Tahun 1926 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 2 

Pendopo Kabupaten Purwakarta 

Tahun 1985 
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Foto 3 dan 4 

Masjid Agung Purwakarta 
Setelah Direnovasi Berulangkali 
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Foto 5 

Situ Buleud Purwakarta Tahun 1920-an 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 6 
Gedung Keresidenan (“Kantor Gédé”) 

Tahun 1926 
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CATATAN BAB III 
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BAB IV 

MASA KEMERDEKAAN 

(1945 – 1998) 

 

 

4.1  Purwakarta Dalam Gejolak Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1950) 

 Hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 – bertepatan dengan tanggal 8 

Ramadhan 1364 H.) – kira-kira pukul 10.00, bertempat di halaman rumah 

Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi), 

dengan disaksikan oleh sejumlah tokoh perjuangan Indonesia, Bung Karno 

didampingi oleh Bung Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

PROKLAMASI *) 

 Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan ke-
merdekaan Indonesia. 
 Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll, 
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang 
sesingkat-singkatnya. 
 
 

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 

Atas nama bangsa Indonesia, 
 

Sukarno-Hatta 
 

(Tanda tangan Sukarno) 
(Tanda tangan Hatta)1) 

 

 Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan itu diikuti oleh pengibaran 

Sang Saka Merah-Putih, bendera bangsa/negara Indonesia. 

                                                
*) Ejaan diubah dari ejaan lama menjadi EYD. 
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4.1.1 Sambutan Masyarakat Purwakarta Terhadap Proklamasi 

 Kemerdekaan 

 Berkat kesigapan para pemuda yang bekerja di media informasi, yaitu 

Kantor Berita “Domei”, baik di pusat (Jakarta) maupun di daerah, dan di 

persuratkabaran, masih tanggal 17 Agustus 1945 -- sejak tengah hari -- berita 

proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar ke beberapa kota. Pada hari itu 

juga berita tersebut kemudian menyebar ke daerah-daerah pedalaman. 

Sejumlah warga masyarakat Purwakarta menerima berita proklamasi 

kemerdekaan dari siaran Bandung Hosokyoku (Radio Bandung). Beberapa 

orang pejabat Purwakarta menerima berita itu langsung dari Jakarta.2) Sama 

halnya dengan di beberapa daerah lain, berita itu menyebar luas di kalangan 

masyarakat Purwakarta melalui selebaran dan dari mulut ke mulut. 

Sudah barang tentu berita itu disambut oleh masyarakat dengan penuh 

suka-cita. Sebagian warga masyarakat Purwakarta mengetahui bahwa bangsa 

Indonesia telah merdeka, sehabis sholat Jumat (tanggal 17 Agustus 1945).3) 

Mereka seolah-olah tidak merasakan haus dan lapar karena puasa. Perasaan itu 

sirna oleh luapan kegembiraan atas kemerdekaan, lepas dari cengkeraman 

penjajah. 

Pada hari itu juga, tanpa komando, pejabat pemerintah daerah dan 

sejumlah warga masyarakat mengibarkan bendera Merah-Putih. Sementara itu, 

ada pula warga masyarakat yang melakukan aksi-aksi lain sebagai luapan 

emosi gembira atas datangnya kemerdekaan yang telah sekian lama mereka 

nantikan. Pada malam harinya, di masjid-masjid jamaah tarawih memanjatkan 
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puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas anugerah kemerdekaan. Bagaimana 

sesungguhnya perasaan warga masyarakat waktu itu, sulit dikemukakan 

dengan kata-kata. 

 Pada hari-hari berikutnya, para pejabat bawahan siap-siaga menunggu 

pengumuman atau instruksi dari atasan. Pada diri warga masyarakat timbul 

pertanyaan, apa yang bakal terjadi selanjutnya, dan apa yang harus mereka 

lakukan untuk turut mempertahankan kemerdekaan. 

 Adanya pertanyaan itu memang wajar, karena warga masyarakat 

umum-nya mengetahui akan beberapa hal. Pertama, sejumlah tentara Jepang 

yang ada di Purwakarta masih bersenjata lengkap. Kedua, pemerintah RI di 

daerah mereka belum terbentuk. Pemerintahan yang ada, termasuk aparat 

keamanan, masih bentukan Jepang. Ketiga, banyak warga masyarakat yang 

mengetahui adanya beberapa kelompok masyarakat yang bergejolak ke arah 

negatif, yaitu me-manfaatkan vakum kekuasaan untuk kepentingan mereka, 

tetapi dengan me-lakukan kekacauan. 

 Namun demikian, warga masyarakat, meskipun pada umumnya men-

jalankan ibadah puasa, tetapi mereka tidak khawatir atau gentar menghadapi 

situasi yang bakal terjadi. Mereka melakukan aktivitas dengan penuh 

semangat, diwarnai pekik “merdeka” manakala bertemu dengan sesama warga 

masyarakat. Itulah gambaran umum sambutan spontan masyarakat Purwakarta 

terhadap proklamasi kemerdekaan. 
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4.1.2  Gejolak Masyarakat Pada Awal Kemerdekaan 

 Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan dicetuskan, di Indonesia 

masih terjadi vakum kekuasaan. Sementara itu, tentara Jepang mendapat 

perintah dari pihak Sekutu untuk menjaga status quo. Sebagian besar tentara 

Jepang masih bersenjata. Situasi dan kondisi itu, pada satu sisi menimbulkan 

gejolak di kalangan pemuda pejuang, khususnya mereka yang tegabung dalam 

barisan-barisan pemuda bentukan Jepang (PETA, Heiho, Keibodan, Barisan 

Pelopor, dan lain-lain). Dipimpin oleh komandan masing-masing, mereka 

bergerak untuk merebut senjata dan kekuasaan tentara Jepang*). 

 Demikian pula sejumlah rakyat, terdorong oleh kesadaran dan kerelaan 

untuk turut mempertahankan kemerdekaan, melakukan gerakan perlawanan 

terhadap tentara Jepang dan antek-anteknya. Sejumlah rakyat Karawang 

mencegat satu kolone Angkatan Laut (Kaigun) Jepang berjumlah 100 orang 

yang melarikan diri dari Jakarta menuju Ciater. Pasukan Jepang itu dilucuti 

kemudian dibunuh. Rakyat juga menghadang dan memeriksa kereta api dan 

mobil yang lewat. Apabila terdapat pegawai polisi dan pamongpraja yang 

diketahui berpihak pada Jepang, dan ada orang Belanda yang tercegat, mereka 

ditangkap kemudian dibunuh. Camat Wanayasa pun ditangkap oleh rakyat, 

karena diketahui ia memiliki pistol pinjaman dari Kamp Kaigun Wanayasa. 

 Di Purwakarta dan sekitarnya suasana memanas dan mencekam. Rakyat 

berusaha untuk melucuti sejumlah tentara Rikugun (Angkatan Darat Jepang) 

yang berkumpul di Purwakarta dan Wanayasa. Sebaliknya, polisi tampak ragu 

                                                
*) Mengenai hal tersebut dibicarakan lebih lanjut pada subbab 4.1.4.2. 
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menghadapi keadaan, bahkan banyak yang meninggalkan tempat. Akibatnya 

ada detasemen polisi yang dilucuti oleh rakyat.4) 

Pada sisi lain, vakum kekuasaan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. 

Kelompok ini mencari kesempatan dalam kesempitan untuk melaksanakan 

ambisinya, yaitu memiliki kekuasaan dan mendapat keuntungan, walaupun 

dengan cara tidak sah. 

 Dari kota Jakarta datang beberapa orang yang mengaku “utusan 

republik” dengan membawa “instruksi” yang harus dilaksanakan oleh rakyat 

Purwakarta. Kemudian satu pasukan seram dari Jakarta datang ke Purwakarta. 

Mereka menamakan diri “Barisan Berani Mati’, terdiri atas orang-orang bekas 

narapidana di Cipinang. Mereka melakukan agitasi di kota Purwakarta, agar 

rakyat menyerbu Jakarta untuk mengusir tentara Inggris yang baru mendarat. 

 Dalam rangka memprovokasi masyarakat, barisan tersebut 

mengerahkan massa untuk berkumpul di gedung bioskop. Acara itu juga 

dihadiri oleh Bupati Karawang R.T. Juwarsa dan beberapa tokoh masyarakat. 

Pemimpin “Barisan Berani Mati” berpidato berapi-api memanaskan suasana. 

Sambil mengacungkan pistol ia mencela sikap para pemimpin yang 

dianggapnya kurang berani. 

 Ternyata sikap dan tindakan “Barisan Berani Mati” itu tidak disukai 

oleh masyarakat. Komandan Barisan Pelopor Ishak Iskandar bahkan dengan 

tegas menentang agitasi tersebut. Akibatnya suasana makin memanas, apalagi 

satu rombongan pemuda yang datang dari Jakarta menuntut agar pemimpin 

“Barisan Berani Mati” itu dihabisi (dibunuh). Bupati sangat terkejut atas reaksi 
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itu. Atas perintah bupati dan kepala polisi, pemimpin “Barisan Berani Mati” 

ditangkap, tetapi kemudian dilepaskan lagi, dengan syarat ia harus ke luar dari 

daerah Purwakarta dan tidak lagi menghasut rakyat.5) 

 Sementara itu, pemerintah Republik Indonesia (RI) telah terbentuk 

melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 

Agustus 1945. Sejalan dengan ketetapan pemerintah mengenai pembentukan 

Komite Nasional Indonesia (KNI), di daerah Jawa Barat dibentuk Komite 

Nasional Indonesia Daerah (KNID)*), baik di tingkat propinsi maupun di 

tingkat keresidenan dan kabupaten. KNID dibentuk untuk membantu penguasa 

daerah menjalankan pemerintahan. 

Walaupun di Purwakarta dan Karawang telah berdiri KNID, namun 

insiden terus terjadi. Seorang pegawai kehakiman bernama Simanjuntak 

menggabungkan diri dengan Barisan Pelopor. Akan tetapi ia bersama beberapa 

orang temannya bertindak di luar KNID. Mereka mendirikan “kantor 

keresidenan” di Karawang. Simanjuntak mengangkat diri sendiri sebagai 

“residen” dan membentuk pasukan, terdiri atas sejumlah jawara (pendekar). 

Mereka mengangkat Pak Bubar menjadi “bupati”, berkedudukan di kantor 

Kewedanan Karawang yang telah kosong sejak terjadi kemelut di awal 

kemerdekaan. Mereka sering melakukan intimidasi untuk mendapatkan peng-

akuan dari rakyat. Mereka juga melakukan penculikan, antara lain seorang 

dokter dan istrinya menjadi korban. 

                                                
*) Nama resmi adalah Komite Nasional Indonesia (KNI). Istilah KNID digunakan 

untuk membedakan KNI tingkat pusat dengan KNI tingkat daerah. Pembentukan KNID 
dibicarakan pada subbab 4.1.4. 
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 Simajuntak mengirim utusan ke Purwakarta untuk mengadakan rapat 

dengan rakyat. Rapat diselenggarakan secara mingguan setiap malam Kamis. 

Pada rapat pertama, Simanjuntak menjelaskan bahwa ia telah diangkat oleh 

presiden menjadi “residen”. Kepada hadirin, ia menunjukkan surat penetapan 

dirinya sebagai “residen”. Selanjutnya ia menguraikan maksud rapat, yaitu 

untuk mengadakan reorganisasi pemerintahan, antara lain mengadakan 

pemilihan lurah (kepala desa) yang baru. 

 Rapat tersebut mendapat reaksi keras dari rakyat. Pernyataan 

Simanjuntak bahwa dirinya telah diangkat sebagai “residen”, tidak dipercayai 

oleh rakyat. Komandan Barisan Pelopor Purwakarta Ishak Iskandar bahkan 

menyatakan bahwa surat penetapan yang ditunjukkan oleh Simanjuntak adalah 

palsu. Pernyataan Komandan Barisan Pelopor itu bukan pernyataan yang 

dibuat-buat, karena pada waktu itu residen tidak diangkat oleh presiden, 

melainkan ditunjuk oleh KNID. 

Reaksi rakyat terhadap sikap dan pernyataan Simanjuntak dalam rapat, 

mengakibatkan terjadinya kerusuhan. Simanjuntak yang mengaku sebagai 

“residen” ditangkap. Pasukan pengawalnya dilucuti, bahkan seorang pembantu 

Simanjuntak diburu oleh sekelompok pemuda Purwakarta dan ditembak mati 

di Perkebunan Cijantung. Kerusuhan itu kemudian berdampak terhadap 

pemerintahan. Ketua KNID dikudeta dan diganti oleh Komandan Barisan 

Pelopor Ishak Iskandar. Namun demikian, situasi di Purwakarta untuk 

beberapa waktu lamanya masih tetap kacau.6) 
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Kondisi itu disebabkan oleh gerakan komplotan Pak Bubar yang terus 

menghasut rakyat, bahkan melakukan keonaran. Komplotan itu baru dapat 

ditumpas setelah di Purwakarta terbentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). 

Sementara itu, di luar Purwakarta terdapat kelompok masyarakat yang tindak-

annya turut memperkeruh situasi di Purwakarta, yaitu kelompok masyarakat 

dari suatu sekte agama di Rengasdengklok pimpinan Ama Gelung dan 

gerombolan pimpinan Pak Macan di Cibarusa.7) 

Kekacauan di Purwakarta juga terjadi akibat perebutan senjata dari 

tangan Jepang. Semula perebutan senjata akan dilakukan secara damai. Hal itu 

diputuskan dalam rapat pimpinan KNID Purwakarta dengan sejumlah tokoh 

masyarakat, termasuk tokoh pemuda. Rapat berlangsung di Pasar Jumat. KNID 

Purwakarta meminta Bupati Juwarsa, Kepala Polisi Hidayat Sukarmawijaya, 

dan beberapa orang tokoh masyarakat untuk berunding dengan pimpinan 

tentara Jepang di Markas Honbu Kempetai Purwakarta, agar tentara Jepang 

bersedia menyerahkan senjata. Ternyata perundingan itu tidak membuahkan 

hasil. Oleh karena itu, sejumlah besar pemuda yang berkumpul di Pasar Jumat 

serentak menyerbu markas tentara Jepang dari berbagai jurusan. Meskipun para 

pemuda umumnya hanya membawa senjata tradisional, tetapi tentara Jepang 

tidak dapat menahan serbuan para pemuda, karena jumlah penyerbu jauh lebih 

banyak dari mereka. Oleh karena itu, tentara Jepang terpaksa menyerahkan 

senjata mereka. Senjata rampasan itu kemudian dikumpulkan di Kantor Polisi 

Cipaisan (sekarang Jalan Jenderal A. Yani). 
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Tidak lama kemudian, satu pasukan tentara Jepang bersenjata masuk ke 

kota Purwakarta dari arah selatan. Kedatangan balabantuan pasukan Jepang 

yang tidak diduga oleh para pemuda, menyebabkan para pemuda melarikan diri 

mencari tempat persembunyian, sambil terus memperhatikan situasi. Pasukan 

Jepang menawan bupati dan kepala polisi, kemudian dibawa keliling kota di 

atas truk militer. Pimpinan pasukan Jepang menyatakan bahwa bupati dan 

kepala polisi akan dilepaskan, dengan syarat senjata yang dirampas oleh para 

pemuda harus dikembalikan.8) Pimpinan pemuda terpaksa mengembalikan 

senjata rampas-an, demi keselamatan bupati dan kepala polisi. 

Gejolak di Purwakarta berlanjut dengan perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan atas rongrongan dan tindakan pihak Sekutu. Pasukan Sekutu 

yang datang ke Indonesia berada di bawah komando AFNEI (Allied Forces 

Netherlands East Indies), terdiri atas pasukan Inggris dan Gurka, dipimpin oleh 

Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pasukan itu mulai mendarat di Tanjung 

Priok Jakarta tanggal 29 September 1945. Tugas mereka antara lain menerima 

penyerahan kekuasaan dari pihak Jepang dan melucuti tentara Jepang. Ternyata 

pasukan Sekutu diboncengi oleh aparat pemerintah sipil Belanda yang disebut 

Netherlands Indies Civil Administration (NICA), kemudian disusul oleh 

pasukan tentara Belanda,9) karena Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. 
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4.1.3 Pemerintahan dan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan 

4.1.3.1 Pemerintahan dan Politik 

 Proklamasi kemerdekaan menuntut adanya pemerintahan dalam tempo 

sesingkat-singkatnya. Untuk memenuhi tuntutan itu, tanggal 18 Agustus 1945, 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk pada akhir 

pendudukan Jepang mengadakan sidang, dipimpin oleh Ir. Sukarno (Bung 

Karno). Sidang itu dimaksudkan untuk membahas rancangan undang-undang 

yang telah disusun oleh PPKI, sebagai landasan pembentukan organ 

pemerintah dan jalannya pemerintahan. Setelah pasal demi pasal 

disempurnakan, rancangan undang-undang itu disahkan menjadi Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian disebut Undang-Undang 

Dasar (UUD) 1945. 

 Dalam sidang itu pula, atas usul Oto Iskandardinata, sidang secara 

aklamasi memilih Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta masing-masing sebagai 

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan itu memang sesuai 

dengan Pasal III Aturan Peralihan dari Bab XVI Perubahan UUD 1945. 

Berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan, kemudian sidang menetapkan bahwa 

sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh 

presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. 

 Pada sidang PPKI hari kedua tanggal 19 Agustus 1945, sidang 

menetap-kan dua hal, yaitu mengenai daerah dan pemerintahan. 

1) Mengenai Daerah 
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a. Wilayah kekuasaan RI adalah seluruh daerah bekas jajahan Belanda 

(Hindia Belanda), termasuk Irian Barat. Untuk sementara daerah itu 

dibagi dalam 8 propinsi : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Sumatera, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil, 

masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. 

b. Daerah propinsi dibagi dalam keresidenan-keresidenan, masing-masing 

dikepalai oleh seorang residen. Dalam menjalankan pemerintahannya, 

gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Daerah 

(KNID). 

c. Kedudukan kotapraja (gemeente) diteruskan. 

2) Mengenai Pemerintahan 

Ditetapkan adanya 12 kementerian, yaitu Kementerian-kementerian Dalam 

Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, 

Peng-ajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Pertahanan, Penerangan, 

Per-hubungan, dan Pekerjaan Umum. Ditetapkan pula adanya lima Menteri 

Negara. 

 Masih pada hari itu (19 Agustus 1945), presiden dan wakil presiden 

mulai menyusun kabinet RI (Kabinet Presidentil). Sementara itu, PPKI 

melanjutkan sidang tanggal 22 Agustus 1945 untuk membahas pembentukan 

Komite Nasional. Dalam sidang itu ditetapkan pula perlunya membentuk 

Badan Keamanan Rakyat (BKR). Seminggu kemudian (29 Agustus 1945) 

Presiden Sukarno mensahkan susunan kabinet dan meresmikan pembentukan 

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Presiden juga melengkapi aparat 
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pemerintah pusat dan mengangkat 8 orang gubernur. Orang yang diangkat 

menjadi gubernur pertama Propinsi Jawa Barat di masa kemerdekaan adalah R. 

Sutarjo Kartohadikusumo.10) 

 Propinsi Jawa Barat mencakup 5 keresidenan, yaitu Keresidenan 

Banten terdiri atas tiga kabupaten, Keresidenan Jakarta terdiri atas 4 kabupaten 

dan 1 kotapraja, Keresidenan Bogor terdiri atas 3 kabupaten dan 1 kotapraja, 

Keresidenan Priangan terdiri atas 5 kabupaten dan 1 kotapraja, dan 

Keresidenan Cirebon terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kotapraja. Waktu itu, 

Purwakarta tetap menjadi ibukota Kabupaten Karawang yang termasuk ke 

dalam wilayah Keresidenan Jakarta dipimpin oleh Residen R. Sutarjo 

Kartohadikusumo, merangkap sebagai Gubernur Propinsi Jawa Barat.11) 

Sebagai realisasi salah satu ketetapan sidang PPKI tanggal 19 Agustus 

1945 mengenai pembentukan KNID, mulai minggu terkahir bulan Agustus 

1945 di daerah Jawa Barat – seperti telah disebutkan -- dibentuk KNID dari 

tingkat propinsi sampai dengan tingkat kecamatan, bahkan sampai ke desa. 

KNID tingkat kewedanan ke bawah, secara khirarkis disebut KNID cabang dan 

ranting.12) Secara garis besar, KNID memiliki empat tugas umum, yaitu : 

1) Menyatakan kehendak rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang 

merdeka. 

2) Mempersatukan rakyat Indonesia dari segala lapisan, supaya terpadu 

pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang kuat 

dan erat. 

3) Membantu menentramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum. 
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4) Membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa 

Indonesia, dan membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan 

umum.13) 

Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, KNID, khususnya KNID di 

wilayah keresidenan, dalam melaksanakan tugasnya berperan sebagai lembaga 

legislatif yang mengangkat/menunjuk seseorang menjadi pejabat (residen, 

bupati, dan lain-lain). Selain itu KNID juga berperan sebagai koordinator 

dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR).14) 

 Sama halnya dengan daerah-daerah lain, di daerah Kabupaten-

Karawang pun segera dibentuk KNID untuk mengisi vakum kekuasaan. KNID 

Karawang mengangkat R.T Juwarsa menjadi Bupati Karawang (1945 – 1948). 

Kabupaten Karawang mencakup 8 daerah (kewedanan), yaitu Karawang, 

Purwakarta, Subang, Pamanukan, Ciasem, Sagalaherang, Cikampek, dan 

Rengasdengklok. 

Sementara itu, KNID Purwakarta dibentuk dengan pimpinan antara lain 

Sumarna, bekas Cudanco PETA, dibantu oleh beberapa mantan perwira PETA. 

Pengurus KNID Purwakarta lainnya adalah Kepala Polisi Hidayat 

Sukarmawijaya dan beberapa tokoh terkemuka.15) Akan tetapi, pada bulan-

bulan awal berdirinya, KNID Purwakarta tidak dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik. Hal itu terutama disebabkan oleh kekacauan akibat gejolak 

kelompok masyarakat tertentu, seperti diuraikan pada subbab 4.1.2. Kondisi itu 

bukan hanya terjadi di daerah Karawang, tetapi hampir merata di berbagai 

daerah, seperti di Jakarta, Bandung, Banten, Bogor, Cirebon, dan lain-lain.16) 
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Kekacauan di Purwakarta yang berlangsung berkepanjangan, menyebabkan 

pusat pemerintahan Kabupaten Karawang pindah ke Subang. Sekalipun 

Purwakarta tidak menjadi ibukota kabupaten, tetapi selama revolusi 

kemerdekaan, Purwakarta dapat dikatakan menjadi basis perjuangan 

mempertahan kemerdekaan di daerah Jawa Barat. 

 

 

4.1.3.2 Purwakarta Daerah Perjuangan 

 Tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Sukarno melaksanakan salah satu 

keputusan Sidang PPKI mengenai pembentukan Badan Keamanan Rakyat 

(BKR). Pada hari itu presiden berpidato melalui Radio Republik Indonesia 

(RRI), menginstruksikan agar di daerah-daerah segera dibentuk BKR dengan 

pimpinan dan anggota terutama bekas prajurit PETA, Heiho, dan anggota 

barisan pemuda lain,17) baik yang bersifat militer maupun semi militer. 

 Instruksi presiden disambut dengan antusias, baik oleh KNID dan 

aparat pemerintah daerah maupun oleh rakyat, khususnya para pemuda militan. 

Seperti telah disebutkan, pembentukan BKR dikoordinir oleh KNID tingkat 

keresidenan sampai tingkat desa. BKR daerah Purwakarta dibentuk tanggal 25 

Agustus 1945, setelah terlebih dahulu dibuka kantor BKR di kota Purwakarta. 

Para pemuda Purwakarta bekas prajurit PETA, Heiho, dan lain-lain, bahkan 

pemuda bekas soldadu Belanda, berbondong-bondong mendaftarkan diri 

menjadi anggota BKR. Pembentukan BKR segera diikuti pula oleh 

pembentukan sejumlah laskar rakyat dengan berbagai nama, seperti Barisan 
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Pelopor, Barisan Banteng Republik Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia 

(BARA), Angkatan Pemuda Indonesia, Laskar Buruh Indonesia, Pesindo, 

Hisbullah/Sabilillah, Laskar Wanita Indonesia (Laswi), dan lain-lain.18) 

Ketika di beberapa daerah pembentukan BKR dan Laskar Rakyat masih 

berlangsung, pasukan Sekutu datang ke Indonesia. Seperti telah disebutkan, 

mereka mulai mendarat di Jakarta tanggal 29 September 1945. Pasukan Sekutu 

yang bertugas di Jawa Barat dipimpin oleh Mayor Jenderal D.C. Hawthorn.19) 

Ternyata pasukan Sekutu itu tidak melucuti tentara Jepang, tetapi justru 

memperalat mereka untuk menumpas gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. 

 Pemerintah RI dan tokoh-tokoh militer Indonesia menyadari, bahwa 

untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman tentara Sekutu yang 

membantu NICA/Belanda, organisasi, status dan fungsi BKR harus 

ditingkatkan menjadi kekuatan tentara, apalagi NICA yang dipimpin oleh H.J. 

van Mook berangsur-angsur mendatangkan tentaranya untuk menjajah kembali 

Indonesia. Berdasarkan pemikiran itu, BKR diubah menjadi TKR (Tentara 

Keamanan Rakyat). Perubahan itu dilaksanakan berdasarkan Maklumat 

Pemerintah RI Nomor 6 tanggal 5 Oktober 1945. Inti maklumat itu adalah 

ketegasan pemerintah, bahwa “untuk memperkuat perasaan keamanan umum, 

maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat”.20) 

Dua hari kemudian, Ketua KNIP Kasman Singodimejo juga 

mengeluarkan maklumat berisi penjelasan tentang keanggotaan dan seruan 

untuk menjadi anggota TKR. Isi maklumat berbunyi sebagai berikut : 
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 Untuk menjaga keamanan rakyat pada dewasa ini, oleh 
Presiden Republik Indonesia telah diperintahkan pembentukan Tentara 
Keamanan Rakyat. Tentara ini terdiri dari rakyat Indonesia yang penuh 
tanggung jawab atas keamanan rakyat Indonesia dan guna menjaga 
kehormatan negara Republik Indonesia dan lain-lainnya yang tegap-
sentosa badan dan jiwanya, bekas prajurit PETA, prajurit Hindia-
Belanda dan Heiho, Kaigun Heiho, Barisan Pemuda, Hisbullah, 
Pelopor, dan lain-lainnya, baik yang telah, maupun yang belum pernah 
memperoleh latihan militer, supaya selekas-lekasnya mendaftarkan diri 
pada kantor BKR di ibukota kabupaten masing-masing, atau pada 
badan-badan lainnya yang ditunjuk oleh Presiden. 

 

 Pembentukan TKR secara umum dilaksanakan di bawah pimpinan 

Mayor Urip Sumaharjo selaku Kepala Staf Umum Kementerian Keamanan 

Rakyat. Kementerian itu dibentuk pada tanggal 20 Oktober 1945.21) 

 Organisasi TKR mengikuti sistem ketentaraan. Secara khirarkis, 

organisasi TKR terdiri atas komandemen, divisi, resimen, dan batalyon. Oleh 

karena daerah Jawa Barat adalah pusat pemerintahan RI, maka TKR 

Komandemen I berada di Jawa Barat. TKR di wilayah Jawa Barat dibentuk 

dengan formatur Didi Kartasasmita, mantan perwira KNIL (Koninklijke 

Nederlandsche Indische Leger). Oleh karena itu ia diangkat oleh presiden 

menjadi Panglima TKR Komandemen I, dengan pangkat jenderal mayor. Ia 

dibantu oleh Kolonel A.H.Nasution sebagai kepala staf dan 5 orang perwira 

staf. 

 Semula Komandemen I Jawa Barat berkedudukan di Tasikmalaya. 

Beberapa minggu kemudian, kedudukan Komandemen I Jawa Barat pindah ke 

Purwakarta. Kepindahan itu didasarkan pada beberapa pertimbangan dari 

perhitungan teknis militer. Pertama, markas Komandemen harus dekat dengan 

pemerintah pusat. Dalam hal ini, letak Purwakarta tidak terlalu jauh dari 
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Jakarta, tempat kedudukan pemerintah pusat. Kedua, hubungan antara 

Purwakarta dengan Jakarta dapat berlangsung cepat karena tersedianya sarana 

transportasi dan komunikasi, yaitu jalan dengan kondisi baik (jalan kereta api 

dan jalan raya), telepon, dan telegraf. Kedua pertimbangan itu berkaitan erat 

dengan peran lain Jenderal Mayor Didi Kartasasmita, yaitu sebagai Penasehat 

Militer Pemerintah Pusat. Di Purwakarta, Jenderal Mayor Didi Kartasasmita 

beserta keluarga tinggal di pusat kota, di lokasi antara Situ Buleud dengan 

stasion kereta api.22) 

Pada awal berdirinya, Komandemen I Jawa Barat membentuk 13 

Resimen. Tidak lama kemudian dibentuk lagi 2 Resimen, sehingga menjadi 15 

Resimen. Di Purwakarta berdiri TKR Resimen VI yang disebut Resimen VI 

Purwakarta, dipimpin oleh Letnan Kolonel Sukarna. Ia dibantu oleh Mayor 

Bajuri sebagai Kepala Staf Resimen dan 4 orang komandan batayon 

berpangkat mayor, yaitu Umar Bahsan, Cecep Prawiraatmaja, Marwoto, dan 

Mustafa Kamal.23) Keber-adaan Markas TKR Komandemen I Jawa Barat dan 

Resimen VI di Purwakarta menyebabkan Purwakarta menjadi basis 

perjuangan, baik dalam melawan anasir asing maupun “musuh dalam selimut” 

yang merongrong kedaulatan bangsa dan negara Indonesia merdeka. 

 Kedudukan penting Purwakarta dan Karawang, bukan hanya dalam 

bidang militer, tetapi juga dalam perjuangan di bidang pemerintahan, 

khususnya pemerintahan Keresidenan Jakarta. Ketika tentara Sekutu dan NICA 

mulai melancarkan aksinya di kota Jakarta, R. Sutarjo Kartohadikusumo 

melepaskan jabatan residen Jakarta. Kemudian Sewaka, mantan Kepala Bagian 
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Umum pada Kantor Sucokan Jakarta, diangkat menjadi Residen Jakarta. Waktu 

itu semangat juang bangsa Indonesia berevolusi makin meluap. Dari sana-sini 

Residen Sewaka sering menerima laporan, bahwa beberapa orang pamongpraja 

di wilayah kekuasaannya meninggalkan kedudukan karena tidak disukai oleh 

rakyat. Sehubungan dengan hal itu, Residen Sewaka mengadakan turni ke 

beberapa daerah, yaitu ke Rengasdengklok, Purwakarta, Subang, Cikampek, 

dan lain-lain. Di daerah yang ternyata terdapat pamongpraja yang tidak mampu 

melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan revolusi, terpaksa pamongpraja itu 

dicopot dari jabatannya, kemudian diangkat pejabat baru secara darurat.24) 

 Sewaktu Residen Sewaka berada di Subang, Kantor Keresidenan 

Jakarta diserbu oleh tentara Sekutu sehingga mengalami kerusakan. 

Mengetahui hal itu Residen Sewaka segera kembali ke Jakarta dan mengajukan 

protes terhadap pimpinan Sekutu di Jakarta. Pihak Sekutu berjanji akan 

mengembalikan kantor keresidenan seperti keadaan semula. Namun ternyata 

janji itu tidak dipenuhi oleh pihak Sekutu. Akibatnya, situasi di Jakarta 

semakin gawat. 

 Oleh karena itu, untuk kepentingan jalannya pemerintahan Keresidenan 

Jakarta, Residen Sewaka mengajukan usul kepada Pemerintah RI Pusat, agar 

Residen Jakarta diperkenankan berkedudukan di daerah Purwakarta. Setelah 

usul itu diterima, Purwakarta menjadi ibukota Keresidenan Jakarta. Akan tetapi 

Residen Jakarta tidak berkedudukan di Purwakarta, melainkan pindah ke 

Subang (November 1945), dengan pertimbangan, Subang sulit dijangkau oleh 

pasukan Sekutu/Belanda. Sebaliknya, kota Purwakarta mudah diserang musuh. 
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Sementara itu, tempat kedudukan Gubernur Jawa Barat pun pindah dari Jakarta 

ke Bandung dengan alasan yang sama, yaitu situasi Jakarta makin kacau akibat 

tindakan tentara Sekutu dan NICA. 

Setelah Residen Sewaka berkedudukan di Subang, ia dapat 

menjalankan tugas dan kewajibannya dengan cukup lancar. Konsolidasi 

pemerintahan dapat dilakukan dengan baik. Hubungan pemerintah keresidenan 

dengan rakyat makin erat, sehingga residen menjadi tumpuan perjuangan 

rakyat daerah setempat. Demikian pula hubungan dan kerjasama antara 

pemerintah Keresidenan Jakarta dengan pemerintah Kabupaten Karawang 

terjalin dengan baik. Hal itu dapat terjadi karena pemerintah Kabupaten 

Karawang pun mengungsi dari Purwakarta ke Subang. Waktu itu Kabupaten 

Karawang dipimpin oleh Bupati R.T. Juwarsa (1945 – 1948). 

 Setelah di Purwakarta berdiri Komandemen TKR dan lasykar-lasykar 

rakyat, kelompok-kelompok pengacau yang masih ada, satu persatu ditumpas. 

Kelompok-kelompok dimaksud adalah kelompok pimpinan Pak Bubar, 

gerombolan jago Cikampek pimpinan Pak Belah, kelompok jawara Sukamandi 

pimpinan Pak Bontan, dan para pengacau di daerah Gunung Putri sampai 

Padalarang. Pada bulan November 1945, Polisi-Tentara (PT) pimpinan Wiwiek 

Hadi Bei yang bermarkas di sebelah timur Situ Buleud, menangkap 5 orang 

anggota lasykar rakyat Karawang (mungkin anggota KRIS). Mereka ditangkap 

karena melakukan kerusuhan, perampasan, bahkan pembunuhan di Purwakarta. 

Kelima orang itu kemudian ditembak mati. Hal itu mengakibatkan terjadinya 

ketegangan antara TKR dengan lasykar rakyat Karawang.25) 
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 Dalam pada itu, tentara Inggris tidak hanya melakukan provokasi di 

Jakarta, tetapi mereka dibantu oleh Gurka (serdadu India) juga menyerbu 

daerah lain. Tanggal 13 Desember 1945 mereka menyerbu kota Bekasi. 

Mereka mendapat perlawanan dari TKR Batalyon V, satuan polisi, dan barisan 

pemuda. Oleh karena kalah persenjataan, terpaksa ketiga komponen yang 

melakukan perlawanan itu mundur. Tentara Inggris-Gurka membakar sejumlah 

rumah yang ditinggalkan oleh penduduk. Akibat tindakan itu, ratusan keluarga 

kehilangan tempat tinggal, belasan orang luka-luka, dan tiga mobil, satu di 

antaranya mobil milik Kantor Berita “Antara” Jakarta di bakar. Semua korban 

yang luka dirawat di Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. 

 Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Pemerintah Daerah Jakarta dan 

Jatinegara serta sejumlah penduduk di sekitar Bekasi memberikan bantuan 

kepada rakyat Bekasi yang menjadi korban tindakan pihak Sekutu. Pemerintah 

Kabupaten Karawang pun menyumbang 100 karung beras dan ribuan potong 

pakaian. Pesindo Cikampek menyumbang 40 karung beras, 5 karung jagung, 1 

karung kedelai, 1 karung gula pasir, dan ratusan potong pakaian.26) 

 Peristiwa di Bekasi telah mendorong TKR, lasykar rakyat, KNID, dan 

komponen lain di Purwakarta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan 

menghadapi segala kemungkinan gangguan pihak lain yang merongrong ke-

merdekaan Indonesia. Anggota TKR dan lasykar rakyat mencegat setiap 

kendaraan yang masuk atau melewati Purwakarta, termasuk kereta api. 

 Ketika KNID Purwakarta menerima berita bahwa pihak Sekutu di 

Jakarta akan mengirim logistik untuk pasukannya yang menduduki Bandung, 
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KNID memberitahu TKR sekaligus meminta agar mengawasi perjalanan kereta 

api, karena menurut berita, pengiriman logistik itu akan menggunakan kereta 

api. Pengiriman itu terjadi tanggal 21 November 1945 menggunakan sejumlah 

gerbong kereta api melalui Cikampek. Tiap gerbong yang dikawal oleh serdadu 

Gurka, dipasang bendera putih. 

 Pada tanggal tersebut pasukan TKR mencegat kereta api di Stasion 

Cikampek. Ketika perwira TKR dan anggota pasukannya akan mendatangi 

gerbong-gerbong kereta api, mereka disambut oleh tembakan dari jendela-

jendela kereta api. Terjadilah pertempuran di Stasion Cikampek. Pasukan TKR 

berhasil mengalahkan serdadu Gurka, 4 orang di antaranya ditawan dan 

gerbong kereta diamankan. Ketika gerbong diperiksa, ternyata yang diangkut 

bukan logistik, melainkan sejumlah tentara Inggris dan beberapa orang NICA 

yang menyamar sebagai RAPWI (Rehabilitation Allied Prisoner of War and 

Interness) dan beberapa peti berisi senjata dan mesiu. Hal itu kemudian 

dilaporkan oleh TKR Resimen V Cikampek kepada KNID Purwakarta. 

Pimpinan tentara Inggris yang mengetahui kejadian tersebut, mengadakan 

perundingan dengan pemerintah RI di Jakarta. Hasil perundingan antara lain, 4 

serdadu Gurka yang ditawan dikembali-kan ke pasukan Inggris di Jakarta.27) 

 Di Jakarta, tindakan NICA dibantu oleh tentara Inggris makin 

merajalela, sehingga situasi Jakarta menjadi kacau dan mencekam. Oleh karena 

itu, pada awal tahun 1946 Presiden dan Wakil Presiden berikut beberapa 

menteri mengungsi ke Yogyakarta. Sejak itu Yogyakarta menjadi pusat 

pemerintahan Republik Indonesia. Demikian pula, Komandemen I Jawa Barat 
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pindah lagi dari Purwakarta ke Tasikmalaya. Kepindahan Komendemen I itu 

antara lain dimaksudkan untuk menjaga pemerintah Propinsi Jawa Barat yang 

mengungsi ke Tasikmalaya. Dari tempat itu, hubungan dengan pemerintah RI 

pusat di Yogyakarta juga dapat dilakukan. Waktu itu Residen Sewaka 

dialihtugaskan menjadi residen dengan tugas sebagai pembantu Gubernur Jawa 

Barat. Kedudukannya sebagai Residen Jakarta digantikan oleh R.M. Imam 

Sujahri.28) 

Sementara itu, pasukan Inggris sejak bulan Februari 1946 berangsur-

angsur meninggalkan Indonesia. Setelah seluruh pasukan Inggris ditarik oleh 

pihak Sekutu, konflik antara pihak Indonesia dengan Belanda dihadapi oleh 

kedua belah pihak dengan jalan diplomasi dan bertempur. Dalam hal 

diplomasi, kedua belah pihak pertama kali mengadakan perundingan di 

Linggajati (Cirebon). Bagi pihak Belanda, perundingan itu bukan sekedar 

taktik diplomasi, tetapi dimaksudkan pula untuk memiliki kesempatan 

mendatangkan pasukan sejumlah yang diperlukan.29) 

 Tanggal 15 November 1946, naskah “Perundingan Linggajati” diparaf 

oleh wakil kedua belah pihak. Pihak Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri 

Sutan Syahrir dan pihak Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn (Komisi 

Jenderal). Sementara Lord Killearn wakil pemerintah Inggris bertindak sebagai 

penengah. Akan tetapi ternyata pemarafan naskah perundingan itu tidak 

berpengaruh terhadap ketegangan antara pasukan kedua belah pihak menjadi 

tenang. Hal itu disebabkan oleh sikap dan tindakan pihak Belanda sendiri. 

Mereka yang meminta berunding, tetapi mereka pula yang melanggar 
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perundingan.30) Oleh karena itu pasukan TRI selalu siap siaga di daerah garis 

demarkasi, karena pasukan Belanda selalu melanggar garis demarkasi yang 

telah ditentukan. 

 Pihak TRI sesungguhnya kurang menyetujui pemerintah RI melakukan 

perjuangan secara diplomasi. Akan tetapi sebagai tentara pemerintah, mereka 

terpaksa harus mematuhi keputusan pemerintah. Sebaliknya lasykar rakyat 

umumnya tidak menyetujui sikap pemerintah dan TRI. Ada kalanya perbedaan 

sikap itu menyebabkan konflik antara lasykar rakyat dengan TRI. Hal itu 

terjadi pula di Karawang. 

Di Karawang terdapat lasykar rakyat bernama KRIS yang tidak mau 

bergabung dengan TRI. Mereka sering melakukan tindakan yang mengganggu 

keutuhan TRI dan memperkeruh suasana. Oleh karena itu, TRI terpaksa 

melucuti KRIS. Peristiwa itu terjadi tanggal 23 Februari 1947 dan diketahui 

oleh pihak TRI Sehubungan dengan hal tersebut, Mayor Sadikin selaku 

Panglima Komandemen Daerah Militer IV, tanggal 8 April 1947 mengeluarkan 

pengumuman yang bersifat instruksi. Inti atau substansi pengumuman itu 

adalah sebagai berikut : 

a) Di daerah Karawang diberlakukan jam malam. 

b) Seluruh senjata yang dimiliki oleh semua badan kelasykaran di daerah 

Karawang, harus diinventarisasi dengan maksud untuk persiapan meng-

hadapi kemungkinan serangan musuh ke arah pedalaman.31) 

Pengumuman itu tentu berlaku pula untuk daerah Purwakarta, apalagi status 

resmi Purwakarta waktu itu adalah ibukota Keresidenan Jakarta. 
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 Prediksi Mayor Sadikin dan pimpinan TRI lainnya ternyata benar. 

Masih dalam bulan November 1946 tentara Belanda melakukan serangan ke 

beberapa tempat, baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat. Pada akhir 

bulan itu tentara Belanda menembaki sejumlah rumah penduduk Bogor, 

termasuk rumah walikota dan wakil walikota. Bulan berikutnya mereka 

menyerang daerah Bekasi dan beberapa daerah pertahanan TRI. Di beberapa 

tempat, pada jalur jalan antara Cianjur – Bandung terjadi pertempuran. TRI dan 

lasykar rakyat melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda dengan taktik 

gerilya. 

 Menghadapi taktik gerilya, tentara Belanda menjadi kalangkabut dan 

mereka berada pada pihak yang lemah. Menyadari akan hal itu, dan untuk 

menyusun kekuatan, pihak Belanda meminta agar pemerintah RI 

memerintahkan pasukan RI bersedia melakukan gencatan senjata, dengan dalih 

untuk menyelesai-kan pertikaian militer dan mentuntaskan “Perundingan 

Linggajati”. Tanggal 25 Maret 1947, bertempat di Istana Rijswijk (sekarang 

Istana Merdeka), naskah perundingan itu ditandatangani oleh kedua belah 

pihak. 

 Akan tetapi, lebih-kurang empat bulan setelah penandatanganan Naskah 

“Perundingan Linggajati”, pihak Belanda justru melancarkan agresi militer 

(Agresi Militer I). Mulai tengah malam tanggal 20 Juli 1947, tentara Belanda 

melakukan aksi. Mereka menduduki beberapa gedung/kantor pemerintah RI, 

termasuk RRI dan Kantor Berita Antara. Mereka juga melakukan provokasi 

terhadap beberapa orang cendekiawan di Jakarta. Esok harinya, tentara 
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Belanda menyerang beberapa tempat/kota di Jawa Barat dan beberapa daerah 

lain. 

 Tentara Belanda yang melancarkan agresi militer di Jawa Barat adalah 

Divisi B KNIL pimpinan Mayor Jenderal de Waal dan Divisi C/”7 December” 

pimpinan Mayor Jenderal Durst Britt. Mereka mendapat perlawanan dari 

pasukan RI, yairu Divisi I Siliwangi pimpinan Mayor Jenderal A.H. Nasution. 

Pasukan Belanda yang menyerbu Purwakarta datang dari daerah Bogor. Waktu 

itu daerah Purwakarta dan Karawang berada di bawah penjagaan Brigade III 

Kiansantang pimpinan Letnan Kolonel Sidik Brotoatmojo yang berkedudukan 

di Purwakarta. 

 Dalam upaya menghambat gerakan brigade Belanda dari Jakarta ke 

arah selatan, pasukan Siliwangi menempati beberapa sektor pertahanan. 

Misalnya, di sektor Padalarang yang bersumbu jalan raya Purwakarta – 

Bandung, dijaga oleh Resimen 7 pimpinan Mayor Omon Abdul Rakhman. Pos 

Komando Resimen berada di Plered (di persimpangan jalan Purwakarta – 

Cianjur dan Purwakarta – Bandung). Daerah yang dilintasi jalan Plered – 

Cikalong Kulon, dijaga oleh Batalyon Banteng pimpinan Kapten Syahdi dan 

Batalyon Hisbullah pimpinan Kapten Tabrani. Jalan raya ke Padalarang 

dipertahankan oleh Batalyon Umar dari Brigade V Cirebon. Disediakan pula 

dua batalyon cadangan, yaitu Batalyon Dakhyar di Purwakarta dan Batalyon 

Kamal di Plered. Sejalan dengan strategi tersebut, sebagian jalan menuju 

Purwakarta dari arah utara terpaksa dirusak. Pada jalan-jalan itu dibuat parit-

parit anti tank.32) 
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 Tanggal 21 Juli 1947 pihak TNI di daerah Purwakarta menerima berita 

dari front Jakarta Timur, bahwa tentara Belanda bergerak menuju kota 

Purwakarta. Oleh karena itu, Komandan Brigade III memerintahkan agar 

pasukan dan staf mundur berangsur-angsur ke arah timur. Esok harinya (22 Juli 

1947) daerah sebelah barat garis Cikampek – Purwakarta terpaksa 

dikosongkan. Resimen 7 mundur melalui Purwakarta ke jurusan Subang, 

karena dikejar oleh pasukan Belanda dari jurusan Karawang – Cikampek. 

Pasukan Belanda itu telah menggempur Kompi Abduh Batalyon 17 dengan 

kekuatan infantri. Kompi itu menderita kerugian besar. Letnan Abduh selaku 

Komandan Kompi dan sejumlah anggotanya gugur. Pos Batalyon 17 kemudian 

pindah ke Taringgul, tetapi sisa anggota pasukan Kompi Abduh 

mempertahankan jalan Wanayasa – Purwakarta. 

 Sementara itu, pasukan Belanda dari arah Cikampek bergerak 

memasuki kota Purwakarta. Akibatnya keadaan kota Purwakarta menjadi 

kacau dan menegangkan. Namun demikian, Bupati R. Tumenggung Juwarsa 

beserta sejumlah pegawai sipil (pamongpraja) dan beberapa orang polisi, tetap 

tinggal di kota Purwakarta. Untuk keselamatan diri, terpaksa mereka, termasuk 

Bupati Juwarsa, “menyeberang” ke pihak musuh. Akibatnya, Belanda dapat 

menangkap Kapten Marwoto Kepala Staf Resimen 7 di Desa Cikeuyeup dekat 

Purwakarta. Ia kemudian ditahan di Kamp Kebonwaru Bandung sampai 

berkahirnya masa pendudukan Belanda. Kejadian itu tidak menggoyahkan 

semangat juang pasukan Siliwangi. Di daerah Purwakarta, Batalyon 
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Suryakencana pimpinan Kapten Tabrani terus melakukan perlawanan terhadap 

Belanda.33) 

 Waktu itu di Subang telah terbentuk “pemerintahan darurat” 

Keresdinenan Jakarta, dipimpin oleh Kosasih Purwanegara dan Moh. Mu’min, 

masing-masing sebagai residen dan wakil residen. Sementara itu, tanggal 24 

Juli 1947 satu pasukan Belanda menduduki Kalijati dan sekitarnya. Kejadian 

itu menggoyahkan pemerintahan darurat Keresidenan Jakarta. Residen Kosasih 

Purwanegara dan beberapa pejabat lainnya yang berada di Subang, mengungsi 

ke daerah pedalaman Subang-Karawang. Tanggal 24-25 Oktober 1947, ketika 

para pejabat tersebut berada di Kampung Cimanggu Desa Cimenteng, Residen 

Kosasih Purwanegara mengadakan rapat dengan para pejabat yang turut 

mengungsi, termasuk beberapa orang anggota Badan Pekerja Daerah 

Keresidenan Jakarta (Moh. Mu’min, Karlan, Syafe’i, dan Yudha), sejumlah 

orang anggota polisi (Surawijaya, Sucipto, Absar, dan Sudarmo), dan beberapa 

orang pengawal residen. Rapat memutuskan beberapa hal :  

1) Residen agar menghubungi pejabat pemerintah pusat di Jakarta atau 

Yogyakarta. 

2) Selama residen pergi, tugas residen dilaksanakan oleh Moh. Mu’min 

selaku wakil residen. 

3) Untuk kepentingan jalannya pemerintahan, dibentuk pemerintahan 

darurat wilayah kekuasaan, dipimpin oleh seorang kordinator wilayah. 

Pemerintah wilayah yang dibentuk adalah : 
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a. Wilayah Karawang Barat mencakup 3 kewedanan : Karawang, 

Rengas-dengklok, dan Cikampek, dengan kordinator, Syafe’i. 

b. Wilayah Karawang Timur mencakup 5 kewedanan : Subang, Purwa-

karta, Sagalaherang, Ciasem, dan Pamanukan, dengan kordinator, 

Karlan. 

Sehari setelah rapat (26 Oktober 1947), Residen Jakarta disertai oleh 

beberapa orang pengawal menuju Jakarta untuk menemui pejabat pemerintah 

pusat yang tetap tinggal di sana. Beberapa waktu kemudian, Karlan sebagai 

Kordinator Pemerintahan Wilayah Karawang Timur diganti oleh Danta Ganda 

Wikarma.34) 

Pihak Belanda pun bukan hanya melakukan aksi militer, tetapi dalam 

strategi militernya di daerah-daerah yang diduduki, Belanda membentuk 

pemerintahan sipil yang disebut “Recomba” (Regeering Commisaris Bestuurs 

Aangelegeheden). Pemimpin Recomba di daerah-daerah pendudukan Belanda 

dipercayakan kepada orang yang menjadi “kaki-tangan” Belanda. Recomba 

Jawa Barat dipimpin oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo, kemudian diganti oleh 

R.A.A. Hilman Jayadiningrat.35) 

 Perlawanan terhadap agresi militer Belanda, selain terjadi di sekitar 

Jakarta dan Karawang, berlangsung pula di beberapa daerah lain di Jawa Barat, 

seperti di Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, 

Sumedang, dan lain-lain. Meskipun persenjataan TRI yang telah berganti nama 

menjadi TNI masih sederhana, baik jumlah maupun jenisnya, tetapi TNI bahu-
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membahu dengan rakyat melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan 

taktik gerilya. 

 Dengan perlawanan gerilya, pasukan Belanda seringkali menjadi 

kalang-kabut, akhirnya terdesak mundur. Dalam kondisi demikian, pihak 

Belanda lagi-lagi meminta untuk diadakan perundingan. Dalam hal ini, 

pemerintah RI kembali menunjukkan “good will” terhadap Belanda. 

Pemerintah RI bersedia melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Di 

bawah pengawasan Komisi Tiga Negara (KTN), kedua belah pihak 

mengadakan perundingan di atas kapal laut “Renville” yang berlabuh di pantai 

Jakarta. Perundingan mulai berlangsung tanggal 8 Desember 1947.36) 

Naskah “Perjanjian Renville” ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. 

Perjanjian itu berisi dua pokok persetujuan, yaitu persetujuan gencatan senjata 

dan penyelesaian sengketa politik antara pemerintah pendudukan Belanda 

dengan pemerintah RI. Menurut perjanjian itu, Jawa Barat termasuk wilayah 

kekuasaan Belanda. Di bidang militer hal itu berarti kantong-kantong gerilya 

yang telah dibentuk dengan susah payah, harus ditinggalkan oleh pasukan 

TNI/Siliwangi, karena kantong-kantong gerilya itu menjadi berada di belakang 

garis demarkasi (“Garis van Mook”). Perintah hijrah dikeluarkan oleh 

Panglima Divisi Siliwangi Kolonel A.H. Nasution. Pasukan-pasukan Siliwangi 

(± 35.000 anggota), termasuk Brigade 2 dan 3 di Purwakarta, harus hijrah ke 

daerah RI di Jawa Tengah. Hijrah pasukan Siliwangi dilaksanakan antara 

tanggal 1 – 22 Februari 1948.37) 
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 Bagi rakyat Jawa Barat, pelaksanaan hijrah pasukan Siliwangi berarti 

mereka kehilangan pelindung utama dari ancaman musuh. Hal itu disadari 

betul oleh TNI, badan perjuangan dan lasykar rakyat. Oleh karena itu, badan-

badan perjuangan dan lasykar-lasykar rakyat, antara lain Hizbullah dan 

Sabilillah, bahkan sebagian kecil pasukan Siliwangi, tidak mematuhi perintah 

hijrah. Waktu itu kekuatan pasukan Hizbullah dan Sabilillah di Jawa Barat 

berjumlah lebih-kurang 2000 orang. Mereka menyusun kekuatan dan mengatur 

strategi untuk melanjutkan gerilya melawan Belanda.38) 

 Sebaliknya pihak Belanda pun berupaya menjadikan daerah Jawa Barat 

sebagai tandingan untuk menghadapi pemerintah RI dalam percaturan politik. 

Untuk kepentingan itu, Belanda merangkul dan memprovokasi warga Jawa 

Barat yang berhaluan federal, agar mereka mendukung pembentukan Republik 

Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara federasi, sesuai dengan keputusan 

“Perundingan Linggajati” dan “Perjanjian Renville”. Salah satu pasal dalam 

keputusan “Perjanjian Renville” menyatakan, bahwa sebelum RIS dibentuk, 

pihak Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah 

federal sementara.39) Pasal itulah yang memberi jalan bagi pembentukan 

Negara Pasundan. 

 Pembentukan Negara Pasundan ditetapkan dalam Konferensi Jawa 

Barat ketiga di Bandung (23 Februari – 5 Maret 1948). Negara Pasundan 

dipimpin oleh R.A.A.M Wiranatakusumah selaku walinegara. Dalam 

menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh R. Adil Puradireja sebagai Perdana 

Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri dan R. Tumenggung Juwarsa selaku 
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Ketua Parlemen.40) Setelah Negara Pasundan berdiri, Purwakarta termasuk ke 

dalam wilayah kekuasaan negara itu. Perlu dikemukakan, bahwa untuk 

mengimbangi Konferensi Jawa Barat, Front Nasional juga menyelenggarakan 

kongres untuk memperluas anggaran dasar dan daerah keanggotaan. Front 

Nasional di Purwakarta berdiri pada akhir Maret 1948.41) 

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan di daerah Jawa Barat, 

termasuk daerah Karawang, tidak hanya dilakukan dengan perjuangan 

bersenjata, tetapi terjadi pula dalam bidang pemerintahan. Karlan selaku 

Kordinator Wilayah Karawang Timur mengadakan rapat di tempat rapat 

terdahulu (Kampung Cimanggu). Rapat berlangsung tanggal 5 April 1948, 

dihadiri oleh Yudha dari Badan Pekerja Daerah Keresidenan Jakarta, Harun, 

Sucipto, dan Surawijaya dari unsur Pemerintahan Karawang Timur, Absar dan 

Sudarwo dari kepolisian, dan wakil dari satuan perjuangan (unsur TNI) yang 

tidak turut hijrah. Rapat menghasilkan keputusan sebagai berikut : 

1) Moh. Mu’min yang semula ditunjuk sebagai wakil residen, dijadikan 

residen penuh. 

2) Syafe’i yang semula bertugas sebagai Kordinator Wilayah Karawang 

Barat, dijadikan Bupati Karawang Barat. 

3) Danta Ganda Wikarma yang semula bertugas sebagai Kordinator 

Wilayah Karawang Timur, dijadikan Bupati Karawang Timur.42) 

Apa alasan atau pertimbangan putusan rapat nomor 1) belum diketahui. 

Namun putusan rapat nomor 2) dan 3) boleh jadi diambil, karena diketahui 

bahwa Bupati Juwarsa telah “menyeberang” ke pihak Belanda. Dengan kata 
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lain, kedua putusan itu dimaksudkan untuk mengatasi vakum 

kekuasaan/kepemimpinan bupati Karawang dalam mempertahankan jalannya 

pemerintahan, walaupun dalam keadaan darurat. 

Untuk mengetahui situasi dan kekuatan pihak RI di daerah Karawang 

Timur, Bupati Danta Ganda Wikarma melakukan inspeksi keliling daerah. 

Inspeksi itu berakhir di pusat konsentrasi gerilya di daerah Purwadadi 

(Subang). Akan tetapi beberapa waktu kemudian, Bupati Danta tertangkap oleh 

Belanda  dan ditawan di penjara Kebonwaru Bandung, sampai meninggal.43) 

 Sejumlah tokoh Purwakarta yang duduk dalam pemerintahan 

Kabupaten Karawang Timur, berusaha untuk mencegah terjadinya vakum 

kekuasaan. Mereka membentuk “Satuan Pemberontak” dengan kode 88. 

Selanjutnya nama satuan itu disingkat menjadi “SP 88” dipimpin oleh Letnan 

Kolonel Usman Sumantri. Pimpinan “SP 88” mengambil inisiatif untuk 

mengadakan rapat dalam upaya mengkonsolidasikan unsur pemerintahan 

Kabupaten Karawang Timur. Sehubung-an dengan upaya itu, Letnan Kolonel 

Usman melalui surat meminta Kurdi, tokoh pasukan gerilya di Purwakarta, 

untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin pemerintahan Kabupaten Karawang 

Timur. Ternyata Kurdi menolak permintaan itu, karena tenaganya diperlukan 

untuk memimpin pasukan gerilya di Purwadadi. 

 Namun demikian, rapat tetap dilangsungkan. Pimpinan dan anggota 

“SP 88” mengadakan rapat tanggal 26 Agustus 1948, bertempat di Kampung 

Babakan, yaitu di rumah Uki Marduki Lurah Desa Siluman merangkap camat 

Pabuaran. Rapat dihadiri oleh R. Sunarya Ronggowaluyo, A.S. Wagianto, 
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Setianegara, dan Akhyar Mukhlis. Hasil rapat adalah R. Sunarya 

Ronggowaluyo ditunjuk menjadi Bupati Karawang Timur, berkedudukan di 

Subang.44) 

 Sementara Bupati Karawang Timur berupaya membenahi 

pemerintahan-nya, situasi kembali memanas. Hal itu terjadi karena setelah 

sebagian besar pasukan Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah akibat “Perjanjian 

Renville”, pihak Belanda melakukan persiapan untuk melakukan gerakan. 

Meskipun keputusan “Perjanjian Renville” telah disetujui oleh kedua belah 

pihak, ternyata perjanjian itu mengalami nasib yang sama dengan 

“Perundingan Linggajati”. Setelah pihak Belanda melakukan konsolidasi 

kekuatan, mereka lagi-lagi melanggar perjanjian. Tanggal 19 Desember 1948 

Belanda melancarkan Agresi Militer II. Dalam agresi ini, tanggal 22 Desember 

1948 pihak Belanda berhasil menawan beberpa orang pemimpin RI, kemudian 

diasingkan ke luar Pulau Jawa. Presiden Sukarno, Sutan Syahrir, dan H. Agus 

Salim diasingkan ke Prapat (Sumatera). Wakil Presiden Moh. Hatta, Mr. Moh. 

Rum, Mr. A.G. Pringgodigdo, Mr. Assaat, dan Surya-darma, diasingkan ke 

Pulau Bangka.45) 

 Dengan terjadinya Agresi Militer II Belanda yang berlangsung pula di 

Jawa Barat, maka berdasarkan Perintah Siasat Nomor 1 dari Kolonel A.H. 

Nasution selaku Panglima Tentara dan Territorium Jawa dan instruksi 

Panglima Besar Jenderal Sudirman tanggal 9 November 1948, pasukan 

Siliwangi (11 batalyon) yang berada di Jawa Tengah melakukan wingate 
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(penyusupan), kembali ke Jawa Barat.46) Perjalanan pasukan Siliwangi kembali 

ke Jawa Barat dikenal dengan sebutan “Long March”. 

 Dalam “Long March” menuju Jawa Barat, tiap pasukan Siliwangi 

menentukan daerah tujuan yang harus dicapai dan diduduki. Dalam perjalanan 

ke daerah tujuannya, pasukan Siliwangi melakukan serangan-serangan gerilya 

terhadap pos-pos Belanda yang dilalui. Akan tetapi ada kalanya tentara 

Belanda lah menyerang pasukan Siliwangi, bahkan pasukan Siliwangi 

kadangkala di-hadang pula oleh gerombolan DI/TII pimpinan S.M. 

Kartosuwiryo47) yang ingin merebut senjata TNI. Namun demikian, seluruh 

pasukan Siliwangi akhirnya berhasil sampai ke Jawa Barat. Daerah Purwakarta 

dicapai dan diduduki oleh Batalyon Sentot Iskandardinata, Karawang dan 

Cikampek masing-masing dikuasai oleh Batalyon Darsono dan Batalyon 

Lucas.48) 

Setelah seluruh pasukan Siliwangi berada kembali di Jawa Barat, 

mereka menyusun “wehrkreise” dan pemerintahan militer/pemerintahan gerilya 

di daerah kekuasaan masing-masing. Sekalipun pasukan-pasukan Siliwangi 

mendapat rongrongan dari DI/TII, tetapi pimpinan pasukan Siliwangi 

bekerjasama dengan pemerintah gerilya berhasil melakukan konsolidasi 

kekuatan. 

Agresi Militer II Belanda di Jawa Barat dihadapi oleh pasukan 

Siliwangi dengan taktik “Perang Gerilya Semesta”. Jawa Barat dibagi menjadi 

beberapa daerah gerilya batalyon TNI. Daerah Karawang menjadi basis gerilya 

Batalyon Lucas. Pasukan gerilya di daerah itu berhasil menginfiltrasi buruh 
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kereta api, PTT, dan lain-lain. Sejak bulan Desember 1948 buruh kereta api 

melakukan mogok kerja. Di Cikampek ratusan keluarga pemogok 

meninggalkan kota. Untuk mengatasinya, Belanda mendatangkan sejumlah 

pegawai kereta api dari Jatinegara, Tanjung Priok, Manggarai, dan Jakarta 

Kota, sehingga kereta api dapat beroperasi lagi, walaupun masih ricuh. Akan 

tetapi Kantor Pos belum dapat dibuka kembali. 

 Pada malam tahun baru 1949, pasukan gerilya melakukan sabotase 

terhadap jalan kereta api Cikampek – Cirebon dekat Halte Sukamelang dan 

Cilegeh. Tiga jembatan kecil dirusak dan Halte Cilegeh dibakar. Seminggu 

kemudian, sabotase kaum gerilya terhadap jalur kereta api terjadi lagi. Rel 

kereta api antara Karawang – Cikampek sepanjang lebih-kurang satu kilometer 

di-bongkar. Akibatnya kegiatan transportasi kereta api Jakarta – Bandung dan 

Jakarta – Semarang terhenti. Sabotase kaum gerilya juga dilakukan di jalan 

raya. Mereka menebang pohon-pohon cukup besar di tepi jalan, kemudian 

dijadikan perintang jalan.49) 

 Maksud utama sabotase kaum gerilya terhadap transportasi kereta api 

adalah untuk menghambat gerak tentara Belanda dari satu daerah ke daerah 

lain. Akan tetapi, sabotase itu tentu menggangu transportasi umum. Namun, 

warga masyarakat yang memahami maksud sabotase itu kiranya mengerti, 

bahwa tindakan itu merupakan bagian dari perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan dari rongrongan anasir asing. 

 Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan Belanda 

berakhir pada awal Agustus 1949. Setelah melalui Konferensi Inter-Indonesia 
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II tanggal 1 Agustus 1949) di Jakarta dan Konferensi Meja Bundar (KMB) 

tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, akhirnya pihak 

Belanda sejak tanggal 27 Desember 1949 mengakui kedaulatan Indonesia.50) 

 

 

4.2  Purwakarta Periode 1950 – 1959 

 Dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, periode ini dikenal dengan 

sebutan masa Demokrasi Liberal. Pada masa itu, setidaknya ada dua hal 

penting terjadi dalam kehidupan di Purwakarta, yaitu pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan perbaikan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat. 

4.2.1 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Permasalahan Ibukota 

Kabupaten 

 Rupanya pemerintahan gerilya di Karawang Barat dan Karawang Timur 

tidak diketahui oleh pemerintah Negara Pasundan, atau pemerintah Negara 

Pasundan sebenarnya mengetahui hal itu, tetapi tidak mengakui eksistensi 

kedua pemerintahan tersebut. Hal itu ditunjukkan oleh keluarnya keputusan 

Wali Negara Pasundan Nomor 12 tanggal 29 Januari 1949. Menurut keputusan 

itu, Kabupaten Karawang dipecah menjadi dua kabupaten. Daerah Karawang 

bagian barat meliputi tiga kewedanan (Karawang, Rengasdengklok, dan 

Cikampek) menjadi Kabupaten Karawang dengan ibukota Karawang. Daerah 

Karawang bagian timur mencakup lima kewedanan (Purwakarta, Subang, 

Ciasem, Pamanukan, dan Sagalaherang) menjadi Kabupaten Purwakarta 
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dengan ibukota di Subang, diperintah oleh Bupati R.M. Hasan Suria 

Sacakusumah. 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta oleh pemerintah Negara 

Pasundan, menyebabkan di daerah Karawang timur berlangsung dualisme 

pemerintahan. Hal itu terjadi karena pemerintahan di Karawang timur 

terdahulu tidak dibubarkan.51) Dengan demikian, waktu itu di daerah Karawang 

timur terdapat pemerintahan Kabupaten Karawang Timur bentukan “SP 88”, 

dengan bupati R. Sunarya Ronggowaluyo dan pemerintahan Kabupaten 

Purwakarta bentukan pemerintah Negara Pasundan, dengan bupati R.M. Hasan 

Suria Sacakusumah. 

Meskipun Kabupaten Purwakarta dibentuk oleh pemerintah Negara 

Pasundan, tetapi dualisme pemerintahan di Karawang itu tidak menimbulkan 

konflik yang mencuat ke permukaan. Hal itu kiranya disebabkan oleh beberapa 

hal. Pertama, waktu itu Negara Pasundan telah bergabung ke dalam Negara 

Republik Indonesia Serikat (RIS). Kedua, tidak berapa lama setelah pemerintah 

Negara Pasundan membentuk Kabupaten Purwakarta, pemerintah RIS dengan 

surat keputusan nomor 113 tanggal 11 Maret 1950, justru membubarkan 

Negara Pasundan. Sejalan dengan keputusan itu, Jawa Barat yang semula 

berada di bawah kekuasaan Komisaris RIS, sejak tanggal 17 Maret 1950 

diresmikan kembali sebagai propinsi, dipimpin oleh Gubernur Sewaka.52) 

 Untuk kepentingan jalannya pemerintahan di daerah Karawang timur, 

Gubernur Jawa Barat mengeluarkan keputusan nomor 4/UH/GDB/50 tanggal 2 

Juni 1950. Keputusan itu menetapkan R.P. Suyono Hadipranoto sebagai pe-
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megang kekuasaan eksekutif (bupati), dan Mu’min (Residen Jakarta) sebagai 

pemegang kekuasaan legislatif53) (ketua DPRD). 

 Setelah RIS bubar (17 Agustus 1950) dan Indonesia kembali menjadi 

negara kesatuan, Pemerintah RI membenahi bidang pemerintahan, termasuk 

pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, 

Propinsi Jawa Barat dibentuk kembali dan berhak mengatur/mengurus rumah 

tangga sendiri (otonom). Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1948. Wilayah administratif Propinsi Jawa Barat tidak berubah, yaitu 

mencakup lima keresidenan : Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon. 

Tiap keresidenan terdiri atas sejumlah kabupaten. Akan tetapi pembagian 

kabupaten mengalami perubahan. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 -- diundangkan 

tanggal 8 Agustus 1950 -- ditetapkan Propinsi Jawa Barat memiliki 19 

kabupaten, termasuk Purwakarta. Ke-19 kabupaten dimaksud adalah : 

Tanggerang, Bekasi, Karawang, Serang, Pandeglang, Lebak, Bogor, Sukabumi, 

Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, 

Kuningan, Indramayu, dan Majalengka. Berlandaskan pada Bab I Pasal 1 

undang-undang tersebut, Purwakarta ditetapkan sebagai kabupaten dan 

dibentuk pula Kabupaten Bekasi, sedangkan Kabupaten Jatinegara dihapuskan. 

 Wilayah administratif Kabupaten Purwakarta tetap seperti pada masa 

Negara Pasundan/RIS, yaitu terdiri atas lima kewedanan (Purwakarta, Subang, 

Pamanukan, Ciasem, dan Sagalaherang). Kabupaten Purwakarta beribukota di 

Subang, dengan bupati pertama R.P. Suyono Hadipranoto (1950 – 1958). 
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Mengapa Subang yang ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten 

Purwakarta, bukan kota Purwakarta? Subang dipilih menjadi ibukota 

Kabupaten Purwakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 

Pasal 2 ayat 2), dengan beberapa pertimbangan. Pertama, sebagian besar 

pejabat kabupaten adalah orang Subang. Kedua, situasi dan kondisi Subang 

cukup memadai sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Subang pernah 

menjadi pusat dua pemerintahan, yaitu Keresidenan Jakarta dan Kabupaten 

Karawang. Ketiga, kota Purwakarta waktu itu belum siap menjadi ibukota 

kabupaten, karena kota itu masih dalam keadaan rusak akibat tindakan 

bumihangus pihak TNI dalam perjuangan melawan Belanda. 

Setelah R.P. Suyono Hadipranoto berkedudukan di Subang, kegiatan 

awal dalam pemerintahannya adalah : 

1) Penyusunan anggota DPRDS (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Sementara), terdiri atas lima unsur partai : Masyumi, NU (Partai 

Nahdlatul Ulama), PKI (Partai Komunis Indonesia), PNI (Partai 

Nasional Indonesia), dan PSII (Partai Sarikat Islam Indonesia). DPRDS 

kemudian membentuk DPD (Dewan Pemerintah Daerah) untuk 

membantu tugas Bupati/Kepala Daerah. 

2) Pemilihan dua orang sekretaris, yaitu R. Bisri Natakusumah sebagai 

sekretaris kabupaten dan R. Atu Muhammad sebagai sekretaris daerah 

otonom. 

3) Mengatasi masalah penyerobotan tanah perkebunan yang diorganisir 

oleh PKI dan pengusaha asing. 
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4) Penumpasan gerombolan “Bambu Runcing” (tahun 1954)54) 

Sementara itu, orang-orang Purwakarta di lingkungan pemerintah 

kabupaten menginginkan agar kota Purwakarta menjadi ibukota kabupaten. 

Sesungguhnya keinginan mereka itu sudah muncul sejak Kabupaten 

Purwakarta dibentuk. Akan tetapi waktu itu mereka belum memiliki alasan 

yang kuat, sehingga mereka tidak menyampaikan keinginan tersebut kepada 

pejabat berwenang. 

 Awal Desember 1953, kelompok orang yang menghendaki Purwakarta 

menjadi ibukota kabupaten, memohon kepada pemerintah pusat melalui 

pemerintah Propinsi Jawa Barat, agar ibukota Kabupaten Purwakarta 

dipindahkan dari Subang ke Purwakarta. Permintaan itu didasarkan pada dua 

alasan utama, yaitu :  

1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 Pasal 2 ayat 1) menegaskan, 

bahwa pemerintah daerah kabupaten yang telah ditetapkan 

berkedudukan di kota kabupaten yang bersangkutan. 

2) Purwakarta memiliki cukup banyak potensi dan letak geografinya cukup 

strategis bagi kelangsunganpemerintahan. 

Permohonan pemindahan ibukota kabupaten dengan alasan tersebut 

mendapat persetujuan dari pemerintah Kabupaten Purwakarta, dan didukung 

pula oleh DPRDS Purwakarta. Permohonan itu bahkan menjadi urusan 

pemerintah Kabupaten Purwakarta. Langkah pertama yang dilakukan adalah 

membentuk Panitia Penetapan Ibukota Baru Kabupaten Purwakarta. Tanggal 

19 Desember 1953 panitia menyusun resolusi berisi desakan kepada 
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pemerintah pusat, agar segera mengambil keputusan untuk memindahkan 

ibukota Kabupaten Purwakarta dari Subang ke Purwakarta, paling lambat akhir 

tahun 1954. Resolusi itu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan 

tembusan kepada Gubernur Jawa Barat. 

 Sampai dengan akhir tahun 1954, resolusi itu belum mendapat 

tanggapan, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari Menteri Dalam Negeri. 

Oleh karena itu Panitia Penetapan Ibukota Baru Kabupaten Purwakarta 

meminta agar DPRDS menawarkan persyaratan mengenai pelaksanaan 

pemindahan ibukota Kabupaten Purwakarta. Tanggal 21 Juli 1955, DPRDS 

Purwakarta menyampaikan pernyataan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri 

dan Gubernur Jawa Barat. Substansi pernyataan itu berisi usul, bahwa 

pelaksanaan pemindahan ibukota Kabupaten Purwakarta dari Subang ke 

Purwakarta, dilaksanakan secara berangsur-angsur. Ternyata upaya itu pun 

gagal. Menteri Dalam Negeri dalam balasan atas usul tersebut justru 

menyatakan, bahwa ibukota Kabupaten Purwakarta tidak akan dipindahkan55) 

Penolakan Menteri Dalam Negeri atas usul tersebut tidak menyebabkan 

pihak pengusul menjadi putus asa. Pemerintah Kabupaten/DPRDS Purwakarta 

terus memikirkan upaya selanjutnya. Akan tetapi, upaya itu untuk sementara 

terhenti karena persiapan dan pelaksanaan Pemilu tahun 1955, serta pergolakan 

politik pasca Pemilu. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Purwakarta juga 

berupaya melakukan perbaikan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat. 
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 Perlu dikemukakan, bahwa permasalahan ibukota Kabupaten 

Purwakarta mencuat lagi pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1967). 

Akan tetapi masalah itu baru berakhir pada awal Masa Orde Baru. 

 

 

4.2.2  Perbaikan Kondisi Ekonomi dan Kesehatan 

 Revolusi kemerdekaan, selain meminta korban sejumlah pejuang yang 

gurur dan sejumlah rakyat tewas, juga mengakibatkan kondisi ekonomi dan 

kesehatan rakyat umumnya menjadi lemah, walaupun revolusi itu sudah 

berakhir. Setelah Indonesia kembali menjadi negara berdaulat sebagai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah segera berupaya untuk 

mengatasi kondisi tersebut. 

 Salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat, 

pemerintah melalui Jawatan Koperasi menghidupkan lembaga koperasi di 

kalangan masyarakat. Sejak awal tahun 1950-an di Jawa Barat berlangsung 

gerakan koperasi. Jawatan Koperasi bekerjasama dengan Jawatan Penerangan, 

pamong-praja, dan lembaga masyarakat, menyelenggarakan penerangan dan 

Kursus Kader Koperasi (KKK). Penerangan tentang koperasi diberikan oleh 

pihak Kantor Inspeksi Koperasi dan cabang-cabangnya di kabupaten dan 

kotapraja. 

 Penerangan tentang koperasi dilakukan melalui pertemuan/rapat, 

ceramah, dan konferensi. Selama tahun 1952, di Jawa Barat kegiatan tersebut 

dilaksanakan berkali-kali di 15 kota/daerah, yaitu di Bandung, Jakarta, Cianjur, 
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Sukabumi, Serang, Pandeglang, Lebak, Purwakarta, Sumedang, Cirebon, 

Majalengka, Kuningan, Ciamis, Tasikmalaya, dan Garut. Di Purwakarta 

kegiatan itu ber-langsung sebanyak empat kali. Penerangan mengenai koperasi 

juga dilakukan melalui media visual. Jawatan Koperasi Jawa Barat 

menyelenggarakan pemutaran film tentang koperasi di luar negeri. Tahun 1952 

pemutaran film koperasi diadakan di Bandung, Bogor, Serang, Karawang, 

Purwakarta, Tasikmalaya, Ciamis, dan Kuningan. Di setiap tempat, acara itu 

mendapat perhatian besar dari warga masyarakat. 

 Sesuai dengan program pemerintah (program Kabinet Moh. Natsir) 

tentang pembangunan dan pengembangan koperasi, tahun 1952 di daerah Jawa 

Barat diselenggarakan Kursus Kader Koperasi (KKK) di beberapa tempat/kota, 

yaitu di Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan 

Serang. Kursus dilaksanakan oleh Balai Pendidikan Koperasi (BPK) daerah 

setempat. BPK Purwakarta menyelenggarakan KKK bertempat di Pasar Ceplak 

Dalam. Peserta kursus terdiri atas laki-laki dan perempuan yang memenuhi 

syarat. 

Pada tahap awal, syarat utama peserta kursus yang ditentukan oleh BPK 

adalah usia antara 25 – 45 tahun dan berpendidikan minimal tamat Sekolah 

Rakyat (SR) 6 tahun dan/atau SR 5 tahun (model lama). Pelajaran pada KKK 

secara garis besar terdiri dari mata pelajaran pokok dan mata pelajaran 

tambahan. Mata pelajaran pokok terdiri atas Ilmu Koperasi, Undang-Undang 

Koperasi, Pembukuan, dan Ilmu Perusahaan Koperasi. Mata pelajaran 

tambahan terdiri atas Budi Pekerti, Bea Materai, Tera, Undang-Undang Dasar 
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Negara, dan Pengetahuan Umum. Pengajar pada kursus tersebut adalah 

pegawai Jawatan Koperasi daerah setempat. Bila perlu ditambah dengan 

pegawai dari jawatan lain yang terkait dengan mata pelajaran. 

Setelah KKK di tiap tempat menghasilkan sejumlah kader, di daerah 

Jawa Barat, kecuali Bekasi dan Tanggerang, dibentuk Cabang Ikatan Kader 

Koperasi Indonesia (IKKI). Untuk mempererat persatuan kader koperasi dan 

mengembang-kan kegiatan koperasi, masih dalam tahun 1952 di Jawa Barat 

diselenggarakan Konferensi Kader Koperasi. Konferensi itu dilaksanakan 

hampir di setiap kota kabupaten. Di Purwakarta, konferensi tersebut 

berlangsung sebanyak empat kali. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan manfaat dan pentingnya koperasi, pengetahuan tentang koperasi diberikan 

pula pada kursus-kursus di luar KKK, baik di kalangan sipil maupun militer, 

yang diselenggarakan oleh jawatan lain. Di Purwakarta, kursus di luar KKK 

berlangsung sebanyak enam kali, dengan peserta berjumlah 172 orang, terdiri 

atas kader tani, pamong desa, dan pegawai negeri56) 

Gerakan koperasi di Purwakarta mendapat perhatian dari Wakil 

Presiden Moh. Hatta, bahkan Wakil Presiden berkunjung kota Purwakarta. Di 

areal Situ Buleud, Moh. Hatta sebagai “Bapak Koperasi” Indonesia berpidato 

meng-gelorakan semangat berkoperasi. 

Dengan adanya dorongan moril dari pemimpin bangsa, dan berkat 

upaya yang sungguh-sungguh melalui berbagai kegiatan, budaya koperasi 

tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Di berbagai kalangan 

masyarakat, seperti pegawai, pengusaha antara lain pengrajin keramik di 
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Plered, pedagang, petani, berdiri lembaga koperasi 57) Munculnya lembaga atau 

badan usaha dalam bentuk koperasi tidaklah mengherankan, karena budaya 

koperasi memang telah dikenal dan dirasakan manfaatnya, setidaknya sejak 

masa pendudukan Jepang. Keberadaan koperasi dengan berbagai upaya dan 

kegiatan-nya, mendorong kondisi ekonomi rakyat berangsur-angsur berubah 

menjadi lebih baik, sesuai dengan kondisi zamannya. 

 Faktor lain yang turut menunjang kehidupan ekonomi adalah potensi 

perkebunan. Setelah situasi relatif aman, kegiatan perkebunan berlangsung 

kembali. Perkebunan yang rusak pada masa pendudukan Jepang berangsur-

angsur direhabilitasi. Di daerah Purwakarta-Subang terdapat 39 areal 

perkebunan besar, terdiri atas perkebunan-perkebunan teh 3.777 hektar, karet 

16.203 hektar, dan kina 718 hektar. Perkebunan rakyat terdiri dari perkebunan 

teh dengan luas areal 1.200 hektar dan perkebunan kina dengan luas areal 60 

hektar. Hampir seluruh perkebunan itu merupakan peninggalan dari masa 

kolonial Belanda. 

 Di antara ketiga perkebunan tersebut, perkebunan karet paling banyak 

menghasilkan produksi, karena areal perkebunan itu memang paling luas 

dibandingkan dengan luas areal dua perkebunan lainnya. Pada awal tahun 

1950-an, hasil perkebunan tersebut adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

HASIL PERKEBUNAN DI PURWAKARTA-SUBANG 

TAHUN 1951 DAN 1952 

No. Komoditi Hasil Dalam Jumlah Kg. Kondisi 
Hasil 1951 1952 

1. Teh    4.172.651     3.669.511 Setengah kering 

2. Karet    9.277.327   10.066.394 Kering 

3. Kina       442.525        127.371 Kering 
 

Sumber : Djawa Barat. Djawatan Penerangan, 1953. 
 

 Hasil perkebunan yang dinyatakan pada Tabel 4.1 merupakan gabungan 

dari hasil perkebunan pemerintah dan pembelian pemerintah dari rakyat. Hasil 

teh dan kina tahun 1952 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil 

tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh gangguan wabah penyakit teh dan 

kina, serta terjadi pencurian. Khusus komoditi teh, hasil perkebunan teh rakyat 

tahun 1952, hanya sebagian kecil (± 20 %) yang dijual ke perkebunan 

pemerintah. Selebihnya mereka jual ke pedagang teh.58) 

 Kegiatan di perkebunan-perkebunan besar tentu memerlukan tenaga 

kerja cukup banyak. Hal itu berarti sebagian penduduk memiliki mata 

pencaharian tetap sebagai buruh dan pegawai perkebunan. Boleh jadi di 

perusahaan perkebunan besar pun berdiri koperasi warga perkebunan, baik 

untuk kepentingan usaha perkebunan maupun untuk membantu kehidupan 

pegawai dan buruh perkebunan. 

 Sementara itu, pemerintah juga berupaya untuk memperbaiki kesehatan 

rakyat yang lemah akibat revolusi kemerdekaan dan berjangkitnya wabah 



 

���� �� � �� 	 �
 � �� ��� �

159

penyakit malaria, disentri, cacar, dan pes. Kondisi itu menyebabkan angka 

kelahiran menurun, sebaliknya angka kematian meningkat. Untuk menangkal 

wabah penyakit tersebut, dilakukan pencacaran umum terhadap penduduk. 

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, 

pemerintah menyadari bahwa jumlah tenaga medis masih kurang. Oleh karena 

itu, di beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit di Purwakarta, 

diselenggarakan pendidikan tenaga/pegawai kesehatan. Pendidikan untuk 

menjadi zuster (juru rawat) berijazah Diploma A, diselenggarakan di Rumah 

Sakit Juliana dan Rumah Sakit Borromeus di Bandung. Pendidikan untuk 

menjadi mantri jururawat berijazah Diploma A I, dilangsungkan di enam 

rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Juliana, Rumah Sakit Immanuel, dan rumah-

sakit di Purwakarta, Garut, Tasik-malaya, dan Cirebon. 

 Sementara itu, Jawatan Kesehatan, PMI, dan masyarakat bekerjasama 

mendirikan balai pengobatan di daerah-daerah yang dianggap perlu. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Jawatan Kesehatan menempatkan seorang 

jururawat di kecamatan-kecamatan yang memerlukan tenaga itu. Kepada 

masyarakat diberikan penerangan mengenai kesehatan rumah dan 

lingkungan.59) 

 Seberapa besar hasil yang dicapai dari upaya pemeliharaan kesehatan 

masyarakat di Purwakarta tahun 1950-an, dan bagaimana kondisi aspek 

kehidupan lainnya pada waktu, memerlukan penelitian lebih lanjut. Pada 

pertengahan kedua tahun 1950-an, kondisi yang disebut terakhir diwarnai oleh 
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nuansa politik dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilu (Pemilihan Umum) 

tahun 1955, serta nuansa politik pasca Pemilu. 

 

 

4.3  Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1967) 

4.3.1  Pemerintahan dan Politik 

Pemilu tahun 1955 (29 September 1955 dan 15 Desember 1955) meng-

ubah DPRD Sementara menjadi DPRD Swatantra (DPRDS) Tingkat II. Di 

Kabupaten Purwakarta, Pemilu pertama itu menghasilkan 20 anggota DPRDS, 

mewakili delapan partai dengan urutan : PNI, PKI, Masyumi, IPKI (Ikatan 

Pendukung Kemerdekaan Indonesia), NU, PSII, Murba, dan PRJ (Partai 

Rakyat Jelata).60) 

Lebih-kurang dua tahun setelah Pemilu, terjadi dualisme dalam 

pemerintahan kabupaten. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri yang 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957, dalam pemerintahan 

kabupaten terdapat dua pejabat yang sederajat, yaitu bupati dan kepala daerah. 

Bupati adalah wakil pemerintah pusat di kabupaten, sedangkan kepala daerah 

adalah pejabat yang dipilih oleh DPRD untuk menjalankan pemerintahan 

kabupaten. Oleh karena itu. Kabupaten Purwakarta pun diperintah oleh dua 

pejabat, yaitu Bupati R.P. Suyono Hadipranoto, pilihan pemerintah pusat, dan 

M. Tanu Gandawijaya dari PNI selaku Kepala Daerah hasil pilihan DPRD. 

 Dualisme pemerintahan di Purwakarta berakhir sejalan dengan ber-

akhirnya masa jabatan Bupati R.P. Suyono Hadipranoto (1958). Sejak itu 
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jabatan bupati disatukan dengan kepala daerah menjadi Bupati/Kepala Daerah 

Tingkat II. Jabatan tersebut dipegang oleh M.Tanu Gandawijaya sampai 

dengan tahun 1959. Hal itu berarti M. Tanu Gandawijaya merupakan bupati 

kedua Kabupaten Purwakarta yang berkedudukan di Subang (Lihat Lampiran). 

 Dalam menjalankan tugasnya, Bupati/Kepala Daerah M. Tanu Ganda-

wijaya dibantu oleh DPD (Dewan Pemerintahan Daerah) beranggotakan R. 

Usman Anggaatmaja (Masyumi), Surawinata dan Sumardi (PNI), Sunaryo 

(PKI), Hasan Abadi (PSII), R. Sonjaya dan R.G. Surya (IPKI). R. Pakih 

Jayadiharja diangkat menjadi sekretaris kabupaten, menggantikan R. Bisri 

Natakusumah. Sekretaris daerah otonom tetap dijabat oleh R. Atu Muhammad. 

Waktu itu, perwakilan pemerintah pusat di kabupaten adalah Kepala 

Pamongpraja. Jabatan itu dipegang oleh Tb. Moh. Hasan Sutawinangun.61) 

 Sementara pemerintahan di daerah berlangsung, di pemerintah pusat 

pasca Pemilu justru menghadapi beberapa persoalan, antara lain mengenai 

sistem politik dan macam demokrasi. Mengenai sistem politik, yaitu sistem 

pemerintahan yang cocok untuk diterapkan di Indonesia, belum berhasil 

dirumuskan. Waktu itu konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 

Sementara 1950. Sementara itu, macam demokrasi yang akan dipraktekkan, 

juga belum ditetapkan. Dalam hal ini, Presiden Sukarno menyodorkan konsep 

Demokrasi Terpimpin. 

 Untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut, muncul gagasan 

untuk kembali ke UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Terhadap gagasan itu 

timbul pro-kontra. Ternyata lebih banyak pihak, termasuk ABRI, yang setuju 
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kembali ke UUD 1945. Atas desakan pihak yang pro dan karena Konstituante 

gagal memutuskan konstitusi yang akan diberlakukan, tanggal 5 Juli 1959 

Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Substansi dekrit itu adalah 

pernyataan mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 

1945. Sejak tanggal 17 Agustus 1959, sistem Demokrasi Terpimpin 

berlangsung dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia. 

 Pada awal masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah (presiden) membuat 

kebijakan sebagai berikut : 

1) Membubarkan Partai Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia). 

2) Membentuk Front Nasional dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten. 

3) Mencabut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan Daerah. Undang-undang itu diganti oleh Penpres 

(Penetapan Presiden) Nomor 6 tahun 1959.62) 

Beberapa waktu kemudian Penpres Nomor 6 tahun 1959 disempurnakan 

oleh Penpres Nomor 5 tahun 1960. Penpres itu berisi penegasan antara lain 

mengenai pembubaran DPR dan DPRD hasil Pemilu tahun 1955, pembentukan 

DPR baru dan DPRD Gotong-Royong (DPRD-GR), dan menghidupkan 

kembali jabatan bupati. Pejabat itu berkedudukan rangkap sebagai ketua 

DPRD-GR kabupaten. Dengan kata lain, Penpres tersebut melahirkan dua 

macam pemerintahan. Penpres Nomor 6 tahun 1959 melahirkan Pemerintahan 

Daerah “Gaya Baru” dan Penpres Nomor 5 tahun 1960 melahirkan 

Pemerintahan Daerah “Gotong-Royong”. Hal itu berarti terjadi lagi dualisme 

pemerintahan. 
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 Berdasarkan kebijakan tersebut, di Kabupaten Purwakarta diadakan 

pemilihan bupati baru. Dalam pemilihan itu, Tb. Moh. Hasan Sutawinangun 

terpilih menjadi Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Purwakarta, 

merangkap sebagai Ketua DPRD-GR. Mahfud Prawirasudrajat dari unsur Tani 

terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD-GR. Sampai waktu itu, pusat 

pemerintahan Kabupaten Purwakarta tetap berada di Subang. 

Waktu itu anggota DPRD-GR Kabupaten Purwakarta berjumlah 35 

orang, dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

ANGGOTA DPRD-GR KABUPATEN PURWAKARTA 

TAHUN 1960 

Satuan 
Anggota Wakil Dari Unsur Satuan 

Anggota Wakil Dari Unsur 

1 Pamongpraja 3 Veteran Pejuang 

6 PKI 2 Cendekiawan 

5 PNI 1 Hukum (Jaksa) 

2 NU 1 Karya Koperasi 

2 IPKI 2 Wanita 

1 PSII 1 Pemuda 

1 Partai Murba 2 Tani 

1 ABRI (TNI-AD)  Buruh/SSKDN (Serikat Se- 

1 Kepolisian 1 kerja Kementerian Dalam  

2 Angkatan ‘45  Negeri) 
 
Sumber : Panitia Khusus Peneliti Sejarah Kabupaten Subang, 1980. 

 Dualisme pemerintahan berahir bulan Desember 1960, sejalan dengan 

dihapuskannya kepamongprajaan berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 

25 tahun 1960.63) Pemberlakuan peraturan itu juga menyebabkan terjadinya 
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perubahan lain. Pertama, di kabupaten hanya terdapat satu pemerintahan, yaitu 

Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten, dipimpin oleh bupati/kepala 

daerah. Kedua, sejalan dengan hal pertama, di kabupaten hanya terdapat satu 

sekretariat, yaitu Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat II dengan sekretaris R. 

Atu Muhammad, karena Sekretariat Pemerintah Daerah Otonom dihapuskan. 

Ketiga, DPD (Dewan Pemerintah Daerah) diubah menjadi BPH (Badan 

Pemerintah Harian). Anggota BPH Kabupaten Purwakarta waktu itu adalah 

R.S. Sunaryo (PKI), R.S. Sudarsono (PNI), R.G. Surya (IPKI), Moh. Sanusi 

Calarasuwingnya (NU), dan Moh. Mukhtar (SSKDN) kemudian diganti oleh E. 

Setiawan (Pemuda). 

 Perubahan sekretariat dari dua menjadi satu sekretariat, ternyata me-

nimbulkan permasalahan. Para pegawai yang semula bekerja di sekretariat 

pemerintah daerah otonom, tidak bersatu dengan pegawai sekretariat 

pemerintah daerah tingkat II kabupaten. Masalah itu makin membesar dan 

bernuansa politik akibat adanya pengaruh dari tiga partai (PKI, PNI, dan 

Masyumi). Hal itu terjadi karena di antara para pegawai sekretariat terdapat 

anggota dari ketiga partai tersebut. Kondisi itu merupakan kendala yang 

menghambat kelancaran pemerintahan, khususnya urusan kesekretariatan. 

Masalah tersebut dapat diatasi setelah Moh. Mukhtar pada pertengahan tahun 

1964 terpilih menjadi sekretaris. Ia berhasil menyatukan pegawai sekretariat.64) 

 Kemelut yang terjadi di lingkungan sekretariat Kabupaten Purwakarta, 

kiranya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan upaya menjadikan 

Purwakarta sebagai ibukota kabupaten, terhenti untuk sementara. Masalah 
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tersebut kemudian berkembang menjadi gagasan membentuk Kabupaten 

Purwakarta baru. Hal ini dibicarakan lebih lanjut pada subbab 4.3.2. 

 Tahun 1964/1965 terjadi lagi perubahan dalam bidang pemerintahan. 

Untuk mengawasi dan mengatur pemerintahan kabupaten, Menteri Dalam 

Negeri mengeluarkan Instruksi No. 3 MDN/1964, agar di setiap daerah 

propinsi dibentuk beberapa inspektorat pemerintahan. Waktu itu Propinsi Jawa 

Barat masih tetap mencakup 19 kabupaten, seperti ditetapkan oleh Undang-

Undang Nomor 14 tahun 1950. 

Sejalan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, Gubernur 

Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan No. 83/B.I/Pem/SK/65 tanggal 20 

Mei 1965, tentang pembentukan lima inspektorat pemerintahan, yaitu 

Inspektorat Wilayah I (Banten), Inspektorat Wilayah II (Bogor), Inspektorat 

Wilayah III (Cirebon), Inspektorat Wilayah IV (Purwakarta), dan Inspektorat 

Wilayah V (Priangan), masing-masing dipimpin oleh seorang inspektur. Tugas, 

kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab inspektur pemerintahan adalah : 

1) Mengawasi dan mengusahakan agar peraturan perundang-undangan, 

khususnya yang berhubungan dengan tugas gubernur, terselenggara 

dengan baik. 

2) Mengawasi segala kegiatan pemerintahan, khususnya yang termasuk 

tugas dan kewajiban gubernur. 

3) Mengusahakan terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum dalam 

wilayah masing-masing. 
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4) Melaksanakan tugas pemerintahan yang sewaktu-waktu didelegasikan 

oleh gubernur kepadanya.65) 

 Dalam situasi yang diwarnai oleh konflik politik, pemerintah 

melakukan upaya pembaharuan pemerintahan dengan menyusun Undang-

Undang No. 18 tahun 1965, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 

Undang-undang itu lahir tanggal 1 September 1965 dan merupakan produk 

terakhir pemerintahan Presiden Sukarno. Tragedi tanggal 30 September 1965 

yang lebih dikenal dengan sebutan G 30 S/PKI, mengakibatkan runtuhnya 

kekuasaan Presiden Sukarno (awal tahun 1967), yang berarti berakhirnya masa 

Demokrasi Terpimpin. 

Namun demikian, Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tetap berlaku. 

Berdasarkan undang-undang itu (Pasal 2), pemerintahan daerah dibagi dalam 

tiga tingkatan, yaitu propinsi sebagai Daerah Tingkat I, kabupaten/kotamadya 

sebagai Daerah Tingkat II, dan kecamatan sebagai Daerah Tingkat III, karena 

pemerintah-an kewedanan dihapuskan.66) Undang-undang tersebut juga berisi 

larangan adanya jabatan rangkap. Oleh karena itu Bupati Moh. Hasan 

Sutawinagun melepaskan jabatan sebagai ketua DPRD-GR. Jabatan itu 

kemudian dipercayakan kepada Mahmud Sudrajat dibantu oleh S. Syam 

sebagai wakil. Akhir tahun 1966 masa pemerintahan Bupati Moh. Hasan 

Sutawinagun berakhir. Sebelum bupati pengganti dilantik, awal tahun 1967 

R.H. Sunarya Ronggowaluyo ditunjuk sebagai pejabat sementara Bupati 

Purwakarta. Beberapa bulan kemudian, R.H. Acu Syamsudin, perwira TNI 
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berpangkat Letnan Kolonel dilantik menjadi Bupati/Kepala Daerah Tingkat II 

Kabupaten Purwakarta.67) 

 

 

4.3.2  Gagasan Pembentukan Kabupaten Purwakarta Baru 

 Awal tahun 1963, masalah ibukota Kabupaten Purwakarta mencuat 

lagi. Setelah masalah tersebut dibahas cukup matang, tanggal 1 April 1963 

DPRD-GR Tingkat II Kabupaten Purwakarta kembali menyampaikan usul 

tertulis kepada pemerintah pusat. Kali ini DPRD-GR Purwakarta mengusulkan 

pemecahan wilayah Kabupaten Purwakarta menjadi dua kabupaten, yaitu 

Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta, dengan dua alternatif pilihan. 

Alternatif pertama : 

� Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, terdiri atas 4 kewedanan, yaitu 

Subang, Pamanukan, Ciasem, dan Sagalaherang. 

� Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, terdiri atas 4 kecamatan, 

yaitu Purwakarta, Plered, Wanayasa, dan Campaka. Penambahan 

wilayah diserahkan kepada pemerintah pusat. 

Alternatif kedua : 

� Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, terdiri atas 4 kewedanan seperti 

pada alternatif pertama, ditambah tiga kecamatan : Wanayasa, Plered, 

dan Campaka. 

� Daerah kota Purwakarta dijadikan Daerah Tingkat II Kotapraja 

Purwakarta. Pertimbangannya adalah kehidupan sosial ekonomi di 
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Purwakarta akan berkembang dengan baik, antara lain karena pengaruh 

keberadaan proyek serbaguna Waduk Jatiluhur68) yang mulai dibangun 

pada tahun itu (1963). 

Usul tersebut – karena beberapa hal -- tidak segera ditindaklanjuti oleh 

pihak pengusul. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk mempertajam usul 

tersebut ke arah pembentukan Kabupaten Purwakarta baru. Tanggal 12 Mei 

1963 masalah itu dibahas dalam forum musyawarah besar masyarakat 

Purwakarta. Acara itu berlangsung di Gedung Inspektorat Wilayah IV 

Purwakarta (bekas gedung keresidenan), dihadiri oleh wakil-wakil unsur 

pemerintah dan berbagai komponen masyarakat Purwakarta, yaitu anggota 

DPRD-GR, pimpinan partai politik, Front Nasional, Musyawarah Kerja 

Pegawai Negeri, Perhimpunan Pembangunan Purwakarta, Golongan Karya, 

Pemuda, Wanita, Veteran, dan tokoh masyarakat Purwakarta. 

Musyawarah tersebut menghasilkan resolusi, yaitu mendesak 

pemerintah Propinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat agar wilayah Kabupaten 

Purwakarta dipecah menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Purwakarta baru 

dan Kabupaten Subang. Pembagian wilayah diatur sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

PEMBAGIAN WILAYAH YANG DIUSULKAN 

Kabupaten P e mb a g i a n  Wi l a y a h  
Dataran Pegunungan Pantai 

Kab. Purwakarta baru Kew. Purwakarta Kec. Sagalaherang Kew. Ciasem 

Kab. Subang Kew. Subang Kec. Cisalak Kew. Pamanukan 

 
Sumber : Penjelasan Bratakusumah, 13 September 1985 dalam Ilyas, 1987. 
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 Setelah usul-usul dan keterangan-keterangan dari pihak pemerintah 

Kabupaten Purwakarta dikaji oleh pemerintah Propinsi Jawa Barat, Gubernur 

KDH Propinsi Jawa Barat sampai pada pemikiran untuk membentuk 

Kabupaten Purwakarta baru. Wilayah administratifnya terdiri atas Kecamatan-

kecamatan Purwakarta, Plered, Wanayasa, dan Campaka, ditambah dua desa, 

yaitu satu desa dari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Cianjur dan satu desa 

dari Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung. Sehubungan dengan hal 

itu, Inspektur Inspektorat Wilayah IV Purwakarta menyampaikan gagasan, 

bahwa Desa Ciramaeuwah dan Desa Citamiang Kecamatan Mande Kabupaten 

Cianjur, sebaiknya juga dimasukan ke dalam wilayah Kabupaten Purwakarta 

baru, karena kedua desa itu terletak di tepi Waduk Jatiluhur. 

 Pemikiran Gubernur Jawa Barat tentang hal tersebut baru direalisasikan 

pada tahun 1967. Gubernur Jawa Barat menugasi R.H. Sunarya Ronggowaluyo 

selaku pejabat sementara Bupati Purwakarta menjadi penanggungjawab 

persiapan pembentukan Kabupaten Purwakarta baru dengan ibukota 

Purwakarta.69) 

 Masalah tersebut dimusyawarahkan tanggal 9 September 1967, 

bertempat di Ruang Sidang DPRD-GR Propinsi Jawa Barat (Gedung Sate) 

Bandung. Musyawarah dipimpin oleh R. Memed Ardiwilaga selaku Kepala 

Administratur Pemerintahan Propinsi Jawa Barat. Oleh karena Gubernur Jawa 

Barat sudah menunjukkan persetujuan atas pembentukan Kabupaten 

Purwakarta baru, maka masalah pokok yang dimusyawarahkan adalah 
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mengenai cakupan wilayah administratif kabupaten. Musyawarah 

menghasilkan ketegasan atau pernyataan sebagai berikut : 

1) Pihak pemerintah dan masyarakat Purwakarta menyatakan, bahwa 

daerah Kewedanan Purwakarta yang mencakup empat kecamatan 

(Purwakarta, Plered, Wanayasa, dan Campaka) siap menjadi wilayah 

inti Kabupaten Purwakarta baru. 

2) Mengenai penggabungan dua desa dari Kecamatan Pangkalan 

Kabupaten Karawang dan dua desa dari Kecamatan Mande Kabupaten 

Cianjur, perlu dirundingkan lagi dengan pihak pemerintah kedua 

kabupaten tersebut.70) 

Tanggal 12 September 1967, Gubernur Jawa Barat menerima 

pernyataan dari Pejabat Bupati dan Ketua DPRD-GR Kabupaten Karawang, 

bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang tidak keberatan Desa Sukamanah dan 

Desa Kertamanah dari Kecamatan Pangkalan digabungkan ke dalam wilayah 

Kabupaten Purwakarta baru. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Cianjur baru 

akan memberikan pernyataan kira-kira dua minggu lagi. 

 Tanpa menunggu keputusan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, 

Pemerintah Kabupaten dan DPRD-GR Purwakarta mendesak pemerintah pusat 

untuk secepatnya membentuk Kabupaten Purwakarta baru. Tindakan itu 

dilakukan dengan pertimbangan, bahwa aspirasi pemerintah dan masyarakat 

Purwakarta mengenai hal tersebut telah diterima dengan baik oleh Gubernur 

Jawa Barat. Hal itu merupakan pertanda baik bagi tercapainya keinginan 
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pemerintah dan masyarakat Purwakarta, tinggal menunggu keputusan dari 

pemerintah pusat. 

 
 

4.3.3  Kondisi Sosial Ekonomi 

 Seperti dikemukakan pada subbab 4.3.1, untuk mengetahui kondisi 

sosial ekonomi di Purwakarta tahun 1950-an, perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut, karena dalam penelitian ini, data mengenai aspek tersebut – sampai 

dengan tahun 1960-an (masa Demokrasi Terpimpin) -- belum ditemukan. 

 Kondisi sosial ekonomi di Purwakarta pada masa Demokrasi 

Terpimpin, kiranya tidak akan jauh berbeda dengan kondisi umum di Indonesia 

pada masa itu. Secara umum dan menyeluruh, kehidupan ekonomi di Indonesia 

pada masa itu menunjukan kemunduran, apabila dibandingkan dengan masa 

sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, antara tahun 

1950 sampai dengan tahun 1960-an, jumlah penduduk meningkat lebih-kurang 

2 % per tahun.71) Pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1968, jumlah 

penduduk Purwakarta tiap tahun meningkat. Kondisi itu ditunjukan oleh data 

sebagai berikut : 310.000 orang tahun 1961, 315.000 orang tahun 1962, 

321.000 orang tahun 1963, 327.000 orang tahun 1964, 333.000 tahun 1965, 

339.000 orang tahun 1966, 345.000 orang tahun 1967, dan 352.000 orang 

tahun 1968.72) 

Kedua, terjadi musim kemarau panjang diselingi oleh musim hujan 

yang pendek. Walaupun dilakukan pemupukan secara intensif, bahkan dengan 
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pupuk produk teknologi baru, tetapi panen padi dan hasil pertanian lain 

umumnya mengecawakan. Waktu itu Waduk Jatiluhur belum dapat mengairi 

sawah-sawah di daerah Purwakarta,73) sehingga sawah dan lahan pertanian lain 

mengalami kekeringan. 

Ketiga, di bidang moneter terjadi pemotongan nilai mata uang yang 

menyisakan nilai sepersepuluh dari nilai mata uang kertas yang beredar. 

Keempat, peredaran uang yang makin meningkat disertai laju tingkat inflasi 

yang tinggi. Kelima, anggaran belanja negara berada dalam keadaan defisit, 

dan cadangan devisa negara pun menurun drastis.74) 

 Di Kabupaten Purwakarta dan Subang, keterpurukan ekonomi 

masyarakat antara lain ditunjukan oleh penurunan jumlah orang yang 

menunaikan ibadah haji. Kondisi itu antara lain terjadi pada tahun 1965 – 

1967.75) Akibat keterpurukan ekonomi secara umum adalah timbulnya 

keresahan sosial di berbagai tempat, termasuk di Purwakarta. Kondisi itu 

menjadi pemicu terjadinya pergolakan politik yang bermuara pada kejatuhan 

Presiden Sukarno. 

 

 

4.4  Masa Orde Baru (1968 – 1998) 

4.4.1 Pelaksanaan Pembentukan Kabupaten Purwakarta Baru 

Ketika pemerintah dan masyarakat Purwakarta mengajukan usul 

mengenai pembentukan Kabupaten Purwakarta baru kepada pemerintah pusat, 

kekuasaan negara mulai akhir Februari 1967 telah beralih ke tangan Jenderal 
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Suharto. Hal itu terjadi karena MPRS melalui TAP XXXIII/MPRS/1967 – 

yang mulai berlaku tanggal 22 Februari 1967 – mencabut kekuasaan negara 

dari Presiden Sukarno dan menetapkan Jenderal Suharto menjadi Pejabat 

Presiden.76) Lebih-kurang dua minggu kemudian, Sidang MPRS bulan Maret 

1968 menetapkan Jenderal Suharto menjadi Presiden RI (presiden kedua). 

 Setelah usul pemekaran Kabupaten Purwakarta menjadi dua kabupaten 

(Purwakarta dan Subang) dikaji oleh pemerintah pusat, usul itu diterima karena 

sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan dalam bidang pembinaan daerah. 

Untuk merealisasikan usul tersebut, pemerintah menyusun undang-undang 

baru, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1968. Undang-undang itu disahkan 

dan diundangkan tanggal 29 Juni 1968, sebagai pengganti Undang-Undang No. 

14 Tahun 1950. 

 Undang-Undang No. 4 Tahun 1968 yang mulai berlaku tanggal 29 Juni 

1968 itu merupakan landasan hukum pembentukan Kabupaten Purwakarta baru 

dan Kabupaten Subang, yang menggariskan ketentuan antara lain sebagai 

berikut : 

a) Kabupaten Purwakarta (sebutan resmi) meliputi 4 kecamatan 

(Purwakarta, Plered, Wanayasa, dan Campaka), ditambah dengan 4 

desa, yaitu 2 desa (Kertamanah dan Sukasari) dari Kabupaten 

Karawang dan 2 desa (Cirama-euwah dan Citamiang) dari Kabupaten 

Cianjur. 
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b) Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berkedudukan di 

Purwakarta. Dengan kata lain, kota Purwakarta menjadi ibukota 

Kabupaten Purwa-karta. 

c) Kabupaten Subang meliputi 11 kecamatan (Subang, Pagaden, Kalijati, 

Pamanukan, Binong, Pusakanagara, Cisalak, Ciasem, Purwadadi, 

Pabuar-an, dan Sagalaherang). 

d) Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta lama (Letnan Kolonel R.H. Acu 

Syamsudin), ditetapkan menjadi Kepala Daerah Kabupaten Subang 

yang berkedudukan di Subang. 

e) Anggota DPRD-GR Kabupaten Purwakarta lama ditetapkan menjadi 

anggota DPRD-GR Kabupaten Subang, kecuali anggota yang bertempat 

tinggal di Purwakarta, diangkat (kembali) menjadi anggota DPRD-GR 

Kabupaten Purwakarta. 

Ketentuan butir a) menyebabkan Kabupaten Purwakarta mencakup 70 

desa. Desa Ciramaeuwah dan Citamiang dimasukkan ke dalam wilayah 

Kabupaten Purwakarta dengan pertimbangan, kedua desa itu berada di tepi 

Waduk Jatiluhur, sehingga penting artinya bagi pengelolaan waduk tersebut. 

Sebagai konsekuensinya, batas wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten 

Cianjur mengalami perubahan. 

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah Kabupaten 

Purwakarta, R.H. Sunarya Ronggowaluyo ditetapkan menjadi Pejabat Bupati 

Kabupaten Purwakarta. S. Syam dan Moh. Husein Syabih masing-masning 

ditetapkan menjadi ketua dan wakil ketua DPRD-GR Purwakarta. Dua minggu 
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kemudian (12 Juli 1968), Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal Basuki 

Rahmat meresmikan berdirinya Kabupaten Purwakarta dengan ibukota 

Purwakarta, sekaligus melantik R.H. Sunarya Ronggowaluyo menjadi bupati 

Purwakarta.77) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 juga menetapkan hal-hal sebagai 

berikut. Pertama, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang masing-

masing memiliki DPRD-GR dengan anggota minimal 25 orang (Pasal 3). 

Kedua, dengan memperhatikan kepentingan masing-masing daerah secara 

timbal balik, Bupati Kepala Daerah Subang, Bupati Kepala Daerah Karawang, 

dan Bupati Kepala Daerah Cianjur, menyerahkan kepada Kabupaten 

Purwakarta, antara lain : 

a) Pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlakukan oleh Kabupaten 

Purwakarta sebagai tenaga pangkal pada saat pembentukan (Pasal 10 ayat 

1a). 

b) Tanah, bangunan, gedung, dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang 

menjadi hak milik atau dikuasai oleh Kabupaten Purwakarta lama, apabila 

barang-barang itu terletak atau berfungsi dalam Kabupaten Purwakarta 

(Pasal 10 ayat 1b). 

c) Alat pengangkutan darat (Pasal 10 ayat 1d). 

d) Surat-surat berharga, uang biaya untuk pengeluaran modal dan rutin yang 

telah tersedia (Pasal 10 ayat 1e). 

e) Perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan, dan 

barang-barang bergerak lainnya (Pasal 10 ayat 1f). 
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4.4.2  Pemerintahan dan Politik 

Meskipun G 30 S/PKI 1965 berhasil ditumpas, namun berbagai aspek 

kehidupan, termasuk bidang pemerintahan dan politik pasca tragedi nasional 

itu, masih menunjukkan situasi yang tidak menentu akibat manuver-manuver 

politik yang dilancarkan oleh pihak PKI (Partai Komunis Indonesia), baik 

sebelum maupun sesudah terjadinya gerakan tersebut. 

Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah Orde 

Baru adalah penertiban aparatur pemerintahan, yaitu membersihkan aparat 

pemerintah dari pengaruh dan unsur PKI. Di daerah Jawa Barat, pembersihan 

lembaga DPRD-GR dan pemerintah daerah dari unsur PKI dan ormasnya 

dilakukan berdasarkan Instruksi Gubernur No. 11/B-IV/HUK/PENG/66. 

Penataan kembali jabatan-jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan 

sekretaris daerah, dilakukan secara umum berdasarkan Surat Keputusan 

Presiden No. 60 tahun 1967. 

Selain itu, dilakukan pula debirokratisasi serta cara-cara pengawasan 

dan pengarahan tidak langsung (indirect built in control). Perbaikan bidang 

pemerintahan tidak hanya ditujukan ke arah debirokratisasi, tetapi ditujukan 

pula pada peningkatan administrasi pemerintahan, untuk menghasilkan 

kebijakan dalam bidang sosial ekonomi yang menunjang pembangunan. Secara 

adminis-tratif, penertiban bidang pemerintahan dilaksanakan melalui perbaikan 

struktur organisasi dan proseduril.78) 

 Penertiban dilakukan pula pada struktur organisasi sekretariat dan 

organisasi Inspektorat Pemerintahan Wilayah. Penyempurnaan organisasi yang 
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disebut terakhir diatur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 

241/B.III/T.U.U./SK/68 tanggal 30 Oktober 1968. Berdasarkan surat keputusan 

itu, sebutan angka Romawi I sampai dengan V bagi Inspektorat Wilayah di-

hapuskan. Selanjutnya sebutan Inspektorat Wilayah I berubah menjadi 

Inspektorat Pemerintahan Wilayah Banten dengan pusat di Serang, Inspektorat 

Wilayah II menjadi Inspektorat Pemerintahan Wilayah Bogor dengan pusat di 

Bogor, Inspektorat Wilayah III menjadi Inspektorat Pemerintahan Wilayah 

Cirebon dengan pusat di Cirebon, Inspektorat Wilayah IV menjadi Inspektorat 

Pemerintahan Wilayah Purwakarta dengan pusat di Purwakarta, dan 

Inspektorat Wilayah V menjadi Inspektorat Pemerintahan Wilayah Priangan 

dengan pusat di Garut. Dalam pembagian wilayah itu, Inspektorat 

Pemerintahan Purwakarta mencakup empat kabupaten, yaitu Kabupaten 

Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten 

Bekasi.79) 

Pada waktu itu lembaga Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Purwa-

karta membawahi delapan bagian organ pemerintahan. Setiap bagian 

membawahi sejumlah sub bagian, dengan rincian sebagai berikut : 

1.  Bagian Pemerintahan, membawahi 5 sub bagian : 

1) Sub Bagian Tata Praja 

2) Sub Bagian Pengembangan Perkotaan 

3) Sub Bagian Pemerintahan Desa 

4) Sub Bagian Kependudukan 

5) Sub Bagian Ketertiban 
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2. Bagian Hujum dan Organisasi & Tata Laksana, membawahi 4 sub 

bagian : 

1) Sub Bagian Perundang-undangan 

2) Sub Bagian Tata Hukum 

3) Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana 

4) Sub Bagian Perpustakaan 

3. Bagian Keuangan, membawahi 5 sub bagian : 

1) Sub Bagian Anggaran 

2) Sub Bagian Pembukuan 

3) Sub Bagian Perbendaharaan 

4) Sub Bagian Pembinaan Sumber Pendapatan Daerah 

5) Sub Bagian Keuangan Setwilda 

4. Bagian Perekonomian, membawahi 3 sub bagian : 

1) Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rakyat 

2) Sub Bagian Pembinaan Sarana Perekonomian Rakyat 

3) Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah Perbankan 

5. Bagian Pembangunan, membawahi 3 sub bagian : 

1) Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program 

2) Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program 

3) Sub Bagian Evaluasi dan Laporan 

6. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 sub bagian : 

1) Sub Bagian Sosial 
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2) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan 

3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat 

7. Bagian Umum, Humas dan Protokol, membawahi 6 sub bagian : 

1) Sub Bagian Tata Usaha Umum 

2) Sub Bagian Rumah Tangga 

3) Sub Bagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan 

4) Sub Bagian Arsip/Ekspedisi 

5) Sub Bagian Pengaman Sandi dan Telekomunikasi 

6) Sub Bagian Masyarakat dan Protokol 

8. Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, membawahi 4 sub 

bagian : 

1) Sub Bagian Umum Kepegawaian 

2) Sub Bagian Diklat dan Pengembangan Karir 

3) Sub Bagian Mutasi Pegawai Pusat 

4) Sub Bagian Mutasi Pegawai Daerah 

Sekretariat DRPD membawahi tiga sub bagian, yaitu Sub Bagian Umum, Sub 

Bagian Persidangan/Risalah, dan Sub Bagian Keuangan.80) 

Sementara itu, di lingkungan pemerintahan daerah propinsi terjadi 

perubahan nama administratif daerah. Nama/sebutan Daerah Swatantra Tingkat 

I diubah menjadi Daerah Tingkat I, Daerah Swatantra Tingkat II diubah 

menjadi Daerah Tingkat II, dan sebutan Kotapraja diubah menjadi 

Kotamadya.81) Dengan demikian, sejak perubahan itu nama/sebutan resmi 
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Kabupaten Purwakarta menjadi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten 

Purwakarta. 

 Sejalan dengan pelaksanaan Program Pelita (Pembangunan Lima 

Tahun) yang dimulai tahun 1969, Pemerintah Kabupaten Purwakarta di bawah 

ke-pemimpinan Bupati R. Mukhtar, berupaya menciptakan harmonisasi dalam 

kehidupan pemerintahan. Upaya itu dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya, 

meningkatkan koordinasi di antara pimpinan unit kerja, pemberian ceramah-

ceramah kepada aparat kabupaten, kunjungan Muspida ke tiap kecamatan dan 

desa, dan lain-lain. Meskipun usaha-usaha itu belum mencapai hasil maksimal, 

tetapi terjadi perubahan ke arah yang diharapkan.82) 

 Upaya pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menciptakan 

harmonisasi dan penertiban pemerintahan selanjutnya, didasarkan pada 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang “Pokok-pokok Pemerintahan di 

Daerah”. Sejak undang-undang itu diundangkan, maka Undang-Undang No. 18 

Tahun 1965 tidak berlaku lagi, karena isisnya dianggap bernuansa politik, yaitu 

berbau Nasakom. Penggantian undang-undang itu menyangkut perubahan 

prinsip “otonomi yang seluas-luasnya” menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 

1965, diubah menjadi prinsip “otonomi yang nyata dan bertanggungjawab”.83) 

 Pada masa pemerintahan Bupati R. Mukhtar (1969 – 1979), wilayah 

administratif Kabupaten Purwakarta terdiri atas 7 kecamatan, mencakup 70 

desa, dengan pembagian sebagai berikut : 
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1. Kecamatan Purwakarta, terdiri atas 13 desa : 

1) Nagrikaler 8) Citalang 

2) Nagrikidul 9) Maracang 

3) Sindangkasih  10) Cilangkap 

4) Bunder  11) Cigelam 

5) Cipaisan  12) Babakancikao 

6) Parakanlima  13) Ciseureuh 

7) Tegalmunjul 

2. Kecamatan Jatiluhur, terdiri atas 7 desa : 

1) Cikao Bandung 5) Cilegong 

2) Kembang Kuning 6) Sukasari 

3) Tajur Sindang 7) Kertamanah 

4) Cisarua 

3. Kecamatan Campaka, terdiri atas 10 desa : 

1) Campaka   6) Cikadu 

2) Cirende   7) Cibukamanah 

3) Cibatu   8) Cibening 

4) Cimahi   9) Cibungur 

5) Cilandak 10) Cikopo 

4. Kecamatan Plered, terdiri atas 11 desa : 

1) Plered   7) Karoya 

2) Cibogohilir   8) Sukatani 

3) Cianting   9) Gandasoli 

4) Liunggunung 10) Citamiang 

5) Citeko 11) Ciramahilir 

6) Citalang 

5. Kecamatan Darangdan, terdiri atas 9 desa : 

1) Darangdan 6) Bojong 

2) Cibogogirang 7) Cikeris 
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3) Depok 8) Cileunca 

4) Cilingga 9) Sindangpanon 

5) Ngangewer 

6. Kecamatan Wanayasa, terdiri atas 10 desa : 

1) Wanayasa   6) Tajurlandeuh 

2) Sumurugul   7) Tajurtonggoh 

3) Babakan   8) Pasanggrahan 

4) Garokgek   9) Nagrog 

5) Kiarapedes 10) Nanggerang 

7. Kecamatan Pasawahan, terdiri atas 10 desa : 

1) Pasawahan   6) Parakansalam 

2) Cihuni   7) Ciherang 

3) Sawahkulon   8) Situ 

4) Tanjungsari   9) Selaawi 

5) Salem 10) Pondokbungur.84) 

 Sejalan dengan upaya penertiban dan penciptaan harmonisasi dalam 

bidang pemerintahan, struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Purwakarta 

mengalami sedikit perubahan, disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri No. 130 Tahun 1978, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan 

Tatakerja Sekretariat Wilayah Daerah, Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat 

II dan Sekretariat DPRD Tingkat II. Berdasarkan pedoman itu, kekuasan 

tertinggi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Purwakarta dipegang 

oleh Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta. 

 Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Kabupaten Purwakarta tetap 

membawahi delapan bagian, seperti keadaan sebelum adanya keputusan 

Menteri Dalam Negeri tersebut di atas. Akan tetapi, ada bagian yang jumlah 
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sub bagian di bawahnya mengalami perubahan. Bagian-bagian dan perubahan 

jumlah sub bagiannya adalah sebagai berikut : 

1) Bagian Pemerintahan membawahi 5 sub-bagian. 

2) Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana  membawahi 4 sub-

bagian. 

3) Bagian Keuangan membawahi 5 sub-bagian. 

4) Bagian Perekonomian membawahi 4 sub-bagian (semula 3 sub bagian). 

5) Bagian Pembangunan membawahi 3 sub-bagian. 

6) Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi 4 sub-bagian (semula 3 sub 

bagian). 

7) Bagian Umum, Humas dan Protokol membawahi 6 sub-bagian. 

8) Bagian Kepegawaian dan Latihan membawahi 4 sub-bagian. 

Sub bagian di bawah Sekretariat DPRD tidak mengalami perubahan.85) 

 Tahun 1979 masa pemerintahan Bupati R. Mukhtar berakhir. Sebelum 

bupati penggantinya terpilih, R.H.A. Abubakar (Kolonel Infantri) menjadi 

Pejabat Bupati Purwakarta (1979 – 1980), merangkap sebagai Residen Wilayah 

IV Purwakarta. Tahun 1980, Drs. Mukdas Dasuki (Letnan Kolonel AU) 

terpilih menjadi Bupati Purwakarta, tetapi hanya memerintah sampai dengan 

tahun 1982. Ia digantikan oleh Drs. H.M. Sudarna T.M., S.H., tetapi diselingi 

dahulu oleh R.H.A. Abubakar sebagai pejabat bupati (1982 – 1983, lihat 

lampiran 2). 

 Pada masa pemerintahan Bupati Drs. H.M. Sudarna T.M., S.H. (1983 – 

1993) terjadi lagi perubahan bidang pemerintahan. Berdasarkan Surat 
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Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.26-672 tanggal 29 Agustus 1989, 

lembaga Inspektorat Pemerintahan Wilayah diubah menjadi Wilayah Kerja 

Pembantu Bupati. Dengan kata lain, di setiap kabupaten diadakan pejabat baru, 

yaitu Pembantu Bupati yang berkuasa di satu Wilayah Kerja Pembantu Bupati,. 

Di Purwakarta, Pembantu Bupati berjumlah tiga orang, yaitu : 

1) Pembantu Bupati Wilayah Purwakarta berkedudukan di kota 

Purwakarta. Wilayah kerjanya mencakup Kecamatan Purwakarta, 

Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Campaka, dan Perwakilan Kecamatan 

Cibungur. 

2) Pembantu Bupati Wilayah Plered berkedudukan di Plered. Wilayah 

kerja-nya mencakup Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, 

Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, dan Kecamatan Sukatani. 

3) Pembantu Bupati Wilayah Wanayasa berkedudukan di Wanayasa. 

Wilayah kerjanya mencakup Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pa-

sawahan, Kecamatan Bojong, Perwakilan Kecamatan Kiarapedes, Per-

wakilan Kecamatan Margasari, dan Perwakilan Kecamatan Parakan-

salam.86) 

Keberadaan Pembantu Bupati tentu dimaksudkan untuk meningkatkan 

kinerja pemerintah kabupaten. Dengan adanya Pembantu Bupati di tiga 

wilayah, maka daerah-daerah yang cukup jauh dari pusat kabupaten dapat 

diperhatikan secara langsung oleh pemerintah kabupaten melalui para 

Pembantu Bupati di wilayah kekuasaan masing-masing. 
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 Sejalan dengan kebijakan yang berhubungan dengan wilayah 

administratif dan kependudukan, sejak tahun 1970-an pembagian wilayah 

administratif Kabupaten Purwakarta mengalami perubahan berulangkali. 

Tabel 4.4 

PERUBAHAN PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF 

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 1986 DAN 1988 

Kecamatan J u m l a h  D e s a 
1970-an 1986 1988 

1. Purwakarta          13 23 23 
2. Jatiluhur            7 17 14 
3. Campaka          10 30 30 
4. Plered          11 44 34 
5. Darangdan            9 28 16 
6. Wanayasa          10 27 25 
7. Pasawahan          10 23 23 
8. Tegalwaru X x 13 
9. Bojong X x 14 

Jumlah          70         192         192 
 

Sumber : Biro Pusat Statistik, 1974, 1987 dan 1988. 

 Tabel 4.4 menunjukkan, bahwa tahun 1986 terjadi perubahan jumlah 

desa pada tiap kecamatan di 7 kecamatan. Tahun 1988 terjadi penambahan 2 

kecamatan, yaitu Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Bojong dan perubahan 

jumlah desa di beberapa kecamatan. 

Pada tahun 1990-an terjadi lagi perubahan pembagian wilayah ad-

ministratif. Pada awal tahun 1990-an dibentuk 2 kecamatan baru, yaitu 

Kecamatan Maniis dan Kecamatan Sukatani, sehingga jumlah kecamatan 

menjadi 11 kecamatan, dan 9 desa di Kecamatan Purwakarta masing-masing 
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dijadikan kelurahan. Pembagian wilayah administratif waktu itu ditunjukkan 

oleh tabel di bawah ini. 

Tabel 4.5 

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF 

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 1993-1997 

Kecamatan 1993 – 1997 D u s u n 
 Kelurahan Desa 1993-1996 1997 

1. Purwakarta 9 14 26 38 
2. Jatiluhur - 14 35 37 
3. Campaka - 30 41 48 
4. Plered - 16 42 41 
5. Darangdan - 16 50 49 
6. Wanayasa - 25 62 61 
7. Pasawahan - 23 64 63 
8. Tegalwaru - 13 32 33 
9. Bojong - 14 37 37 

10. Maniis -          8 33 24 
11. Sukatani - 10 20 23 

Jumlah 9      183       445       454 
 

Sumber : Purwakarta. Kantor Statistik, 1993-1997. 
 
 Pada periode pertama pemerintahan Bupati Drs. H. Bunyamin Dudih, 

S.H. (1993 – 1998) di Kabupaten Purwakarta dibentuk 3 kewedanan, yaitu 

Purwakarta, Plered, dan Wanayasa. Menurut statistik tahun 1994 – 1997, 

jumlah kecamatan, kelurahan, dan desa waktu itu tidak berubah. Kondisi 

demikian rupanya ber-langsung sampai akhir masa Orde Baru. 

 

4.4.3  Pembangunan 

Pada masa pemerintahan Bupati R.H. Acu Syamsudin, Waduk Jatiluhur 

selesai dibangun pertengahan tahun 1967. Waduk itu diresmikan oleh Presiden 

Suharto tanggal 28 Agustus 1967 dengan nama “Bendungan Ir. H. Juanda”. 
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Waduk itu berfungsi serbaguna, yaitu sebagai PLTA (Pembangkit Listrik 

Tenaga Air), irigasi, pengolahan air minum, pengendali banjir, sarana 

perikanan, dan objek wisata. PLTA Jatiluhur dan Saguling merupakan sumber 

energi listrik bagi seluruh Pulau Jawa. Sebagai irigasi, “Bendungan Ir. H. 

Juanda” bukan hanya mengairi lahan-lahan pertanian di daerah Purwakarta, 

tetapi juga lahan-lahan pertanian di daerah-daerah kabupaten di pantai utara 

Jawa Barat.87) Dengan kata lain, keberadaan bendungan tersebut merupakan 

kontribusi Purwakarta bagi Jawa Barat khususnya dan Pulau Jawa umumnya. 

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan dilaksanakan secara 

bertahap dan berkesinambungan. Setia tahap mencakup kurun waktu 5 tahun, 

sehingga tahapan pembangunan itu dikenal dengan sebutan Pelita 

(Pembangunan Lima Tahun). Pembangunan dilaksanakan melalui proyek 

nasional, proyek propinsi, dan proyek kabupaten. Proyek-proyek itu ditujukan 

pada bidang ekonomi dan bidang sosial. 

Pada Pelita I (1969 – 1974), pembangunan yang berlangsung di 

Kabupaten Purwakarta terdiri atas tiga proyek, yaitu proyek nasional, proyek 

propinsi, dan proyek kabupaten. 

1) Proyek Nasional. 

Pembangunan bidang ekonomi dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara 

lain: 

a) Meningkatkan produksi pangan. 

Untuk meningkatkan produksi pangan dilakukan rehabilitasi sarana 

pengairan dan irigasi. Reahibilitasi ditujukan pada daerah pengairan 

Sungai Cisomang, Solokangede, dan daerah pengairan Wanayasa. 
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b) Pembinaan kerajinan rakyat dengan lokasi proyek di Desa Maracang 

untuk pembangunan peralatan dari besi. 

c) Pembangunan gudang padi BRI dengan lokasi proyek di Desa Simpang. 

d) Perbaikan jalan dan jembatan antara Cikampek – Purwakarta – 

Cisomang dan Subang – Cipeundeuy. 

Pembangunan dalam bidang sosial diprioritaskan pada : 

a) Pemberantasan penyakit cacar dan pendirian Puskesmas di beberapa 

kecamatan. 

b) Transmigrasi. 

Seperti telah dikemukakan, sebagian penduduk Purwakarta 

ditransmigrasi-kan ke Lampung. 

c) Rehabilitasi peningkatan administrasi Kantor Pengadilan Negeri Purwa-

karta. 

2) Proyek Propinsi. 

Pembangunan bidang ekonomi mencakup : 

a) Reboisasi hutan di enam daerah kecamatan, yaitu Purwakarta, Jatiluhur, 

Darangdan, Plered, Campaka, dan Pasawahan. Di daerah-daerah itu 

dilaksanakan pula proyek khusus sutra alam dan kayu putih. 

c) Pembangunan Masyarakat Desa (PMD). 

Sasaran pokok proyek PMD adalah meningkatkan taraf hidup rakyat. 

Di Purwakarta, proyek itu direalisasikan antara lain dengan 

membangun bendungan air Cipanjang di Desa Cibungur Kecamatan 

Campaka, pembangunan jembatan di Desa Nagrog Kecamatan 

Wanayasa, serta perbaikan jalan antara Desa Pasawahan – Desa 

Parakansalam dan antara Desa Pasawahan – Desa Cihuni. 

Pembangunan aspek fisik itu besar manfaatnya bagi kehidupan 

masyarakat. 

d) Rehabilitasi pasar hewan dan penyebaran hewan ternak (ayam, domba, 

dan sapi) di setiap kecamatan. 



 

���� �� � �� 	 �
 � �� ��� �

189

e) Untuk meningkatkan produksi perkebunan, dilakukan peremajaan 

tanaman teh dan karet. Proyek itu dilaksanakan terutama di Perkebunan 

Langen-harja yang terletak di Desa Taringgul Kecamatan Wanayasa. 

a) Penyuluhan dan perluasan industri ringan dan industri kerajinan rakyat. 

Kegiatan itu diselenggarakan oleh Jawatan Perindustrian, terutama di 

Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Plered. Industri dan kerajinan 

rakyat yang cukup menonjol adalah industri keramik, kerajinan wayang 

golek, dan kain songket. Sejalan dengan kegiatan itu, diadakan pula 

upgrading bagi anggota-anggota perkumpulan koperasi primer. 

Pembanguan bidang sosial dilaksanakan melalui : 

a) Bantuan sosial untuk pembinaan keluarga, kader sosial, dan LSD 

(Lembaga Sosial Desa) di tiap kecamatan. 

b) Penyuluhan dalam bidang agama Islam di tiap kecamatan. 

3) Proyek Kabupaten. 

Pembangunan bidang ekonomi pada beberapa sektor yang menunjang 

perekonomian, yaitu : 

a) Dalam sektor pertanian diupayakan peningkatan produksi pangan. 

Upaya itu dilakukan melalui proyek Bimas Gotong Royong dengan 

dana kredit luar negeri. 

b) Dalam sektor perikanan darat dilakukan pendidikan kader perikanan di 

setiap desa. Diselenggarakan demonstrasi tentang peningkatan 

pengetahu-an teknis tentang penanaman dan pemeliharaan ikan di Situ 

Buleud. 

c) Dalam sektor peternakan dilakukan pencegahan penyakit hewan ternak. 

d) Oleh karena kehidupan koperasi pada umumnya tidak berkembang, 

maka dirintis pengembangan Koperasi Teh Rakyat (Kotera). 
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e) Untuk menambah pemasukan keuangan daerah, diupayakan menggali 

potensi air raksa di daerah Ciseuti, Plered. Pekerjaan itu diserahkan 

kepada pihak pengusaha swasta. 

f) Dalam sektor perhubungan darat dilakukan beberapa kegiatan. Pertama, 

perbaikan jalan-jalan di pusat kabupaten dan jalan-jalan antar daerah, 

yaitu antara Purwakarta – Wanayasa – Garokgek, Cianting – Plered. 

Kedua, pembuatan jalan baru di dalam kota dan di beberapa desa. 

Ketiga, perbaikan sejumlah jembatan dan gorong-gorong. 

g) Melengkapi sarana dan fasilitas, yaitu menambah sarana di Gedung 

DPRD Kabupaten Purwakarta, “neonisasi” kota Purwakarta, dan 

perbaikan Situ Buleud sebagai objek wisata.88) 

 Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap sampai Pelita V 

(1993 – 1998)*), memang dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Akan 

tetapi, dibalik keberhasilan itu ternyata terdapat kondisi-kondisi yang negatif, 

antara hutang ke pihak luar negeri dan korupsi. Sudah menjadi pengetahuan 

umum, bahwa sebagian dana pembangunan adalah pinjaman dari luar negeri. 

Sementara itu, timbul berbagai masalah sosial, terutama korupsi. Dalam 

berbagai proyek pembangunan, sejumlah perusahaan negara, dan beberapa 

lemabaga pemerintah, terjadi korupsi yang kemudian “membudaya”. 

Kondisi-kondisi negatif itulah yang menyebabkan runtuhnya 

pemerintah Orde Baru. Kondisi itu pula yang diwarisi oleh pemerintah 

berikutnya. Hutang kepada pihak luar negeri berjumlah sangat besar. Budaya 

                                                
*) Gambaran umum hasil pembangunan tiap Pelita di Jawa Barat, dilaporkan dalam 

buku Akmanak Pembangunan Jawa Barat; Progress Report Pelita. Buku ini dibagi atas 
beberapa jilid. 
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korupsi terus ber-langsung, akibat sikap pemerintah yang tidak tegas dalam 

upaya pem-berantasannya. 

 

 

4.4.4  Kehidupan Sosial-Ekonomi 

4.4.4.1  Penduduk dan Kesehatan Masyarakat 

 Telah dikemukakan bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin, terutama 

sejak awal tahun 1960-an, jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta tiap tahun 

meningkat. Memasuki masa Orde Baru, jumlah penduduk Purwakarta terus 

bertambah. Secara tidak langsung, hal itu kiranya berhubungan erat dengan 

perubahan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat umumnya ke arah yang 

lebih baik, sebagai salah satu dampak dari program pembangunan. Dalam 

kondisi itu, angka perkawinan lebih tinggi dari angka perceraian. Teoretis, 

kondisi itu menyebabkan angka kelahiran lebih tinggi dari angka kematian. 

Namun sangat disayangkan, data mengenai hal itu dan data tentang jumlah 

serta rincian penduduk Kabupaten Purwakarta sebelum pelaksanaan Pelita I 

belum ditemukan. 

 Pada Pelita I (1969 – 1974), pertumbuhan penduduk Purwakarta – 

dengan luas wilayah 978,02 kilometer persegi -- adalah sebagai sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.6 

JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK PURWAKARTA 

TAHUN 1969 - 1974 

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Kepadatan 
Rata2/km² 

1969 174.275 179.248 353.523 361 
1970 173.450 187.499 360.949 369 
1971 185.496 186.619 372.115 380 
1972 187.014 188.713 375.727 384 
1973 186.417 190.306 376.723 385 
1974 187.016 191.516 378.532 387 

 
Sumber : Biro Pusat Statistik, 1975. 

 Menurut Statistik Jawa Barat tahun 1975, pada periode tersebut jumlah 

penduduk Kabupaten Purwakarta paling sedikit apabila dibandingkan dengan 

penduduk kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat. Namun demikian, Program 

KB dilaksanan pula di Purwakarta. Tahun 1972/1973 Kabupaten Purwakarta 

memiliki 11 buah Klinik KB dan 17 orang petugas lapangan KB. Waktu itu di 

Purwakarta tercatat 5.708 akseptor baru yang menggunakan berbagai jenis alat 

kontrasepsi (pil, IUD, dan lain-lain).89) 

 Pelaksanaan Program KB disertai pula oleh upaya pemeliharaan 

kesehatan masyarakat melalui rumah sakit dan Puseksmas (Pusat Kesehatan 

Masyarakat). Tahun 1972 di Purwakarta terdapat 4 buah rumah sakit, terdiri 

atas 1 rumah sakit daerah, 2 rumah sakit instansi, dan 1 rumah sakit bersalin. 

Puskesmas didirikan di setiap kecamatan. Selain Puskesmas tetap, diadakan 

pula Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Dalam waktu tertentu, 
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sejumlah tenaga medis bekeliling ke daerah-daerah kecamatan memberikan 

penyuluhan kesehatan dan pengobatan kepada warga masyarakat. 

Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah sarana dan fasilitas kesehatan, 

tenaga medis, dan kegiatan untuk kesehatan warga masyarakat, khususnya 

anak balita, ditingkatkan secara bertahap. Sementara itu, sebagian kecil 

penduduk Purwakarta dari Kecamatan-kecamatan Purwakarta, Jatiluhur, dan 

Pasawahan, ditransmigrasi-kan ke Sumatera (Lampung) dan Sulawesi.90) 

 Tahun 1974 Kabupaten Purwakarta berpenduduk 377.681 orang, terdiri 

atas 187.008 laki-laki dan 190.673 perempuan, tersebar di 7 kecamatan yang 

mencakup 70 desa. Waktu itu Kecamatan Purwakarta (13 desa) berpenduduk 

paling banyak (94.686 orang) di antara kecamatan-kecamatan lainnya, dan 

Kecamatan Pasawahan (10 desa) berpenduduk paling sedikit (32.947 orang). 

Dalam hal jumlah penduduk, perbandingan antara jumlah laki-laki dan 

perempuan di tiap kecamatan, umumnya tidak terlalu mencolok. Kondisi itu 

antara lain terjadi pada tahun 1974 dengan rincian penduduk tiap kecamatan 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.7 

JUMLAH DAN SEX RATIO PENDUDUK PURWAKARTA 

TAHUN 1974 

Kecamatan Desa P e n d u d u k 
Laki2 Perempuan JUMLAH Sex Ratio 

1 2 3 4 5 6 
1. Purwakarta 1. Nagrikaler 12.610   12.303   24.913 1,025 
 2. Nagrikidul   5.471     4.383   10.854 1,248 
 3. Sindangkasih   4.027     4.088     8.115 0,985 
 4. Bunder   2.721     2.742     5.463 0,992 
 5. Cipaisan   3.775     3.727     7.502 1,013 
 6. Parakanlima   2.310     2.318     4.628 0,997 
 7. Tegalmuncul   3.267     3.425     6.692 0,954 
 8. Citalang   1.053     1.087     2.140 0,969 
 9. Maracang   3.053     3.264     6.317 0,935 
 10. Cilangkap   1.995     1.910     3.905 1,045 
  11. Cigelam   2.283     2.230     4.513 1,024 
 12. Babakancikao   2.017     1.969     3.986 1,024 
 13. Ciseureuh   2.814     2.844     5.658 0,989 
 Jumlah 47.396   47.290   94.686 1,002 
2. Jatiluhur 1. Cikaobandung 3.573 3.459 7.032 1,033 
 2. Kembangkuning 2.280 2.090 4.370 1,091 
 3. Tajun Sindang 3.495 3.492 6.987 1,001 
 4. Cisarua 3.320 3.382 6.702 0,982 
 5. Cilegong 2.195 2.129 4.324 1,031 
 6. Sukasari 2.238 2.277 4.515 0,983 
 7. Kertamanah 1.847 1.760 3.607 1,049 

 Jumlah  18.948    18.589   37.537 1,019 
3. Campaka 1. Campaka   3.782    3.929 7.711 0,963 
 2. Cirende      585       552 1.137 1,060 
 3. Cibatu   2.608    2.645 5.253 0,986 
 4. Cimahi   4.683    4.827 9.510 0,970 
 5. Cilandak   1.978    1.947 3.925 1,016 
 6. Cikadu   1.219    1.208 2.427 1,009 
 7. Cibukamanah   1.066    1.085 2.151 0,982 
 8. Cibening   2.160    2.331 4.491 0,927 
 9. Cibungur   3.600    3.469 7.069 1,038 
 10. Cikopo   2.808    2.786 5.594 1,008 
 Jumlah 24.489  24.779   49.268 0,988 
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1 2 3 4 5 6 
4. Plered 1. Plered 3.645 3.839    7.484 0,949 

 2. Cibogohilir 3.097 3.331    6.428 0,930 

 3. Cianting 3.350 3.459    6.809 0,968 

 4. Liunggunung 2.936 3.032    5.968 0,968 

 5. Citeko 2.083 2.176    4.259 0,957 

 6. Citalang 3.175 3.064    6.239 1,036 

 7. Karoya 3.348 3.271    6.619 1,024 

 8. Sukatani 6.091 6.117  12.208 0,996 

 9. Gandasoli 2.686 2.710 5.396 0,991 

 10. Citamiang 5.012 5.048  10.060 0,993 

 11. Ciramahilir 2.194 2.239    4.433 0,980 

 Jumlah  37.617    38.286  75.903 0,983 
5. Darangdan 1. Darangdan 2.678 2.843 5.521 0,942 

 2. Cibogogirang 3.322 3.432 6.754 0,968 

 3. Depok 3.420 3.670 7.090 0,932 

 4. Cilingga 3.627 3.763 7.390 0,964 

 5. Nangewer 2.974 3.027 6.001 0,982 

 6. Bojong 3.269 4.399 7.668 0,743 

 7. Cikeris 1.355 1.447 2.802 0,936 

 8. Cileunca 2.862 2.916 5.770 0,981 

 9. Sindangpanon 2.122 2.362 4.484 0,898 

 Jumlah  25.629   27.859   53.488 0,920 
6. Wanayasa 1. Wanayasa   2.629    2.822 5.451 0,932 

 2. Sumurugul      915       927 1.842 0,987 

 3. Babakan   1.436    1.528 2.964 0,940 

 4. Garokgek   1.593    1.958 3.551 0,814 

 5. Kiarapedes   2.086    2.109 4.195 0,989 

 6. Tajur Landeuh   1.607    1.664 3.271 0,966 

 7. Tajur Tonggoh   3.326    3.391 6.717 0,981 

 8. Pasanggrahan   1.241    1.420 2.661 0,874 

 9. Nagrog   1.151    1.130 2.281 1,019 

 10. Nanggerang      825       945 1.770 0,873 

 Jumlah 16.809  17.894   34.703 0,939 
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1 2 3 4 5 6 
7. Pasawahan 1. Pasawahan   2.950    3.078    6.028 0,958 

 2. Cihuni   1.321    1.525    2.846 0,866 

 3. Sawahkulon   1.711    1.768    3.479 0,968 

 4. Tanjungsari   1.635    1.551    3.186 1,054 

 5. Salem      363       410        773 0,885 

 6. Parakansalam   2.440    2.517    4.957 0,969 

 7. Ciherang   1.441    1.461    2.902 0,986 

 8. Cisitu   1.300    1.392    2.692 0,934 

 9. Selaawi   1.723    1.789    3.512 0,963 

 10. Pondokbungur   1.244    1.328    2.572 0,937 

 Jumlah  16.128    16.819    32.947 0,959 
 

Sumber : Biro Pusat Statistik, 1974. 
 

 Tahun 1975 jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta bertambah 

sebanyak 2.962 orang, atau lebih-kurang 0,78 % dari jumlah penduduk tahun 

sebelumnya (1974), sehingga menjadi 380.643 orang, terdiri atas 188.609 laki-

laki dan 192.034 perempuan. Persentase kenaikan jumlah penduduk yang kecil 

itu, pada satu sisi merupakan hasil Program KB. Pada sisi lain, pertambahan 

jumlah penduduk secara teori berarti kesejahteraan masyarakat cukup baik. 

Dalam jumlah penduduk tahun 1975 itu (380.643 orang), termasuk 631 orang 

asing, terdiri atas 375 laki-laki dan 256 perempuan.91)
  

Sangat disayangkan, data statistik tahun 1975 dan beberapa tahun ber-

ikutnya tidak menjelaskan kebangsaan orang asing tersebut. Boleh jadi orang 

asing dimaksud antara lain orang Arab dan Cina, karena kedua bangsa itu biasa 

tinggal di ibukota kabupaten sejak jaman penjajahan Belanda. Mereka 

umumnya berkiprah di bidang ekonomi. 
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 Sejak pertengahan tahun 1970-an, penduduk Kabupaten Purwakarta 

cenderung lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kondisi itu antara lain 

ditunjukkan oleh data penduduk tahun 1986. 

Tabel 4.8 

PENDUDUK KABUPATEN PURWAKARTA 

MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 1986 

Kecamatan Dewas Anak-Anak 
JUMLAH Laki2 Perempuan Laki2 Perempuan 

 1. Purwakarta 34.172 33.823   26.436    28.648    123.079 

 2. Jatiluhur 12.250 11.336   10.269    10.474      44.329 

 3. Campaka 15.904 15.951   15.776    15.819      63.450 

 4. Plered 23.705 25.350   23.627    24.793      97.475 

 5. Darangdan 20.531 22.243   13.616    13.755      70.145 

 6. Wanayasa 12.813 13.150   10.388    10.263      46.614 

 7. Pasawahan 12.834 12.945     8.902      9.367      44.048 

Jumlah  132.209   134.798 109.014  113.119    489.140 
 
Sumber : Purwakarta. Kantor Statistik, 1987. 

Pada tahun itu (1986) di daerah Kabupaten Purwakarta terdapat 580 

orang warga negara asing. Berbeda dengan warga negara Indonesia, jumlah 

warga negara asing di Purwakarta dari tahun ke tahun bersifat turun-naik 

(fluktuasi). Secara keseluruhan, jumlah mereka lebih banyak laki-laki daripada 

perempuan. Mereka tinggal di ibukota kabupaten dan di kecamatan tertentu, 

sesuai dengan kegiatan mereka, antara lain pada proyek tertentu. Kegiatan 

mereka itu lah yang menyebabkan jumlah laki-laki lebih banyak dari 

perempuan. Kondisi itu antara lain terjadi tahun 1986 – 1997. 
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Tabel 4.9 

JUMLAH WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN PURWAKARTA 

TAHUN 1986 – 1997 

Kecamatan 
1986 1987 1989 1993 1994 1995 1997 

L P L P L P L P L P L P L P 

Purwakarta 172 174 170 179 172 190 203 183 182 168 182 168 124 85 
Jatiluhur  40  34  37  28  48  24 100  74 102 79 109 82 111 88 
Campaka  36  17  16  12 - -  24  10 24 10  22  11  41 21 
Plered 107 - - - - - - - - - - - - - 
Darangdan - - - - - - - - - - - - - - 
Wanayasa - - - - - - - - - - - - - - 
Pasawahan - - - - - - - - - - - - - - 
Tegalwaru x x -  64 - - - - - - - - - - 
Bojong x x - - - - - - - - - - - - 
Maniis x x X x - - - - - - - - - - 
Sukatani x x X x - - - - - - - - - - 

Jumlah 355 225 287 219 220 214 327 267 308 257 313 261 276 194 
580 506 434 594 565 575 470 

 

Sumber : Purwakarta. Kantor Statistik, 1986-1989, 1993-1997. 
 

Menurut data statistik tahun 1997, warga negara asing yang tinggal di 

Purwakarta terdiri atas : Cina (5 orang laki-laki dan 10 orang perempuan), 

India (183 orang laki-laki dan 150 orang perempuan), Jepang (11 orang laki-

laki dan 3 orang perempuan), Arab dan Belanda masing-masing 2 orang laki-

laki, dan bangsa asing lainnya (73 orang laki-laki dan 31 orang perempuan). 

Pada periode yang sama, pertumbuhan penduduk Purwakarta adalah 

sebagai berikut (Tabel 4.10 halaman 199). 
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Tabel 4.10 

Penduduk Kabupaten Purwakarta Tahun 1987 – 1997 
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4.4.4.2  Kehidupan Ekonomi 

 Pelaksanaan pembangunan dalam bidang ekonomi, baik melalui proyek 

kabupaten dan propinsi maupun proyek nasional yang terjadi di wilayah 

Kabupaten Purwakarta, berangsur-angsur mendorong kehidupan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat Purwakarta berubah ke arah yang lebih baik. Kondisi 

itu tercermin dari potensi ekonomi dalam beberapa bidang, terutama bidang 

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri, seperti ditunjukkan 

oleh data pada tabel-tabel di bawah ini. 

Tabel 4.11 

PRODUKSI PADI SAWAH DAN LADANG 
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 1969 - 1997 

Tahun 
Padi Sawah (1) Padi Ladang (2) Total Prod. 

(1)+(2)-Kw Areal Panen 
(Ha) 

Jml. Prod. 
(Kw) 

Areal Panen 
(Ha) 

Jml. Prod. 
(Kw) 

1969 19.278 593.593 5.285 78.852 672.445 
1970 19.660 731.575 4.590 77.800 809.375 
1971 20.774 689.321 3.969 62.164 751.485 
1972 24.389 797.339 3.318 45.132 842.471 
1973 22.578 925.157 3.808 57.229 982.386 
1974 22.600 797.920 2.842 53.510 851.430 
1975 23.335 919.770 2.328 30.550 950.320 
1986 29.080  1.201.730 4.048 91.320  1.293.050 
1987 28.717  1.319.980 3.885 92.730  1.412.710 
1988 28.063  1.429.720 3.569    110.370  1.540.090 
1989 28.101  1.470.720 4.154    119.320  1.590.040 
1993 26.617  1.310.310 5.217    140.740  1.451.050 
1994 26.335  1.518.800 4.623    147.980  1.666.780 
1995 27.096  1.632.890 5.349    169.710  1.802.600 
1997 25.282  1.333.500 5.840    189.610  1.523.110 

 
Sumber : Biro Pusat Statistik, 1975 dan Purwakarta. Kantor Statistik, 1987-1998. 

 Data pada Tabel 4.11 menujukkan, antara tahun 1969 sampai dengan 

akhir tahun 1980-an, produksi padi di Kabupaten Purwakarta tiap tahun 
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meningkat. Akan tetapi, sejak awal tahun 1990-an terjadi fluktuasi dalam 

jumlah produksi padi. 

Tabel 4.12 

PRODUKSI TANAMAN PALAWIJA TAHUN 1969 – 1975 

(Dalam Ukuran Kwintal) 

Tahun Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar K. Tanah K. Kedelai K. Hijau 

1969 25.628 405.490 46.942 3.904 387      251 
1970 23.728 519.042 46.128 2.300 271      365 
1971 12.062 261.217 41.227 3.297 405      279 
1972 10.309 351.664 39.064 9.748 908      562 
1973 17.173 271.858 59.366 4.736 356 ? 
1974 20.180 282.650 40.750 5.670 580   1.520 
1986 ? ? ?   23.800  12.490 ? 
1987 ? ? ?   14.620    2.600   5.220 
1988  130.289   946.880 184.890   50.810    2.250 11.220 
1989  119.440   960.820   188.160   46.420    1.640 12.440 
1993  108.480 1.074.100   196.560   36.300   24.240 17.650 
1994  169.080 1.127.670   175.760   68.830   25.060 11.870 
1995  210.840 1.280.170   215.490   70.090   22.700 16.710 
1997  238.000   895.100   174.000   68.900   53.980   9.140 

 
Sumber : Biro Pusat Statistik, 1975/1976 dan Purwakarta. Kantor Statistik, 1987-1998. 

 Kegiatan pertanian di Purwakarta juga menghasilkan sayuran dan buah-

buahan yang dipasarkan. Sayuran yang dihasilkan adalah kacang-kacangan, 

terung, ketimun, kol, kentang, labu siam, bayam, kangkung, sawi, cabe, dan 

bawang daun. Buah-buahan terdiri atas pisang, pepaya, nenas, mangga, 

rambutan, dukuh, jambu, sawo, adpokat, dan jeruk. 

Tahun 1969 – 1975, produksi sayuran dan buah-buahan yang tercatat 

adalah sebagai berikut : 

Sayuran : kacang-kacangan 927 ton, terong 539 ton, ketimun 452 ton, 

cabe (lombok) 476 ton, dan bawang daun 99 ton. 
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Buah-buahan : pisang 7.974 ton, pepaya 764 ton, nenas 249 ton, mangga 150 

ton, rambutan 148 ton, dukuh 125 ton, jambu 82 ton, sawo 36 

ton, adpokat 21 ton, dan jeruk 12 ton. 

 Selain produksi tanaman tersebut, daerah Purwakarta juga merupakan 

produsen gula merah (gula aren), kopi, kelapa, kemiri, pala, dan kapuk. Tahun 

1973 – 1975 produksi yang diperoleh adalah 225 ton gula aren, 52,320 ton biji 

kopi kering, 25,50 ton kemiri, 6 ton pala, dan 10,50 ton kapuk.92) 

 Produksi tanaman juga dihasilkan dari sektor perkebunan. Peremajaan 

tanaman karet dan teh di areal perkebunan melalui proyek propinsi, pada 

gilirannya produksi tanaman tersebut meningkat. Misalnya, tahun 1970 – 1975, 

produksi karet pada kuartal I berjumlah 327.956 kilogram, pada kuartal II 

meningkat menjadi 367.896 kilogram. Pada kurun waktu tersebut produksi 

karet di Kabupaten Purwakarta berjumlah 1.275.331 kilogram. Sementara itu, 

areal hutan di Purwakarta menghasilkan kayu jati dan kayu rimba untuk bahan 

bangunan dan perabot rumah tangga.93) 

 Dalam bidang peternakan, Kabupaten Purwakarta menghasilkan 

berbagai jenis hewan ternak, baik untuk dipotong maupun dijual dalam 

keadaan hidup. Hewan dimaksud adalah sapi, kuda, kerbau, kambing, domba, 

ayam, dan itik. Antara tahun 1970 – 1976, jumlah hewan tenak di Purwakarta 

adalah : sapi 8.142 ekor, kuda, 364 ekor, kerbau 9.911 ekor, kambing 13.551 

ekor, domba 21.978 ekor, ayam, 183.406 ekor, dan itik 19.147 ekor.94) Potensi 

peternakan itu lah yang menjadi pertimbangan dilakukannya rehabilitasi pasar 

hewan di Purwakarta pada Pelita I. 
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 Keberadaan potensi hewan ternak itu, pada satu sisi menyebabkan di 

Purwakarta terdapat ribuan rumah potong sapi/kerbau dan kambing/domba 

milik pemerintah dan swasta. Pada sisi lain, peternakan itu menghasilkan susu 

sapi, telur (ayam dan itik), dan kulit (sapi, kerbau, kambing, dan domba).95) 

 Kabupaten Purwakarta juga memiliki potensi di sektor perikanan. 

Produksi ikan diperoleh dari : 

a) kolam (ratusan hektar) : ikan mas, tawes, tambak, nilem, dan lain-lain; 

b) sawah (ratusan hektar) : ikan mas; 

c) danau (ribuan hektar)  : ikan mas, tawes, gabus, sepat siam, lele, dan lain-

lain; 

d) sungai (ratusan kilometer.) : tawes, lele, jambal, dan lain-lain. 

Tahun 1974 – 1975 produksi ikan berjumlah 551 ton, hasil dari kolam 429,80 

ton, sawah 6,90 ton, danau 72,00 ton, dan sungai 42,30 ton.96) 

 Pada Pelita-Pelita berikutnya, produksi pertanian jumlahnya turun-naik, 

akibat situasi dan kondisi yang dihadapi. Namun demikian, produksi pertanian 

merupakan potensi yang menghidupkan kegiatan ekonomi perdagangan, 

khususnya di pasar, dan ekonomi keluarga petani. Secara garis besar, pelaku 

ekonomi perdagangan terbagi atas pedangan kecil dan pedagang menengah.97) 

Hal itu tercermin dari keadaan perdagangan di pasar, toko, dan warung. 

Kegiatan ekonomi perdagangan sudah tentu menyerap tanaga kerja dan 

melibatkan jasa transportasi. 

 Potensi lain yang turut mewarnai dinamika kehidupan ekonomi adalah 

industri. Secara garis besar, industri di Purwakarta terbagi atas industri kecil, 
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aneka industri, dan logam dasar. Selain untuk keperluan lokal/dalam negeri, 

industri dan perkebunan di Purwakarta juga menghasilkan bahan eksport, yaitu 

keramik, benang acrylic, staple rayon fibre, casmilon polyster, sodium 

sulphate, laminating buut jointed, sumpit, dan karet. Keberadaan industri 

tertentu ber-hubungan erat dengan usaha pertambangan/galian. Bahan tambang 

di Purwakarta terdiri atas tanah liat, atras, pasir, sirtu, dan batu (batu kali dan 

batu gunung).98) 

 Potensi-potensi ekonomi tersebut mendorong sejumlah penduduk 

menjadi pengusaha. Sejumlah pengusaha mendirikan perusahaan dalam bentuk 

CV (Commanditaire Vonootschaap), PT (Perseroan Terbatas), Fa (Firma), 

Koperasi, dan lain-lain.99) Keberadaan perusahaan besar dimungkinkan karena 

ditunjang oleh parasarana dan sarana transportasi yang memadai. 

 Ternyata kehidupan ekonomi di Indonesia tidak terus berkembang ke 

arah yang lebih baik, tetapi justru sebaliknya. Sudah menjadi pengetahuan 

umum, pada dekade terakhir pemerintahan Orde Baru, pertumbuhan ekonomi 

tidak diikuti oleh penegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Rezim Orde Baru hanya menyuburkan kelompok masyarakat tertentu. Korupsi 

cenderung merajalela di beberapa lembaga pemerintah. Akibatnya terjadi 

kesenjangan sosial ekonomi antara kelompok yang beruntung dengan 

kelompok yang kurang/tidak beruntung. 

Selain dalam bidang ekonomi, ketidakadilan terjadi pula dalam bidang 

hukum dan politik. Kondisi itu menimbulkan berbagai konflik. Sejak tahun 

1997 kondisi itu diperparah lagi dengan terjadinya krisis moneter. Akibatnya di 
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berbagai daerah, sejumlah penduduk jatuh miskin. Tahun 1997 di Kabupaten 

Purwakarta terdapat 3.184 anak dan 3.260 orang lanjut usia yang terlantar, 

1.602 orang wanita rawan sosial ekonomi, dan 3.398 keluarga tidak memiliki 

tempat tinggal yang layak.100) 

 
 

4.4.4.3  Pendidikan, Agama, dan Budaya 

 Untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), dilakukan 

upaya pembinaan dalam bidang pendidikan dan pembinaan mental masyarakat. 

Pada awal Pelita I, di Kabupaten Purwakarta, upaya pembinaan dalam bidang 

pendidikan dilakukan melalui : 

a) Pembinaan hubungan harmonis antara guru dengan murid dan orang tua 

murid. 

b) Peningkatan swadaya dalam pembangunan pendidikan. 

c) Pendemokrasian pendidikan yang dijalin antara pemerintah dengan 

orang tua murid dan masyarakat umumnya. 

d) Pendirian sekolah kejuruan yang pelaksanaannya tidak terlalu 

memberat-kan pemerintah daerah dan masyarakat. 

e) Pemanfaatan uang POM (Persatuan Orang tua Murid) secara 

terkoordinir dan seragam di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta. 

Upaya pembinaan mental dilakukan dengan cara : 

a) Menanamkan kesadaran umat beragama untuk saling menghargai per-

bedaan agama. 



 

���� �� � �� 	 �
 � �� ��� �

206

b) Mengadakan penyuluhan agama melalui kegiatan da’wah dan 

penerangan dengan cara lain, baik melalui media cetak maupun media 

elektronik (tv). Khusus dalam bidang agama Islam, penyuluhan agama 

dilaksanakan di tiap kecamatan. Tiap desa mendapat sumbangan kitab 

suci Al Quran. Para juru da’wah diberi penataran yang diarahkan pada 

pembangunan mental spiritual, untuk meningkatkan partisipasi umat 

dalam mensukseskan pembangunan.101) 

Upaya-upaya tersebut menyebabkan kehidupan masyarakat umumnya 

menunjukkan perbaikan. Hal itu antara lain tercermin dari keberadaan berbagai 

jenis dan tingkatan sekolah. 

Tabel 4 13 

JENIS SEKOLAH SERTA JUMLAH MURID DAN GURU 
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 1975 

SEKOLAH MURID G   U   R   U 
Tetap Tidak Tetap Jumlah 

 1. TK          887         30           2         32 
 2. S D     44.268    1.038         -    1.038 
 3. SMP       3.050         52         34         86 
 4. SMA          978         26         12         38 
 5. SMEP          380         17           1         18 
 6. SMEA          390           9           6         15 
 7. SKKP         276         11           3         14 
 8. ST         828         23           4         27 
 9. STM         646         11         13         24 
10. SPG         330         15           1         16 

 
Sumber : Biro Pusat Statistik, 1975. 

 Menurut data statistik Kabupaten Purwakarta, jenis sekolah kemudian 

bertambah dengan adanya dua buah SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) negeri 

dan swasta dan satu buah SMKK swasta. Tahun 1988, SDLB negeri memiliki 
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murid 63 orang dan guru 13 orang, SDLB swasta hanya memiliki murid 6 

orang dan guru 2 orang. SMKK memiliki murid 77 orang dan guru 14 

orang.102) 

 Data statistik menunjukkan, pada tahun 1980-an sampai dengan tahun 

1990-an, murid dan guru pada sekolah-sekolah di Purwakarta jumlahnya turun-

naik, tetapi terkesan kurang rasional 
*). Namun demikian, data pendidikan 

secara keseluruhan pada dasarnya cenderung mencerminkan perkembangan 

pendidikan secara umum. 

Selain pendidikan umum, terdapat pula pendidikan khusus bidang 

agama Islam, yaitu Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, PGA 4 tahun (negeri dan 

swasta), PGA 6 tahun (negeri dan swasta), dan pesantren. Tahun 1986 di 

Kabupaten Purwakarta terdapat 92 Ibtidaiyah, 14 Tsanawiyah, 4 Aliyah, dan 

59 pesantren. Waktu itu, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan pesantren terdapat di 

setiap kecamatan. Aliyah hanya terdapat di Kecamatan Purwakarta, Kecamatan 

Jatiluhur, dan Kecamatan Plered. 

Gambaran perkembangan ketiga sekolah agama yang disebut pertama 

adalah sebagai berikut. 

                                                
*) Tahun 1989 di SMP Negeri, jumlah murid bertambah 349 orang, tetapi jumlah guru 

berkurang 129 orang. Di SMP Swasta, jumlah murid berkurang 349 orang, tetapi jumlah guru 
justru bertambah 129 orang. Data pendidikan tidak dicatat secara konsisten setiap tahun oleh 
Kantor Statistik Kabupaten Purwakarta pada buku Kabupaten Purwakarta Dalam Angka. Data 
pendidikan pada tahun tertentu tercatat secara kacau, sehingga keakuratan data itu diragukan. 
Oleh karena itu, data tersebut terpaksa tidak dikutip. 
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Tabel 4.14 

KEADAAN IBTIDAIYAH, TSANAWIYAH, DAN ALIYAH 

DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 1989 - 1997 

Sekolah dan 
Unsurnya 1989 1992 1993 1994 1995 1997 

1. Ibtidaiyah :       
a. Sekolah 155 196 199 214 128 115 
b. Guru 538 709 707 752 484 480 
c. Murid 19.626 23.418 21.870 23.204 15.119 14.684 
2. Tsanawiyah :       
a. Sekolah 14 16 20 20 21 22 
b. Guru 203 202 284 301 335 365 
c. Murid 1.949 2.830 3.380 3.826 4.329 5.755 
3. Aliyah :       
a. Sekolah 4 8 10 9 9 9 
b. Guru 73 121 177 179 164 190 
c. Murid 421 908 1.259 1.378 1.546 1.705 

 
Sumber : Purwakarta. Kantor Statistik, 1990 – 1998. 
 

 Perkembangan tingkat pendidikan terjadi dengan berdirinya sekolah/ 

perguruan tinggi, yaitu STH (Sekolah Tinggi Hukum), PGSD (Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar), dan STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) E.Z. 

Muttaqien.103) 

Kehidupan agama di masyarakat tercermin dari keberadaan sejumlah 

tempat peribadatan dan pesantren. Tahun 1974/1975 tempat-tempat 

peribadatan di Kabupaten Purwakarta terdiri atas tempat peribadatan untuk 

pemeluk agama Islam dan agama Kristen, dengan rincian sebagai berikut : 

a) Islam : masjid 483 buah, langgar 1.891 buah, dan musholla 119 buah. 

b) Kristen : gereja Kristen 7 buah dan geraja Katholik 2 buah. 
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 Beberapa tahun berikutnya, jumlah sarana peribadatan mengalami per-

ubahan. 

Tabel 4.15 

SARANA PERIBADATAN DI KABUPATEN PURWAKARTA 

TAHUN 1986 – 1997 

Tahun Masjid*) Langgar*) Gereja 
Protestan Katholik 

1986 559 2.020 9 1 
1989 626 1.932 5 6 
1990 626 1.932 5 6 
1991 664 1.975 5 6 
1992 664 1.975        10 1 
1993 904 2.328 7 3 
1994 921 2.328 4 7 
1995 959 2.328 4 7 
1997 905 1.220 9 2 

*) Permanen dan semi permanen. 

Sumber : Purwakarta. Kantor Statistik, 1987, 1993-1998. 

 Sementara itu, di setiap kecamatan terdapat lebih dari satu pesantren. 

Kondisi itu terutama terjadi tahun 1990-an. 

Tabel 4.16 

PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN PURWAKARTA 

TAHUN 1990-AN 

Tahun Pondok Guru/Kiyai S a n t r I 
 Pesantren  Laki2 Perempuan Jumlah 

1990           79 198 4.316 2.637       6.953 
1991           95 227 3.602 2.421       6.023 
1992 114 114 ? ?       8.244 
1993 116 134 5.015 4.825       9.840 
1994 112 217 (?) 5.001 4.522       7.742 
1995 115 115 4.656 3.804       8.460 
1997 160 507 ? ?     11.377 

Sumber : Purwakarta. Kantor Statistik, 1994 – 1998. 
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 Kehidupan agama Islam juga ditunjukkan oleh peningkatan jumlah 

jemaah haji. Misalnya, tahun 1972/1973 jamaah haji berjumlah 120 orang. 

Kemudian meningkat menjadi 240 orang tahun 1973/1974) dan 326 orang 

tahun 1974/1975.104) Tahun 1990-an jumlah jemaah haji terus meningkat, 

sebagai berikut : 

- Tahun 1990 : 290 jamaah (145 laki-laki dan 145 perempuan) 

- Tahun 1991 : 470 jamaah (231 laki-laki dan 239 perempuan) 

- Tahun 1992 : 499 jamaah (240 laki-laki dan 259 perempuan) 

- Tahun 1993 : 625 jamaah (270 laki-laki dan 355 perempuan) 

- Tahun 1994 : 654 jamaah (309 laki-laki dan 345 perempuan) 

- Tahun 1995 : 852 jamaah ( 406 laki-laki dan 446 perempuan) 

- Tahun 1997 : 928 jamaah (439 laki-laki dan 489 perempuan).105) 

Dinamika kehidupan di Purwakarta diwarnai pula oleh acara hiburan 

bernuansa tradisional dan modern. Menurut data tahun 1988 di Purwakarta 

terdapat 5 kelompok jenis kesenian, yaitu : 

1) Seni Musik, mencakup Angklung, Arumba, Band, Beluk, Degung, Drum 

Band, Kasidahan, Kliningan, Orkes Gambus, Orkes Melayu, Rampak Sekar, 

dan Tembang Sunda. 

2) Seni Padalangan (Wayang Golek). 

3) Seni Tari, terdiri atas Tari Sunda dan Tari Bali. 

4) Seni Teater, terdiri atas Drama dan Sandiwara. 

5) Seni Tradisional, terdiri atas Buncis, Calung, Domyak, Gondang, Pencak 

Silat, Reog, Rudat, Tagoni, Tanji, Tutunggulan, dan Singa Depok. 
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Di Purwakarta juga terdapat tempat hiburan berupa 2 buah gedung 

bioskop.106) Sementara itu, keberadaan beberapa bangunan/tempat bersejarah, 

yaitu “Gedong Gede” (bekas gedung keresidenan), Pendopo, “Gedung 

Negara”, Masjid Agung, dan tempat-tempat rekreasi, seperti Situ Buleud, 

Waduk Jatiluhur, Situ Wanayasa serta tempat menarik lainnya, mendorong 

berlangsungnya kegiatan wisata. 

 Kegiatan wisata yang semula berkembang cukup baik, kemudian 

berubah cenderung menjadi lesu akibat situasi dan kondisi yang tidak kondusif. 

Seperti telah dikemukakan, pada dekade terakhir pemerintahan Orde Baru 

terjadi ketidakadilan dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi. Di berbagai 

lembaga pemerintah berlangsung praktek KKN (Kolusi, Korupsi, dan 

Nepotisme). Kehidupan ekonomi rakyat umumnya menjadi terpuruk. Kondisi 

itu diperparah lagi oleh krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997, dan 

pemerintah tidak mampu mengatasinya. Kondisi-kondisi tersebut merupakan 

faktor dominan yang mengakibatkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru, 

ditandai oleh pengunduran diri Suharto dari jabatannya sebagai presiden 

Republik Indonesia tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa itu terjadi ketika 

Kabupaten Purwakarta dipimpin oleh Bupati Drs. H. Bunyamin Dudih, S.H. 

yang memerintah selama dua kali masa jabatan (1993 – 2003). 
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BAB  V 

P E NUT U P 

 

5.1  Simpulan 

 Purwakarta sebagai nama tempat (pemukiman) mulai muncul dalam 

panggung sejarah pada awal dekade ketiga abad ke-19. Sejak kemunculannya, 

Purwakarta langsung eksis dengan kedudukan penting, karena Purwakarta 

didirikan sebagai pusat pemerintahan, yaitu ibukota baru Kabupaten Karawang. 

Hal itu berarti Purwakarta termasuk ke dalam kelompok kota tua di Jawa Barat. 

Purwakarta dibangun di lahan kosong daerah Sindangkasih. Dengan 

demikian, dapatlah dikatakan bahwa Sindangkasih adalah cikal-bakal 

Purwakarta. Oleh karena Purwakarta tetap eksis sampai sekarang, berarti 

Purwakarta memiliki perjalanan sejarah sangat panjang, mencakup masa 

penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. 

 Dalam perjalanan sejarahnya, Purwakarta selalu memiliki kedudukan 

penting dalam bidang pemerintahan, yaitu sebagai pusat-pusat pemerintahan 

kabupaten, afdeling, distrik (kewedanan), kecamatan, bahkan pernah menjadi 

pusat pemerintahan keresidenan. Hal itu dimungkinkan oleh letak geografi 

Purwakarta yang cukup strategis, baik bagi jalannya pemerintahan maupun 

bagi kehidupan sosial ekonomi. Kondisi itu ditunjang pula oleh potensi daerah 

Purwakarta, baik potensi alam maupun potensi hasil bumi dan hasil lain yang 

diusahakan oleh masyarakat. Hal-hal itu pula yang menjadi pertimbangan 

Pemerintah RI – atas dasar aspirasi masyarakat – pada pertengahan abad ke-20 
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menjadikan daerah Purwakarta sebagai sebuah kabupaten, lepas dari wilayah 

induknya (Karawang). 

 Letak geografi Purwakarta yang strategis, juga menyebabkan daerah itu 

memiliki kedudukan penting, baik dalam perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan dari rongrongan anasir asing, maupun dalam upaya mengisi 

kemerdekaan. Pada masa revolusi kemerdekaan, Purwakarta merupakan salah 

satu basis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kemerdekaannya. Dalam upaya mengisi kemerdekaan dan memajukan 

kehidupan bangsa dan negara, Purwakarta adalah salah satu daerah pilot 

proyek pembangunan nasional yang berlangsung hingga sekarang. 

 Untuk memahami hal-hal itulah, pentingnya Sejarah Purwakarta ditulis 

secara komprehensif, proporsional, dan berkesinambungan. Pemahaman akan 

eksistensi Purwakarta pada setiap zaman, penting artinya bagi pemerintah 

daerah dan masyarakat Purwakarta untuk memperkuat pemahaman akan jati 

diri dan pemahaman akan makna warisan sejarah, baik berupa pengalaman 

maupun berupa situs dan benda-benda peninggalan sejarah. 

 

5.2  Rekomendasi 

 Penulisan Sejarah Purwakarta yang dituangkan dalam buku ini 

menyangkut beberapa hal yang perlu direkomendasikan. 

a) Mengenai Hari Jadi Purwakarta. 

Pemilihan hari jadi Purwakarta harus benar-benar berdasarkan 

pertimbangan seksama dan sikap objektif, yaitu memilih tanggal dari fakta 
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sejarah yang kuat (hard fact). Dengan cara demikian, maka pemilihan hari 

jadi itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pencarian dan 

penentuan hari jadi kota atau kabupaten yang berdiri di masa lampau, 

merupakan objek studi sejarah yang menuntut sikap objektif. Dalam 

menetukan hari jadi Purwakarta, perlu dibedakan antara Hari Jadi Kota 

Purwakarta dengan Hari Jadi Kabupaten Purwakarta, karena memang 

berbeda, seperti ditunjukkan oleh fakta sejarah-nya. Dalam hal ini, tanggal 

20 Juli 1831 sangat tepat untuk dipilih sebagai Hari Jadi Kota 

Purwakarta, karena pada tanggal itulah ibukota baru Kabupaten Karawang 

diresmikan dengan nama Purwakarta. 

b) Revisi buku sebelum disosialisakikan. 

Uraian Sejarah Purwakarta dalam tulisan ini masih memiliki kekurangan 

atau kelemahan. Dalam aspek tertentu dan waktu tertentu, masih ada hal-hal 

yang belum terungkap secara jelas, karena keterbatasan data yang diperoleh. 

Hal itu disebabkan oleh waktu penelitian sumber yang relatif pendek, 

sehingga pencarian sumber tidak tuntas. Oleh karena itu, sebelum buku ini 

diterbitkan dan disosialisasikan, perlu direvisi terlebih dahulu. Apabila 

tulisn ini disosialisasikan sebelum direvisi, sangat mungkin timbulnya kritik 

yang tidak konstruktif. Revisi, bahkan penulisa ulang suatu karya ilmiah, 

bukan hal yang tabu, tetapi hal itu merupakan tanggungjawab ilmiah, 

sekaligus tanggungjawab moral. 
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c) Pendokumentasian Sumber. 

Dari pengalaman mencari sumber untuk bahan menulis Sejarah Purwakarta 

(tulisan ini), diketahui bahwa di tempat-tempat penyimpanan sumber (per-

pustakaan, lembaga arsip, dan sebagainya) yang dijadikan tempat penelitian 

oleh wakil Tim Penelusuran Sejarah Purwakarta, ternyata sumber-sumber 

yang memuat data sejarah Purwakarta, khususnya sumber-sumber 

kontemporer, jumlah dan jenisnya sangat sedikit. Oleh karena itu, sumber-

sumber tertulis/dokumen yang memuat data penting tentang Purwakarta, 

yang terdapat di setiap instansi pemerintah, dan lembaga swasta, bahkan 

perorangan, khususnya yang berada di daerah Purwakarta, sebaiknya 

diserahkan ke perpustakaan yang dikelola secara profesional. 

d) Penelitian “Sejarah Lisan”. 

Sehubungan dengan masalah tersebut pada butir b) dan c), Seksi Sejarah 

dan Nilai-nilai Tradisional Kabupaten Purwakarta, sebaiknya melakukan 

penelitian “sejarah lisan”. Beberapa orang (tokoh) yang benar-benar dapat 

dijadikan nara sumber, diminta untuk menceriterakan pengalaman atau 

pengetahuan masing-masing tentang peristiwa-peristiwa penting mengenai 

aspek tertentu pada periode tertentu. Kegiatan itu dilakukan dengan cara 

wawancara (interview) yang direkam, atau nara sumber dimohon 

menuangkan pengalaman atau pengetahuannya dalam bentuk tulisan. 

Informasi dari nara sumber itu memiliki arti penting untuk melengkapi 

sejarah Purwakarta. 
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e) Penulisan Sejarah Purwakarta per aspek 

Untuk melengkapi sejarah Purwakarta yang tertuang dalam buku ini, 

sebaiknya disusun pula Sejarah Purwakarta per aspek (pemerintahan, 

perjuangan, ekonomi, pendidikan, agama, kesenian, dan lain-lain). 

f) Relevansi Aspek kesejarahan dengan Aspek lain dan Pelestarian BCB. 

Dalam program pengembangan pariwisata, tidaklah berlebihan apabila 

aspek kesejarahan yang relevan dengan kehidupan pariwisata, turut pula di-

perhatikan, karena sebagian objek wisata di Purwakarta adalah juga objek 

sejarah. Sehubungan dengan hal itu, sungguh bijaksana apabila bangunan-

bangunan dan tempat-tempat bersejarah di Purwakarta, dilestarikan dan 

dipelihara, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB). Apabila belum dilakukan, 

sebaiknya bangunan-bangunan dan tempat-tempat bersejarah itu 

diinventarisir secara tertulis, disertai keterangan ringkas mengenai nilai 

sejarah dan nilai estetis/arsitektur (bagi bangunan). Dokumentasi itu penting 

artinya sebagai bahan acuan dalam menentukan kebijakan pelestarian BCB. 

g) Pemakaian nama-nama tokoh penting dalam Sejarah Purwakarta menjadi 

nama jalan atau tempat, sebaiknya disesuaikan dengan konteks sejarahnya. 

Hal itu erat hubungannya dan penting artinya bagi kepariwisataan. 

Sehubungan dengan hal itu, mohon dipertimbangkan perubahan nama 

Plered (tempat) menjadi Palered, sesuai dengan asal kata itu, yakni 

Paleredan. 
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h) Sejarah tradisional Purwakarta banyak memuat cerita berupa legenda atau 

mitos yang umumnya menyangkut nama tempat. Ada baiknya apabila Seksi 

Sejarah dan Nilai-nilai Tradisonal merekam (meneliti) cerita-cerita itu, 

termasuk toponimi (asal-usul nama tempat), kemudian dikemas secara 

tertulis dalam bentuk booklet sebagai bahan “konsumsi” wisatawan. 
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Lampiran 1 

BESLUIT 20 JULY 1831 NO. 2 

Perubahan nama Sindangkasih menjadi Purwakarta 
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Lampiran 2 

DAFTAR BUPATI KABUPATEN KARAWANG 

TAHUN 1633 - 1950 

 
 
Periode Karawang (1633 – 1821) 

No. Nama dan Keterangan Masa 
Jabatan 

  1. R.A.A. Singaperbangsa 1633 - 1679 
 Nama semula adalah Raden Adipati Kertabumi (IV?), bupati 

Galuh, putera Adipati Panatayuda. Ia diangkat oleh Sultan 
Agung raja Mataram menjadi bupati di Krawang dan merintis 
pendirian kota Karawang. Setelah meninggal, ia dimakamkan di 
Manggung daerah Ciaparage-Kalidaun. Oleh karena itu ia 
dijuluki “Dalem Ciparage-Kalidaun” atau “Eyang Manggung”. 

 

  2. R.A.A. Panatayuda I 1679 - 1721 
 Nama semula adalah Raden Anom Wirasuta, putera bupati 

nomor 1. Ia melanjutkan pembangunan kota Krawang. Pada 
masa pemerintahannya, ibukota kabupaten dipindahkan dari 
Udugudug ke kota Karawang. 

 

  3. R.A.A. Panatayuda II 1721 - 1732 
 Nama semula adalah Raden Jayanagara, putera bupati nomor 2. 

Setelah meninggal ia dimakamkan di Waru Tengah. Oleh karena 
itu ia kemudian dikenal sebagai “Panembahan Waru Tengah”. 

 

  4. R.A.A. Panatayuda III 1732 - 1752 
 Nama semula adalah Raden Singanegara alias Raden 

Martanegara, putera bupati nomor 3. Ia kemudian dikenal 
dengan julukan “Panembahan Waru Ilir”, karena dimakamkan di 
daerah Waru Ilir. 

 

  5. R.A.A. Panatayuda IV 1752 - 1786 
 Nama semula adalah Raden Muhammad Soleh alias Raden 

Muhammad Zainal Abidin, putera bupati nomor 4. Ia juga 
mendapat julukan “Dalem Balon” atau “Dalem Sorambi”. 

 

  6. R.A.A. Panatayuda V 1786 - 1809 
 Nama semula adalah Raden Singasari, putera bupati nomor 3. 

Setelah menjadi bupati, selain bergelar R.A.A. Panatayuda (V), 
ia juga mendapat beberapa julukan, antara lain “Panembahan 
Singasari” dan “Kiyai Sepuh”. 

 

  7. R.A. Suraiadilaga II 1811 - 1813 
 Ia adalah putera Bupati Sumedang R.A. Suriadilaga. Tahun 1813 

ia dimutasikan menjadi Bupati Sukapura. Setelah meninggal ia 
dimakamkan di Talun (Sumedang), sehingga ia dijuluki “Dalem 
Talun”. 

 

  8. R.A. Sastradipura 1813 - 1820 
 Ia adalah putera Bupati R.A.A. Panatayuda IV. Sebelum 

menjadi bupati, ia menjabat sebagai demang dan kepala cutak di 
Karawang. 
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Periode Wanayasa (1821 – 1830) 

No. Nama dan Keterangan Masa 
Jabatan 

  9. R.A.A. Surianata 1821 – 1828 
 Ia berasal dari Bogor, kemudian menjadi menantu Bupati R.A. 

Sastradipura. Pada awal masa pemerintahannya, ia memindah-
kan ibukota kabupaten dari Karawang ke Wanayasa. Ia dikenal 
pula dengan julukan “Dalem Santri” dan dimakamkan di tempat 
yang kemudian menjadi Situ Wanayasa. 

 

10. R.A.A. Suriawinata 1829 – 1830 
 Ia berasal dari Bogor, adik R.A.A. Surianata, masih keturunan 

Bupati Cianjur R.A. Wiratanudatar (Dalem Cikundul). Ia sangat 
taat menjalankan ajaran Islam dan selalu membaca sholawat. 
Oleh karena itu ia dijuluki “Dalem Sholawat”. Tahun 1830 ia 
memindahkan ibukota kabupaten dari Wanayasa ke Sindang-
kasih. Sebagai pusat pemerintahan kabupaten, nama Sindang-
kasih diubah menjadi Purwakarta tahun 1831. 

 

 
 
 
Periode Purwakarta I (1830 – 1948) 

No. Nama dan Keterangan Masa 
Jabatan 

10. R.A.A. Suriawinata (“Dalem Sholawat”) 1830 – 1849 
 Ia adalah perintis pembangunan kota Purwakarta.  
11. R.T. Sastranagara 1849 – 1854 
 Nama semula adalah Raden Muhammad Enoch, paman R.A.A. 

Suriawinata. Bupati R.T. Sastranagara dimakamkan di belakang 
Masid Agung Purwakarta. 

 

12. R.T.A. Sastradiningrat I 1854 – 1863 
 Nama semula adalah Raden Sumanegara alias Ujang Ayim. Ia 

keturunan Galuh, yaitu putra Bupati R.A. Sastradipura atau cucu 
R.A.A. Panatayuda IV. Sebelum menjadi bupati, ia menjabat 
sebagai patih. Pertengahan abad ke-19, pendopo dan Masjid 
Agung Purwakarta direnovasi, alun-alun diperluas. 

 

13. R.T.A. Sastradiningrat II 1863 – 1886 
 Nama semula adalah Aoun Muhammad Hasan alias Raden 

Adikusuma, putera bupati nomor 12. Ia adalah mantan Onder 
Collecteur Karawang. Di bawah kepemimpinannya, Karawang 
mengalami kemajuan, khususnya dalam bidang pertanian. Atas 
jasanya, ia mendapat tanda penghargaan dari pemerintah 
kolonial berupa bintang Ridder in de Orde van den Neder-
landschen Leeuw, sehingga ia dijuluki “Dalem Bintang”. 

 

14. R.T.A. Sastradiningrat III 1886 – 1911 
 Nama semula adalah Apun Harun alias Raden Suriakusuma, 

putera bupati nomor 13. 
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15. R.T.A. Gandanegara 1911 – 1925 
 Nama semula adalah Apun Ahyar, adik Apun Harun (R.T.A. 

Sastradiningrat III). Sebelum menjadi bupati, ia memangku 
beberapa jabatan, antara lain Sekretaris Wedana Sindangkasih 
(1886), Hoofddjaksa Purwakarta (1889), Asisten Wedana 
Darangdan (1900), Asisten Wedana Plered (1901), Wedana 
Bogor (1908), dan Wedana Subang (1910). Ia adalah bupati 
terakhir keturunan Singaperbangsa. Ia dimakamkan di belakang 
Masjid Agung Purwakarta. 

 

16. R.A.A. Suriamiharja 1925 – 1942 
 Dilahirkan di Mangunreja, Tasikmalaya (1881). Pendidikan : 

Sekolah Rendah di Bogor, Hoofdenschool (1900) dan Op-
leidingschool (1902) di Bandung, Landbouwschool di Bogor, 
dan Bestuurschool di Batavia (1914-1916). 
Jabatan sebelum menjadi bupati antara lain : Sekretaris Asisten 
Residen di Cianjur (1903), Sekretaris Jaksa di Cianjur (1904), 
Mantri Pertanian di Pakis, Magelang (1905), Mantri Polisi di 
Padalarang/Kota Bandung (1907), Mantri di Kabupaten 
Bandung (1908), Asisten Wedana Cipaganti, Bandung (1909-
1912), Jaksa di Sukabumi (1912-1914), Wedana Pagelaran, 
Cianjur (1916), Wedana Pacet, Cianjur (1917-1924), Patih di 
Tasikmalaya (1924) dan Bandung (1925). Atas prestasinya 
dalam jabatan bupati, ia memperoleh payung kebesaran tingkat 
tinggi yang disebut “Songsong Kuning”. 

 

17. R.T. Pandu Suriadiningrat 1942 – 1945 
 Bupati (Kenco) Karawang masa pendudukan Jepang.  

 
 
 
Periode Subang (1948 – 1950) 

No. Nama dan Keterangan Masa 
Jabatan 

18. R.T. Juwarsa 1945 – 1948 
 Bupati pertama Kabupaten Karawang setelah Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. Ia juga Ketua Parlemen Negara 
Pasundan. Waktu itu pusat pemerintah Kabupaten Karawang 
mengungsi ke Subang. 

 

19. Danta Ganda Wikrama 1947 – 1948 
 Bupati RI Pemerintahan Darurat Karawang Timur  
20. R. Ateng Surapraja 1948 – 1949 
 Bupati Recomba  
21. R. Sunarya Ronggowaluyo  1948 – 1950 
 Bupati RI  
22. R.M. Hasan Suria Sacakusumah 1949 – 1950 
 Bupati masa Negara Pasundan/RIS  
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Lampiran 3 

DAFTAR BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA 

TAHUN 1950 – 2003 
 
Periode Subang (1950 – 1968) 
 

No. Nama dan Keterangan Masa 
Jabatan 

  1. R.P. Suyono Hadipranoto 1950 – 1958 
 Bupati pertama Kabupaten Purwakarta (UU No. 14 Tahun 

1950), berkedudukan di Subang. 
 

  2. M. Tanu Gandawijaya 1958 – 1959 
 Ia adalah bupati dalam arti kepala daerah, pilihan DPRD.  
  3. Tb. Moh. Hasan Sutawinangun 1959 – 1966 

  4. R.H. Acu Syamsudin, Letkol. 1967 – 1968 
 Ia kemudian menjadi bupati di Kabupaten Subang.  

 
 
 
Periode Purwakarta (1968 – 2003) 

No. Nama dan Keterangan Masa 
Jabatan 

  5. R.H. Sunaryo Ronggowaluyo 1968 – 1969 
 Pelantikannya bersamaan dengan peresmian pembentukan 

Kabupaten Purwakarta baru, ibukota Purwakarta. 
 

  6. R. Muchtar, Kol. Inf. 1969 – 1979 

  7. R.H.A. Abubakar, Kol. Inf. 1979 – 1980 
 Pejabat Bupati merangkap Residen Wilayah IV  
  8. Drs. Mukdas Dasuki, Letkol AU 1980 – 1982 

  9. R.H.A. Abubakar, Kol. Purn. 1982 – 1983 
 Pejabat Bupati merangkap Pembantu Gubernur Wilayah IV/Ka. 

Itwil Propinsi. 
 

10. Drs. H. M. Sudarna T.M., S.H. 1983 – 1993 
 Dua kali masa jabatan (dua periode).  
11. Drs. H. Bunyamin Dudih, S.H. 1993 – 2003 
 Dua kali masa jabatan (dua periode).  
12. Drs. H. Tb. Lily Hambali Hasan 2003 – sek. 
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Tabel 4.10 
PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN PURWAKARTA 

TAHUN 1987 - 1997 
 

Kecamatan 
1987 1988 1989 1993 1994 1995 1997 

L P L P L P L P L P L P L P 

 1.Purwakarta 60.405 62.536 60.352 62.708 60.766 62.546 74.429 73.254 74.506 73.599 74.844 73.910 81.942 82.315 

 2. Jatiluhur 18.733 19.593 18.739 19.588 19.131 19.761 21.329 21.751 21.365 21.837 21.244 22.043 21.641 21.996 

 3. Campaka 31.702 31.851 31.713 31.938 31.969 32.444 35.085 34.981 35.291 35.274 35.398 35.637 39.525 40.087 

 4. Plered 38.279 40.889 38.483 40.611 30.773 32.202 23.824 23.697 23.939 23.823 24.094 23.960 27.119 27.022 

 5. Darangdan 20.568 22.118 20.735 22.143 20.823 21.955 23.697 23.474 23.832 23.617 24.085 23.879 27.222 26.830 

 6. Wanayasa 21.663 21.746 21.837 21.701 21.926 21.784 24.727 23.995 24.839 24.266 24.648 24.580 26.237 25.468 

 7. Pasawahan 21.792 22.351 22.466 22.635 22.703 22.424 24.998 24.385 25.228 24.625 25.461 24.898 27.663 27.582 

 8. Tegalwaru 13.120 13.680 13.537 13.626 13.612 14.165 16.470 16.096 16.524 16.457 16.646 16.299 17.043 16.666 

 9. Bojong 15.552 15.796 15.573 15.791 15.572 15.869 16.886 16.298 16.907 16.347 16.943 16.374 17.101 16.534 

10. Maniis x x x x 9.283 9.452 10.281 10.610 10.305 10.603 10.347 10.606 10.517 10.794 

11. Sukatani x x x x x x 16.354 15.975 16.375 16.150 16.127 17.777 17.254 18.952 

JUMLAH 
241.816 250.560 243.435 250.741 246.558 252.602 288.080 289.516 289.111 286.298 289.837 289.963 313.264 314.246 

492.376 494.176 499.160 572.596 575.409 579.800 627.510 

 
Sumber : Purwakarta. Kantor Statistik, 1987-1989, 1993-1997. 
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Tabel  2.2 
SUNGAI DI KABUPATEN PURWAKARTA  

Induk Sungai 
(orde I di DAS) 

(orde 2 di DAS) Panjang 
(km) 

Lebar 
(m) 

Debit 
(m3/Detik) 

Cilamaya  62 30 366 
 Ciracas 

Cijambe 
Cigarunggang 
Cijengkol 
Cisaranangsa 
Cisaat 
Cirawa 
Cibongas 
Cilandeuh 
Cipatapan 
Ciparung 
Cisaat 
Cilandak 
Ciherang-ningali 

2 
2 
5 
8 
2 

4,5 
5 
3 
3 
2 
3 
4 
12 
53 

8 
3 
6 
9 
3 
6 
7 
3 
3 
6 
5 
6 
8 
25 

48 
3 
12 
24 
3 
15 
24 
4,5 
4 
9 

7,5 
12 
32 

130 
Cikao  45 40 - 
 Cigintung 

Ciburungnyandung 
Cipanyaitan 
Cipamalayan 
Cigadung 
Cihanyir 
Cikembang 
Ciseuseupan 
Cicadas 
Cipeureun 
Cigajah 
Cisitu 
Cibingbin 
Ciherangharus 
Cigorogoy 
Cikalapaliung 
Cicelebong 
Ciledug 
Citajur 
Cimun jul 
Cilempahan 
Cikembang 
Cigalugur 
Cipaisan 
Cinangka 

3 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 

1,5 
5 
2 
17 
35 
3 
2 

2,5 
2,5 
2,5 
4 
5 
6 

2,5 
2,5 
4 

4 
4 
4 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
5 
30 
30 
3 
2 

2,5 
2,5 
2,5 
4 
5 
6 

2,5 
2,5 
4 

6 
4 
4 
6 

7,5 
4 
4 
4 
6 
4 
18 
5 
90 

210 
4,5 
3 
3 
3 
3 
10 

12,5 
21 
4 
3 
10 

Cilangkap  16 4 16 
 Cioray 

Cijalu 
16 
4 

4 
3 

8 
3 

Ciampel  14 4 22 
 Cikapuk 

Sumurbeunying 
Cilabuh 
Ciwaru 
Cikantong 

2 
3 
2 
3 
3 

3 
3 
2 
3 
3 

4 
4,5 
2 

4,5 
4,5 

Sumber : Basis Data Lingkungan Hidup Daerah Kab.Purwakarta, 2002. 
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Tabel  2.1 

SEBARAN JENIS TANAH DI KABUPATEN PURWAKARTA - TAHUN 2002 

No Jenis Tanah Luas (Ha) (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Podsolik kuning 

Latosol coklat kemerahan 

Kompleks podsolik kuning kemerahan dan regosol 

Asosiasi latosol merah kekuningan dan latosol 

Asosialsi andosol coklat dan regosol 

Asosiasi regosol kelabu, regosol coklat kekelabuan dan latosol 

Aluvial kelabu 

Asosiasi latosol merah kekuningan dengan latosol coklat kemerahan 

Asosiasi latosol merah, latosol coklat kemarahan dan latosol air tanah 

Asosiasi podsolik kuning dan hidromorf kelabu 

Asosiasi grumosol kelabukekuningan, regosol dan mediteran kuning 

Latosol coklat 

Waduk 

2007.13 

14328.88 

3188.87 

9707.35 

2704.75 

1160.40 

2011.00 

12284.54 

13470.96 

888.32 

4508.93 

22293.79 

8617.08 

2.07 

14.75 

3.28 

9.99 

2.78 

1.19 

2.07 

12.64 

13.86 

0.91 

4.64 

22.94 

8.87 

 Jumlah 97172.00 100.00 

 

           Sumber : Basis Data Lingkungan Hidup Daerah Kab.Purwakarta, 2002. 
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Tabel  2.1 

SEBARAN JENIS TANAH DI KABUPATEN PURWAKARTA - TAHUN 2002 
 
 

No. Jenis Tanah Luas (Ha) % 
 Podsolik kuning 2007.13 2.07 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 



Tabel 2.2 

TATA GUNA LAHAN 

No Uraian Luas (Ha) % 
1. Tanah sawah : 

� Pengairan 
� Pengairan setengah teknis 
� Pengairan sederhana 

Sawah tadah hujan 

5.670,00 
6.267,00 
2.015,00 
3.011,00 

5,83 
6,45 
2,07 
3,11 

 
2. Tanah Hutan 

� Hutan Lindung 
� Hutan Produksi  

 
1.513,68 

16.949,00 

 
1,56 

17,44 
3. Tanah Perkebunan 

� Perkebunan Besar (PTP) 
Perkebunan Rakyat 

 
3.282,17 

15.912,17 

 
3,38 

16,37 
4. Tegalan 7,012,45 7,23 

5. Pemukiman 26.027,53 26.78 

6. Waduk 9.512,00 9,78 

 Luas Kabupaten Purwakarta 97.172,00 100,00 
 

Sumber : Bapeda Kabupaten Purwakarta,  

 



Contoh 
 
 

JANGKA WAKTU PENELITIAN DAN JADWAL KEGIATAN 
 

URAIAN 
B     U     L     A     N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Persiapan                                                 

2. Pencarian sumber                                                 

3. Pengolahan sumber/Seleksi data                                                 

4. Penulisan draft pendahuluan                                                 

5. Seminar                                                 

6. Revisi draft                                                 

7. Pengetikan laporan akhir                                                 

8. Penggandaan laporan                                                 

9. Penyerahan laporan                                                 
 
 
Jangka waktu penelitian mencakup 12 bulan, antara bulan ……………………. - …………………….. 2003 



JANGKA WAKTU PENELITIAN DAN JADWAL KEGIATAN 
 

                         

 JULI AGUST SEPT OKT NOV DES 

1. Persiapan                         

2. Pencarian sumber                         

3. Pengolahan sumber/Seleksi data                         

4. Penulisan draft pendahuluan                         

5. Seminar                         

6. Revisi draft                         

7. Pengetikan laporan akhir                         

8. Penyerahan laporan                         
 
 
Jangka waktu penelitian mencakup 12 bulan, antara bulan ……………………. - …………………….. 2003 
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JANGKA WAKTU PENELITIAN DAN JADWAL KEGIATAN 

(JULI – DESEMBER 2003) 

 

KEGIATAN 
W A K T U   K E G I A T A N 

JULI AGUST. SEPT. OKT. NOV. DES. 

1. Persiapan                         

2. Pencarian sumber                         

3. Pengolahan sumber/seleksi data                         

4. Penulisan draft laporan                         

5. Seminar                         

6. Revisi draft                         

7. Penulisan laporan akhir                         

8. Penggandaan & Penyerahan laporan                         
 


