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SARI 

Hidayah, Ismi Nur. 2019. Perjalanan Rehabilitasi Centrum Pertama Indonesia 

sebagai Pemrakarsa Surakarta Menjadi Kota Pusat Rehabilitasi Disabilitas 

(Studi Dampak Positif Perang Pasca Kemerdekaan) Tahun 1951-1971. Skripsi. 

Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing  

Andy Suryadi, S.Pd, M.Pd. 

Kata Kunci : Rehabilitasi Centrum, Penderita Cacat, Surakarta 

Masa perang pasca kemerdekaan adalah saat dimana kekacauan terjadi di 

berbagai daerah di Indonesia. Banyak korban berjatuhan, dari yang terluka hingga 

yang kehilangan nyawanya. Meski demikian, peristiwa perang pasca kemerdekaan 

telah menjadi salah satu faktor pendorong berdirinya Rehabilitasi Centrum bagi 

penderita cacat yang pertama di Indonesia yang dirintis oleh dokter Soeharso. 

Sebelum adanya Rehabilitasi Centrum bantuan yang diterima oleh penderita cacat 

sama dengan orang biasa yang terluka. Padahal di sisi lain penderita cacat 

memiliki permasalahn yang lebih kompleks dan jenis bantuan yang berbeda. 

Adanya Rehabilitasi Centrum memberikan harapan hidup baru bagi para penderita 

cacat. Tidak hanya memberikan pertolongan secara medis, Rehabilitasi Centrum 

juga berusaha memberikan pertolongan pada sisi-sisi lainnya, dengan harapan 

para penderita cacat dapat kembali hidup normal di tengah-tengah masyarakat. 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain (1) Untuk menjelaskan latar belakang 

dirintis dan didirikannya Rehabilitasi Centrum pertama Indonesia yang berlokasi 

di Surakarta, (2) Untuk menerangkan perkembangan Rehabilitasi Centrum pada 

tahun 1951-1971, (3) Untuk mendeskripsikan peran Rehabilitasi Centrum pada 

tahun 1951-1971. 

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian sejarah, 

yaitu (1) Heuristik, (2) kritik sumber, (3) interpretasi, dan (4) historiografi. Dalam 

pengumpulan data, peneliti menggunakan arsip sebagai sumber utamanya 

didukung sumber-sumber pustaka lain yang berkaitan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dirintisnya 

Rehabilitasi Centrum terjadi atas inisiatif dokter Soeharso berdasarkan 

pengalamannya selama terjadinya perang pasca kemerdekaan. Dimulai dengan 

membuat prothese (bagian tubuh buatan atau palsu) secara otodidak untuk 

menolong para pejuang yang menderita cacat. Hingga kemudian dengan bantuan 

dari berbagai pihak, diresmikanlah Rehabilitasi Centrum pada tahun 1951 di 

Surakarta. Setelah diresmikan, tidak semua berjalan dengan mudah. Perjuangan 

dan pengorbanan masih berlanjut untuk menjalankan Rehabilitasi Centrum. 

Selama kurun waktu 1951-1971, keberadaan Rehabilitasi Centrum telah 

memberikan perannya terhadap berbagai bidang. Diantaranya berperan dalam 

perkembangan ilmu kesehatan, aktif memberi bantuan sosial, membawa Surakarta 

menjadi kota ramah disabilitas, membawa nama baik Indonesia di kancah 

internasional, dan peran-peran lainnya.  
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ABSTRACT 

Hidayah, Ismi Nur. 2019. Indonesia's First Rehabilitasi Centrum Trip as 

Initiator Surakarta Becomes a City of Disability Rehabilitation Centers (Positive 

Impact Study of The Independence War) in 1951-1971. Final Project. Department 

of History. Faculty of Social Science. Universitas Negeri Semarang. Supervisor  

Andy Suryadi, S.Pd, M.Pd. 

Keywords: Rehabilitasi Centrum, Handicapped, Surakarta 

The period of independence war is a time when chaos occurs in various 

regions in Indonesia. Many victims fell, from the injured to those who lost their 

lives. However, the incident of the independence war has been one of the driving 

factors for the founding of the first Rehabilitasi Centrum for disabled people in 

Indonesia that pioneered by doctor Soeharso. Before there is Rehabilitasi 

Centrum, the assistance for disabilities people was the same as ordinary people 

who were injured. Even though on the other hand people with disabilities have 

more complex problems and different types of assistance they needed. The 

existence of Rehabilitasi Centrum provides new life expectancy for people with 

disabilities. Not only providing medical help, Rehabilitasi Centrum also tried to 

provide help to other sides, with the hope that people with disabilities could return 

to normal life in the midst of society. The purpose of this research is: (1) To 

explain the background initiated and the establishment of the first Indonesian 

Rehabilitasi Centrum located in Surakarta, (2) To explain the development of 

Rehabilitasi Centrum in 1951-1971, (3) To described the role of Rehabilitasi 

Centrum in 1951-1971. 

The research method that used was historical research method, namely (1) 

Heuristics, (2) source critic, (3) interpretation, and (4) historiography. In 

collecting data, researcher use archives as the main source, supported by other 

related library resources. 

The results of the research can be concluded that the initiation of Centrum 

Rehabilitation occurred by doctor Soeharso initiative based on his experience 

during the independence war. It starts with making prothese (artificial or fake 

body parts) by relying on self-taught to help disabled fighters. Until then with the 

help from various parties, Rehabilitation Centrum was inaugurated in 1951 in 

Surakarta. After it was inaugurated, not everything went easily. The struggle and 

sacrifice still continues to carry out the Rehabilitation of Centrum. During the 

period 1951-1971, the existence of Rehabilitasi Centrum had given its role to 

various fields. Among them are playing a role in the development of health 

sciences, actively providing social assistance, bringing Surakarta into a disability-

friendly city, bringing Indonesia's good name to the international arena, and other 

roles. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti bahwa bangsa 

Indonesia sudah terlepas dari penjajahan. Pihak Belanda yang kembali 

mendatangi Indonesia dengan membonceng pada Sekutu untuk meneruskan 

penjajahannya, telah memaksa bangsa Indonesia bergelut demi mempertahankan 

kemerdekaan dalam decade perang pasca kemerdekaan. Peperangan dan konflik 

pun terjadi di berbagai daerah. Satu hal yang tidak dapat dihindarkan akibat 

adanya peperangan adalah berjatuhannya para korban. Banyak para pejuang yang 

terluka atau bahkan kehilangan nyawanya dalam peperangan untuk 

mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh bangsa 

Indonesia. 

Seperti sudah menjadi rahasia umum, sepanjang perjalanan sejarah 

manusia, konflik merupakan satu hal yang tidak lagi terasa asing. Kerap kali 

konflik pun berujung pada peperangan. Dimana perang menjadi salah satu cara 

untuk menyelesaikan konflik diantara kedua belah pihak. Perang identik dengan 

pembunuhan besar-besaran diantara para pihak yang sedang berkonflik. Karena 

itu lah, dapat dikatakan perang selalu menimbulkan korban jiwa. Perang juga 

1 
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merupakan perwujudan dari naluri manusia untuk mempertahankan dirinya dalam 

eksistensi kehidupannya
1
. 

Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang penuh kekerasan dan 

permusuhan antar pihak yang berperang. Dalam sejarahnya konflik bersenjata 

tidak hanya dilakukan dengan cara adil, konflik pun kerap kali mendatangkan 

kekejaman. Dapat dipastikan bahwa jatuhnya korban tidak dapat dihindari dalam 

suatu konflik bersenjata. Korban dapat berasal dari tentara yang ikut berperang, 

ataupun pihak lain yang berada dalam lokasi konflik
2
. 

Mengingat kekacauan yang ditimbulkan dalam peperangan, posisi tim 

kesehatan sangatlah dibutuhkan di setiap terjadinya konflik dan peperangan untuk 

menolong serta merawat para korban perang. Terkait kebutuhan medis dalam 

konflik atau peperangan, hal itu sudah mulai digagas sejak diadakannya Konvensi 

Jenewa pada tahun 1864. Yang mana di dalamnya termasuk mengatur posisi 

kebutuhan medis dalam situasi peperangan.  

Untuk pertama kalinya melalui Konvensi Jenewa pada tahun 1864 

ditetapkan peraturan untuk melindungi pihak-pihak yang memang membutuhkan 

perlindungan selama peperangan atau di dalam area konflik. Hasil Konvensi 

tersebut menegaskan beberapa hal, diantaranya bahwa Rumah Sakit, tenaga 

medis, ambulans dan personil lainnya yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan 

harus dilindungi dan diakui sebagai pihak netral dalam suatu konflik besenjata. 

                                                 
1
 Andika Esra Awoah. “Perlindungan Terhadap Korban Perang dalam Perspektif

Konverensi-konverensi Internasional tentang Hukum Humaniter dan HAM”. Lex Crimen. Vol. V / 

No. 7 / Sep / 2016. (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2016). Halaman 141 

2
 Rubby Ellryz. “Perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata menurut

Hukum Humaniter”. Lex et Societatis. Vol. V / No. 2 / Mar-Apr / 2017. (Manado: Universitas Sam 

Ratulangi, 2017). Halaman 39 
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Warga sipil atau penduduk yang membantu orang-orang yang terluka juga harus 

dilindungi. Kombatan (prajurit perang) yang luka atau sakit harus dikumpulkan 

dan dirawat oleh pihak-pihak yang bersengketa. Juga, bahwa lambang palang 

merah dengan latar putih berfungsi sebagai lambang perlindungan untuk 

menemukan dan mengenali personil, perlengkapan, serta fasilitas kesehatan. 

Dalam perkembangannya, hasil dari Konvensi Jenewa 1864 ini terus 

disempurnakan melalui konvensi-konvensi setelahnya
3
. Dari hal tersebut dapat 

dilihat hubungan antara kebutuhan medis dan situasi peperangan. Bahwa dalam 

keadaan perang, tenaga medis menjadi salah satu kebutuhan utamanya.  

Kembali pada perjalanan sejarah Indonesia, pertempuran terjadi di 

berbagai daerah di Indonesia selama masa perang pasca kemerdekaan. Semua 

bekerja keras dan bekerja sama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Salah satunya terjadi di Surakarta. Peran Kota Surakarta dalam mempertahankan 

kemerdekaan Republik Indonesia menjadi semakin penting dan diperhitungkan 

setelah perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Jogjakarta. 

Berbicara mengenai konflik dan kekacauan di Kota Surakarta, bahkan 

sebelum memasuki masa perang pasca kemerdekaan, sudah beberapa kali terjadi 

konflik internal di kota ini. Setelah proklamasi kemerdekaan, tiga kali 

diberlakukan keadaan darurat militer di Surakarta. Pada 6 Juni 1946 Presiden 

Soekarno memberlakukan darurat militer akibat peristiwa penculikan terhadap 

Perdana Menteri Sjahrir. Kemudian yang kedua pada 1947, kembali diberlakukan 

darurat militer akibat memanasnya suhu perpolitikan. Ketiga pada tahun 1948, 

                                                 
3
 Haryomataram. Sekelumit tentang Hukum Humaniter. Surakarta: Universitas Sebelas 

Maret press. 1994. Halaman 25 
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kembali diberlakukan darurat militer untuk menghadapi Belanda pada Agresi 

Militer II
4
. 

Pada 19 Agustus 1945 Pemerintah RI memberikan status Daerah Istimewa 

kepada Surakarta (Kasunanan dan Mangkunegaran). Hal ini yang kemudian 

menimbulkan konflik internal di Surakarta pasca kemerdekaan. Konflik terjadi 

antara pihak yang menentang keras penerapan feodalisme, dengan pihak yang 

sependapat dengan pemberian status Daerah Istimewa tersebut
5
. Selanjutnya pada 

20 Agustus 1947 di Surakarta kembali diberlakukan status darurat militer untuk 

kedua kalinya. Hal ini dilakukan akibat gejolak politik yang terjadi, juga 

pertentangan antara kelompok Tan Malaka dan Sjahrir dengan kelompok Amir 

Sjarifudin
6
. Meski demikian, konflik internal yang terjadi di Surakarta tidak 

menjadi satu halangan bagi semua pihak untuk berjuang bersama 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia
7
. 

Pada masa berlangsungnya perang pasca kemerdekaan memang Belanda 

terus berusaha menghancurkan dan memporak-porandakan Kota Surakarta dan 

kota-kota lain di Indonesia. Namun semangat bangsa Indonesia untuk 

mempertahankan kemerdekaan tidak berkurang sedikitpun. Para pejuang 

merelakan dirinya terjun dan berjuang dalam kemelut konflik peperangan meski 

                                                 
4
 Yanuar Ridho N. A. Y. P.. “Peranan Kolonel Gatot Subroto pada Masa Darurat Militer

di Surakarta Tahun 1947-1950”. Skripsi. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013). Halaman 

35 

5
 Andi Nurma Utamawan. “Pemerintah Darurat Militer Surakarta dan Dampaknya

terhadap Pemerintahan Kota Surakarta Tahun 1948-1950”. Skripsi. 2010. (Surakarta: Universitas 

Sebelas Maret) 

6
 Yanuar Ridho N. A. Y. P. Op. Cit. Halaman 34 

7
 Sri Bulan Rahmawati, dkk. “Pertempuran Empat Hari di Kota Surakarta Tahun 1949”.

Journal of Indonesian History. Vol. 5. No. 1. 2016. Halaman 64 
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dengan mempertaruhkan nyawa
8
. Di sisi lain dalam berlangsungnya perang pasca 

kemerdekaan, teknologi terus berkembang, peralatan peperangan pun semakin 

canggih. Semakin tinggi kecanggihan alat yang digunakan dalam peperangan, 

dampak yang ditimbulkan pun semakin parah. Semakin banyak korban jiwa yang  

berjatuhan, kebutuhan medis pun semakin meningkat. Permasalahan-

permasalahan yang harus dihadapi tim kesehatan menjadi semakin kompleks, 

sehingga dibutuhkan penemuan-penemuan baru untuk dapat menolong secara 

penuh para korban perang.  

 Kemajuan teknologi dalam peperangan pun kemudian diikuti dengan 

kemajuan di bidang ilmu kedokteran. Dengan kemajuan ilmu, dokter dapat 

menyelamatkan nyawa seseorang yang terluka parah meski harus dengan cara 

memotong anggota tubuh yang terluka atau biasa disebut dengan amputasi. Hal 

yang sama pun berlaku untuk menyelamatkan para korban perang. Para tim medis 

baik yang bertugas di lapangan ataupun di Rumah Sakit tidak jarang harus 

melakukan amputasi demi menyelamatkan nyawa seorang korban peperangan. 

Dua fakta tersebut secara tidak langsung merupakan faktor yang mendorong 

semakin bertambahnya jumlah penyandang cacat. 

Ketika seseorang dengan luka parah ditolong dengan cara diamputasi, 

nyawanya akan selamat, tapi ia akan menjalani sisa hidupnya sebagai penyandang 

cacat. Dengan status baru tersebut, ia membutuhkan pertolongan lanjutan supaya 

dapat menjalani hidup layaknya manusia pada umumnya, sehingga cacat yang ia 

alami tidak menjadi suatu hambatan. Pertolongan terhadap penderita cacat 

                                                 
8
 Album Perjuangan Jaya Baya. Banjir Getih Wulan Agustus 1949 ing Surakarta. 1987 
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merupakan satu masalah yang kompleks. Seseorang yang harus menjadi cacat 

secara mendadak karena menjadi korban dalam peperangan, tentu akan berbeda 

dengan seseorang yang telah mengalami cacat fisik sejak lahir. Menjadi 

penyandang cacat fisik secara mendadak akan menimbulkan berbagai masalah 

dalam hidupnya. Diantara masalah-masalah tersebut menyangkut di bidang sosial, 

psikologis, teknis, ekonomi, pedidikan, legislatif dan terkadang juga politis
9
. 

 Kondisi para penyandang cacat juga masalah-masalah yang harus mereka 

hadapi, keadaan tersebut telah mengetuk hati dokter Soeharso untuk menolong 

mereka. Dokter Soeharso ingin agar para penyandang cacat tersebut dapat kembali 

hidup dengan normal dan menyatu dengan baik dalam lingkungan masyarakat. 

Bukan tanpa alasan sehingga dokter Soeharso berpikir demikian. Semasa perang 

pasca kemerdekaan beliau sempat menjadi tim medis di medan konflik untuk 

membantu para pejuang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam 

tugasnya di lapangan, tidak jarang dokter Soeharso harus memotong 

(mengamputasi) bagian tubuh dari seseorang yang sedang ia tolong demi 

menyelamatkan nyawanya. 

 Selama dokter Soeharso menolong para pejuang, dalam diri dokter 

Soeharso pun terjadi konflik batin. Beliau merasa bersalah bahwa tidak jarang 

satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa para pejuang adalah dengan 

mengamputasi mereka, hingga para pejuang tersebut harus menjalani sisa 

hidupnya sebagai penyandang cacat. Hanya bisa memotong organ tubuh mereka 

tanpa mampu mengembalikan kaki atau tangan yang dipotong. Ditambah lagi jika 

                                                 
9
 Arsip RC No. 1. Sekitar Rehabilitasi Penderita Cacat di Indonesia. (Tersimpan di Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah) 
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membayangkan orang yang ditolongnya tersebut harus menjalani sisa hidupnya 

sebagai penyandang cacat. Rasa kasihan dan bersalah yang ada pada diri dokter 

Soeharso tersebut bahkan sempat membuatnya berhenti memegang pisau bedah 

(tidak mau melakukan operasi). 

 Masih dalam kurun waktu berlangsungnya perang pasca kemerdekaan, 

dokter Soeharso ditarik dari tugasnya sebagai tim medis di lapangan dan kembali 

bekerja di Rumah Sakit di Jebres. Meski begitu, bukan berarti dokter Soeharso 

berhenti menolong para pejuang. Secara diam-diam, dokter Soeharso terus 

menjalin komunikasi dengan para pejuang, juga diam-diam pula membantu 

mereka. Selama dokter Soeharso bertugas di Rumah Sakit, beliau banyak 

berjumpa dengan para pengungsi dan korban perang. Dari mereka dokter 

Soeharso mendengar candaan-candaan yang sesungguhnya mengungkapkan isi 

hati dari masalah yang mereka alami. Para korban perang yang mengalami 

kecacatan fisik kadang berkumpul dan bercanda. Tentang mengapa mereka harus 

diselamatkan, mengapa mereka harus dioperasi jika mereka akhirnya harus 

menjalani hidup dengan menanggung kecacatan sepanjang sisa usia. Dengan 

bercanda mereka juga mengatakan alangkah lebih baik jika mereka dibiarkan mati 

saja daripada harus hidup dengan cacat dan hanya menyusahkan orang lain di 

sekitar mereka
10

. 

 Sejak saat itulah dokter Soeharso terus bertekad untuk membantu para 

penyandang cacat. Setidaknya dokter Soeharso ingin memberikan kaki dan tangan 

pengganti bagi mereka yang kehilangan organ tubuh tersebut. Tentu usaha dokter 

                                                 
10

 Poliman. Prof. Dr. R. Soeharso. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional. 

1983. Halaman 43 
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Soeharso tidak berjalan mulus. Banyak yang meragukan usaha beliau untuk 

menolong para penyandang cacat. Juga, saat itu belum ada perhatian berarti 

terhadap para penyandang cacat. Dokter Soeharso tetap tidak menyerah demi 

membantu para penyandang cacat. Hingga kemudian dengan dibantu oleh Soeroso 

Reksopranoto, dokter Soeharso melakukan percobaan-percobaan untuk membuat 

prothese (organ tubuh tiruan) dengan menggunakan ruangan garasi dari Rumah 

Sakit Jebres
11

. 

 Usaha yang dokter Soeharso rintis semakin berkembang dan banyak 

mendapat perhatian dari dalam dan luar negeri. Banyak penyandang cacat yang 

berdatangan dan mengantri untuk mendapatkan prothese dari bengkel prothese

dokter Soeharso. Saking banyaknya yang  berdatangan, dibangunlah asrama untuk 

menampung para penyandang cacat yang menunggu giliran mereka untuk 

mendapatkan prothese
12

. Dari sinilah, mulai diciptakan kegiatan-kegiatan untuk 

mengisi waktu luang para penyandang cacat, dengan olahraga, pembelajaran, juga 

pelatihan. Inilah yang kemudian menjadi bibit dari berdirinya Rehabilitasi 

Centrum di Kota Surakarta sekaligus yang pertama di Indonesia
13

. 

 Di sisi lain, seiring perkembangan usaha prothese dokter Soeharso, saat itu 

Kota Surakarta yang merupakan tempat beradanya usaha prothese, sedang dalam 

keadaan kacau. Kota Surakarta ikut menjadi kacau dengan adanya Agresi Militer 

Belanda ke-II. Ditambah adanya pertempuran empat hari yang dilakukan para 

                                                 
11

 Ibid. Halaman 44-46 

12
 Prothese atau dalam bahasa Indonesia disebuta „prothesa‟  adalah organ tubuh buatan 

atau palsu.  

13
 Wartawan JB. Jaya Baya. Nginguk RC. Prof. Dr. Soeharso. 1984 
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pejuang dengan bergerilya semakin mengacaukan keadaan Kota Surakarta. 

Korban demi korban berjatuhan. 

 Tahun 1949, dapat dikatakan Kota Surakarta dalam keadaan sangat kacau. 

Dengan kekacauan tersebut, para korban perang yang menjadi penyandang cacat 

pun tidak terurus dengan baik. Keadaan inilah yang kemudian mendorong 

dibuatnya Surat Keputusan oleh Menteri Kesehatan pada 10 September 1949 yang 

isinya memberi amanah atau tugas kepada dokter Soeharso untuk mengurus 

segala sesuatu mengenai penyandang cacat
14

. 

 Di tahun-tahun selanjutnya, usaha prothese dokter Soeharso terus 

berkembang dan terus diadakan penyempurnaan. Bantuan pun juga terus 

berdatangan dari dalam dan luar negeri dengan segala bentuknya. Hingga 

akhirnya pada 1951 diresmikan berdirinya sebuah Rehabilitasi Centrum bagi para 

penyandang cacat
15

. Rehabilitasi yang dimaksud adalah usaha membantu para 

penyandang cacat semaksimal mungkin agar mereka dapat kembali dalam 

kehidupan normal, bentuk bantuan yang bukan hanya dari segi medis, tapi juga 

dari segi-segi lain untuk memecahkan masalah kompleks penyandang cacat
16

. 

 Berdirinya Rehabilitasi Centrum tersebut kemudian mendorong berdirinya 

badan-badan lain di Kota Surakarta yang juga berkecimpung untuk membantu 

para penyandang cacat. Badan-badan tersebut berusaha menunjang kelengkapan 

                                                 
14

 Arsip No. 4188. Berkas tentang penderita cacat berkaitan dengan SK Menkes yang 

menentukan dr. Soeharso untuk mempersiapkan segala urusan penderita cacat. 1949. (Tersimpan 

di Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran) 

15
 Manurung Pairan, dkk. In Memory Almarhum Prof. dr. Soeharso FICS. Surakarta: 

YPKC “Harapan”. 1985. Halaman 72 

16
 Arsip RC No. 129. Rencana Undang-Undang Tentang Rehabilitasu Penderita Cacat 

Tubuh Pasal 1. (Tersimpan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah) 
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sarana-sarana rehabilitasi penyandang cacat yang telah ada. Badan-badan tersebut 

antara lain adalah Pusat Rehabilitasi Penyandang Cacat Tubuh serta Lembaga 

Orthopedi dan Prothese. Dua pusat tersebut merupakan bagian dari Rehabilitasi 

Centrum yang diambil alih tugasnya oleh Departemen Sosial dan Departemen 

Kesehatan. Badan-badan lainya yang melayani penyandang cacat di Kota 

Surakarta yang muncul setelah berdirinya Rehabilitasi Centrum adalah Yayasan 

Pemelihara Anak Cacat (YPAC), Yayasan Pembina Olahraga Cacat (YPOC), 

Sheltered Workshop, Koperasi „Harapan‟, Yayasan Paraplegia, dan Akademi

Fisioterapi. Kesemuanya merupakan upaya melengkapi sarana-sarana rehabilitasi 

bagi penyandang cacat. 

 Dengan penjelasan tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa 

kekacauan akibat perang pasca kemerdekaan termasuk timbulnya banyak korban 

cacat menjadi salah satu faktor pendorong dirintisnya Rehabilitasi Centrum. 

Kondisi kacau tersebut membuat dokter Soeharso merasa empati dan berkeinginan 

kuat untuk membantu para korban perang yang mengalami kecacatan. Atau 

dengan kata lain adanya atau berdirinya Rehabilitasi Centrum merupakan salah 

satu dampak positif dari kekacauan yang ditimbulkan akibat perang pasca 

kemerdekaan. 

 Selain itu, adanya Rehabilitasi Centrum merupakan awal Kota Surakarta 

menjadi Kota Pusat Rehabilitasi bagi para penyandang cacat. Tidak berlebihan 

untuk mengatakan demikian karena memang di Kota Surakarta telah berdiri 

badan-badan yang terhubung satu sama lain untuk membantu para penyandang 

cacat. Badan-badan tersebut adalah Badan Rehabilitasi, Rumah Sakit Orthopedi 



11 

dan Prothese, Yayasan yang menangani cacat bagi anak, Yayasan yang memberi 

perhatian mengenai olahraga bagi penyandang cacat, Sheltered Workshop, 

Sekolah Fisioterapi, Yayasan bagi penderita Paraplegia, juga Koperasi yang 

bergerak membantu para penyandang cacat. Rehabilitasi Centrum menjadi bibit 

awal berdirinya badan-badan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

Rehabilitasi Centrum yang diresmikan pada 1951 merupakan awal dari Kota 

Surakarta menjadi Kota Pusat Rehabilitasi bagi penyandang cacat. 

Dengan penjabaran diatas, dapat dilihat betapa berartinya keberadaan 

Rehabilitasi Centrum di Surakarta sekaligus yang pertama di Indonesia tersebut. 

Juga betapa pentingnya peranan sosok dokter Soeharso dalam sejarah perjalanan 

Bangsa Indonesia. Berkat jasa beliau berdirilah Rehabilitasi Centrum pertama, 

tempat dimana para pejuang yang menjadi korban perang dan harus menderita 

cacat fisik, kembali memiliki asa untuk menjalani kehidupannya. Berdirinya 

Rehabilitasi Centrum tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari peristiwa 

peperangan pasca kemerdekaan, yang menjadi salah satu peristiwa besar dalam 

sejarah bangsa Indonesia, sekaligus menjadi salah satu faktor pendorong utama 

berdirinya Rehabilitasi Centrum. 

 Meski memiliki nilai penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, 

saat ini masih jarang ditemukan tulisan-tulisan yang membahas mengenai sejarah 

Rehabilitasi Centrum tersebut. Tulisan sejarah yang membahas mengenai perang 

pasca kemerdekaan di Surakarta lebih fokus membahas mengenai berjalannya 

peristiwa peperangan tersebut saja, atau mengaitkan peperangan di Surakarta 

dengan berjalannya sistem pemerintahan. Beberapa contoh yaitu, pertama, skripsi 
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dengan judul „Peran Kolonel Gatot Subroto pada Masa Darurat Militer di 

Surakarta Tahun 1947-1950‟ yang ditulis oleh Yanuar Ridho yang juga menjadi 

salah satu tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Kedua, jurnal berjudul 

„Pertempuran Empat Hari di Kota Surakarta‟ yang diterbitkan oleh Journal of 

Indonesian History. Juga terdapat buku berjudul „Bandit Pejuang di Simpang

Bengawan: kriminalitas dan kekerasan masa revolusi di Surakarta‟, dan yang 

lainnya. Dari kesemua contoh tersebut, belum ada tulisan yang mengaitkan 

hubungan antara peristiwa peperangan pasca kemerdekaan yang terjadi di 

Surakarta dengan berdirinya Rehabilitasi Centrum pertama di Indonesia, bahkan 

tidak ditemukan pembahasan mengenai kelanjutan nasib para korban perang yang 

harus mengalami cacat fisik. 

Ada pula tulisan yang membahas mengenai Prof. Dr. R. Soeharso, namun 

dalam tulisan tersebut pembahasan difokuskan pada perjalanan hidup dokter 

Soeharso. Contohnya adalah buku berjudul „In Memory Almarhum Prof. Dr.

Soeharso FICS‟ yang diterbitkan oleh YPKC „Harapan‟. Kedua, buku berjudul

„Prof. Dr. R. Soeharso‟ yang ditulis oleh Poliman. Pembahasan mengenai 

Rehabilitasi Centrum hanya disinggung secara umum dan tidak secara rinci. 

Kedua buku sama-sama berfokus membahas perjalanan hidup dokter Seoharso. 

 Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti berupaya mengkaji lebih 

detail sejarah perjalanan Rehabilitasi Centrum dalam kaitannya sebagai dampak 

positif dari peristiwa perang pasca kemerdekaan serta menjadi titik awal Surakarta 

menjadi kota pusat rehabilitasi bagi penyandang cacat. Sejarah Rehabilitasi 

Centrum menjadi fokus kajian utama, dengan tanpa meninggalkan peranan dokter 
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Soeharso serta peristiwa perang pasca kemerdekaan dalam pembahasannya. 

Dalam penelitiannya peneliti berfokus mengkaji sejarah perkembangan 

Rehabilitasi Centrum dari tahun 1951 sampai tahun 1971. Tahun 1951 adalah 

tahun diresmikannya berdirinya Rehabilitasi Centrum, sedang tahun 1971 

merupakan tahun meninggalnya dokter Soeharso. 

 Adapun alasan peneliti menjadikan waktu meninggalnya dokter Soeharso 

sebagai batas temporal penelitian adalah karena dokter Soeharso merupakan tokoh 

utama dari Rehabilitasi Centrum. Dokter Soeharso telah dikenal dunia sebagai 

tokoh dalam bidang kemanusiaan
17

. Berkat jasa-jasanya dalam merintis 

Rehabilitasi Centrum, kini dokter Soeharso pun dikenal seagai Bapak Rehabilitasi 

Penderita Cacat Indonesia
18

. Berkat usaha dan kerja kerasnya akhirnya berdiri 

Rehabilitasi Centrum pertama di Indonesia yang berlokasi di Kota Surakarta. Jika 

dikatakan bahwa Rehabilitasi Centrumlah yang mendorong atau menjadi motivasi 

berdirinya badan-badan lain yang turut mempedulikan penyandang cacat, 

sehingga Kota Surakarta dapat dikatakan menjadi pusat Rehabilitasi bagi 

penyandang cacat, maka dokter Soeharso adalah tokoh utama dibalik berdirinya 

Rehabilitasi Centrum tersebut. 

 Secara berurutan hal-hal yang digali dan dibahas dalam penelitian ini 

adalah, pertama tentang latar belakang perintisan dan berdirinya Rehabilitasi 

Centrum hingga akhirnya diresmikan pada tahun 1951. Kedua, dibahas mengenai 

                                                 
17

 Arsip RC No. 264 . Sambutan Wakil Ikatan Dokter Indonesia dr. Sadatun dalam 

pemakaman dr. Soeaharso. (Tersimpan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa 

Tengah) 

18
 Arsip RC No. 264. Sambutan Wakil Kasad Mayor Jenderal dr. Soejoto. (Tersimpan di 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah) 
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perkembangan Rehabilitasi Centrum dari tahun 1951 hingga tahun 1971 saat 

dokter Soeharso meninggal. Terakhir yang ketiga, mengenai manfaat atau peran 

apa saja yang telah diberikan oleh Rehabilitasi Centrum selama periode tahun 

1951 sampai tahun 1971, atau sejak diresmikannya sampai waktu meninggalnya 

dokter Soeharso selaku tokoh utama dari Rehabilitasi Centrum. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran pada Latar Belakang Masalah, dapat ditarik 

beberapa Rumusan Masalah yang perlu untuk dikaji. Diantaranya adalah: 

1. Bagaimaan latar belakang berdirinya Rehabilitasi Centrum di Kota Surakarta? 

2. Bagaimana perkembangan Rehabilitasi Centrum Surakarta dari sejak 

diresmikan sampai meninggalnya dokter Soeharso (1951-1971)? 

3. Bagaimana peranan Rehabilitasi Centrum Surakarta selama periode tahun 

1951 sampai tahun 1971 ?   

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah pada poin sebelumnya, maka tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi berdirinya Rehabilitasi Centrum di 

Surakarta sekaligus yang pertama di Indonesia. 

2. Menjelaskan perkembangan Rehabilitasi Centrum sejak diresmikan pada 

tahun 1951 sampai meninggalnya dokter Soeharso di tahun 1971. 
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3. Menerangkan peranan yang diberikan oleh Rehabilitasi Centrum selama 

periode waktu dari tahun 1951 sampai tahun 1971, atau dari waktu 

diresmikannya sampai waktu meninggalnya dokter Soeharso. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan mengenai sejarah dari Kota Surakarta kaitannya 

dengan salah satu dampak positif akibat terjadinya peristiwa peperangan 

pasca kemerdekaan. 

b. Memberi sumbangan wawasan mengenai sejarah dari Rehabilitasi 

Centrum dengan pembahasan yang lebih mendetail. 

c. Menambah kekayaan tulisan sejarah mengenai perang pasca kemerdekaan 

di Kota Surakarta dalam posisinya sebagai faktor pendorong berdirinya 

Rehabilitasi Centrum pertama di Indonesia melalui pemikiran dokter 

Soeharso. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial, Program 

Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

b. Menambah referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian  

Kajian ini memiliki batasan ruang spasial dan temporal yang sudah 

ditetapkan. Untuk latar belakang tempat atau ruang lingkup spasialnya, peneliti 

memfokuskan kajian terhadap sejarah dari Rehabilitasi Centrum pertama di 

Indonesia yang bertempat di Kota Surakarta. Pemilihan lingkup spasial ini karena 

Rehabilitasi Centrum tersebut memiliki nilai penting dalam sejarah perjalanan 

bangsa Indonesia, khususnya berkaitan dengan perjalanan sejarah Kota Surakarta 

dan sejarah peristiwa peperangan pasca kemerdekaan. 

Untuk lingkup temporalnya, peneliti memfokuskan kajian pada kurun 

waktu sekitar tahun 1951 sampai dengan tahun 1971. Tahun 1951 dipilih karena 

di tahun tersebut lah Rehabilitasi Centrum diresmikan. Sedang untuk tahun 1971 

dipilih menjadi batas kajian karena di tahun ini dokter Soeharso selaku perintis 

dari berdirinya Rehabilitasi Centrum meninggal dunia. 

Meski dimulai dari tahun 1951 dan dibatasi pada tahun 1971, peneliti tidak 

meninggalkan pembahasan mengenai latar belakang berdirinya Rehabilitasi 

Centrum. Yakni faktor-faktor apa saja yang kemudian mendorong berdirinya 

Rehabilitasi Centrum tersebut sehingga dapat diresmikan di tahun 1951. Peneliti 

juga memberi penjelasan secara umum mengenai bagaimana eksistensi dari 

Rehabilitasi Centrum tersebut setelah tahun 1971, atau setelah ditinggalkan oleh 

tokoh utamanya. 

Peneliti juga mengaitkan kajian ini dengan peristiwa perang pasca 

kemerdekaan atau yang lebih dikenal dengan Revolusi Fisik. Dalam kajian ini 

peneliti melihat peristiwa perang pasca kemerdekaan dari sudut pandang sejarah 
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berdirinya Rehabilitasi Centrum. Peristiwa perang pasca kemerdekaan menjadi 

salah satu latar belakang sejarah Rehabilitasi Centrum, dan Rehabilitasi Centrum 

menjadi salah satu dampak dari adanya perang paca kemerdekaan. Dengan 

demikian muncul sudut pandang baru dalam mengkaji perang pasca kemerdekaan. 

Bahwa peristiwa tersebut juga memiliki dampak positif, yang salah satunya adalah 

dirintis dan didirikannya Rehabilitasi Centrum pertama di Indonesia. 

F. Tinjauan Pustaka 

Dalam melakukan kajian ini, peneliti tidak dapat terlepas dari sumber-

sumber pustaka yang berkaitan dengan tema kajian sejarah yang diangkat. 

Sumber-sumber pustaka yang mendukung dalam penelitian ini diantaranya, 

pertama, pustaka yang berisi informasi mengenai keadaan Kota Surakarta pada 

masa terjadinya peperangan pasca kemerdekaan. Kedua, pustaka berkaitan dengan 

sejarah dan perkembangan Hukum Humaniter, dalam hal ini kaitannya dengan 

keadaan konflik atau perang. Ketiga, sumber pustaka mengenai perjalanan hidup 

dokter Soeharso yang merupakan tokoh perintis Rehabilitasi Centrum pertama di 

Indonesia, yang berdiri di Kota Surakarta. Beberapa pustaka tersebut diantaranya 

adalah: 

1. Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Tengah 

Buku berjudul „Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa 

Tengah‟ ini ditulis oleh beberapa penulis yang tergabung dalam „tim penyusun‟.

Buku ini diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat 
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Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarusasi dan Dokumentasi Sejarah 

Nasional, diterbitkan di Jakarta pada tahun 1991. Seperti judulnya, buku ini 

membahas berlangsungnya perang pasca kemerdekaan yang terjadi di beberapa 

daerah di Jawa Tengah, salah satunya adalah Kota Surakarta. Fokus pembahasan 

buku ini adalah perang pasca kemerdekaan di Jawa Tengah, oleh karenanya 

pembahasan mengenai perang pasca kemerdekaan di Surakarta tidak begitu 

mendetail. Dari buku ini dapat diketahui gambaran umum kekacauan yang terjadi 

di Surakarta pada masa peperangan pasca kemerdekaan, khususnya pada saat 

terjadinya Agresi Militer II. 

Di tahun 1948 terjadi beberapa penculikan dan insiden bersenjata akibat 

adanya konflik internal akibat keraguan terhadap pemerintah, yang kemudian 

menimbulkan ketegangan di Surakarta. Untuk memulihkan keadaan, Kolonel 

Gatot Subroto ditugaskan di Surakarta. Segera setibanya Kolonel Gatot Subroto di 

Surakarta, dikeluarkanlah beberapa pengumuman untuk menghentikan kekacauan. 

Adanya kekacauan internal di Surakarta ini bahkan sampai disebut 

Presiden Soekarno dalam pidatonya. Bahwa akan diambil tindakan keras jika 

kekacauan yang terjadi di Surakarta tidak segera diselesaikan. Presiden juga 

menghimbau rakyat di Surakarta untuk menjaga keamanan dan tidak 

memperkeruh suasana. Kekacauan dan konflik internal ini yang kemudian 

dimanfaatkan Belanda untuk menduduki beberapa wilayah di Jawa Tengah, dan 

Surakarta termasuk salah satunya. 

Rakyat yang berada di daerah terdampak peperangan pasca kemerdekaan 

pun tidak lepas tangan dan menyerahkan perjuangan pada para tentara. Rakyat 
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turut berjuang bersama tentara, bergerilya untuk mempertahankan keamanan dan 

kemerdekaan. Dalam perjuangan gerilya tersebut para pejuang dihadapkan pada 

beberapa kesukaran. Diantaranya adalah pakaian pasukan yang sudah tidak lagi 

memakai standar militer, mereka memakai pakaian seadanya yang tidak dapat 

menahan udara dingin di daerah pertahanan di pedalaman dan pegunungan. 

Kesulitan lain diantaranya berupa terbatasnya persediaan obat, bahan makanan 

yang semakin menipis, juga persediaan persenjataan dan amunisi yang terus 

berkurang. 

Dari buku ini peneliti mendapatkan sumbangan informasi berupa 

gambaran keadaan Surakarta setelah terjadinya perang pasca kemerdekaan. 

Kekacauan yang menjadi awal dari berjatuhannya korban jiwa. Buku ini juga 

memberikan keterangan mengenai bagaimana kesulitan para pejuang di daerah 

konflik. Dari situ dapat diketahui bahwa kesulitan seperti itu pula yang harus 

dihadapi para petugas medis yang bertugas di daerah konflik semasa perang pasca 

kemerdekaan untuk membantu pejuang. Keadaan seperti itu pula yang ditemui 

oleh dokter Soeharso yang saat itu menjadi salah satu petugas medis yang 

bertugas di medan konflik saat terjadinya peperangan tersebut. 

Berbeda dengan fokus kajian peneliti yang menjadikan peristiwa perang 

pasca kemerdekaan sebagai pendukung dari fokus kajian utama berupa sejarah 

Rehabilitasi Centrum, buku ini menjadikan peristiwa perang pasca kemerdekaan 

sebagai fokus utama. Fokus pembahasan utama dalam buku ini adalah mengenai 

berlangsungnya peperangan pasca kemerdekaan di Jawa Tengah, dan Kota 

Surakarta termasuk dalam pembahasan di dalamnya, oleh karenanya pembahasan 
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mengenai perang pasca kemerdekaan di Surakarta pun tidak begitu mendetail 

karena banyak daerah lain juga yang perlu dibahas. 

2. (Skripsi) Peranan Kolonel Gatot Subroto pada Masa Darurat Militer di 

Surakarta Tahun 1947-1950 

Skripsi dengan judul „Peranan Kolonel Gatot Subroto pada Masa Darurat

Militer di Surakarta Tahun 1947-1950‟ ditulis oleh Yanuar Ridho N.A.Y.P.

Mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. Skripsi ini berhasil diselesaikan pada tahun 2013. 

Seperti yang sudah dijelaskan pada poin 1, bahwa di Surakarta terjadi 

kekacauan akibat konflik internal dan Kolonel Gatot Subroto ditugaskan untuk 

meredakan kekacauan tersebut, maka pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada 

sosok Gatot Subroto dalam perjuangannya menyelesaiakan kekacauan-kekacauan 

yang terjadi. Tidak hanya kekacauan akibat konflik internal di Surakarta, tapi juga 

kekacauan setelah-setelahnya, salah satunya akibat adanya Agresi Militer Belanda 

II. 

Meskipun menjadikan sosok Kolonel Gatot Subroto sebagai fokus kajian 

utamanya, dalam skripsi ini juga dapat ditemukan penjelasan-penjelasan mengenai 

berbagai kekacauan yang terjadi di Surakarta. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa 

pasca kemerdekaan sempat diberlakukan tiga kali keadaan darurat militer di 

Surakarta, ketiganya terjadi pada tahun 1946, 1947, dan 1948, baik akibat konflik 

internal maupun konflik dengan eksternal. Dalam skripsi ini juga digambarkan 

bagaimana konflik internal di Surakarta perlahan diselesaikan, namun kemudian 
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keadaan tidak membaik karena disusul adanya Agresi Militer II yang melibatkan 

Surakarta. Saat itu, Kolonel Gatot Subroto dan pasukannya melakukan gerilya 

untuk dapat merebut kembali Surakarta dan daerah lain dari kedudukan Belanda. 

Pada dasarnya, skripsi ini mendukung sumber-sumber lain yang digunakan 

peneliti dalam kajian, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan 

berlangsungnya perang pascsa kemerdekaan yang melibatkan Surakarta. 

Berkaitan dengan perang tersebut, dari skripsi ini dapat dilihat bagaimana 

sukarnya perjuangan demi mempertahankan kemerdekaan serta untuk merebut 

kembali wilayah yang diduduki Belanda. Konflik senjata susul menyusul terjadi, 

korban berjatuhan tidak dapat dihindarkan. 

 Fokus kajian dalam skripsi ini adalah perjalanan Kolonel Gatot Subroto 

dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Surakarta, baik itu berupa 

konflik internal maupun konflik dengan pihak eksternal. Hal tersebut berbeda 

dengan kajian yang dilakukan peneliti yang memfokuskan kajian pada sejarah 

Rehabilitasi Centrum sebagai akibat adanya perang pasca kemerdekaan. Namun 

demikian, skripsi ini dapat mendukung kajian peneliti dalam kaitannya dengan 

peristiwa perang pasca kemerdekaan, khususnya di Surakarta. 

3. Kenangan Emas 50 Tahun Surakarta 

Buku berjudul „Kenangan Emas 50 Tahun Surakarta‟ ditulis oleh beberapa

penulis yang tergabung dalam „tim redaksi‟. Buku ini diterbitkan oleh Pemerintah

Kotamadia Daerah Tingkat II Surakarta. Diterbitkan pada tahun 1996. 
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Sesuai dengan judulnya, buku ini memang menjadikan Surakarta sebagai 

fokus pembahasan, tapi tidak terfokus pada satu peristiwa saja. Ada beberapa 

peristiwa yang diangkat dan dibahas dalam buku ini. Diantara peristiwa-peristiwa 

yang dibahas dan masih berkaitan dengan kajian yang dilakukan peneliti yaitu 

mengenai serangan empat hari di kota Sala, pembantaian relawan kemanusiaan 

Palang Merah Indonesia (PMI) oleh serdadu Belanda, serta sekilas sejarah 

Rehabilitasi Centrum Prof. Dr. Soeharso, 

Dijelaskan setelah proklamasi kemerdekaan, ketika Belanda berhasil 

menduduki Surakarta, mereka berhasil menguasai tempat-tempat penting, terjadi 

pembakaran di berbagai tempat. Hal tersebut memaksa para pejuang untuk 

mengungsi dan kemudian melakukan perjuangan dengan bergerilya. Ketika 

Belanda menyerang Surakarta, pemimpin KNIL melalui suratnya memerintahkan 

Letkol Slamet Riyadi dan pasukannya untuk menyerah. Perintah tersebut justru 

dibalas dengan serangan umum selama empat hari berturut-turut di Surakarta. 

Setelah berlangsungnya pertempuran empat hari berturut-turut, barulah 

ada persetujuan gencatan senjata pada 11 Agustus 1949. Namun nyatanya 

perjanjian gencatan senjata ini bukan berarti berakhirnya pembantaian. Seperti 

diterangkan dalam buku ini, tepat setelah terjadinya kesepakatan gencatan senjata, 

malam harinya sampai pagi hari terjadi pembantaian terhadap relawan Palang 

Merah Indonesia (PMI). Pembantaian terjadi ketika relawan PMI hendak 

mengambil jenazah seorang pejuang. Pembantaian lain juga terjadi di markas PMI 

yang dihuni oleh pengungsi penduduk sipil dan para relawan PMI, terjadi 

pembunuhan missal oleh pasukan Belanda. 



23 

Mengenai Rehabilitasi Centrum, dalam buku ini hanya dibahas secara 

umum saja. Bahwa dokter Soeharso lah perintis adanya Rehabilitasi Centrum 

tersebut. Adanya Rehabilitasi Centrum tersebut awalnya ditujukan untuk 

membantu para korban perang yang mengalami cacat fisik dengan memberikan 

prothese. Timbulnya masalah lain yang harus dihadapi para penyandang cacat 

fisik berupa masalah sosial, ekonomi, dan sejenisnya, kemudian dirintislah 

Rehabilitasi Centrum yang berusaha membantu penyandang cacat fisik mengatasi 

masalahnya yang kompleks. 

Dari buku dapat diketahui betapa konflik yang terjadi di Surakarta pada 

masa peperangan pasca kemerdekaan tidak hanya berdampak terhadap tentara. 

Banyak penduduk sipil yang tidak terkait dengan peperangan turut menjadi 

korban. Hampir tidak ada kata aman saat itu. Akibat kekacauan yang laur biasa, 

korban perang tidak dapat ditangani secara maksimal. Buku ini memberi 

gambaran kepada peniliti mengenai definisi kekacauan yang ditimbulkan akibat 

konflik bersenjata yang terjadi di Surakarta. Keadaan yang kemudian menjadi 

salah satu faktor munculnya Rehabilitasi Centrum pertama di Indonesia. 

Meski terdapat pembahasan mengenai berdirinya Rehabilitasi Centrum 

Prof. Dr. Soeharso, di dalamnya hanya berisi ketarangan umum. Bukan berupa 

pembahasan perjalanan sejarah secara rinci, ataupun penjelasan detail mengenai 

Rehabilitasi Centrum itu sendiri, yang mana hal tersebut saat ini menjadi fokus 

kajian peneliti. Pembahasan mengenai Rehabilitasi Centrum dalam buku ini 

dicuplik secara umum, setara dengan tema-tema lain yang  juga dimuat di dalam 

buku tersebut. 
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4. Sekelumit tentang Hukum Humaniter 

Buku dengan judul „Sekelumit tentang Hukum Humaniter‟ ini ditulis oleh

Haryomataram. Buku ini diterbitkan oleh Percetakan Universitas Sebelas Maret 

pada tahun 1994 di Surakarta. 

Buku ini secara umum membahas mengenai sejarah dari adanya hukum 

kemanusiaan, yang di dalamnya termasuk mengatur mengenai hukum perang. 

Dalam buku ini dijelaskan bahwa sejak diadakannya Konvensi Jenewa pada tahun 

1864, telah lahir peraturan untuk melindungi pihak-pihak yang membutuhkan 

perlindungan selama berlangsungnya konflik atau peperangan yang terjadi di 

daerah konflik. Beberapa peraturan hasil dari Konvensi tersebut antara lain, 

bahwa Rumah Sakit, tenaga medis, ambulans dan personil lainnya yang terlibat 

dalam kegiatan kemanusiaan harus dilindungi dan diakui sebagai pihak netral 

dalam suatu konflik bersenjata. Warga sipil atau penduduk yang membantu orang-

orang yang terluka juga harus dilindungi. Prajurit perang yang terluka atau sakit 

juga harus dikumpulkan dan dirawat. Lambang palang merah dengan latar putih 

berfungsi sebagai lambang perlindungan untuk menemukan dan mengenali 

personil, perlengkapan, serta fasilitas kesehatan. Dalam perkembangannya, hasil 

dari Konvensi Jenewa 1864 tersebut terus disempurnakan melalui Konvensi-

konvensi setelahnya. 

Jika sumber-sumber sebelumnya menjabarkan mengenai bagaimana 

keadaan Surakarta pada saat terjadinya konflik bersenjata atau peperangan, buku 

ini menjelaskan mengenai peraturan bagaimana seharusnya suatu peperangan 
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berlangsung. Buku ini membantu peneliti untuk menganalisis bagaimana 

perahnya konflik yang terjadi pada masa peperangan pasca kemerdekaan. Jika 

membandingkan peraturan perang dengan perang yang terjadi di lapangan, dapat 

dikatakan konflik bersenjata di masa perang paca kemerdekaan di luar batas 

kemanusiaan. Dari sini peneliti dapat menganalisis bagaimana kemudian peristiwa 

perang pasca kemerdekaan dapat mendorong munculnya Rehabilitasi Centrum. 

Pada dasarnya para korban berhak mendapatkan penanganan yang layak. Terlebih 

setelah mereka berjuang, mereka pantas untuk mendapatkan jaminan atas masa 

depannya.  

5. In Memory Almarhum Prof. dr. Soeharso FICS 

Buku dengan judul „In Memory Almarhum Prof. dr. Soeharso FICS‟

merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Manurung Pairan, dkk. Buku ini 

diterbitkan oleh YPKC „Harapan‟ di Surakarta pada tahun 1985. 

Buku ini menjadi salah satu sumber utama peneliti dalam melakukan 

kajiannya mengenai sejarah Rehabilitasi Centrum pertama di Indonesia. Fokus 

utama pembahasan dalam buku ini adalah perjalanan hidup dari dokter Soeharso, 

yang kemudian namanya semakin dikenal setelah berhasil merintis berdirinya 

Rehabilitasi Centrum pertama di Indonesia. Dengan menjadikan perjalanan hidup 

dokter Soeharso sebagai fokusnya, pembahasan mengenai Rehabilitasi Centrum 

yang terdapat di dalam buku ini adalah sebagai pelengkap fokus bahasan. 

Di dalam buku ini dikisahkan bagaimana latar belakang kehidupan dokter 

Soeharso. Setelah meninggalnya sang ayah, keluarga dokter Soeharso mengalami 
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kesulitan ekonomi, beberapa saudaranya memutuskan untuk berhenti bersekolah. 

Dokter Soeharso yang saat itu meneruskan pendidikannya pun harus berjuang 

keras untuk menyelesaikan sekolahnya. 

Dokter Soeharso sudah akrab dengan situasi konflik bahkan sejak 

pendudukan Jepang di Indonesia. Saat itu beliau bekerja di Kabupaten Tegal dan 

melihat bagaimana nasib para buruh Romusha yang hendak dikirim ke luar Jawa. 

Saat itu dokter Soeharso merasa kasihan dan tersentuh, namun beliau tidak dapat 

berbuat banyak untuk menolong para buruh tersebut. 

Dalam buku ini diterangkan pula bahwa pada saat terjadinya kekosongan 

kekuasaan di Indonesia, dokter Soeharso merintis berdirinya Palang Merah 

Indonesia. Keterlibatan dokter Soeharso dengan medan peperangan terjadi ketika 

beliau menjadi petugas medis selama berlangsungnya perang kemerdekaan di 

sekitar kaki gunung Merapi-Merbabu. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, 

amputasi menjadi mungkin dilakukan dan kerap harus dilakukan demi 

menyelamatkan nyawa para pejuang di medan perang. Dengan berkali-kali 

melakukan amputasi, hal tersebut menimbulkan konflik batin pada diri dokter 

Soeharso, beliau merasa bersalah karena harus memotong kaki atau tangan orang 

yang harus diselamatkannya, tanpa beliau mampu mengembalikannya. 

Sempat terpikirkan oleh dokter Soeharso untuk berhenti melakukan 

operasi karena keputus asaan yang ia alami. Beliau ingin membantu, tapi tidak ada 

yang dapat beliau lakukan. Dokter Soeharso kemudian ditarik kembali bertugas di 

rumah sakit Jebres dan meninggalkan medan perang. Disitulah mulai muncul 

gagasan untuk membuat prothese (organ tubuh pengganti) bagi para penyandang 
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cacat fisik akibat amputasi atau hal lain. Usaha prothese inilah yang kemudian 

menjadi awal munculnya Rehabilitasi Centrum bagi para penyandang cacat fisik 

yang pertama di Indonesia. 

 Keberadaan Rehabilitasi Centrum tidak dapat dilepaskan dari perjalanan 

sejarah hidup dokter Soeharso. Karenanya, meski memfokuskan pembahasan 

terhadap perjalanan hidup dokter Soeharso, di dalam buku ini juga termuat 

informasi mengenai perkembangan Rehabilitasi Centrum yang berhasil dirintis 

oleh dokter Soeharso. Dijelaskan dalam buku ini bahwa adanya Rehabilitasi 

Centrum tersebut mengundang perhatian dari berbagai pihak, baik dari dalam 

maupun luar negeri. Mereka menyalurkan berbagai bantuan untuk Rehabilitasi 

Centrum. Diterangkan pula bahwa berdirinya Rehabilitasi Centrum ini kemudian 

memunculkan badan-badan lain yang juga bergerak untuk membantu para 

penyandang cacat fisik. Diantaranya adalah berdirinya Yayasan Pembinaan Anak-

anak Cacat, Yayasan Pembina Olahraga Cacat, Koperasi Penyandang Cacat 

„Harapan‟, dan Yayasan Balai Penampungan Penderita Paraplegia. 

 Dibandingkan sumber-sumber sebelumnya, buku ini lebih banyak 

membantu peneliti untuk menganalisis alur sejarah perjalanan dari Rehabilitasi 

Centrum itu sendiri. Dikisahkannya perjalanan hidup dokter Soeharso membantu 

peneliti memahami bagaimana latar belakang kehidupan dokter Soeharso 

sehingga mempengaruhi diri beliau dan berinisiatif untuk membantu para 

penyandang cacat fisik. Informasi yang akan sulit didapatkan dari sumber arsip 

ataupun pelaku sejarahnya. Selain itu, informasi dari buku ini juga membantu 

peneliti menciptakan alur sejarah dari perjalanan Rehabilitasi Centrum. Hal ini 
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memudahkan peneliti untuk menempatkan hasil-hasil analisisnya terhadap 

berbagai sumber yang didapat dalam menyusun alur sejarah dari Rehabilitasi 

Centrum tersebut dalam kaitannya sebagai dampak positif peristiwa perang pasca 

kemerdekaan. 

 Jika dibandingkan dengan sumber-sumber sebelumnya, pembahasan 

mengenai Rehabilitasi Centrum di buku ini memang lebih mendalam. Namun 

tetap ada beberapa informasi yang diperlukan peneliti dalam kajiannya yang tidak 

terdapat dalam buku ini. Diantaranya adalah mengenai bagaimana kedudukan 

penyandang cacat dalam hubungannya dengan dirintisnya Rehabilitasi Centrum 

tersebut. Mengenai bagaimana hubungan antara perperangan pasca kemerdekaan 

dan perintisan Rehabilitasi Centrum tersebut. Atau juga mengenai sistem kerja 

dari Rehabilitasi Centrum dan perjalanannya setelah diresmikan. Karenanya untuk 

mendapatkan informasi-informasi tersebut, peneliti masih harus mencari sumber-

sumber lain, khususnya dari sumber arsip untuk dianalisis dan didapatkan 

informasi-informasi yang diperlukan tersebut. 

6. Prof. Dr. R. Soeharso 

Buku berjudul „Prof. Dr. R. Soeharso‟ ini ditulis oleh Poliman. Diterbitkan

oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai 

Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional di Jakarta 

pada tahun 1983. Sebenarnya isi dalam buku ini hampir sama dengan buku yang 

sudah dijabarkan pada poin lima. Buku ini digunakan peneliti untuk menguatkan 
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informasi yang termuat dalam buku sebelumnya yang berjudul „In Memory

Almarhum Prof. dr. Soeharso FICS‟. 

Sama halnya seperti buku sebelumnya, kajian dalam buku ini adalah 

sejarah perjalanan hidup Prof. Dr. R. Soeharso. Pembahasan mengenai 

Rehabilitasi Centrum dalam buku ini juga serupa dengan pembahasan dalam buku 

sebelumnya. Intinya kedua buku berjudul „Prof. Dr. R. Soeharso‟ dan buku

berjudul „In Memory Almarhum Prof. dr. Soeharso FICS‟, keduanya saling

menguatkan. 

Meski hampir sama, tetap terdapat keterangan-keterangan di dalam buku 

ini yang membedakan dengan buku „In Memory Almarhum Prof. dr. Soeharso

FICS‟. Beberapa pembahasan tersebut diantaranya, keterangan mengenai dokter

Soeharso yang sempat tinggal di Ketapang, Kalimantan semasa pergantian 

pendudukan dari Belanda ke Jepang. Sekembalinya dokter Soeharso ke Surakarta, 

beliau berperan aktif membantu perjuangan selama terjadinya peperangan 

mempertahankan kemerdekaan. Meski sedang bertugas di Rumah Sakit, dokter 

Soeharso tetap mengadakan hubungan dengan pemerintah dan pasukan yang 

sedang berjuang di daerah pedalaman. Tidak jarang dokter Soeharso menjalankan 

gerakan bawah tanah untuk menyalurkan bantuan. 

Dalam buku ini juga terdapat informasi mengenai bagaimana keadaan di 

medan perang yang dijalani dokter Soeharso saat turut bergerilya sebagai relawan 

medis. Bahwa saat itu para petugas medis bahkan saling berebut obat karena 

persediaan yang sangat terbatas sedang kebutuhan terus meningkat. Tidak jarang 

para petugas medis terlibat perselisihan dalam perebutan tersebut. Pembahasan 
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mengenai perjalanan sejarah dari Rehabilitasi Centrum di buku ini hampir sama 

dengan yang termuat di buku pada poin lima sebelumnya. Kisah mengenai awal 

perjuangan dokter Soeharso untuk membuat prothese, yang kemudian 

berkembang dan terbentuk Rehabilitasi Centrum. 

Dengan fokus kajian buku ini berupa perjalanan hidup dokter Soeharso, 

peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang 

mendorong dokter Seoharso untuk merintis Rehabilitasi Centrum pertama di 

Indonesia. Keterangan tersebut akan sukar untuk didapatkan dari sumber arsip, 

dan sulit untuk didapatkan dari sumber lisan karena keterbatasan pelaku sejarah. 

Karenanya, melalui berbagai keterangan yang terdapat di buku ini peneliti dapat 

menganalisis perjalanan kehidupan dokter Soeharso, mengenai apa saja yang 

dialami beliau selama hidupnya, sehingga akhirnya membentuk pemikiran dalam 

diri beliau untuk merintis Rehabilitasi Centrum. Dari daftar pustaka di buku ini, 

peneliti juga mendapat pandangan mengenai apa saja sumber yang dapat 

digunakan, apa saja data yang harus dicari dalam melaksanakan kajiannya. 

Sama seperti buku sebelumnya, meski pembahasannya cukup mendalam 

berkaitan dengan Rehabilitasi Centrum, tetap saja fokus kajian buku ini adalah 

perjalanan hidup dokter Soeharso. Data-data mengenai bagaimana hubungan 

antara peperangan pasca kemerdekaan dan perintisan Rehabilitasi Centrum 

tersebut. Atau juga mengenai sistem kerja dari Rehabilitasi Centrum dan 

perjalanannya setelah diresmikan. Atau informasi-informasi yang sejenis yang 

lebih mendetail, belum terdapat dalam buku ini. Oleh karenanya, peneliti pun 
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tetap mencari sumber-sumber lain untuk melengkapi data yang dibutuhkan untuk 

melengkapi hasil kajian. 

G. Metodologi Penelitian 

Tugas peneliti sejarah adalah untuk merekonstruksi peristiwa dari masa 

lampau. Hanya saja karena jauhnya jarak waktu antara peneliti dan objek yang 

diteliti, rekonstruksi menjadi lebih menyulitkan. Jauhnya jarak waktu tersebut 

juga akan menimbulkan persoalan baru, diantaranya terbatasnya sumber data. 

Rekonstruksi yang dimaksud  adalah sebuah upaya untuk menyusun kembali 

kesatuan dari suatu peristiwa bersejarah di masa lampau menjadi utuh dan runtut, 

serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Tujuan diadakannya penelitian sejarah adalah untuk mendapatkan 

„kebenaran sejarah‟. Untuk mendapatkannya kita bergantung pada penelitian yang 

dilakukan oleh sejarawan dalam kajiannya terhadap sumber-sumber untuk 

mengungkap peristiwa bersejarah di masa lalu dengan objektif
19

.   

Penelitian sejarah bersifat ilmiah, maka diperlukan suatu metode dalam 

melakukan penelitian tersebut. Metode sejarah merupakan cara yang digunakan 

oleh peneliti sejarah untuk menyusun peristiwa sejarah, yang mana didalamnya 

terdiri dari prinsip dan aturan untuk suatu proses kajian atau penelitian sejarah
20

. 

Sumber lain menyebutkan, metode penelitian dalam sejarah merupakan suatu 
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metode yang berupa proses untuk mengumpulkan, menguji, dan menganalisis 

secara kritis penemuan dari peninggalan masa lampau, serta usaha-usaha sintesa 

dari data-data tersebut menandai kajian yang dapat dipercaya. Penelitian sejarah 

sendiri terdiri dari empat tahapan
21

. Sederhanya, Metode penelitian sejarah 

merupakan suatu proses yang dilakukan peneliti untuk menganalisa secara kritis 

terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau
22

. Metode penelitian sejarah 

sendiri terbagi menjadi empat tahap, yaitu: 

1. Heuristik 

Heuristik merupakan tahap mengumpulkan sumber. Di tahap ini 

berarti peneliti sejarah telah memasuki medan penelitiannya. Pada tahap ini 

peneliti sejarah mencari dan menemukan sumber-sumber yang dibutuhkan 

untuk penelitiannya. Heuristik merupakan langkah awal dalam suatu 

penelitian sejarah. Sumber yang didapatkan dari tahap ini memiliki peran yang 

sangat penting dalam penelitian yang dilakukan. Sebab, merekonstruksi masa 

lampau tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya sumber-sumber sejarah. Pada 

tahap ini peneliti mengumpulkan semua sumber yang berhubungan dengan 

tema yang ia teliti. Baik itu sumber tertulis maupun tidak tertulis, sumber 

primer maupun sekunder, juga sumber umum maupun khusus
23

. Pada tahap ini 
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peneliti mengumpulkan objek yang akan dijadikan sebagai sumber dalam 

penelitian sejarah, yang berasal dari jaman sesuai peristiwa yang tengah dikaji, 

serta pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis, juga sumber lisan yang 

relevan
24

. Adapun dokumen-dokumen sumber sejarah yang dimaksud 

diantaranya adalah surat kabar, surat-surat, dokumen resmi, dokumen hukum, 

pengumuman radio, pidato-pidato politik, statistik resmi, iklan, dan 

percakapan biasa
25

. 

Tema yang diangkat oleh peneliti dalam kajian ini adalah mengenai 

sejarah Rehabilitasi Centrum pertama di Indonesia sebagai dampak positif dari 

peperangan pasca kemerdekaan, serta menjadi awal dari Kota Surakarta 

menjadi kota pusat rehabilitasi penyandang cacat fisik. Dengan mengangkat 

tema tersebut, banyak data yang harus dikumpulkan oleh peneliti. Baik data 

berupa arsip, data pustaka, atau juga data-data lain yang masih berkaitan. 

Heuristik adalah tahap pertama dalam penelitian sejarah. Pada tahap 

ini peneliti berupaya mengumpulkan sebanyak mungkin bahan yang sesuai 

dengan tema. Peneliti mengumpulkan bahan berkaitan dengan sejarah perang 

pasca kemerdekaan, khususnya yang berkaitan dengan kekacauan yang terjadi 

di Surakarta pada masa itu. Selain itu, peneliti juga mencari bahan-bahan yang 

berpotensi untuk dijadikan sumber yang berisi informasi berkaitan dengan 

sejarah Rehabilitasi Centrum ataupun berkaitan dengan Prof. Dr. Soeharso 

selaku perintis dari Rehabilitasi Centrum. 
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Peneliti mengunjungi beberapa tempat untuk mendapatkan bahan-

bahan yang berpotensi menjadi sumber dalam penelitian ini. Tempat-tempat 

tersebut diantaranya adalah Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Negeri 

Semarang, Perpustakaan Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Provinsi 

Jawa Tengah, Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Rehabilitasi 

Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Surakarta, Perpustakaan Rekso 

Pustoko Mangkunegaran, Perpustakaan Daerah Surakarta, Perpustakaan 

Monumen Pers, Perpustakaan Radya Pustaka, dan tempat-tempat lain yang 

masih berkaitan.  

Dari tempat-tempat tersebut peneliti mendapatkan beberapa bahan 

yang berpotensi untuk dapat dijadikan sebagai sumber dalam penelitian ini. 

Bahan-bahan tersebut diantaranya berupa arsip-arsip, buku-buku, juga 

dokumen berupa surat kabar kuno. Bahan berkaitan dengan Rehabilitasi 

Centrum ataupun berkaitan dengan Prof. Dr. Soeharso banyak peneliti temui 

di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk 

arsip. Selain arsip, ada pula buku yang tersimpan di Perpustakaan Daerah 

Surakarta dan Perpustakaan Jurusan Sejarah yang berisi informasi berkaitan 

dengan Rehabilitasi Centrum. 

Bahan mengenai sejarah perang pasca kemerdekaan ataupun mengenai 

kondisi Surakarta pada masa peperangan tersebut yang berpotensi untuk dapat 

dijadikan sumber, peneliti banyak menemukannya di Perpustakaan Rekso 

Pustoko Mangkunegaran. Ada pula beberapa buku yang ditemukan peneliti di 
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Perpustakaan Radya Pustaka dan perpustakaan-perpustakaan lain. Tidak hanya 

berkaitan dengan sejarah perang pasca kemerdekaan ataupun mengenai 

Rehabilitasi Centrum itu sendiri, peneliti juga mencari buku-buku yang 

memuat metode penelitian sejarah. Peneliti membutuhkan buku-buku tersebut 

sebagai penuntun dalam melakukan penelitian ini. Dengan melakukan 

penelitian sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan, peneliti 

berharap kajian ini akan menghasilkan tulisan sejarah yang berkualitas. 

2. Kritik Sumber (Verifikasi) 

Setelah dilakukan pengumpulan terhadap sumber-sumber yang 

berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian, selanjutnya peneliti 

sejarah memasuki tahap verifikasi. Pada tahap ini peneliti mengkritisi sumber-

sumber yang didapatkannya. Pada dasarnya langkah heuristik dan verifikasi 

bukan dua hal yang harus jelas terpisah. Ada pula peneliti sejarah yang 

melaksankannya secara bersamaan, yaitu melakukan kritik segera saat 

menemukan sumber yang berkaitan dengan tema penelitian. Melalui tahap 

kritik sumber ini lah diharapkan data-data yang telah didapatkan dan 

dikumpulkan dapat teruji validitas serta kredibilitasnya, sehingga data-data 

yang hendak digunakan sebagai sumber dalam penelitian benar-benar berisi 

fakta-fakta sejarah yang sesungguhnya. 

Terdapat dua jenis kritik sumber, yaitu kritik eksternal dan internal. 

Kritik eksternal  bertujuan untuk menguji otentitas (keaslian) suatu sumber. 

Sedang kritik internal bertujuan untuk menguji kredibilitas dan reabilitas 
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suatu sumber
26

. Singkatnya, verifikasi adalah tahap peneliti untuk 

menyingkirkan bahan-bahan (yang hendak dijadikan sumber dalam penelitian 

sejarah) yang tidak otentik
27

. 

Tahap ini dilakukan setelah peneliti berhasil mengumpulkan bahan-

bahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber pada tahap „heuristik‟.

Selanjutnya peneliti melakukan seleksi terhadap bahan-bahan tersebut. Seleksi 

bertujuan untuk memilah mana yang layak dijadikan sumber serta mana yang 

harus disingkirkan. 

Mayoritas bahan yang ditemukan peneliti berbentuk tulisan, 

kebanyakan berupa arsip-arsip dan buku-buku. Untuk arsip, peneliti 

mendapatkannya dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa 

Tengah, juga dari Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran. Kedua 

tempat dimana peneliti mendapatkan arsip merupakan dua tempat yang sudah 

diakui kemampuannya dalam mengelola arsip. Karenanya peneliti menaruh 

kepercayaan bahwa arsip yang didapatkan peneliti dari dua tempat tersebut 

layak untuk dijadikan sebagai sumber dalam penelitian. 

Untuk bahan berupa arsip, peneliti lebih banyak melakukan kritik 

mengenai ada tidaknya kesinambungan dan kesesuaian informasi yang 

termuat dalam arsip dengan tema penelitian. Dengan patokan tersebut peneliti 

memilah mana arsip yang akan digunakan sebagai sumber dan arsip yang 

tidak digunakan, tanpa meragukan keaslian arsip tersebut, karena arsip sudah 

                                                 
26

 A. Daliman. Op. Cit. Halaman 64-66 (Baca juga Nugroho Notosusanto. Op. Cit. 

Halaman 40-41) 

27
 Louis Gottschalk. Loc. Cit 



37 

dikelola oleh pihak yang layak dan berkemampuan untuk mengelolanya. 

Sedang untuk bahan berupa pustaka lain seperti buku, jurnal, atau karya ilmiah 

sejenis, selain mencari keterkaitan dengan tema kajian, peneliti juga 

melakukan kritik sumber dengan mengecek ulang identitas dari penulisnya 

serta identitas instansi asal bahan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk 

memastikan keasliannya, serta kelayakannya untuk dapat dijadikan sumber. 

3. Interpretasi 

Merupakan langkah untuk membuat kesimpulan dari sumber-sumber 

sejarah yang otentik serta dapat dipercaya
28

. Setelah dilakukan tahap kritik 

sumber, peneliti berarti sudah menyeleksi mana data yang dapat digunakan 

sebagai sumber dalam penelitian dan mana data yang harus disisihkan. Tahap 

interpretasi hanya ditujukan pada data yang layak dijadikan sumber dalam 

penelitian. Pada tahap ini peneliti sejarah bertugas menafsirkan serta memberi 

makna terhadap bukti-bukti sejarah yang telah diseleksi sebelumnya. 

Dilakukannya tahap interpretasi ini karena pada dasarnya bukti-bukti dari 

masa lalu hanyalah saksi bisu yang tidak dapat dengan sendiri berbicara 

mengenai bagaimana peristiwa yang disaksikannya. Diperlukan analisis 

seorang sejarawan untuk menerjemahkan saksi-saksi bisu tersebut untuk 

ditemukan makna dan informasi apa saja yang ada di dalamnya. Selain 

menganalisis dan menggali makna dari sumber, di tahap ini peneliti juga 
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bertugas merekonstruksi dengan menyusun kerangka-kerangka peristiwa 

untuk menghasilkan pola yang runtut dari peristiwa yang tengah dikaji
29

. 

Setelah terseleksi mana saja bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai 

sumber dalam penelitian, selanjutnya peneliti melakukan interpretasi. Pada 

tahap ini peneliti bekerja dengan menganalisis atau menerjemahkan informasi-

informasi apa saja yang termuat di dalam sumber sejarah yang sudah terpilih. 

Bukan hanya berdasarkan apa saja yang tertulis atau yang terlihat, tapi peneliti 

harus mampu menggali makna dan data dari adanya sumber tersebut, serta 

hubungan sumber satu dengan sumber yang lain. 

Pada tahap interpretasi ini pula peneliti harus menyusun alur dari 

peristiwa sejarah yang hendak ditulis. Peneliti membuat periodesasi untuk 

meletakkan hasil-hasil analisis terhadap sumber sejarah yang telah 

diinterpretasi. Dengan demikian kemudian dihasilkan tulisan sejarah dengan 

pola yang tersusun beruntun. 

4. Penulisan Sejarah (Historiografi) 

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap akhir dari 

rangkaian metode peneleitian sejarah. Tahap ini merupakan sarana bagi 

peneliti untuk menyampaikan hasil-hasil penelitiannya, serta hasil analisisnya 

dari tahap interpretasi sebelumnya. Setelah peneliti berhasil merekonstruksi 

suatu peristiwa sejarah dengan analisis pada tahap interpretasi, maka untuk 

mengabadikan hasil penelitian peneliti harus menulisnya, tahap inilah yang 
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disebut sebagai Historiografi. Beberapa bentuk penulisan hasil dari penelitian 

sejarah diantaranya seperti paper, artikel, ataupun buku. Masing-masing 

bentuk memiliki prinsip yang berbeda-beda, juga memiliki komposisi, gaya 

bahasa, dan jenis karya yang berbeda pula
30

. 

Tahap akhir dalam penelitian sejarah, adalah dihasilkannya tulisan 

sejarah. Pada tahap historiografi ini, peneliti bertugas untuk menuangkan hasil 

analisis yang dilakukannya pada tahap interpretasi sebelumnya ke dalam 

bentuk tulisan. Hasil analisis tersebut disusun berdasarkan alur sejarah yang 

sudah ditetapkan sebelumnya pada tahap interpretasi.  Akhirnya, tahap 

historiografi ini akan dihasilkan tulisan kisah sejarah dengan pola yang runtun 

dan lebih mudah dipahami. 

H. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini tersusun dari beberapa bab untuk menghasilkan gambaran yang 

jelas dan terperinci. Penyusunan ini didasarkan atas keinginan agar skripsi yang 

dihasilkan dapat memberikan gambaran kontinuitas perkembangan kejadian yang 

berurutan. 

BAB I merupakan bab Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang 

lingkup, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika skripsi. 

BAB II memaparkan latar belakang berdirinya Rehabilitasi Centrum. 

Peneliti akan memaparkan faktor-faktor apa saja yang mendorong dirintisnya dan 
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didirikannya Rehabilitasi Centrum di Surakarta. Pembahasan pada bab ini 

diantaranya mengenai gambaran umum bagaimana posisi penyandang cacat, 

perjalanan hidup dokter Soeharso, serta awal perintisan dari Rehabilitasi Centrum  

yang juga dilatar belakangi oleh keadaan Kota Surakarta saat itu, sampai 

diresmikannya Rehabilitasi Centrum pada tahun 1951. 

BAB III difokuskan untuk membahas mengenai profil serta perkembangan 

dari Rehabilitasi Centrum pasca diresmikannya di tahun 1951. Beberapa poin 

pembahasan dalam bab ini diantaranya mengenai bagian-bagian Rehabilitasi 

Centrum, program-program yang dijalankan, tugas dari lembaga, organisasi, serta 

kendala-kendala yang dihadapi selama dioperasikannya Rehabilitasi Centrum. 

 BAB IV, membahas mengenai peran dari Rehabilitasi Centrum selama 

periode dari tahun 1951 sampai tahun 1971, atau dari waktu diresmikannya 

sampai waktu meninggalnya dokter Soeharso. Dalam bab ini akan dijelaskan pula 

secara umum mengenai eksistensi Rehabilitasi Centrum, serta mengenai 

bagaimana ada dan berdirinya Rehabilitasi Centrum tersebut menjadi titik awal 

Kota Surakarta tumbuh menjadi kota pusat rehabilitasi bagi kaum disabilitas 

(penyandang cacat). 

 BAB V, berisi kesimpulan dari semua isi dan penjelasan dalam penulisan 

skripsi ini. 
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BAB II 

LATAR BELAKANG BERDIRINYA REHABILITASI CENTRUM  

DI SURAKARTA 

 

A. Kedudukan Penderita Cacat dan Rehabilitasi Centrum 

Kecacatan merupakan masalah sosial atau bahkan dapat dianggap sebagai 

bencana bagi penderitanya. Kecacatan akan mengakibatkan kemunduran 

kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Kecacatan 

sendiri dapat diakibatkan oleh beberapa sebab. Diantaranya seperti peperangan, 

pekerjaan, kecelakaan lalu lintas, atau juga kecelakaan lain. Kecacatan dapat pula 

diakibatkan oleh adanya penyakit yang meninggalkan bekas permanen. Ada pula 

kasus kecacatan seseorang yang merupakan bawaan sejak ia lahir. 

Di sisi lain, semakin modern suatu zaman terus diiringi dengan berbagai 

inovasi dan kemajuan di bidang teknik, industri, dan yang lainnya. Selain 

membawa kemudahan, kemajuan tersebut juga semakin meningkatkan resiko 

kecelakaan yang dapat mengakibatkan cacat fisik. Hal yang sama berlaku dalam 

peperangan. Semakin canggih alat yang digunakan dalam peperangan, akan 

menambah jumlah korban, termasuk di dalamnya korban yang harus mengalami 

kecacatan fisik. Memang seiring kemajuan alat perang, dunia kedokteran pun 

mengalami kemajuan pula. Dengan majunya ilmu kedokteran, dunia medis dapat 

menyelamatkan korban-korban perang atau korban kecelakaan yang mengalami 

luka parah dengan melakukan amputasi terhadap korban. Di sisi lain, justru dua 

faktor itulah yang menyebabkan jumlah  penderita cacat semakin bertambah. 

41 
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Terus bertambahnya jumlah penderita cacat akan menimbulkan berbagai 

masalah baru dalam kehidupan masyarakat. Karena memang pada dasarnya 

masalah bagi penderita cacat bukan hanya tentang pertolongan jasmani dan medis. 

Penderita cacat memiliki masalah yang cukup kompleks, yang menyangkut di 

bidang sosial, psikologis, teknis, ekonomi, pedidikan, legislatif dan terkadang juga 

politis. 

Oleh karenanya, sejak perang dunia kedua, banyak negara yang 

mengembangkan pusat teknik Rehabilitasi bagi penderita cacat. Rehabilitasi 

tersebutlah yang kemudian memberikan pertolongan-pertolongan bagi penderita 

cacat dalam semua bidang yang bersangkutan melalui berbagai program yang 

diusung. Program-program tersebut dikoordinir menjadi suatu proses yang 

terencana. Serta bertujuan untuk memulihkan harga diri dari penderita cacat 

sebagai anggota masyarakat yang produktif dan berguna. 

Sebelum Perang Dunia I, orang-orang memandang penderita cacat sebagai 

kaum yang harus dikasihani dan diberi bantuan sebanyak-banyaknya. Akibat dari 

anggapan ini kemudian menjadikan para penderita cacat justru diasingkan dari 

kesempatan untuk bekerja, juga dari kehidupan normal dalam masyarakat. 

Perubahan mulai dirasakan setelah Perang Dunia pertama, dan mencapai 

puncaknya dengan adanya „Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia‟

oleh PBB pada 10 Desember 1948. Yang mana pada pasal 23 dan 25 dari piagam 

tersebut pada intinya membahas mengenai kesamaan derajat manusia. Bahwa 

manusia berhak atas jaminan keadaan hidupnya yang lebih baik. Setiap orang 

memiliki hak untuk bekerja dan mengembangkan dirinya. 
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Dengan adanya piagam tersebut, jelaslah bahwa penderita cacat bukan lagi 

objek belas kasihan semata. Sebagai sesama manusia, mereka pun memiliki hak 

yang sama dengan manusia lainnya. Sudah seharusnya mereka diberi kesempatan 

yang sama, hak yang sama, kewajiban yang sama dengan manusia lain pada 

umumnya untuk dapat mengembangkan diri mereka. Sehingga mereka dapat 

hidup dengan lebih baik serta dapat menyumbangkan tenaganya bagi masyarakat 

dan negara. Kecacatan yang mereka alami memang sebuah kekurangan tersendiri, 

namun dengan pertolongan rehabilitasi mereka akan mampu mengatasi 

kekurangannya tersebut dan dapat memanfaatkan potensi, keunggulan, kelebihan, 

dan kekuatan mereka yang lain. Dengan demikian para penderita cacat dapat 

menjadi warga masyarakat yang produktif dan berguna. 

Indonesia sendiri adalah anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 

sudah barang tentu Indonesia turut menjunjung piagam tentang kemanusiaan yang 

dikeluarkan PBB. Disamping itu, terdapat pula Pancasila yang membicarakan 

tentang Ketuhanan, Kemanusiaan, Keadilan Sosial. Dua hal tersebut sudah 

menjadi alasan yang cukup untuk pengadaan rehabilitasi di Indonesia, juga dapat 

menjadi dasar prinsip-prinsip rahabilitasi.
31

 

Masalah mengenai korban cacat fisik di Indonesia tidak dapat dilepaskan 

dari perang pada masa perang pasca kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, banyak 

pejuang yang meninggal. Juga ada para pejuang yang berakhir cacat dan harus 

menanggung kecacatan tersebut seumur hidupnya setelah nyawanya diselamatkan 
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(dengan operasi atau amputasi)
32

. Para pejuang yang harus berakhir cacat, sudah 

selayaknya mereka mendapat bantuan yang layak. Bantuan penuh yang setidaknya 

dapat menjamin  

1. Masalah Penderita Cacat 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penderita cacat 

memiliki masalah yang kompleks. Pertama, tentu masalah jasmani, yaitu 

kecacatan fisik yang dimilikinya. Kedua, masalah ekonomi, dengan 

kekurangan fisik yang dimilikinya, seorang penderita cacat tidak dapat 

melakukan pekerjaan dengan sempurna. Kesemua masalah tersebut menuntut 

adanya penyelesaian untuk menjamin kehidupan di masa depan para 

penyandang cacat. 

Masalah ekonomi tesebut kemudian membawa masalah di bidang 

sosial. Semisal jika si penderita cacat adalah pencari nafkah dalam keluarga, 

maka ia tidak akan dapat melakukan tugasnya dengan baik dan menimbulakn 

persoalan-persoalan baru. Kecacatan tersebut dapat menjadi hambatan untuk 

menjalankan tugasnya dalam kedudukan sosialnya. 

Masalah sosial tersebut kemudian membawa masalah lainnya pula. 

Kesukarannya dalam pekerjaan, keuangan, sosial, dan yang lainnya akan 

menimbulkan gejala-gejala psikologi pada penderita. Ia menjadi pesimistis, 

putus asa, merasa bodoh, dan terkadang ia dapat menjadi pemarah dan bersifat 

agresif. Masalah psikologi seringkali menjadi hambatan dalam penyesuaian 
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diri seorang penderita cacat. Tertumpuknya berbagai masalah tidak menutup 

kemungkinan akan membuat seseorang menjadi gila.  

Ada pula masalah dalam pendidikan. Seorang anak dengan kecerdasan 

rendah memerlukan pendidikan khusus melalui tingkatan-tingkatan tertentu 

yang disesuaikan dengan kemampuannya. Lain lagi, seorang anak yang tidak 

cacat kecerdasannya namun memiliki cacat fisik akan memiliki berbagai 

kendala untuk mengakses pendidikan. Seperti bagaimana ia berpindah dari 

tempat tinggal ke tempat belajar, bagaimana ia menggunakan alat-alat tulis, 

dan yang lainnya
33

. 

2. Penanganan Penderita Cacat 

Penderita cacat adalah seseorang yang dengan keilmuan kedokteran 

dapat ditunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai kelainan pada tubuh atau 

sebagian daripada tubuhnya yang tetap. Keadaan yang demikian itu menjadi 

hambatan baginya untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan yang 

selayaknya mampu ia dapatkan berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan 

pasar kerja, jika ia tidak memiliki kelainan fisik tersebut
34

. 

Menurut Central Office of Information London, didefinisikan bahwa 

kacacatan adalah rusaknya kemampuan dalam kehidupan dan pekerjaan, yang 

dapat disebabkan oleh luka, penyakit, atau kecacatan sejak lahir. Adapun yang 

dimaksudkan dengan „kemampuan dalam kehidupan‟ adalah kemampuan
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untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, duduk, makan, mandi, 

berpakaian, naik turun tangga, dan yang sejenisnya. Yang mana hal-hal kecil 

tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh penderita cacat. Mereka 

membutuhkan pertolongan orang lain untuk melakukannya. Pertolongan bagi 

penderita cacat akan disesuaikan dengan keadaan dari si penderita cacat 

tersebut. 

Perang modern dengan segala kemajuan alat-alatnya sangat berperan 

menambah jumlah penderita cacat. Juga, kemajuan dalam ilmu kedokteran 

dapat mencegah atau menyembuhkan luka parah. Namun dalam pengobatan 

itu ada sebagian yang hanya dapat diselamatkan jiwanya, dan harus 

menanggung kecacatan seumur hidupnya
35

. 

Hal yang serupa terjadi di Indonesia. Masa sebelum berdirinya 

Rehabilitasi Centrum bagi penderita cacat pada 1951, kerap terjadi konflik di 

berbagai daerah. Para pejuang berguguran dan terluka parah dalam upayanya 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Luka yang diderita semakin parah 

dengan kemajuan alat perang. Pun dengan kemajuan ilmu kedokteran, mereka 

yang terluka parah dapat diselamatkan, salah satu upayanya dengan cara 

mengamputasi (memotong tangan atau kaki). Sayangnya hal ini yang 

kemudian meningaktkan jumlah penderita cacat fisik. 

Sebelum Perang Dunia I, orang-orang memandang penderita cacat 

sebagai kaum yang harus dikasihani dan diberi bantuan sebanyak-banyaknya. 

Mereka hidup dengan hanya bergantung pada orang lain untuk memenuhi 
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kebutuhan hidupnya. Anggapan umum terhadap mereka adalah bahwa mereka 

tidak dapat hidup mandiri. Keadaan mulai berubah sejak adanya „Pernyataan

Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia‟ oleh PBB pada 10 Desember 1948.

Yang mana pada pasal 23 dan 25 dari piagam tersebut pada intinya membahas 

mengenai kesamaan derajat manusia. Bahwa manusia berhak atas jaminan 

keadaan hidupnya yang lebih baik. Setiap orang memiliki hak untuk bekerja 

dan mengembangkan dirinya. 

Selanjutnya pasca Perang Dunia II, penanganan terhadap penderita 

cacat sudah mulai berubah. Bantuan yang diberikan kepada penderita cacat 

bukan lagi hanya berupa uang atau belas kasihan, melainkan melalui konsep 

program rehabilitasi bagi para penderita cacat. Melalui konsep Rehabilitasi, 

pemerintah dapat memberikan pertolongan-pertolongan bagi penderita cacat 

dalam semua aspek yang bersangkutan melalui berbagai program yang 

diusung. Program-program tersebut dikoordinir menjadi suatu proses yang 

terencana. Serta bertujuan untuk memulihkan harga diri dari penderita cacat 

sebagai anggota masyarakat yang produktif dan berguna
36

. 

Melihat kondisi Indonesia, masa terjadinya konflik membuat jumlah 

penderita cacat meningkat pesat. Atau tepatnya, akibat adanya konflik banyak 

para pejuang yang harus berakhir dengan mengalami kecacatan fisik. Para 

pejuang tersebut telah mempertaruhkan nyawa demi membela bangsa dan 

negara, sudah selayaknya mereka mendapat perawatan yang lebih layak, 

bukan sekedar dengan diberikan uang. Sama halnya yang telah diterapkan di 
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luar negeri, pemberian uang bukan solusi tepat untuk membantu atau 

menangani para penderita cacat. Konsep Rehabilitasi Centrum adalah solusi 

yang lebih baik dan lebih sesuai untuk membantu para penderita cacat. 

Konsep ini lah yang kemudian dirintis oleh dokter Soeharso untuk membantu 

dan menangani para penderita cacat. Sehingga kemudian di tahun 1951 

diresmikanlah Rehabilitasi Centrum pertama Indonesia di Surakarta. 

Penanganan atau pertolongan terhadap penderita cacat pun tidak cukup 

hanya dengan menyelamatkan nyawanya (pertolongan medis). Ada masalah-

masalah lain bersangkutan dengan kehidupan penderita cacat yang juga perlu 

untuk ditangani. Dengan masalah yang kompleks tersebut, sistem Rehabilitasi 

Centrum adalah solusi yang sesuai untuk membantu para penyandang cacat. 

Rehabilitasi Centrum dengan sistem yang ada di dalamnya dapat memberi 

pertolongan bangi penyandang cacat, bukan hanya dari segi medis, tapi juga 

dari segi lain untuk mengembalikan kehidupan normal dari si penyandang 

cacat. 

3. Rehabilitasi Centrum bagi Penderita Cacat 

Dalam hal ini, rehabilitasi yang dimaksud adalah usaha-usaha untuk 

memulihkan kesanggupan serta kemampuan bekerja pada penderita cacat, 

sehingga ia dapat menempati lagi suatu lapangan pekerjaan di masyarakat 

yang sesuai dengan kemampuan, pendidikan, pengalaman, serta pasaran 
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kerja
37

. Pertolongan medis tidak akan sepenuhnya membantu penderita cacat. 

Pertolongan terhadap penderita cacat dapat dikatakan sukses atau baik apabila 

pertolongan tersebut meliputi semua masalah yang dihadapi oleh si penderita. 

Oleh karena itu pertolongan harus disesuaikan dengan masing-masing 

penderita secara individu. Dan semua jenis pertolongan dalam berbagai bidang 

(medis, sosial, psikologi, pendidikan, dan yang lainnya) harus diorganisir 

menjadi satu proses koordinasi yang berkelanjutan. Kemudian diarahkan pada 

satu tujuan, yaitu rehabilitasi bagi penderita cacat untuk dapat memulihkan 

sesempurna mungkin kemampuan-kemampuan fisik maupun mental dari si 

penderita, sehingga ia memperoleh kedudukan yang layak di dalam 

masyarakat, sebagai seorang yang produktif dan berguna. 

Dalam prakteknya pertolongan kepada penderita cacat digolongkan 

menjadi tiga pekerjaan utama, yaitu: 

a. Medical Rehabilitation 

1.) Pencegahan kerusakan fungsi fisik dan mental selama menderita sakit. 

2.) Pertolongan medis kepada pasien agar secepat mungkin dapat kembali 

pulih fungsi fisik dan mentalnya, dan supaya secepatnya dapat kembali 

beraktivitas dalam kehidupannya. 

3.) Pertolongan kepada mereka yang terpaksa menjadi cacat permanen 

untuk mengatasi atau mengurangi kecacatannya, supaya mereka segera 

dapat hidup dan bekerja secara biasa. 
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b. Vocational Rehabilitation 

Merupakan upaya untuk memberi pertolongan berupa penyuluhan, 

bimbingan dan latihan-latihan sedemikan rupa sehingga penderita kembali 

pulih kemampuan dan kecakapannya untuk bekerja, sehingga dapat 

memperoleh pekerjaan yang cocok dengan kemampuan fisik dan 

mentalnya. 

c. Psycho-social Rehabilitation 

Pemberian pertolongan berupa penyuluhan, bimbingan, bantuan, 

dan penyaluran, sehingga penderita pulih kemampuannya untuk kembali 

ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik. Melalui rehabilitasi, 

„kerusakan‟ kemampuan dari si penderita cacat dapat diperbaiki. Sehingga

kemudian penderita cacat dapat dipulihkan kehidupannya dan layak 

dengan hak-hak dan kewajibannya yang normal
38

. 

Perbedaan besar tentu dirasakan dengan didirikannya Rehabilitasi 

Centrum pertama Indonesia. Sebelum adanya konsep rehabiltiasi, secara 

umum dunia memandang penderita cacat sebagai objek belas kasihan. Pun 

sama halnya dengan yang terjadi di Indonesia, bantuan yang diberikan pada 

para penderita cacat hanya berupa uang. Itu saja tidak semua penderita cacat 

mendapatkan bantuan tersebut. Tunjangan hanya diberikan kepada para 

veteran pejuang.  
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Korban meninggal mendapatkan kompensasi paling tinggi. Korban 

luka berat mendapat kompensasi lebih rendah dari korban meninggal dan lebih 

tinggi dari korban luka ringan. Dan korban luka ringan mendapat kompensasi 

terendah. Sokongan tersebut diberikan oleh  Departemen Sosial sebagai modal 

bagi korban perang ataupun keluarga korban. Bagi korban perang yang 

meninggal juga mendapat sokongan biaya pemakamannya
39

. 

Bantuan berupa uang tidak dapat menyelesaikan masalah dari para 

penderita cacat. Mereka mendapat uang, tapi mereka tidak diajarkan 

bagaimana memanfaatkan uang tersebut sesuai dengan keadaan mereka untuk 

dapat bertahan hidup. Masalah para penderita cacat sangat kompleks. Tidak 

selesai hanya dengan memberi pertolongan medis, ataupun dengan memberi 

mereka uang. Ada masalah sosial, ekonomi, psikologi, dan masalah-masalah 

lainnya yang harus mereka hadapi.  

Karenanya, adanya Rehabilitasi Centrum seperti udara segar bagi para 

penderita cacat untuk dapat bernafas kembali. Mereka tidak hanya mendapat 

pertolongan medis, tapi juga kesempatan untuk mendapatkan kehidupan 

normal mereka kembali. Bukan sebagai objek belas kasihan, tapi dapat hidup 

mandiri layaknya manusia normal lainnya. 

Dimulai dengan usahanya membuat prothese, dokter Soeharso merintis 

konsep Rehabilitasi Centrum untuk membantu para penderita cacat. 

Rehabilitasi Centrum berupaya membantu menyelesaikan berbagai 

permasalahan para penderita cacat, baik dari segi medis maupun non medis. 
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Sehingga kemudian, para penderita cacat yang awalnya hanya menjadi objek 

belas kasihan, dapat kembali menjalani kehidupannya sebagai seseorang yang 

mandiri. 

Para penderita cacat yang telah terdidik bukan lagi merupakan objek 

belas kasihan ataupun menjadi beban masyarakat. Kebanyakan dari mereka 

hanya membutuhkan pengertian bahwa sebagai sesama warga negara, sudah 

selayaknya mereka pun mendapatkan perlakuan serta memiliki hak dan 

kewajiban yang sama seperti warga negara lainnya yang tidak cacat. Mereka 

mengendaki dirinya memiliki kemampuan untuk berperan sebagai pelaku, 

serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional
40

. 

B. Latar Belakang Dokter Soeharso 

Dokter Soeharso merupakan tokoh utama dalam berdirinya Rehabilitasi 

Centrum. Perjalanan hidup telah menuntun dokter Soeharso menemui berbagai 

kasus dan kenyataan hidup para penyandang cacat. Terutama mereka yang harus 

menderita cacat karena peperangan demi mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

Soeharso lahir pada 13 Mei 1912 di desa Kembang, Boyolali, Jawa 

Tengah. Beliau merupakan anak ke empat dari tujuh bersaudara dari keluarga 

R.Sastrosuharjo yang bekerja sebagai pamong praja
41

. Dokter Soeharso memiliki 
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nama dan gelar „Raden Soeharso M. D., F. I. C. S.‟. Beliau merupakan seorang

muslim. Dari pernikahannya ia dikaruniai tiga orang anak
42

. 

Pada masa kedudukan Belanda, pendidikan bagi pribumi masih terbatas 

hanya bagi orang-orang tertentu saja. Dilihat dari garis keturunannya, dapat 

dikatakan keluarga Soeharso masih dekat dengan Keraton Kasunanan. Kakek dari 

Soeharso merupakan abdi dalem di Kasunanan Surakarta. Dengan jabatan 

tersebut, kakek Soeharso termasuk seseorang yang berjasa pada keraton. Atas 

pengabdiannya, keraton memberikan imbalan berupa sebidang tanah yang dapat 

diwariskan secara turun-temurun. Bukan hanya dari kakeknya, ayah Soaharso pun 

memiliki kedudukan penting dalam keraton, yakni sebagai senapati. Sehingga 

dapat dikatakan Soeharso berasal dari keluarga bangsawan. Oleh karenanya, 

Soeharso dapat menerima pendidikan formal yang saat itu masih terbatas. 

Kebahagiaan dalam keluarga Soeharso menjadi terganggu dengan 

meninggalnya R. Sastrosuharjo, yang kemudian keadaan ini memaksa Ibu dari 

Soeharso harus menanggung sendiri beban hidup putera-puteranya, serta harus 

mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan pendidikan para putera nya. Pada saat 

hal ini terjadi, Soeharso masih duduk di bangku kelas V HIS di Salatiga. Keadaan 

ini pula yang kemudian memaksa Ibu Sastrosuharjo mengambil pulang salah 

seorang kakak Soeharso yaitu Soeharto yang saat itu duduk di bangku kelas VII 

HIS Salatiga, supaya dapat membantu ibunya mencari nafkah demi menghidupi 

adik-adik dari Soeharto. Dengan keadaan ini, kemudian dua kakak perempuan 

                                                 
42

 Arsip RC No. 264 (Tersimpan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa 

Tengah) 



54 

Soeharso yang lain pun menyusul menghentikan sekolahnya demi membantu sang 

Ibu. 

Soeharso mulai bersekolah di usia 7 tahun dengan dimasukkan di 

Hollandsch Inlansche School (HIS) atau setara Sekolah Dasar di Salatiga. 

Sewaktu di HIS, Soeharso dititipkan di rumah kenalan orang tuanya, dengan 

membayar uang makan. Karena pemilik rumah bekerja dengan berjualan nasi, 

setiap pagi Soeharso membantu membawakan dagangannya ke tempat berjualan, 

dan di sore hari membantu membawa untuk dibawa pulang kembali ke rumah.  

Soeharso berhasil menyelesaikan sekolahnya di HIS pada tahun 1926 

dengan nilai yang memuaskan. Di tahun yang sama, Soeharso pindah ke Surakarta 

untuk melanjutkan sekolahnya di Meer Uitgebried Lagere Onderwijs (MULO), 

atau yang setera dengan Sekolah Menengah Pertama. Di Surakarta, Soeharso 

menghadapi orang-orang dan lingkungan baru. Ia menumpang tinggal di keluarga 

Dullah. Karena kepandaian Soeharso, pernah ia hampir diangkat anak oleh orang 

Belanda, namun tentu saja tidak diperbolehkan oleh ibunya. 

Tahun 1930, Soeharso pindah dari Surakarta ke Yogyakarta untuk 

memasuki Algemeene Middelbare School (AMS) bagian B, atau yang setara 

dengan SMA jurusan IPA. Selama duduk di MULO dan AMS, Soeharso aktif 

mengikuti gerakan Jong Java di Yogyakarta. Dengan kecerdasannya, setelah lulus 

dari AMS, Soeharso mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Hindia Belanda 

utnuk melanjutkan pendidikannya di Nederlandsc Indische Artsen School (NIAS) 

di Surabaya. Selama menjadi mahasiswa, ketimbang bergabung dengan organisasi 

berbau politik, Soeharso lebih giat dalam kegiatan di bidang kebudayaan. 
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Soeharso bahkan sempat mendirikan Perkumpulan Kebudayaan Siwa Matoyo di 

Surabaya di bawah kepemimpinannya. 

Sepanjang kurun waktu 1932-1935 Soeharso juga menjadi anggota 

Pengurus Indonesia Muda cabang Surabaya. Soeharso aktif menjadi pengurus 

hingga akhirnya perkumpulan tersebut mendapat larangan oleh Pemerintah 

Belanda di Indonesia karena dianggap membahayakan pemerintahan. Akhirnya 

pada tahun 1939 Soeharso menyelesaikan belajarnya dan mendapat ijazah dari 

NIAS di Surabaya, serta memperoleh gelar Indisch Art. Selanjutnya Soeharso 

mulai bekerja menjadi asisten di Centrale Burgerlijke Zienkeninrichting (CBZ) 

atau yang sekarang dikenal dengan RSUP dokter Soetomo
43

. 

Perjalanan pendidikan dokter Soeharso di bidang medis masih terus 

berlanjut setelah mendapat gelar „dokter umum‟ pada tahun 1939. Pada tahun

1939 sampai tahun 1941, juga dari pada tahun 1943 sampai tahun 1949 dokter 

Soeharso menekuni pendidikan sebagai dokter bedah umum. Tahun 1950 – 1951 

dengan bantuan dari pemerintah, dokter Soeharso berkesempatan belajar 

mengenai rehabilitasi dan bedah tulang di Inggris. Tidak cukup sampai disitu, 

pada tahun 1954 sampai tahun 1956 dokter Soeharso kembali memperdalam 

ilmunya mengenai bedah tulang
44

. 

 Dokter Seoharso sempat bekerja sebagai asisten dalam Ilmu Bedah Umum 

di CBZ (RSUP) Surabaya. CBZ Surabaya sendiri saat itu mayoritas tenaga 

kerjanya adalah orang-orang Belanda. Termasuk sistem di dalamnya diatur 
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dengan cara-cara Belanda. Meski menjadi minoritas sebagai pribumi yang bekerja 

di CBZ, dokter Soeharso tetap merasa percaya diri. Namun, ada hal yang 

membuat dokter Soeharso merasa tidak senang selama bekerja di CBZ. Semua 

pekerjaan harus dikerjakan dibawah perintah orang Belanda. Bahkan tidak jarang 

pegawai dari Belanda dengan kedudukan jabatannya yang lebih rendah dari dokter 

Soeharso memerintah pada dokter Soeharso. 

 Bahkan pernah terjadi peristiwa yang membuat dokter Soeharso sangat 

tersinggung. Seorang suster dari bangsa Belanda memberikan perintah pada 

dokter Soeharso. Hal ini karena suster tersebut menganggap dokter Soeharso 

masih muda dan kurang berpengalaman. Terjadilah pertengakaran antara dokter 

Soeharso dengan suster tersebut. Karena merasa tersinggung, dokter Soeharso 

mengabaikan perintah suster tersebut dan tidak melaksanakannya. Hal tersebut 

kemudian dilaporkan oleh si suster kepada pimpinan mereka yang juga orang 

Belanda. Hasilnya dokter Soeharso dianggap sebagai tenaga yang tidak disiplin, 

kemudian dokter Soeharso dipindah tugaskan ke Ketapang, Kalimantan Barat. 

 Rumah dokter Agusjam menjadi persinggahan dokter Soeharso dan 

seorang temannya yang masih asing dengan lingkungan baru mereka. Dari sinilah 

kemudian dokter Soeharso mengenal putri dari dokter Agusjam, Johar Insiyah. 

Perkenalan tersebut berlanjut dengan dipersuntingnya Johar Insiyah oleh dokter 

Soeharso pada 1941. Baru dua tahun bekerja di Ketapang, sudah disusul 

pendudukan Jepang. Di masa ini Jepang banyak mengincar kaum terpelajar. 

Dokter Soeharso yang saat itu menjadi pimpinan rumah sakit di Ketapang tidak 

lepas dari incaran Jepang. 
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Untuk mencari perlindungan, dokter Soeharso bersama istri meninggalkan 

Ketapang menuju Jawa. Perjalanan inilah yang kemudian mengantarkan dokter 

Soeharso dapat kembali ke kampung halamannya, dan beliau mulai bekerja di 

RSUP di Jebres, Surakarta. Meski sudah di Surakarta, dokter Soeharso belum 

lepas dari incaran Jepang. Untunglah ada dokter Mayeda, seorang dokter dari 

Jepang yang melindungi dokter Soeharso dan menjauhkanya dari pasukan Jepang. 

Selama masa peperangan pasca kemerdekaan, dokter Soeharso pun aktif 

membantu perjuangan dengan berada di garis depan sebagai tenaga medis. Ketika 

dokter Soeharso ditarik dari garis depan di medan perang dan kembali bekerja di 

Rumah Sakit di Jebres, beliau diam-diam masih membantu para pejuang
45

. Dari 

pengalaman inilah dokter Soeharso banyak menemui orang-orang yang menderita 

cacat. Kebanyakan adalah mereka yang harus menderita cacat karena menjadi 

korban peperangan. Dari sinilah timbul keinginan dari dokter Soeharso untuk 

membantu mereka. Berawal dengan mendirikan bengkel prothese hingga 

kemudian melahirkan sebuah Rehabilitasi Centrum bagi para penyandang cacat. 

Diluar perannya sebagai perintis Rehabilitasi Centrum, dokter Soeharso 

adalah sosok yang sangat mencintai negerinya Indonesia, serta mendukung 

pemerintahan Indonesia. Dalam salah satu pidatonya, dokter Soeharso menyebut 

peristiwa keluarnya Indonesia dari keanggotaaan PBB. Dalam hal ini dokter 

Soeharso pun sependapat dengan keputusan presiden atau pemerintah. Bahwa 

mahkota kemerdekaan suatu bangsa tidak terletak pada keanggotaan di PBB, akan 

tetapi terletak pada kemampuan bangsa tersebut untuk berdiri diatas kaki sendiri. 
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Dokter Soeharso juga sempat memuji kata-kata dari Presiden Soekarno yang 

beliau salin tersebut. Sudah seharusnya bangsa Indonesia terus berupaya dengan 

keras untuk dapat berdiri diatas kaki sendiri dalam segala hal, merdeka pada 

segala bidang. 

Dokter Soeharso juga merupakan sosok yang sangat mencintai budaya, 

khususnya budaya bangsa Indonesia. Keluarganya yang merupakan bagian dari 

Keraton Kasunanan Surakarta, mungkin turut mempengaruhi kecintaan dokter 

Soeharso terhadap budaya negeri ini. Salah satu buktinya, meskipun beliau telah 

menjadi seorang dokter ahli, namun beliau masih sangat menjunjung pengobatan 

tradisional asli Indonesia. Beliau menggali tradisi-tradisi pengobatan asli 

Indonesia. Dokter Soeharso bahkan menghimbau supaya para kaum terpelajar 

tidak menganggap usahanya tersebut sebagai „kembali ke alam primitif‟. Usaha

tersebut bukan untuk membawa ilmu kedokteran kembali pada masa primitif. 

Usaha tersebut semata-mata sebagai sebuah penghargaan terhadap peradaban 

ribuan tahun yang dimiliki bangsa Indonesia, yang telah melahirkan berbagai 

tradisi, yang salah satunya dalam bidang pengobatan. Yang mana taradisi-tradisi 

tersebut tidak akan dapat ditemukan di laboratorium, dan akan menghilang jika 

tidak dirawat. Selain itu dengan menggali lagi potensi pengobatan tradisional, 

sumber daya alam melimpah yang dimiliki bangsa Indonesia akan semakin dapat 

dimaksimalkan pemanfaatannya
46

. 
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C. Perintisan Rehabilitasi Centrum Pertama Indonesia di Surakarta 

1. Faktor Pendorong 

a. Tenaga Medis dalam Medan Konflik Peperangan Pasca Kemerdekaan 

Pasca proklamasi kemerdekaan, setibanya di Indonesia, Belanda 

melakukan segala cara untuk dapat merebut kembali Indonesia ke tangan 

mereka. Diantara upaya-upaya tersebut adalah terjadinya Agresi Militer I 

dan II yang menghiasi masa peperangan pasca kemerdekaan di berbagai 

daerah. Bangsa Indonesia berjuang bersama demi mempertahankan 

kemerdekaan dan bergelut dalam kekacauan peperangan pasca 

kemerdekaan
47

. 

Dijelaskan oleh Irna dalam kutipannya bahwa, “meski sudah

terdengar proklamasi kemerdekaan, masih banyak tugas menanti di depan. 

Ada Belanda yang ingin kembali menguasai dan menjajah Indonesia, juga 

musuh dari dalam negeri, yaitu bangsa dari negeri ini yang berkhianat. 

Belanda datang dengan membombardir dan menghancurkan kota di sana-

sini. Korban terus berjatuhan, dan pahlawan berguguran”
48

. 

Dalam berjalannya perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda, 

ketika pihak Belanda merasa kuwalahan menghadapi serangan yang 

dilancarkan oleh bangsa Indonesia, tidak segan mereka melakukan 

serangan membabi buta terhadap penduduk sipil. Irna menerangkan 
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mengenai salah satu keadaan di masa peperangan pasca kemerdekaan 

dalam kutipan berikut, bahwa:  

Serangan-serangan yang dilancarkan oleh kesatuan-kesatuan kita tak 

dapat dipatahkan. Pihak musuh secara sembrono mengadakan serangan 

balasan, hingga terjadi tembak-menembak, walaupun tidak 

berlangsung lama. Karena kewalahan, musuh mulai melakukan 

tindakan balasan, yang kali ini rakyat lah yang menjadi sasaran 

mereka. Mereka mulai mengancam dan melakukan pembersihan dalam 

tubuh rakyatt. Rakyat yang dianggap mencurigakan banyak yang 

terbunuh. Namun, hal ini tidak mematahkan semangat juang kita, yang 

tetap ingin merdeka
49

. 

Tidak hanya kaum laki-laki, para wanita pun turut membantu 

perjuangan dengan cara mereka. Ada yang membantu di dapur umum, atau 

bergabung bersama PMI menjadi petugas medis di lapangan
50

. Dalam 

keadaan perang, tidak dapat diprediksi bagaimana kedepannya. Tidak 

jarang ada perintah mendadak untuk mengosongkan suatu wilayah, untuk 

memindahkan pos, perintah untuk mundur, atau perintah-perintah lainnya 

demi keamanan dan keselamatan
51

. 

Penguasaan P3K mutlak sangat diperlukan. Serangan musuh bisa 

datang kapan saja sewaktu-waktu, baik dengan meriam ataupun mortir. 

Karenanya banyak korban berjatuhan, pejuang yang belum berpengalaman 

harus pandai-pandai menempatkan diri dalam medan perang dan untuk 

berlindung
52

. 

                                                 
49

 Ibid. Halaman 49 

50
 Ibid. Halaman 19-20 

51
 Ibid. Halaman 291 

52
 Ibid. Halaman 114 



61 

Menjadi petugas medis harus siap dengan segala kemungkinan 

tugas yang diberikan. Tidak ada ketetapan seorang petugas akan terus 

berada di markas. Mereka harus siap kapanpun mendapat tugas untuk 

berkeliling mencari korban, ataupun ketika harus ditempatkan di medan 

terjadinya konflik. Demi kemerdekaan, semua rela berkorban dan berjuang 

untuk Indonesia
53

. 

Para relawan dan petugas medis memang harus siap dengan segala 

perintah mendadak yang mereka terima. Terkadang mereka harus 

membuat pos darurat baru, berpindah dari satu kota ke kota lain demi 

tugas kemanusiaan, ataupun mendapat tugas lain diluar bidang medis. 

Mereka ikut bergerilya naik gunung, masuk desa, terpisah satu sama lain, 

dan harus selalu siaga dengan serangan Belanda yang bisa datang kapan 

saja. 

Sembari ikut bergerilya untuk menolong para pejuang, mereka juga 

memberi obat-obatan kepada rakyat. Setiap hari harus siap untuk 

berpindah-pindah tempat karena Belanda terus melakukan pembersihan di 

desa-desa dan di gunung. Belanda selalu mencari rombongan pejuang 

yang bergerilya, dan ketika ditemukan, seketika Belanda akan membakar 

desa tersebut. Karena tidak ingin membahayakan rakyat, rombongan tidak 

jarang tidur di ladang. Pagi sampai sore petugas medis mengobati rakyat 

atau beristirahat, dan kembali melanjutkan perjalanan ketika malam tiba. 

Perjalanan dari satu daerah ke daerah lain biasanya dilakukan dengan 
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melewati jalur gunung. Dan karena sedang menjadi incaran Belanda, tidak 

jarang rombongan asal berjalan saja demi menghindari bertemu Belanda 

tanpa tahu arah. Karena itulah perjalanan menjadi lebih lama dari waktu 

tempuh normal
54

. 

Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang para petugas medis 

dihadang oleh pasukan dari kubu lawan. Jika membawa obat, sebagian 

obat yang mereka bawa pun diminta. Menjadi tawanan bukan lagi hal baru 

bagi para petugas medis. Pihak Belanda pun tidak segan untuk menangkap 

para petugas medis karena kecurigaan bahwa para petugas tersebut adalah 

mata-mata. Jika sudah tertangkap oleh Belanda, hal sekecil apapun yang 

berhubungan dengan rahasia pejuang harus segera dihilangkan, seperti 

misalnya peta petunjuk arah pos satu ke pos lain, tidak ragu para petugas 

medis yang membawanya langsung mengunyah dan menelannya, daripada 

membiarkan peta tersebut jatuh ke tangan Belanda. 

Bertugas di lapangan, bercampur baur dengan pejuang-pejuang 

yang tengah berperang. Peluru-peluru yang ditembakkan mondar-mandir 

secepat kilat. Suara-suara tembakan berdesing-desing diatas kepala. Bunyi 

rentetan senjata yang terdengar layaknya kembang api
55

. Baik para 

pejuang maupun para relawan yang membantu perjuangan, tidak jarang 

mereka harus melakukan penyamaran untuk menjalankan misinya. Untuk 

mengantarkan bantuan misalnya, ada yang harus menyamar menjadi orang 
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desa dengan pakaian compang-camping dan hanya berharap untuk tidak 

tertangkap saat dalam perjalanan. Pun para pejuang yang melakukan 

gerilya, saat malam tiba ada sebagian dari mereka yang berkumpul di satu 

titik untuk membahas strategi, mencari info, dan yang lainnya. Ketika 

siang hari, para pejuang kembali berpencar di hutan dan ada pula yang 

menyamar
56

. 

Dalam setiap peperangan tim medis harus menghadapi ratusan 

korban yang berjatuhan. Tidak jarang mereka pun harus mengebumikan 

para korban yang tidak dapat diselamatkan nyawanya. Irna menjelaskan 

bahwa “…. serangan umum musuh di semua front membawa banyak 

korban. mereka yang gugur berjumlah kurang lebih tiga ratus lima puluh 

orang. Selama dua puluh empat jam, kami mengebumikan mereka ….

Selain itu, banyak juga korban yang datang dari segenap penjuru sektor, 

yang harus diangkat ke rumah sakit”
57

. 

Tidak jarang petugas medis menemukan korban yang merupakan 

pemuda usia 12-15 tahun, masih sangat muda. Karena pengalaman mereka 

di medan perang yang masih terbatas, mereka hanya bermodalkan 

keberanian untuk turut membantu perjuangan. Mereka turun ke lapangan 

tanpa tahu strategi perang, sehingga banyak dari mereka yang berjatuhan, 

sangat disayangkan dan menyedihkan karena telalu muda untuk mati. Usai 

pertempuran berhenti, para petugas medis harus mengangkut jenazah-

jenazah yang telah kaku dan bergelimpangan dimana-mana. Ada dari 
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jenazah yang memiliki luka menganga akibat tusukan, dan telah dikerubuti 

oleh semut-semut besar, juga keadaan-keadaan lainnya. 

Musuh memang tidak tanggung-tanggung dalam menyerang. 

Bahkan mereka melupakan asas kemanusiaan. Tidak ragu mereka untuk 

menyerang desa-desa dengan penduduk yang tidak ada kaitannya dengan 

pertempuran. Memborbardir desa dengan meriam dan mortar. Korban 

berjatuhan dengan luka-luka yang sangat parah dan mengerikan. Darah 

terus bercucuran dari luka parah tersebut, bahkan pembalut terbesar pun 

tidak dapat menutupi luka. Karenanya tidak jarang korban akhirnya 

meninggal sebelum sampai di pos pertolongan. 

Ada pula korban yang mengalami luka parah di bagian kaki dan 

dadanya karena pecahan mortir. Banyak korban dari prajurit yang 

ditemukan tergeletak di tengah-tengah sawah dengan keadaan yang sangat 

menyedihkan dan mengerikan. Ada bagian dari organ tubuh mereka yang 

sudah dimakan oleh binatang, kadang wajah dan tubuh mereka sudah tidak 

utuh saat ditemukan. 

Tidak dapat diperkirakan berapa banyak korban yang akan 

berjatuhan. Ada kalanya petugas medis yang bertugas di lapangan 

kuwalahan dengan jumlah korban yang berjatuhan. Mereka pun harus 

mengangkut para korban yang meninggal dengan dibungkus dengan tikar. 

Secepatnya dibawa untuk segera dimakamkan
58

. 
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Bertugas di lapangan, berjuang bersama para gerilyawan, berarti 

harus siap dengan segala situasi yang ditemui di lapangan. Termasuk 

untuk beristirahat di kandang-kandang hewan. Tidur menyatu dengan 

hewan, dengan hewan-hewan yang berisik, ditambah baunya yang 

menyengat. Juga hewan-hewan kecil yang menyengat kulit menimbulkan 

gatal-gatal
59

. Bergelut dengan segala kekacauan yang terjadi di medan 

perang, para petugas medis pun tidak jarang mengalami kelelahan yang 

berlebih hingga jatuh sakit. Seperti yang dijelaskan oleh Irna pada salah 

satu kutipan dalam bukunya, yaitu:  

…. mental dan fisik yang terus menerus tegang menghadapi 

pertempuran-pertempuran dan tugas-tugas kemanusiaan, membuat 

keadaan kami secara fisik mulai mundur, dan banyak yang menderita 

sakit. Namun demikian, kami merasa bersyukur kepada Tuhan YME, 

bahwa seluruh corps terhindar dari sasaran bom dan peluru musuh. 

Padahal tidak jarang pos-pos dan kami semua ditembaki meriam, 

mortir, serta mitraliur, tetapi tak seorang pun dari anggota kami yang 

mengalami cidera 
60

. 

Selain terluka karena peluru dan granat, saat itu juga banyak 

penyakit yang menyerang rakyat. Diantaranya adalah penyakit malaria, 

frambosia, dan luka besar atau ulcus tropicum. Karena itu, ketika 

berkeliling petugas medis pun harus menyediakan obat-obat lain diluar 

obat untuk hal lain diluar untuk memberi pertolongan luka akibat senjata. 

Menjadi petugas medis di medan peperangan, memang berusaha 

membantu pejuang mempertahankan kemerdekaan. Namun bukan berarti 
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mereka hanya menolong para pejuang dari bangsa Indonesia. Mereka pun 

turut menolong korban terluka dari pihak lawan. 

Karena minimnya alat komunikasi, atau bahkan saat itu semua 

dilakukan dengan manual, kadang muncul kesalahpahaman antara tentara 

dan petugas medis yang kembali dari kota. Terkadang para pejuang yang 

bergerilya mendengar kabar petugas medis yang ke kota tertangkap oleh 

Belanda, sehingga saat para petugas medis kembali dari kota, para tentara 

mengira para petugas medis tersebut sudah menjadi mata-mata Belanda 

dan sudah mengungkap rahasia gerilya mereka. Saat hal itu terjadi, para 

tentara bahkan tidak ragu untuk menyerang dan membunuh para petugas 

medis yang mereka curigai. Di kota mereka menjadi incaran Belanda, dan 

begitu kembali ke persembunyian mereka bisa saja dibunuh oleh teman 

sendiri. Tidak mudah, harus teliti dan penuh kehati-hatian
61

. 

Tidak ada yang mudah selama berlangsungnya perang 

mempertahankan kemerdekaan. Semua pihak bekerjasama demi 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Butuh keberanian besar, atau 

mungkin bisa disebut nekat untuk memutuskan menjadi relawan ataupun 

tim medis selama dalam peperangan perjuangan bangsa Indonesia. Bukan 

hanya harus kuat secara fisik, mental mereka pun benar-benar diuji. Tidak 

ada waktu untuk mengeluh, semua bekerja keras dan terus berjuang meski 

nyawa harus dipertaruhkan. 
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b. Dokter Soeharso sebagai Tenaga Medis dalam Peperangan Pasca 

Kemerdekaan 

Dapat dikatakan, dokter Soeharso adalah sosok yang sudah akrab 

dengan kondisi peperangan. Sepanjang karirnya sebagai seorang dokter, 

menjadi tim medis dalam peperangan bukan hal asing. Beliau mengerti 

betul bagaimana penderitaan para korban perang. Para korban yang harus 

menanggung kecacatan seumur hidupnya karena peperangan. 

Dokter Soeharso adalah salah seorang yang ditunjuk untuk 

membantu para korban perang dalam bidang medis. Beliau memberikan 

bantuan-bantuan medis termasuk operasi dan amputasi
62

. Baru dua tahun 

dokter Soeharso bertugas di Ketapang ketika terjadi pergantian 

pendudukan dari Belanda ke Jepang. Sama seperti di tempat lain, 

Kalimantan pun tidak lepas dari pendudukan Jepang. Kota-kota seperti 

Pontianak dan sekitarnya menjadi ajang pertempuran
63

. 

Pada masa pendudukan Jepang, disaat dokter Soeharso menjadi 

dokter Kabupaten di Tegal, beliau tersentuh dengan kondisi para calon 

buruh Romusha yang berdatangan. Para buruh Romusha tersebut hendak 

dikirim oleh Jepang ke luar Jawa. Karenanya, pemerintah Jepang 

mendesak dokter Soeharso untuk membuat pernyataan bahwa para tenaga 

buruh tersebut dalam keadaan sehat dan dapat dipekerjakan, padahal tidak 

                                                 
62

 Wartawan JB. Loc. Cit 

63
 Poliman. Op. Cit Halaman 33 



68 

semua dari mereka dalam kondisi sehat, bahkan ada yang menderita 

busung lapar. 

Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, keadaan menjadi lebih 

tenang, termasuk di Kota Surakarta, lingkungan baru dokter Soeharso. 

Dalam keadaan tenang tersebut, dokter Seoharso berhasil mendirikan 

Palang Merah Indonesia (PMI) Surakarta. PMI ini yang kemudian 

berperan aktif membantu para pejuang dalam peperangan 

mempertahankan kemerdekaan. Dokter Soeharso pun ikut bekerja di 

lapangan sebagai tim medis untuk mengobati para pejuang
64

. 

Mengutip dari pernyataan Poliman dalam bukunya mengenai peran 

dokter Soeharso pada masa perang pasca kemerdekaan, disebutkan bahwa: 

Pada masa Revolusi Fisik melawan agresi Belanda pertama dan kedua. 

Dokter  Soeharso tidak ketinggalan ikut serta menyumbangkan darma 

baktinya kepada Nusa dan Bangsanya. Dr. Soeharso tetap bekerja di 

R.S Jebres …. ia terus-menerus mengadakan hubungan dengan 

pemerintah dan Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah 

pedalaman. Ia menjalankan gerakan di bawah tanah untuk tetap 

tegaknya Republik Indonesia …. Di dalam pertempuran secara

gerilyawan dokter Soeharso ikut membantu dalam bidang 

kesehatannya. Pada waktu itu Dr. Soeharso ditugaskan menjadi dokter 

P.M.I. bersama-sama dr. Padmonegoro dan dr. Hadibroto dan lain-

lainnya. Tugas dari para dokter P.M.I. tersebut dibagi-bagi daerah 

tugasnya, dan dr. Soeharso mendapat tugas di wilayah Utara Ampel 

sampai Salatiga
65

. 

Di daerah tempat dokter Soeharso ditugaskan sering terjadi 

pertempuran dan banyak dari mereka yang kemudian mengungsi ke 

Semarang. Dalam menjalankan tugas di front terdepan, dokter Soeharso 

menginap di tempat pamong desa yang dekat dengan pos gerilyawan. 
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Dengan begini saat ada yang membutuhkan pertolongan, dokter Soeharso 

akan lebih cepat dan mudah untuk bertindak. 

Perjuangan dokter Soeharso saat itu teramat berat karena di masa 

itu sangat sulit mendapatkan obat-obatan bagi mereka yang terluka. Untuk 

masalah kebutuhan obat, dokter Soeharso selalu berusaha dengan segala 

cara yang dapat ia lakukan. Bahkan pernah ada satu saat dokter Soeharso 

berselisih dengan rekannya yaitu dokter Soemantri. Penyebab perselisihan 

tersebut adalah untuk mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan oleh para 

korban. 

Daerah tempat bertugas dokter Soemantri saat itu juga sedang 

terjadi pertempuran sengit. Banyak korban berjatuhan dan memerlukan 

pertolongan dan banyak obat-obatan . Karena itulah terjadi perselisihan 

mengenai obat antara dokter Soeharso dan dokter Soemantri. Saat itu obat-

obatan memang tidak jarang menjadi perebutan antara para dokter yang 

sedang bertugas. Mengingat betapa sulitnya mendapatkan obat-obatan 

pada masa perang sedang penderita semakin banyak, disinilah tanggung 

jawab dan peranan dokter dihadapkan pada tantangan yang harus 

dijawab
66

. 

Dikarenakan kerap melakukan amputasi saat menolong korban 

perang, dokter Soeharso sempat mengalami konflik batin dalam dirinya. 

Dikutip dari tulisan Manurung Pairan dalam bukunya, dikatakan bahwa : 
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Amputasi (pemotongan kaki atau tangan) sering dilakukan ditengah 

pertempuran untuk menyelamatkan nyawa pejuang yang luka parah. 

Timbul peperangan di batin Soeharso antara tugas dan hasil tugasnya. 

Ia bertugas mengamputasi kaki atau tangan korban untuk 

menyelamatkan nyawanya, tapi ngeri dan iba untuk melihat hasil 

pelaksanaan tugasnya. „Kenapa saya harus memotongnya, dan kenapa

saya tidak bisa memberi gantinya‟. Perang batin yang berkobar

dibenak Soeharso pernah membuatnya mogok memegang pisau 

bedah
67

. 

Ketika dokter Soeharso ditarik dari tugasnya di front terdepan 

sebagai dokter PMI, beliau kembali lagi bekerja di RS Jebres Surakarta. 

Meski begitu perjuangan beliau dalam membantu para pejuang belum 

berakhir. Karena selain melayani penderita-penderita akibat perang yang 

berada di Rumah Sakit, dokter Soeharso juga memberikan pertolongan 

bagi para gerilyawan yang berada di luar kota. 

Ketika dokter Seoharso bertugas di Rumah Sakit, beliau tetap 

berjuang melalui bawah tanah untuk menolong para pejuang yang ada di 

medan pertempuran. Berbagai macam penyamaran pun dilakukan beliau 

agar tidak diketahui pihak Belanda. Dokter Soeharso bersembunyi-

sembunyi terus memberi pertolongan obat-obatan kepada para pajuang
68

. 

Pada masa peperangan pasca kemerdekaan, banyak orang yang 

mengungsi dari Yogyakarta. Mereka mengungsi di Rumah Sakit karena 

berpikir lebih aman untuk berada di Rumah Sakit dalam kondisi 

peperangan saat itu. Dari para pengungsi tersebut, dokter Soeharso kadang 

mendengar mereka bergurau tentang keluh kesah mereka. Tentang 

                                                 
67

 Manurung Pairan, dkk. Op. Cit Halaman 55 

68
 Poliman.Op. Cit Halaman 42 



71 

mengapa mereka dioperasi jika akhirnya harus menderita cacat seumur 

hidupnya. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik mati daripada harus 

mengalami cacat seumur hidupnya. Sering mereka berkata untuk apa 

hidup sedang tangan dan kaki tidak ada. Mereka berpikir bahwa hidup 

mereka saat itu hanya menyusahkan orang lain yang normal dan sehat. 

Mereka tidak tahu apa yang akan dikerjakan di masa depan, apa yang 

harus dikerjakan untuk hidup, untuk keluarga, dan untuk kepentingan 

negaranya
69

.  

Dengan pengalamannya, apa yang dilihatnya, apa yang di 

dengarnya, dan apa-apa yang terjadi di sekitarnya, dokter Soeharso 

terketuk untuk membantu para penyandang cacat untuk kembali 

mendapatkan kehidupan normal mereka. Dokter Soeharso berjuang untuk 

membuatkan prothese bagi para penyandang cacat sebagai wujud 

kesungguhan dokter Soeharso untuk membantu mereka. 

c. Kondisi Kota Surakarta selama Peperangan Pasca Kemerdekaan 

Tidak lama setelah dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan 

Indonesia, konflik-konflik sosial mulai menghiasi kota Surakarta. Sejak 

ditetapkannya Surakarta sebagai Daerah Istimewa atau Swapradja oleh 

Pemerintah RI. Sejak awal 1946 mulai lah tampak nyata konflik sosial 

berupa gerakan-gerakan anti swapradja. Gerakan tersebut terwujud melalui 

perebutan pengaruh, penculikan, insiden bersenjata, dan yang lainnya. 
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Dimulai 15 April 1946 terjadi penculikan yang dilakukan oleh kesatuan-

kesatuan kelaskaran serta pemuda dan militan. Target dari penculikan ini 

adalah pejabat keraton. Pada Juni 1946 ketegangan politik di Surakarta 

semakin menegangkan dengan diculiknya para tokoh Pemerintah RI. 

Perdana Menteri Syahrir beserta rombongannya diculik dalam 

perjalanannya ke Mojokerto. Peristiwa ini yang kemudian mengakibatkan 

diberlakukannya “Darurat Militer Perang” oleh Soekarno
70

. 

Irna menyinggung tentang makna peperangan pasca kemerdekaan 

dalam bukunya bahwa “tahun 1945 sampai dengan tahun 1947, dapat

dikatakan sebagai masa orientasi. Orientasi untuk menggembleng 

semangat rakyat agar tidak ragu-ragu untuk mempertahankan 

kemerdekaan tanah airnya”
71

. Semasa perjuangan kemerdekaan, Surakarta 

menjadi pusat berbagai organisasi yang bersifat revolusioner. Ini yang 

kemudian mengakibatkan pertentangan dalam masyarakat Surakarta. 

Mereka menginginkan Surakarta menjadi pusat perlawanan pemerintah 

terhadap pemerintahan Republik yang saat itu berpusat di Yogyakarta. 

Selama perang pasca kemerdekaan, kelompok-kelompok tersebut 

menjamin revolusi di Surakarta bersifat anti-feodal dan anti konservatif. 

Mereka hendak melanjutkan perjuangan bersenjata dan bukan untuk 

melakukan perundingan-perundingan diplomatik. Dalam kurun waktu 
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1945 sampai 1950, dua swapradja di Surakarta berhasil digulingkan dan 

daerahnya menjadi bagian dari provinsi Jawa Tengah
72

. 

Selain adanya konflik sosial mengenai swapradja, Kota Surakarta 

pun ikut memanas selama perang pasca kemerdekaan dalam 

mempertahankan Kemerdekaan RI yang telah diproklamasikan pada 17 

Agustus 1945. Setelah mengakhiri pemerintahan Militer Jepang, para 

pejuang Kota Surakarta harus kembali mempertahankan kemerdekaan 

Bangsa Indonesia dalam peperangan. Bukan hanya melalui diplomasi, tapi 

juga perjuangan dengan senjata
73

. 

Dalam upayanya untuk kembali menguasai Indonesia pada Agresi 

Militer II, Belanda menduduki Yogyakarta pada 19 Desember 1948 dan 

menyerbu Surakarta pada 21 Desember 1948. Upaya Belanda untuk 

menduduki Kota Surakarta digagalkan dengan bersatunya tentara dan 

rakyat yang terus melakukan perlawanan terhadap Belanda
74

. Mulai dari 

berbagai organisasi pelajar, pedagang, maupun yang berbasis agama, 

sama-sama melakukan perjuangan mereka di kota ini. Posisi Surakarta 

menjadi lebih penting ketika terjadi perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke 

Jogjakarta
75

. Dengan posisi Kota Surakarta sebagai basis pertahanan 
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Militer setelah dipindahkannya Ibu Kota ke Yogyakarta membuat 

masyarakat disana pun tidak menyerah untuk turut serta dalam 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melawan Belanda pada 

Agresi Militer II
76

. 

Ketika pasukan Belanda menyerbu Ibukota Republik Indonesia 

yang saat itu dipindah di Yoyakarta untuk sementara pada 19 Desember 

1948, pasukan Belanda pun menyerang Kota Surakarta. Saat itulah para 

pejuang di Surakarta bekerja keras untuk mempertahankan kemerdekaan 

dan melawan usaha Belanda untuk kembali berkuasa. Belanda berhasil 

menguasai tempat-tempat penting, juga terjadi pembakaran tempat-tempat 

penting seperti Balai Kota Surakarta
77

.  

Pada awal penyerangan, tentara Indonesia seolah tidak melakukan 

perlawanan. Belanda pun mengira bahwa tentara sudah hancur dan Negara 

Republik Indonesia sudah tidak ada. Baru kemudian di awal bulan Januari 

1949 tentara Indonesia melancarkan serangan umum pertama dengan 

gerilya terhadap pos-pos Belanda yang lemah, penghadangan konvoi 

pasukan besar, serta menggerakkan penembak-penempak gelap
78

. 

Seusai diadakannya perjanjian Roem-Royen dan bersiap untuk 

dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, para 
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pejuang kemerdekaan berpikir bahwa Indonesia perlu menunjukkan 

kekuatan Angkatan Perang nya demi memperkuat posisi dalam KMB yang 

akan dilangsungkan. Dengan pertimbangan tersebut pula lah, akhirnya 

muncul „Pertempuran Empat Hari di Kota Surakarta‟. Perjuangan

mengalahkan Belanda sebelum diadakannya gencatan senjata pada 11 

Agustus 1949 sesuai hasil Perundingan Roem-Royen
79

. 

Pada 7 Agustus 1949 pagi ada desas-desus akan adanya serangan 

umum. Kabar yang tersebar dari mulut ke mulut tersebut menjadi nyata 

pada jam sembilan pagi. Tentara revolusi memasuki kota dan melakukan 

serangan. Tidak kurang dari 2000 pasukan yang berjuang demi menguasai 

Kota sebelum dilakukannya gencatan senjata. Sejak hari pertama pasukan 

Belanda tidak main-main untuk menghadapi pasukan pejuang Indonesia. 

Belanda tanpa segan memborbardir Kota Surakarta. Bahkan dengan 

mengerahkan pasukan udaranya. Pertempuran terus berlangsung sampai 

selama empat hari empat malam.  

Belanda menyerang tanpa melihat siapa yang diserang. Bahkan 

rakyat-rakyat biasa yang tidak memegang senjata pun ikut menjadi korban 

dari kejamnya serangan Belanda. Setiap hari ada saja korban yang 

meninggal di kampung-kampung. Rakyat-rakyat biasa tak berdaya yang 

menjadi pelampiasan Belanda. Puluhan orang di setiap kampung menjadi 

korban setiap harinya. Ada yang terluka, dan banyak pula diantara mereka 
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yang meninggal. Setiap hari di kampung-kampung, rakyat mendapat teror, 

rumah-rumah dibakar, penduduk dibunuh, bahkan anak-anak dan 

perempuan tidak luput menjadi korban kekejian Belanda
80

. 

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 sampai dengan 10 Agustus 

1949 merupakan serangan umum yang dilakukan oleh para pejuang demi 

merebut Kota Surakarta dari tangan Belanda. Dalam serangan tersebut, 

lebih dari dua ribu pejuang berjibaku melawan Belanda dengan senjata 

seadanya dibawa pimpinan Kolonel Slamet Riyadi. Mengepung Kota 

Surakarta dari empat penjuru. Dengan tujuan dapat merebut Kota 

Surakarta sebelum adanya gencatan senjata pada 10 Agustus 1949. 

Akibat adanya serangan tersebut, Kota Surakarta menjadi porak-

poranda. Banyak penduduk yang memilih untuk mengungsi. Jalanan dan 

pasar sepi senyap. Sementara itu Belanda terus mengawasi Kota Surakarta 

dengan pesawat tempurnya yang berkeliling di atas Kota. Karena para 

pejuang gerilya RI tidak juga mau menyerah, Belanda menjadi semakin 

kesal. Jadilah Belanda menyerang penduduk (tidak bersenjata) di beberapa 

tempat, perkampungan, dan pasar. Diantaranya terjadi di Kampung 

Gading, Patangpuluhan, Pasar Kembang, Pasar Nangka, dan yang 

lainnya
81

. 
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Semasa berlangsungnya perang empat hari, warga pun turut 

membantu  dalam perjuangan dengan segala upaya yang dapat mereka 

lakukan. Senada dengan keterangan dalam buku berjudul „Mengenang

Pertempuran 4 Hari di Kota Solo 7-10 Agustus 1949‟, bahwa: 

Para remaja, baik putra maupun putri yang bergabung dalam PMI aktif 

sekali memberkan bantuan dan pertolongan kepada siapapun. Mereka 

tidak hanya tinggal di markas atau posnya saja, tetapi kelompok-

kelompok remaja PMI itu selalu berkeliling kota melalui jalan-jalan 

kampung mencari sekiranya ada korban-korban yang memerlukan 

pertolongan. Para remaja putra-putri itu adalah perjuang-pejuang yang 

gagah berani
82

. 

Keberhasilan dalam serangan empat hari tersebut merupakan hasil 

kerjasama tentara dan rakyat. Tanpa takut rakyat Surakarta bergotong 

royong memasang penghalang-penghalang pada jalan yang sudah dikuasai 

pasukan gerilya. Rakyat juga dengan ikhlas memasok makanan untuk para 

pejuang gerilya.  

Banyak korban berjatuhan selama terjadinya pertempuran. Tidak 

terkecuali, rakyat biasa pun menjadi korban keganasan Belanda. Pada 8 

Agustus korban meninggal sebanyak 24 orang, termasuk 8 diantaranya 

anak-anak dan 6 wanita. Pad 10 Agustus sebanyak 36 rakyat meninggal, 

diantaranya terdapat 3 anak-anak dan 5 wanita. Pada 10 Agustus, pada saat 

dilaksanakannya gencatan senjata, 9 warga menjadi korban. Dan pada 11 

Agustus ketika gencatan senjata seharusnya sudah diterapkan, terjadi 
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pembantaian terhadap warga oleh Belanda, 21 orang meninggal, termasuk 

diantaranya 7 petugas PMI
83

. 

Mengutip dari buku berjudul „Kenangan Emas 50 Tahun

Surakarta‟ tentang bagaimana kekejaman Belanda pada masa terjadinya

peperangan pasca kemerdekaan, diterangkan bahwa: 

Selama berlangsungnya pertempuran, lebih dari seratus lima puluh 

serdadu Belanda tewas. Setelah Belanda terdesak, barulah ada 

persetujuan gencatan senjata pada 11 Agustus 1949.  Meski sudah ada 

persetujuan untuk melakukan gencatan senjata, namun serdadu 

Belanda masih dengan membabi buta meluapkan amarahnya dengan 

menembaki penduduk sipil dan tentara gerilya Indonesia di beberapa 

tempat. Akibatnya merenggut korban jiwa sekitar 23 orang. 13 orang 

anggota PMI Surakarta dibantai oleh pasukan Green Cap di markas 

PMI Padmonegaran-Gading, 9 orang rakyat sipil yang mengungsi di 

dekat Padmonegaran juga mati dibantai
84

. 

Sepanjang terjadinya “Serangan Umum Empat Hari di Kota

Surakarta”, hampir siang dan malam selalu terjadi pertempuran. Kondisi

tersebut membuat hubungan PMI Padmonegaran dengan Rumah Sakit 

Pusat Mangubumen dan Rumah Sakit Jebres terputus. Karena korban terus 

bertambah, diputuskan untuk mendirikan rumah sakit darurat untuk 

menampung para korban dengan memanfaatkan rumah penduduk sekitar. 

Diantara rumah sakit-rumah sakit darurat tersebut berada di sekitar markas 

PMI. 

11 Agustus 1949 pukul 00.00, setelah adanya persetujuan gencatan 

senjata, pasukan pejuang Indonesia benar-benar menghentikan serangan 

serta tembak menembak. Ada sebagian dari mereka yang keluar dari 
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tempat persembunyian tanpa takut. Yang mana saat itu pasukan Belanda 

masih mengadakan pertahanan dengan menduduki pasar Gading dan 

sekitar perempatan Gading. Mereka adalah pasukan Green-Cap (Baret 

Hijau). 

Pasukan pejuang Indonesia yang berkeliaran di laur langsung 

mendapat serangan Belanda ketika mereka berada di sekitar Gading 

Wetan. Seorang pejuang bernama Samto tewas dalam serangan tersebut. 

Temannya yang bernama Kusnan, yang sedang bersama Samto saat itu 

terkena tembak di lengannya. Karena itu, Kusnan tidak kuat membawa 

Samto sampai ke pos pertahanan. Kusnan menyembunyikan jenazah 

Samto di salah satu halaman di kampung Menangan. Kusnan kemudian 

melaporkan hal yang terjadi padanya dan Samto. 

Pada saat yang sama, Ny. Soetarti (istri dari pejuang kemerdekaan) 

mengetahui adanya jenazah Samto. Agar segera dapat diurusi, ia kemudian 

memutuskan untuk pergi ke rumah Poesposoewignjo yang merupakan 

anggota PMI Keden. Ny. Soetarti tiba sekitar pukul 04.00 pagi. Setelah 

bertemu, Poesposoewignjo kemudian menghubungi rekan-rekannya di pos 

PMI untuk dapat bersama-sama mengambil jenazah Samto. Mereka 

membawa bendera PMI dan dragbar darurat dari bambu, menuju tempat 

dimana jenazah Samto berada. 

Setelah mendengar laporan Kusnan, markas pertahanan juga segera 

mengirim pasukan untuk mengambil jenazah Samto. Mereka dibagi dalam 

tiga kelompok. Kelompok satu dan tiga bertugas melindungi kelompok 
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dua. Yang mana tugas kelompok dua adalah untuk mengangkut jenazan 

Samto. Dalam perjalanannya, kelompok tiga melihat segerombolan tentara 

yang mereka yakini sebagai tentara Belanda. Kelompok tiga terus 

melepaskan tembakan dengan terus berjalan. Hingga akhirnya mereka 

bertemu kelompok lain dan mendapat berita bahwa jenazah Samto sudah 

berhasil dievakuasi sekitar pukul 05.00, dan dibawa ke pos pertahanan. 

Selanjutnya pasukan gerilya kembali ke pos pertahanan mereka. Sedang 

tembak-tembakan yang sebelumnya dilepaskan kelompok tiga ternyata 

mengenai  seorang pasukan Baret Hijau. 

Sementara itu, regu PMI Poesposoewignjo yang sedang dalam 

perjalanan mengabil jenazah Samto melihat segerombolan tentara dari 

kejauhan, yang diyakini sebagai tentara gerilya RI. Segerombolan tentara 

tersebut memanggil regu PMI untuk mendekat. Barulah setelah mendekat, 

regu PMI tahu bahwa mereka adalah tentara Baret Hijau, ada tiga orang . 

Saat itu, tentara Baret Hijau juga terlihat telah menawan penduduk sekitar 

yang mereka duga sebagai pasukan gerilya RI. 

Saat itu, tentara Belanda juga mencurigai regu PMI 

Poesposoewignjo sebagai pasukan gerilya yang sedang menyamar. Dua 

orang dalam regu PMI tersebut sampai dilempari pisau oleh tentara Baret 

Hijau sehingga lengan mereka terluka. Poesposoewignjo juga dipukul 

sampai pingsan untuk beberapa saat. Tidak lama setelah melempari pisau 

dan memukul regu PMI, ada suara tembakan dari timur. Tidak lain adalah 

tembakan yang dilakukan kelompok tiga regu pasukan gerilya yang 



81 

hendak mengambil jenazah Samto. Seorang tentara Baret Hijau terkena 

tembakan. Hanya terluka, tapi tidak sampai mati. Tembak-tembakan dari 

pasukan RI tidak berlanjut, pihak Belanda pun tidak mengadakan 

tembakan balasan. 

Komandan pasukan Belanda kemudian meminta regu PMI 

Poesposoewignjo untuk membawa tentara Baret Hijau yang terluka 

dengan dragbar yang mereka bawa. Korban dibawa dengan dikawal oleh 

tentara Baret Hijau. Sesampainya mereka di Gapura Gading, seorang 

tentara Baret Hijau pergi ke markas PMI Padmonegaran untuk meminta 

bantuan dokter. Belum sampai disana, sudah ada truk kecil militer Belanda 

dengan bertanda Palang Merah yang membawa korban tentara Baret 

Hijau. Di tempat tersebut, tentara Baret Hijau juga sempat menembak mati 

seorang di pinggir barat jalan. Juga membantai dengan pisau seorang 

penduduk dari Kampung Gajahan. Setelahnya, regu PMI diperbolehkan 

pergi, dan dokter Padmonegoro juga kembali lagi ke markas. 

Masih berkaitan dengan pembantaian yang dilakukan Belanda. 

Pada tanggal 11 Agustus 1949 ketika terjadi persetujuan gencatan senjata, 

saat itu di markas PMI Padmonegaran terdapat sekitar 30 orang, yang 

terdiri dari pengungsi dan anggota PMI. Pada umumnya mereka merasa 

tenang dengan adanya persetujuan gencatan senjata. Hingga kemudian 

pada dini hari terdengar suara tangisan dan rintihan dari tempat 

pengungsian di dekat markas PMI. Seseorang yang berada di markas 

melihat seseorang yang sedang membungkuk melangkahi orang lain. 
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Tidak lama kemudian, pintu halaman markas diketok dengan suara keras 

dan kasar. Salah seorang penghuni markas memberanikan diri membuka 

pintu, diliahtnya pasukan Baret Hijau. Para tentara tersebut 

mengumpulakan para laki-laki di tempat itu. Terlihat para tentara tersebut 

membawa berbagai senjata berupa pedang, pisau, dan senjata api. Sudah 

ada darah pada senjata yang mereka bawa. 

Setelah para laki-laki terkumpul, tentara Baret Hijau mengancam 

dan meminta para laki-laki tersebut untuk memilih mati dengan pedang, 

pisau, atau senjata api. Dokter Padmonegoro yang berada di dalam markas 

didatangi beberapa pasukan Belanda, diminta untuk memberikan 

pertolongan pada seorang pasukan Baret Hijau. Bertepatan dengan itu, 

terdengar pula suara tembakan dari arah timur. Semua pasukan Belanda 

segera pergi meninggalkan halaman PMI. Selamatlah orang-orang yang 

baru saja diancam mati. 

Sementara itu, Ibu Padmonegoro keluar dari rumah dan mencari 

suaminya. Setelah mengetahui suaminya pergi bersama tentara Belanda, 

Ibu Padmonegoro meminta seseorang untuk menemaninya menyusul 

dokter Padmonegoro. Belum sampai melangkah jauh dari pintu halaman 

markas PMI, Ibu Padmonegoro melihat sesosok mayat tergeletak di 

tengah-tengah pintu halaman tempat penampungan para pengungsi di 

dekat markas PMI. Beliau kemudian masuk ke rumah penampungan 

pengungsi tersebut. Dilihatnya mayat-mayat yang bergeletakan dengan 
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berlumuran darah, akibat dibantai oleh tentara Baret Hijau. Saat itu pula 

markas PMI dipenuhi dengan kepanikan. 

Pembantaian di rumah penampungan tersebut terjadi setelah 

seorang tentara Baret Hijau  tertembak oleh pasukan gerilya RI yang 

hendak mengevakuasi jenazah Samto. Orang-orang yang dibantai tersebut 

adalah rakyat yang tidak bersalah, diantaranya juga ada anggota Palang 

Merah Indonesia. Mereka dibunuh tidak dengan cara ditembak. Mereka 

digorok lehernya dengan pedang dan pisau. Tentu saja mereka tidak dapat 

melakukan perlawanan ketika dibantai, karena mereka hanya rakyat biasa 

yang tidak bersenjata. Bahkan darah para korban di pengungsian dekat 

markas PMI tersebut sampai mengalir ke selokan yang terdapat di depan 

rumah
85

. 

Selama berlangsungnya agresi militer II di Surakarta, relawan yang 

hendak membantu para pejuang harus menyamar agar tidak dicurigai 

Belanda. Mereka meminta bantuan uang dari para pedagang dengan 

menyamar sebagai penjual. Mereka membawa kertas dengan stempel 

gerilya. Para pedagang yang sudah tahu maksudnya langsung memberikan 

uang bantuan. Digunakanlah uang tersebut untuk membeli obat dan 

kemudian dikirimkan ke kota untuk membantu para pejuang.  

Sangat beresiko sebenarnya membawa stempel dan cap gerilya, 

jika mereka tertangkap oleh Belanda, mereka akan langsung ditembak di 

tempat. Karena bergerilya, berbagai tempat yang memungkinkan bisa 
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dijadikan sebagai markas untuk pertemuan. Tapi mereka pun harus 

berhati-hati karena Belanda terus mengawasi. Saat ketahuan, jelaslah 

mereka akan langsung dimasukka ke penjara
86

. 

Dapat dikatakan, berlangsungnya perang pasca kemerdekaan di 

Surakarta pun jauh dari batas kemanusiaan. Belanda menyerang tanpa 

ampun dan tanpa peduli siapa yang diserang. Korban berjatuhan dimana-

mana, bahkan penduduk yang seharusnya dilindungi selama 

berlangsungnya peperangan pun turut menjadi korban. Di sisi lain, dari 

sini kita juga dapat melihat betapa terguh dan gigihnya bangsa Indonesia 

saat itu yang bersatu demi mempertahankan kemerdekaan yang telah 

diproklamasikan. Tidak ada rasa takut meski nyawa menjadi taruhan. 

d. Surakarta sebagai Lokasi Didirikannya Rehabilitasi Centrum 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Rehabilitasi 

Centrum yang berdiri di Surakarta adalah yang pertama di Indonesia. 

Rehabilitasi Centrum ini dirintis oleh dokter Soeharso sebagai bentuk 

nyata kepedulian beliau terhadap para penderita cacat. Khususnya pada 

para pahlawan kemerdekaan yang harus menderita cacat fisik karena 

menjadi korban perang. Bisa saja sebenarnya Rehabilitasi Centrum ini 

didirikan di tempat atau daerah lain. Namun kenyataan yang terjadi, 

Rehabilitasi Centrum justru didirikan di Surakarta. 
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Dari penjelasan diatas, terdapat hal menarik yang perlu digali lebih 

dalam. Mengenai, mengapa Rehabilitasi Centrum tersebut berdiri di 

Surakarta, faktor apa saja yang akhirnya membuat Rehabilitasi Centrum 

pertama di Indonesia didirikan di Surakarta. Apa yang menyebabkan 

dipilihnya Surakarta sebagai tempat berdirinya Rehabilitasi Centrum 

pertama di Indonesia. Maka dari itu, disini peneliti akan memaparkan 

faktor-faktor apa saja yang kemudian membuat Surakarta menjadi tempat 

berdirinya Rehabilitasi Centrum pertama Indonesia. 

Pertama, berbicara mengenai Surakarta, merupakan daerah yang 

penuh dengan keragaman serta memiliki sejarah yang panjang. Pada tahun 

1700 an sampai 1800 an, dengan masuknya kolonial Belanda, menjadikan 

terjadinya tumpang tindih kebudayaan di kota ini. Belanda dengan konsep 

kota koloni dan keraton dengan konsep kota kosmologi saling tumpang 

tindih dan melahirkan satu konsep kota yang unik. Seiring berjalannya 

waktu, kampung-kampung Jawa tumbuh memusat mengikuti 

perkembangan kekuatan dua raja (Kasunanan dan Mangkunegaran). 

Kampung etnis Tionghoa dan Arab juga berkembang. Pun kampung 

Belanda atau Eropa juga berkembang dan tumbuh dalam benteng
87

. 

Menuju tahun 1900 an, muncul teknologi transportasi darat yaitu 

kereta api, yang kemudian merubah trasportasi dari sungai ke darat. Sistem 

tanam paksa yang diterapkan mengakibatkan banjir di kota ini. Pihak 

Belanda dan Keraton bekerjasama untuk menanggulangi banjir tersebut. 

                                                 
87

 Qomarun dan Budi Prayitno. “Morfologi Kota Solo (Tahun 1500-2000)”. Dimensi 

Teknik Arsitektur. Vol. 35, No. 1, Juli 2007. (Universitas Kristen Petra, 2007). Halaman 82 



86 

Masa-masa pasca proklamasi kemerdekaan, terjadi pergolakan 

politik dan sosial di dalam masyarakat. Terlebih dengan adanya Agresi 

Militer Belanda II menjadikan kota ini porak-poranda
88

. Seiring 

berjalannya waktu, kota ini berkembang dengan berbagai macam 

penduduknya yang beragam. Tidak hanya pribumi, tapi juga dengan kaum-

kaum pendatangnya (Tionghoa, Arab, India), juga adanya orang-orang 

priyayi (keturunan raja-raja Jawa)
89

. 

Waktu dimana dokter Soeharso tengah merintis Rehabilitasi 

Centrum, saat itu Surakarta sedang dalam keadaan kacau. Pasca 

proklamasi kemerdekaan, Surakarta turut terlibat dalam kancah 

peperangan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1946, 

Kota Surakarta diliputi oleh peristiwa peperangan mempertahankan 

kemerdekaan. Rakyat bersama tentara berjuang keras untuk 

mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada 17 

Agustus 1945. Saat itu, Surakarta dipenuhi dengan ketegangan, namun 

juga dipenuhi rasa kesatuan rakyatnya untuk mempertahankan 

kemerdekaan
90

. 

Kedua, memang sejak awal dirintis tujuan dari Rehabilitasi 

Centrum sendiri adalah untuk memberi pertolongan kepada para penderita 

cacat fisik, khususnya para pejuang yang harus menderita cacat fisik akibat 
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peperangan. Supaya dapat mengembalikan kehidupan normal para 

penderita cacat. Memberikan harapan dan semangat hidup, bahwa cacat 

fisik bukan suatu halangan untuk melanjutkan hidupnya. Maka dari itu, 

dengan dirintisnya Rehabilitasi Centrum di Surakarta, usaha pertolongan 

menjadi lebih dekat dengan target yang hendak ditolong. Karena memang 

bersamaan dengan waktu dirintisnya Rehabilitasi Centrum, keadaan 

Surakarta sedang kacau. Banyak para pejuang di Surakarta dan sekitarnya 

yang membutuhkan layanan sosial layaknya Rehabilitasi Centrum. 

Ketiga, perintis dari adanya Rehabilitasi Centrum adalah dokter 

Soeharso. Ketika merintis Rehabilitasi Centrum dengan mencoba 

membuat prothese, posisi dokter Soeharso saat itu sedang bekerja di 

Rumah Sakit Jebres, Surakarta. Dokter Soeharso belajar mebuat prothese

sembari bekerja sebagai dokter, juga terkadang diam-diam mengirim 

bantuan untuk pejuang yang sedang bergerilya di Surakarta dan sekitarnya. 

Dengan keadaan ini, untuk mengefisiensi waktu, memang sudah 

sewajarnya jika dokter Soeharso tetap berada di Surakarta sembari terus 

merintis Rehabilitasi Centrum. 

Keempat, keberhasilan akan terwujud dengan bertemunya usaha 

dan peluang. Pun hal yang sama terjadi pada kasus terwujudnya 

Rehabilitasi Centrum yang akhirnya diresmikan pada tahun 1951 di 

Surakarta. Dokter Soeharso terus berupaya untuk mewujudkan konsep 

Rehabilitasi Centrum meskipun saat itu harus belajar secara otodidak. 

Beliau dan rekan-rekan yang membantunya terus berusaha mencari 
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bantuan kesana kemari untuk mewujudkan Rehabilitasi Centrum bagi 

penyandang cacat fisik. 

Usaha keras dokter Soeharso akhirnya terjawab secara perlahan 

dengan munculnya beberapa peluang. Dokter Soeharso diberikan tempat 

berupa garasi dari Rumah Sakit Jebres sebagai bengkel untuk membuat 

prothese. Selanjutnya, rintisan Rehabilitasi Centrum mendapat bantuan 

berupa lahan di belakang Rumah Sakit Jebres, dimana di tempat tersebut 

kemudian dibangun wujud nyata dari konsep Rehabilitasi Centrum. 

Hingga akhirnya Rehabilitasi Centrum berhasil diresmikan di tahun 1951. 

Terwujudnya Rehabilitasi Centrum tersebut adalah hasil dari bertemunya 

usaha keras dokter Soeharso dan kawan-kawannya dengan peluang yang 

diberikan oleh berbagai pihak berupa bantuan untuk mewujudkan konsep 

Rehabilitasi Centrum yang diusung dokter Soeharso. 

Jadi, jika dipertanyakan mengapa Rehabilitasi Centrum pertama 

Indonesia didirikan di Surakarta, secara sederhana karena tidak ada alasan 

Surakarta menjadi tidak layak untuk dijadikan tempat berdirinya 

Rehabilitasi Centrum pertama tersebut. Mungkin banyak daerah lain yang 

juga layak menjadi tempat berdirinya Rehabilitasi Centrum, tapi diantara 

daerah-daerah yang ada, Surakarta lah yang memberikan peluang bagi 

dokter Soeharso untuk mewujudkan konsep Rehabilitasi Centrum yang 

telah dirancang. 
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Pelayanan sosial terhadap penderita cacat dapat berupa 

pengembangan, pencegahan, penyembuhan, atau pun rehabilitasi. Adapun 

fungsi dari pelayanan sosial tersebut adalah untuk menyembuhkan, 

melindungi, dan merehabilitasi dengan tujuan untuk membantu mengatasi 

permasalahan dari penderita cacat
91

. 

Dengan keadaannya, para penyandang cacat tubuh akan memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan manusia lain pada umumnya. Mereka 

memiliki rasa rendah diri, rasa kurang percaya diri, cenderung mengisolisir 

diri, emosi yang tidak stabil, berperilaku agresif, memiliki perasaan tidak 

aman, cepat menyerah, apatis, atau sifat-sifat lain
92

. 

Berikut adalah beberapa jenis kebutuhan dalam pelayanan sosial 

bagi penyandang cacat fisik, yaitu: 

1) Kebutuhan penyandang cacat tubuh sebagai individu, mereka 

membutuhkan lingkungan aman yang dapat memberikan kasih sayang, 

pengakuan, serta penerimaan. Yang mengakui bahwa meskipun 

mereka memiliki keterbatasan, mereka memiliki kemampuan yang 

dapat dikembangkan. Juga lingkungan yang dapat memahami emosi 

mereka. 

2) Kebutuhan penyandang cacat tubuh sebagai makhluk hidup, para 

penyandang cacat membutuhkan pengakuan, dihargai dan diterima 
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oleh teman-temannya. Mereka pun menginginkan status sosial yang 

layak dalam suatu kelompok masyarakat. 

3) Kebutuhan penyandang cacat tubuh dalam keluarga, salah satu fungsi 

keluarga adalah sebagai tempat berlindung yang aman bagi 

anggotanya. Begitupun untuk para penyandang cacat, seharusnya 

keluarga memiliki artian yang sama bagi mereka. Kadang persepsi 

yang salah membuat keluarga tidak dapat menerima keadaan anggota 

keluarga yang mengalami cacat fisik. Padahal di sisi lain peran 

keluarga sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan rehabilitasi 

terhadap penyandang cacat. 

4) Kebutuhan penyandang cacat tubuh dalam masyarakat, mereka 

memerlukan suatu kondisi masyarakat yang dapat menempatkan 

mereka layaknya manusia lain. Memberikan kesempatan bagi mereka 

untuk dapat mengembangkan diri dan bermanfaat bagi sesama. 

5) Kebutuhan pelayanan umum, yakni diperlukan adanya fasilitas-faslitas 

khusus seperti jalur khusus, toilet dan fasilitas lain khusus bagi 

penyandang cacat
93

. 

Para penderita cacat yang tinggal di lingkungan panti ataupun 

asrama, mereka akan memiliki perasaan senasib dan dapat memberikan 

perhatian serta kasih sayang terhadap satu sama lain
94

. 

Pemenuhan terhadap beberapa kebutuhan diatas adalah wujud dari 

Rehabilitasi Centrum. Atau dapat dikatakan, daerah dari tempat berdirinya 
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Rehabilitasi Centrum tidak terlalu berpengaruh terhadap pelayanan sosial 

yang diberikan kepada para penderita cacat. Yang lebih beperan dan 

berpengaruh adalah lingkungan di dalam Rehabilitasi Centrum itu sendiri. 

Surakarta, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah daerah 

yang penuh dengan keragaman. Tidak ada alasan Surakarta untuk tidak 

dapat menciptakan lingkungan yang baik bagi keberadaan Rehabilitasi 

Centrum maupun bagi penderita cacat yang ada di dalamnya. Masyarakat 

Surakarta terbiasa dengan perbedaan dan mampu menerima perbedaan. 

Masyarakat Surakarta juga telah menjadi saksi terjadinya perang pasca 

kemerdekaan yang begitu kejam. Hal tersebut membuat masyarakat 

dengan sendirinya dapat mengerti, memahami, dan mampu menerima 

keberadaan para penyandang cacat, terutama mereka yang merupakan 

korban perang. Penerimaan ini lah yang menjadikan suatu lingkungan 

dapat dikatakan ramah bagi para penderita cacat, layak bagi mereka, serta 

dapat mendukung berlangsungnya proses rehabilitasi.  

2. Perkembangan Perintisan Rehabilitasi Centrum 

Pengalaman dokter Soeharso di medan perang membuatnya 

memahami bagaimana penderitaan mereka. Beliau merasa sangat kasihan 

dengan para korban perang yang harus menjalani sisa hidup mereka dengan 

kecacatan. Ditambah lagi ketika dokter Soeharso kembali bertugas di Rumah 

Sakit, sering kali beliau mendengar curahan hati para pengungsi dan korban 

perang yang mereka sampaikan dengan candaan. Tentang bagaimana mereka 
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harus hidup tanpa kaki atau tangan. Tentang mengapa mereka diselamatkan 

jika akhirnya harus hidup dengan menanggung cacat. Juga ketakutan mereka 

jika seumur hidup harus terus merepotkan orang-orang yang normal akibat 

kecacatan yang mereka miliki. 

Dari mendengar keluh kesah tersebut dokter Soeharso terketuk hatinya 

dan merasa kasihan pada para korban. Dengan perasaan tersebut, dokter 

Soeharso memiliki keinginan kuat untuk menolong mereka. Beliau ingin 

menolong mereka yang sudah tidak memiliki tangan atau kaki agar tetap dapat 

memiliki semangat dan tujuan hidup. Namun, tidak semuanya berjalan lancar. 

Keinginan dokter Sorharso untuk menolong para penyandang cacat tidak 

mendapat dukungan dari rekan-rekannya. Mereka menganggap pertolongan 

bagi mereka bukanlah hal yang terpenting saat itu. Karena sudah cacat, tidak 

perlu lagi dipikirkan. Minimnya dukungan tidak menyurutkan semangat 

dokter Soeharso. Karena akses yang minim untuk belajar dari para ahli, dokter 

Soeharso belajar secara otodidak dari buku peninggalan Belanda yang 

berjudul “Rehabilitation of The Hendicaped”. 

Di sela-sela kesibukannya di Rumah Sakit, dokter Soeharso terus 

memikirkan bagaimana supaya orang-orang yang cacat tidak lagi hanya 

berkaki satu, supaya mereka dapat berjalan kembali seperti semula. Dokter 

Soeharso terus berpikir untuk menemukan skema pembuatan prothese setiap 

kali berbincang dengan Pak Sukandar di Rumah Sakit sampai larut malam. 

Mereka memikirkan bagaimana cara untuk membuat kaki atau tangan tiruan 

demi menolong para penyandang cacat fisik. Selama memikirkan usaha 
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tersebut, muncul pemikiran untuk dapat pula mendirikan sebuah Rehabilitasi 

Centrum. Dengan membuka buku-buku, akhirnya mereka menemukan gambar 

prothese serta gambar kaki palsu
95

. Waktu yang seharusnya digunakan untuk 

kepentingan keluarganya, dikorbankan demi kesibukan-kesibukan usahanya. 

Dokter Soeharso sebagai ahli bedah juga tidak pernah melalaikan tugas dan 

kewajibannya
96

. 

Dijelaskan oleh Poliman mengenai masa awal perjuangan dokter 

Soeharso dan rekan-rekannya dalam merintis pembuatan prothese, bahwa: 

Setelah mengetahui gambarnya, selanjtunya masih dipikirkan bagaimana 

cara membuat bentuk kaki tiruan. Untuk ini Pak Sukandar kurang 

mengetahuinya. Sehingga untuk mengatasi kesulitan ini Pak Sukandar 

mencari ahli teknik yaitu Suroto Reksopranoto. Untuk pembuatan kaki 

tiruan ini, maka dr. Soeharso lalu bekerjasama dengan Suroto 

Reksopranoto. Di sini Suroto Reksopranoto menjadi pembantu dan tangan 

kanan dr. Soeharso dalam menunaikan tugasnya. Dengan petunjuk-

petunjuk dari buku „Rehabilitation of the Handicapped‟, dr. Soeharso dan 

Suroto Reksopranoto mulai mengadakan percobaan yang sangat 

sederhana
97

. 

Dalam merintis idenya bersama Suroto Reksopranoto, dokter Soeharso 

terus berupaya supaya para penyandang cacat dapat berjalan dan bekerja lagi 

dengan kaki dan tangan tiruan. Kesukaran dalam usaha ini kembali ditemui 

dalam hal pemikiran dan pemecahan pengetahuan, juga bahan-bahan untuk 

percobaan yang belum ada sama sekali. Mereka berdua kemudian 

mendapatkan bahan berupa alumunium dari lapangan terbang, juga dari 
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mencari bekas-bekas real kereta api. Usaha ini juga terhalang masalah 

pendanaan, mereka pun harus meminta bantuan kesana-kemari
98

. 

Setelah melakukan percobaan berulang kali barulah ditemukan bahwa 

bahan dari kayu waru adalah yang terbaik untuk digunakan. Usaha ini terus 

berjalan tanpa adanya bimbingan dari seorang guru maupun petunjuk-petunjuk 

dari orang lain. Selanjutnya untuk dapat membuat prothese dibutuhkan satu 

tempat khusus untuk membuatnya. Dokter Seoharso kemudian meminta izin 

dar dokter Pujo (Kepala Rumah Sakit) untuk dapat menggunakan ruangan 

yang sekiranya tidak dipakai oleh Rumah Sakit. Akhrinya diperolehlah tempat 

yang kecil, sebuah garasi mobil
99

. 

Pemberian prothese kaki / tangan hanyalah sebagian dari seluruh 

pertolongan kedokteran kepada penderita cacat. Biasanya pemberian alat-alat 

tersebut kepada penderita dilakukan setelah penderita mendapatkan 

pertolongan-pertolongan kedokteran yang lain. Seperti misalnya operasi, 

latihan gerak badan secara kedokteran (fisioterapi), dan yang lainnya. 

Sebagian besar prothese terbuat dari kulit, ada pula yang terbuat dari 

kayu dan alumunium. Meskipun kayu merupakan bahan yang biasa, namun 

kayu merupakan bahan yang paling sesuai untuk pemakai prothese di negara 

panas, seperti di Indonesia. Kayu dapat memberi efek sejuk bagi si pemakai. 

Sifat dari kayu tidak mudah berubah bentuk, dan akan tetap meski terkena 

keringat dari si pemakai. Lain halnya, prothese dari kulit yang akan berubah 

bentuk karena suhu dan keringat si pemakai. Sedang prothese dari alumunium, 

                                                 
98

 Ibid Halaman 47 

99
 Ibid Halaman 48 



95 

bentuknya tidak berubah, namun dapat berkarat karena keringat. Karena itulah 

dapat dikatakan prothese dari bahan kayu adalah yang terbaik untuk pemakai 

di Indonesia
100

. 

Di Rumah Sakit Jebres lah kemudian dokter Soeharso dan rekan-

rekannya memulai percobaan-percobaan sederhana. Seperti yang dituliskan 

oleh Poliman dalam bukunya yaitu: 

Di dalam garasi …. Dimulailah kerja dr. Soeharso bersama teman-

temannya membaut kaki dan tangan buatan. Dengan peralatan yang 

sederhana dan kurang lengkap, dimulai percobaan-percobaan pembuatan 

alat-alat dari kayu waru yang telah diselidiki terlebih dahulu …. Untuk

mengerjakan ini dr. Soeharso masih membutuhkan tenaga-tenaga kerja 

pembantu. Oleh karena itu dr. Soeharso mencari teman-temannya yang 

dapat diajak membantu kerjanya seperti misalnya mencari besi-besi dan 

juga tenaga untuk menggambar …. Berangsur-angsur usahanya kelihatan 

berhasil dan makin banyak kemajuannya …. Dunia luar pun lama-

kelamaan mengetahui usaha dokter Soeharso itu, sehingga sering dari luar 

negeri mendapat kiriman buku-buku yang sehubungan dengan hasil kerja 

dokter Soeharso …. makin terlihat kemajuannya baik dalam negeri

maupun di luar negeri, tenaganya pun bertambah banyak …. Ruangan

garasi tidak memungkinkan lagi untuk dapat dipakai kerja …. Keadaan ini

dapat diatasi dengan mendapatkan sebuah ruangan yaitu tempat bekerja 

para perawat di dalam rumah sakit
101

. 

Dibantu oleh kawan-kawan nya di Rumah Sakit, pada tahun 1946 

dimulai percobaan pembuatan alat-alat tiruan untuk menyambung kaki atau 

tangan yang putus. Alat tersebut kemudian dikenal dengan nama prothese
102

. 

Pada tahun 1946 tersebut, dapat dihasilkan 13 anggota badan tiruan 

(prothese), dan pada tahun berikutnya yaitu 1947 telah dapat dibuat sebanyak 
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102 prothese
103

. Dihadapkan pada korban perang seperti itu, maka disekitar 

tahun 1946 hingga 1948, dokter Soeharso dengan gigih memeras tenaga dan 

fikiran bahkan juga pengorbanan biaya dari kantong pribadi untuk bisa 

mendirikan bengkel prothese sebagai pengganti kaki atau tangan korban 

perang yang mengalami kecacatan
104

. 

Karena banyaknya permintaan, pada tahun 1947 didirikan asrama 

untuk menampung para penderita cacat sembari menunggu pembuatan kaki 

dan tangan tiruan (prothese). Tahun 1948 barulah didirikan bengkel 

pembuatan prothese, masih di tempat yang sama
105

. Di tahun 1948 ini pula 

Departemen Kesehatan memberikan bantuan subsidi pada usaha prothese

yang merupakan bagian dari Rehabilitasi Centrum
106

. 

Sembari menunggu pembuatan prothese, para penghuni asrama diberi 

kesibukan dengan keterampilan. Hingga pada tahun 1949 diadakan latihan 

keterampilan, yang kali ini bertujuan untuk mencoba mengurangi 

permasalahan kompleks yang dihadapi penderita cacat. Program tersebutlah 

yang kemudian menjadi dasar berdirinya Training Center pada tahun 1950. 

Dengan keterampilan tersebut diharapkan penderita cacat tidak akan lagi 
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menjadi beban bagi masyarakat, tapi dapat hidup di tengah-tengah masyarakat 

dengan mengandalkan diri mereka sendiri
107

. 

Dapat dikatakan, perintisan Rehabilitasi Centrum berlangsung dalam 

suasana konflik. Masa-masa perintisan Rehabilitasi Centrum bersamaan 

dengan berlangsungnya perang pasca kemerdekaan dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kota Surakarta sebagai tempat 

dirintisnya Rehabilitasi Centrum pun tidak luput dari dampak perang pasca 

kemerdekaan yang terjadi. Terlebih ketika Ibu Kota dipindah ke Yogyakarta, 

Belanda terus berusaha untuk menguasai Kota Surakarta. Kebutuhan akan 

prothese pun semakin meningkat seiring meningkatnya korban dari 

peperangan pasca kemerdekaan yang juga terjadi di Kota Surakarta dan 

sekitarnya. 

Di masa terjadinya perang pasca kemerdekaan, kondisi Kota Surakarta 

menjadi porak poranda akibat peperangan, mereka yang menderita cacat harus 

hidup di tengah-tengah masyarakat biasa. Ada pula sebagian dari mereka yang 

hidup di penampungan. Cacat fisik memberikan keterbatasan bagi mereka 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Para penderita cacat tersebut hidup 

dengan bergantung pada pertologan orang lain. Mereka menjadi objek belas 

kasihan dan menjalani hidup dengan menunggu bantuan yang diberikan oleh 

penguasa
108

. 
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Kota Surakarta yang terkenal dengan nama Kota Bengawan memang 

punya kekhasan. Udaranya yang tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu 

dingin membuat ketenangan tersendiri. Kota yang memiliki kelembutan dan 

sentuhan nurani yang tinggi. Walaupun kota Keraton dan pusat kebudayaan 

Jawa ini penuh kelembutan dalam tatanan hidup sehari-harinya, bukan berarti 

ia bebas dari pergolakan perjuangan bangsa. Dokter Soeharso yang mulai 

bertugas di Surakarta di tahun 1944 ini mulai berhadapan dengan putra putri 

Indonesia yang terluka di medan juang. Banyak diantara mereka harus 

mendapatkan operasi bedah dan amputasi kaki ataupun tangannya
109

. 

Melihat kondisi para penyandang cacat yang tidak terurus dengan baik, 

juga melihat keberhasilan usaha yang dirintis oleh dokter Soeharso, 

pemerintah melalui Menteri Kesehatan kemudian mengeluarkan Surat 

Keputusan (SK) pada 10 September 1949 yang isinya adalah pemberian tugas 

kepada dokter Seoharso. Adapun tugas yang diembankan pada dokter 

Seoharso adalah: 

a. Menyusun rencana peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 

penderita cacat dan prothese 

b. Memberi nasehat-nasehat yang dibutuhkan oleh semua jawatan 

Pemerintah Republik Indonesia mengenai urusan penderita cacat dan 

prothese 
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c. Menyelenggarakan segala persiapan yang diperlukan dan berhubungan 

dengan urusan penderita cacat dan prothese
110

. 

Memang sebelumnya para korban perang akibat peperangan 

mempertahankan kemerdekaan sudah mendapat bantuan dari pemerintah. 

Namun bantuan tersebut hanya membantu untuk sementara, tanpa mampu 

menjamin masa depan dari si penyandang cacat. Saat itu para korban perang 

sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Korban-korban tersebut dibedakan 

menjadi korban meninggal dan korban luka. Tunjangan dapat diambil setelah 

para korban atau keluarga korban melengkapi berkas-berkas yang diperlukan 

sesuai ketentuan. 

Tunjangan yang diberikan hanya berupa uang yang disesuaikan dengan 

keadaan korban perang. Korban meninggal mendapatkan kompensasi paling 

tinggi. Korban luka berat mendapat kompensasi lebih rendah dari korban 

meninggal dan lebih tinggi dari korban luka ringan. Dan korban luka ringan 

mendapat kompensasi terendah. Sokongan tersebut diberikan oleh 

Departemen Sosial sebagai modal bagi korban perang ataupun keluarga 

korban. Bagi korban perang yang meninggal juga mendapat sokongan biaya 

pemakamannya
111

. 
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Bagi korban perang yang tidak mengalami kecacatan fisik, mendapat 

bantuan dana memang dapat memudahkan mereka. Lain halnya dengan para 

korban perang yang harus menanggung kecacatan seumur hidupnya. 

Sokongan tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sepanjang 

sisa usia. Yang dibutuhkan para penderita cacat tersebut bukan hanya 

sokongan dana. Mereka membutuhkan bantuan berupa pelatihan dan peralatan 

yang diperlukan agar mereka dapat menjalani hidup di masyarakat dengan 

normal. Supaya mereka dapat menjadi warga yang produktif dan bermanfaat. 

Karenanya, diperlukanlah suatu program yang sistematis untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan kompleks penderita cacat. Membuat penyandang 

cacat untuk dapat hidup dengan normal, tidak selalu bergantung pada orang 

lain, supaya para penyandang cacat tidak lagi dijadikan objek belas kasihan. 

Permasalahan kompleks penyandang cacat di bidang psikologi, sosial 

ekonomi, serta pendidikan kemudian mendorong untuk diadakannya program 

pendidikan bagi peyandang cacat, disamping mereka juga mendapatkan 

pelayanan secara medis. Program pendidikan inilah yang kemudian menjadi 

dasar berdirinya pusat pelatihan pada tahun 1949 yang menjadi salah satu 

program pokok dalam Rehabilitasi Centrum
112

. 

Untuk pemecahan masalah lain diluar medis, pada tahun 1950 

direncanakan berdirinya suatu pusat pelatihan (training center). Training 

Center tersebut ditempatkan di bangunan bekas rumah sakit darurat, di 

belakang rumah sakit Jebres. Pembangunan dapat diselesaikan pada 1951. 
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Training Center tersebutlah yang kemudian menjadi Rehabilitasi Centrum 

atau Balai Pembangunan Penyandang Cacat yang diresmikan pada 28 Agustus 

1951
113

. 

Setelah menerima tugasnya di tahun 1949, tidak lama kemudian dokter 

Soeharso mengeluarkan surat edaran yang ditujukan pada segenap pemilik 

atau pemimpin perusahaan atau usaha-usaha yang ada di Surakarta. Dalam 

edaran tersebut, diminta agar para pengusaha dan pemimpin perusahaan di 

daerah Surakarat untuk dapat memberi kesempatan bekerja pada para 

penderita cacat di perusahaan yang dipimpin. 

Bagi para penderita cacat yang ingin mendapat pendidikan, pelatihan, 

dan bantuan untuk dapat mengembalikan kehidupannya yang normal, 

disarankan untuk meminta bantuan pada usaha prothese yang dipimpin oleh 

dokter Seoharso. Pengumuman terakhir yang terdapat dalam edaran adalah 

bahwa dokter Seoharso akan menunggu kesudian para pemimpin perusahaan 

untuk dapat bekerjasama sebagai kepedulain terhadap para penderita cacat
114

. 

Tahun 1949 Indonesia mulai terbebas dari blokade musuh sehingga membuka 

kemungkinan untuk bertukar pikiran mengenai masalah penyandang cacat 

dengan negara-negara lain. Didapatlah buku tentang operasi orthopedi, 

prothese, psikologi penyandang cacat, latihan kerja, dan penempatan
115

. 
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Dalam permulaan tahun 1950 Departemen Sosial menyediakan biaya 

dan pegawai untuk memungkinkan memberikan pertolongan berupa 

pengasramaan, latihan kerja, penyluhan, dan asistensi sosial
116

. Sejak 

dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, pemerintah terus aktif mendukung 

perkembangan dari usaha „Bengkel Prothese‟ yang dirintis oleh dokter

Soeharso. Di tahun yang sama, pada tahun 1950 dokter Soeharso berangkat ke 

Inggris setelah mendapat beasiswa atas bantuan Departemen Kesehatan. 

Berangkatnya dokter Soeharso ke Inggris tidak lain adalah untuk 

memaksimalkan usahanya menolong para penderita cacat. Mengutip salah satu 

pernyataan Poliman dalam bukunya, bahwa: 

Dokter Soeharso berangkat ke Inggris untuk memperdalam ilmunya dalam 

bidang prothese selama 8 bulan. Sekembalinya dari Inggris dokter 

Soeharso diangkat oleh Menteri Kesehatan menjadi Pemimpin Umum 

Usaha prothese. Selama dokter Soeharso belajar di Inggris …. Tempat 

bekerja untuk kepentingan prothese nya diberi ruangan yang agak besar 

…. ruangan yang dulunya sebagai barak rumah sakit menular, pada waktu

itu tempat ini dalam keadaan rusak dan hampir roboh. Dengan sedikit 

bantuan yang diterima kemudian barak rumah sakit yang sudah begitu 

diperbaiki. Akhirnya pada tahun 1951 rumah sakit sudah menjadi baik dan 

dapat digunakan untuk penyelidikan-penyelidikan lebih lanjut
117

. 

Dimanfaatkanlah bangunan bekas rumah sakit darurat dengan 

direnovasi ulang, dan selesai pada 1951. Bangunan tersebut awalnya 

digunakan sebagai barak rumah sakit penyakit menular yang sudah rusak dan 

hamper roboh. Pemanfaatan bekas bangunan rumah sakit darurat serta 

lahannya dapat dilakukan karena bantuan Gubernur Militer Gatot Subroto. 

Pusat pelatihan tersebut dilengkapi juga dengan mesin-mesin, alat-alat, serta 
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perlengkapan lainnya. Sehingga pada 28 Agustus 1951 resmi diresmikan 

degan nama Rehabilitasi Centrum atau juga disebut Balai Pembangunan 

Penyandang Cacat
118

. Sebelum 28 Agustus 1951 belum ada nama pasti dari 

usaha yang dirintis oleh dokter Soeharso tersebut. Periode 1946-1951 dapat 

dikatakan sebagai masa persiapan lahirnya suatu Balai Pembangunan 

Penderita Cacat dalam sejarah panjang Rehabilitasi Centrum
119

. 

Memang sudah semestinya, pertolongan terhadap penyandang cacat 

tidak cukup hanya dengan diberikan prothese saja. Menurut pandangan 

negara-negara maju, pertolongan yang tepat bagi penyandang cacat adalah 

dengan menerapkan sistem Rehabilitasi yang terdiri dari pertolongan-

pertolongan kedokteran, pendidkan, termasuk pelatihan-pelatihan kerja dan 

pertolongan sosial termasuk pula penempatannya. Pertolongan terhadap 

penderita cacat harus dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita tidak 

terlalu bergantung pada orang lain lagi. Untuk itu diperlukan kerjasama yang 

baik antara penderita cacat, petugas rehabilitasi dan masyarakat. 

Penderita cacat yang menerima prothese kaki dapat lebih cepat 

menyesuaikan diri dengan prothese tersebut dan mendapat kepuasan 

tersendiri. Lain halnya dengan penderita cacat yang menerima prothese berupa 

tangan. Meskipun sudah dibuat sedemikian rupa sehingga, namun prothese

tangan tetap tidak dapat menggantikan fungsi lengan secara utuh. Oleh karena 

itu, untuk pemakaian prothese tangan harus dilakukan latihan-latihan yang 
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seksama sehingga si pemakai dapat menyesuaikan diri dengan prothese nya. 

Pelatihan tersebut harus terus diberikan hingga si pemakai dapat lebih 

bergantung pada prothese tersebut. 

Pemakaian prothese sudah seharusnya dapat memuaskan pemakainya 

(yang dalam hal ini adalah penderita cacat). Dengan begitu, melalui 

pemakaian prothese kekurangan yang terdapat pada jiwa dan tubuh penderita 

cacat akan dapat dikurangi. Dengan demikian pemberian alat-alat prothese

dapat membantu usaha mengembalikan harga diri dari si penderita cacat
120

. 

Diadakannya rehabilitasi bagi penyandang cacat diharapkan setidaknya 

dapat mengurangi pengaruh negatif dari kecacatan yang dialami. Selain itu 

juga untuk melatih kesiapan mental penderita cacat untuk kembali pulih dalam 

menghadapi kehidupannya di lingkungan masyarakat. Hasil dari rehabilitasi, 

diharapkan penderita cacat tidak akan lagi merasa putus asa, tidak mudah 

tersinggung, tidak mudah marah, dan tidak berpikiran untuk menjadi 

pengemis. Setelah menjalani rehabilitasi diharapkan mereka akan kembali 

mendapatkan semangatnya untuk hidup mandiri tanpa terlalu bergantung pada 

orang lain
121

. 

Rehabilitasi yang dimaksud adalah segala daya dan upaya baik dalam 

bidang-bidang medis, sosial vocational, ekonomi, psikologis, pendidikan, 

maupun dalam bidang-bidang lain yang dikoordinir menjadi satu proses, serta 

bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental dari penderita cacat, 
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sehingga ia dapat kembali dalam posisinya dalam masyarakat sebagai seorang 

yang bermanfaat dan produktif
122

. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai sejarah 

perjalanan Rehabilitasi Centrum Surakarta selama periode tahun 1951-1971. 

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan oleh peneliti. Pertama, 

penanganan atau bantuan terhadap para penderita cacat tidak cukup jika hanya 

dengan memberikan bantuan berupa uang. Terdapat masalah kompleks yang harus 

dihadapi oleh para penyandang cacat, yang kesemuanya perlu untuk diselesaikan. 

Konsep Rehabilitasi Centrum adalah metode tepat untuk membantu para penderita 

cacat menangani permasalahan yang mereka hadapi. Hal yang sama pula terjadi di 

Indonesia, sebelum berdirinya Rehabilitasi Centrum para penderita cacat menjadi 

kaum yang dianggap tidak mampu hidup sendiri. Dokter Soeharso adalah tokoh 

utama dibalik berdirinya Rehabilitasi Centrum pertama tersebut, yang juga 

didorong oleh faktor-faktor lainnya. Peristiwa perang pasca kemerdekaan di 

Surakarta dan sekitarnya menjadi salah satu faktor utama berdirinya Rehabilitasi 

Centrum. Selain menimbulkan banyak korban, peperangan tersebut telah 

mendorong dokter Soeharso untuk merintis Rehabilitasi Centrum yang diawali 

dengan didirikannya bengkel prothese. 

 Bukan tanpa alasan sehingga kemudian dokter Soeharso memutuskan 

untuk membantu para penderita cacat. Beliau sudah akrab dengan bagaimana 

keadaan di medan perang saat menjadi petugas medis di lapangan pada masa 

189 
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terjadinya peperangan mempertahankan kemerdekaan. Dalam menjalankan 

tugasnya sering kali dokter Soeharso harus melakukan amputasi untuk 

menyelamatkan korban perang. Hal tersebut pernah membuat dokter Soeharso 

putus asa dan ingin berhenti melakukan operasi, beliau merasa hanya bisa 

memotong tubuh para korban tanpa mampu memberikan penggantinya. Bahkan 

saat dokter Soeharso kembali bertugas di Rumah Sakit, kerap kali beliau 

mendengar para penyandang cacat yang dengan bergurau mengatakan tidak ada 

gunanya mereka hidup. Dari situlah dokter Soeharso memutuskan bekerja lebih 

keras membantu para penyandang cacat. Perjuangan dokter Soeharso dengan 

dibantu beberapa rekannya tidak berjalan dengan mudah. Tidak banyak yang 

memberi dukungan, pengetahuan sangat minim dan menuntut untuk belajar secara 

otodidak, salain itu ada pula kendala berupa tempat dan dana. 

 Di garasi Rumah Sakit Jebres, dimulailah percobaan pembuatan prothese 

dengan mempelajarinya secara otodidak. Melihat perkembangan usaha dokter 

Soeharso dan rekan-rekannya, barulah kemudian datang bantuan dari beberapa 

pihak. Tahun 1950 dokter Soeharso mendapat bantuan untuk belajar lebih dalam 

tentang prothese dan rehabilitasi bagi penyandang cacat. Sekembalinya dokter 

Soeharso, Rehabilitasi Centrum pertama diresmikan pada 28 Agustus 1951 yang 

bertempat di bekas Rumah Sakit Darurat di belakang Rumah Sakit Jebres 

Surakarta. 

 Kedua, Rehabilitasi Centrum adalah lembaga yang dirancang untuk 

membantu menyelesaikan masalah kompleks para penderita cacat. Adapun yang 

dimaksud konsep rehabilitasi adalah usaha-usaha untuk memulihkan kesanggupan 
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serta kemampuan bekerja para penderita cacat, sehingga mereka dapat kembali 

hidup normal di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya membantu dari segi 

medis, tapi juga berusaha mengatasi masalah mental, masalah sosial, termasuk 

masalah ekonomi dengan pelatihan dan penempatan kerja. Berbagai bentuk 

bantuan yang diberikan Rehabilitasi Centrum kepada para penderita cacat 

diantaranya bantuan prothese, pelatihan kerja, pendidikan rohani, penempatan 

kerja, dan pengawasan. 

 Perjalanan Rehabilitasi Centrum setelah diresmikan selama tahun 1951-

1971 tidak langsung berjalan dengan baik. Bahkan setelah diresmikan, masih 

banyak kendala-kendala yang harus dihadapi. Tenaga ahli yang masih minim, 

pengetahuan yang belum begitu sempurna, juga masih mengalami kesulitan dana. 

Kedatangan Dr. H. Kessler ke Rehabilitasi Centrum pada 1953 menjadi pintu 

masuk hubungan-hubungan Rehabilitasi Centrum dengan badan-badan 

internasional. Meski telah diresmikan pada tahun 1951, Rehabilitasi Centrum baru 

menjadi bagian dari pemerintah pada tahun 1954. Di tahun 1954 tersebutlah 

Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial secara aktif mengambil peran 

dalam pengelolaan Rehabilitasi Centrum. Di tahun yang sama didirikan Lembaga 

Rehabilitasi Penyandang Cacat di dalam Rehabilitasi Centrum oleh Departemen 

Sosial yang menangani penyandang cacat dalam hal perawatan, pendidikan, 

pelatihan kerja, dan sejenisnya. Di sisi lain Departemen Kesehatan mendirikan 

Lembaga Orthopedi dan Prothese di dalam Rehabilitasi Centrum untuk 

memberikan layanan dalam hal medis kepada para penderita cacat. Setelahnya 

Rehabilitasi Centrum terus berkembang dengan baik. Berbagai bantuan dan 
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perhatian datang dari berbagai pihak. Rehabilitasi Centrum pun turut berperan di 

kancah internasional dalam hal perkembangan ilmu di bidang prothese serta 

rehabilitasi terhadap penderita cacat. 

 Disamping membantu para penderita cacat, adanya Rehabilitasi Centrum 

telah memicu lahirnya badan-badan lain di Surakarta yang juga bergerak saling 

melengkapi untuk memberikan bantuan yang lebih maksimal kepada para 

penderita cacat. Hal inilah yang kemudian menjadikan Surakarta layak disebut 

sebagai kota pusat rehabilitasi bagi penderita cacat atau kaum disabilitas. Badan-

badan tersebut diantaranya adalah Yayasan Pemeliharaan Anak Cacat (YPAC), 

Sheltered Workhshop, Akademi Fisioterapi, Koperasi „Harapan‟, Yayasan

Pembina Olahraga Cacat (YPOC), serta Yayasan Paraplegia. 

Simpulan ketiga, selama perjalanannya dari tahun 1951 sampai tahun 

1971, Rehabilitasi Centrum telah banyak berperan dalam berbagai bidang 

kehidupan. Rehabilitasi Centrum telah banyak menyumbang dalam perkembangan 

keilmuan bidang kesehatan di Indonesia. Mulai dari perintisan pembuatan 

prothese, hingga menjadi awal dari berdirinya Rumah Sakit Orthopedi yang dalam 

perkembangannya menjadi rujukan nasional. Butuh waktu yang tidak sebentar 

sehingga usaha prothese tersebut berhasil, juga untuk Rumah Sakit Orthopedi 

menjadi begitu besar. Usaha tersebutlah yang kemudian menjadi awal 

perkembangan keilmuan pembuatan prothese dan orthopedi di Indonesia, yang 

diawali oleh Rehabilitasi Centrum. 

 Selain di bidang kesehatan, keberadaan Rehabilitasi Centrum juga telah 

menyumbang banyak hal di bidang sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari 
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diterapkannya konsep rehabilitasi dalam membantu para penderita cacat. Bukan 

hanya menyembuhkan luka fisiknya, tapi juga berusaha mengatasi permasalahan 

kompleks penderita cacat, serta untuk mengembalikan kehidupan awal penderita 

cacat. Selain itu, adanya peran Rehabilitasi Centrum di bidang sosial juga 

ditunjukkan oleh badan-badan yang lahir dengan diprakarsai oleh Rehabilitasi 

Centrum. Diantaranya adalah YPAC yang fokus menangani penderita cacat dari 

kalangan anak-anak, YPOC untuk menampung para penderita cacat yang 

memiliki potensi dalam hal olahraga, juga adanya Yayasan Paraplegia yang 

dikhususkan untuk membantu para penderita paraplegia. Rehabilitasi Centrum 

telah menyebarkan kepedulian sosialnya, menjadi harapan baru bagi para 

penderita cacat, serta kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kehidupan 

normal di tengah-tengah masyarakat. 

 Disamping berperan di dalam negeri, Rehabilitasi Centrum juga telah 

membangun hubungan dengan badan-badan internasional, serta memberikan 

perannya di dunia internasional. Awal sebelum diresmikannya Rehabilitasi 

Centrum, dokter Soeharso mendapat bantuan untuk memperdalam ilmu di Inggris 

pada tahun 1950. Melihat manfaat serta perkembangan Rehabilitasi Centrum, 

pihak-pihak luar negeri serta badan-badan internasional mulai menaruh 

perhatiannya pada Rehabilitasi Centrum. Lahirnya Rehabilitasi Centrum 

merupakan salah satu hal yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Peran 

Indonesia menjadi diperhitungkan di kancah internasional dan berperan dalam 

perkembangan ilmu orthopedi, prothese, dan rehabilitasi bagi penderita cacat. 

Melalui Rehabilitasi Centrum, jejak Indonesia di kancah internasional bukan lagi 
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hanya untuk mencari ilmu-ilmu baru, tapi juga turut berperan menyumbangkan 

ilmunya pada dunia. 

 Untuk kota tempat lahirnya Rehabilitasi Centrum, lahirnya Rehabilitasi 

Centrum berperan menjadi titik awal Surakarta dapat disebut sebagai kota pusat 

rehabilitasi bagi kaum disabilitasi atau penderita cacat. Tidak berlebihan untuk 

mengatakan demikian karena adanya Rehabilitasi Centrum telah mendorong 

berdirinya badan-badan lain di Surakarta yang juga bergerak melengkapi 

pertolongan terhadap para penderita cacat. Badan-badan tersebut diantaranya 

adalah Yayasan Pemeliharaan Anak Cacat (YPAC), Sheltered Workhshop, 

Akademi Fisioterapi, Koperasi „Harapan‟, Yayasan Pembina Olahraga Cacat

(YPOC), serta Yayasan Paraplegia. Dengan berdirinya badan-badan tersebut 

semakin lengkap lah upaya rehabilitasi terhadap penderita cacat di Surakarta. 

Demikianlah sehingga Surakarta dapat dikatakan sebagai kota pusat rehabilitasi. 

 Bukan hanya untuk masa itu, para generasi awal yang merintis dan 

mengurusi Rehabilitasi Centrum telah memikirkan supaya bantuan rehabilitasi 

untuk penderita cacat dapat terus berlanjut. Konsep matang yang telah dilahirkan 

oleh generasi awal, terbukti telah berperan mempertahankan bantuan rehabilitasi 

bagi penderita cacat. Meski perubahan demi perubahan terjadi, pengabdian untuk 

membantu para penderita cacat tetap bertahan meski sang tokoh utama telah tiada. 

Masa perintisan dan masa 1951-1971 dapat dikatakan sebagai masa yang 

memiliki pengaruh penting dalam perkembangan Rehabilitasi Centrum 

selanjutnya. Di masa tersebut masih ada dokter Soeharso selaku tokoh utama dari 

lahirnya Rehabilitasi Centrum. Berbagai kesulitan dihadapi oleh generasi pertama 



195 

Rehabilitasi Centrum, tapi mereka tidak menyerah. Para pejuang awal telah 

melahirkan konsep matang rehabilitasi terhadap penderita cacat. Karenanya, 

meski telah ditinggal oleh dokter Soeharso selaku tokoh utamanya, konsep 

tersebut masih bertahan dan berkembang. Perjuangan dari masa perintisan, 

diresmikan, hingga pasca diresmikan, kerja keras generasi awal Rehabilitasi 

Centrum membuat fungsi dari badan ini tetap eksis meski telah mengalami 

beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. 
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