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ABSTRAK 
 

 
Joko Winarto 2009. Kondisi Yogyakarta Saat Perpindahan Ibukota Republik 

Indonesia Dari Jakarta Ke Yogyakarta Tahun 1946-1949, Skripsi. Jurusan 
sejarah . Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.Pembimbing I 
:  Dra. C. Santi Muji Utami. M.Hum Pembimbing II : Arif Purnomo S.Pd 
S.S. M.pd 

 
Kata kunci : Kata Kunci Perpindahan, Ibukota, pemerintahan 

 
Dentuman suara proklamasi kemerdekaan telah menyebar ke segala 

penjuru nusantara. Berbagai kalangan masyarakat menyambut kegembiraan, 
untuk di Daerah Istimewa Yogyakarta berita kemerdekaan disambut gembira oleh 
Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. Kemudian disepakati 
bersama bahwa wilayah Yogyakarta sebagai kerajaan bergabung dengan 
Indonesia. Tak berapa lama Jepang meninggalkan Indonesia, tentara sekutu yang 
bermaksud melucuti senjata Jepang diboncengi oleh NICA dalam 
perkembangannya NICA berusaha mengambil kembali Negara jajahan ( Indonesia 
). Serangan dilakukan di Jakarta, sehingga oleh para pemimpin dirasa tidak aman 
dalam menjalankan roda pemerintahan oleh karenanya roda pusat pemerintahan 
dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta Hal tersebut disambut baik oleh Sultan 
Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. Setelah Yogyakarta menjadi ibukota 
Negara menggantikan Jakarta banyak kegiatan yang dilakukan untuk membenahi 
berbagai sektor diantaranya mengeluarkan mata uang Indonesia ORI ( Oeang 
Republik Indonesia ). Karena Belanda memblokade ekonomi jadi laju 
pertumbuhan penduduk meningkat karena terjadi pengungsian masyarakat yang 
menuju Yogyakarta dari berbagai daerah. Mereka merasa bahwa Yogyakarta 
adalah daerah yang aman dibanding daerah-daerah yang lain sehingga 
permasalahan yang dikaji dalam penuliasan skripsi ini adalah (1). Apa yang 
melatarberlakangi perpindahan Ibukota Jakarta ke Yogyakarta tahun 1946-1949. 
(2) Bagaimana sistem pemerintahan saat terjadinya perpindahan Ibukota Jakarta 
ke Yogyakarta tersebut. (3). Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari 
perpindahan ibukota RI ke Yogyakarta dan serangan yang di lakukan Belanda 
terhadap ibukota Yogyakarta ? 
 Tujuan penelitian skripsi ini adalah (1). Untuk mengungkap alasan 
kepindahan Ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta.. (2). Mengetahui dampak yang 
ditimbulkan dari perpindahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode 
sejarah (Historical Method) langkah langkanya adalah Heuristic, Kritik Sumber, 
Interpretasi dan penulusuran secara kronologis dan tematis ( Historiografi ). Hasil 
penelitian ini dapat diketahui bahwa perpindahan ibukota Jakarta ke Yoogyakarta 
disebabkan oleh beberapa factor diantaranya suasana Jakarta yang tidak aman 
bagi roda pemerintahan saat itu. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 
berikut : suasana Jakarta yang tidak aman bagi roda pemerintahan saat itu jadi 
ibukota dipindahkan ke yogyakarta. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A Latar Belakang Masalah 

Gema proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan oleh Ir Soekarno 

dan Drs. Mohammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No 56 Jakarta. Hari itu 

adalah hari Jum’at tanggal 17 Agustus 1945. Hari tersebut menjadi tonggak 

bersejarah bagi Bangsa Indonesia yang menandai era baru bagi Bangsa Indonesia. 

Dalam hal ini secara de jure Bangsa Indonesia telah merdeka lepas dari jajahan 

bangsa asing. 

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan oleh Ir. Soekarno dan 

Drs. Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 membuat tidak senang 

pasukan Jepang sebagai penjajah. Oleh karena itu pemerintah Jepang berusaha 

merekayasa, memberhentikan serta membendung berita tersebut agar tidak meluas 

sampai ke penjuru tanah air. Usaha tersebut dilakukan dengan cara menjaga 

kantor siaran Radio yang saat itu terletak di Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta 

yang sekarang menjadi Kantor Radio Republik Indonesia. Penjagaan tersebut 

adalah usaha untuk membendung terkabarnya berita proklamasi agar para pemuda 

tidak bisa merebut Kantor Berita Domei dan berusaha menyebarkan berita 

kemerdekaan tersebut. 

Namun tidak lama kemudian sekelompok Pemuda dan Pemudi dari 

Asrama Prapatan 10 yang dipimpin oleh Chairil Anwar merebut gedung siaran 

Radio itu dan segera menyiarkan berita proklamasi tersebut ke seluruh penjuru 
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tanah air. Sementara itu di tempat terpisah para petugas Kantor Berita Domei 

pusat Jakarta juga berusaha menyiarkan berita tersebut melalui “Marcecast 

Domei”. Berkat kerja sama antara para pemuda dan petugas yang ada di kantor 

tersebut maka berita Kemerdekaan Indonesia berhasil disiarkan ke penjuru tanah 

air bahkan sampai ke luar negeri (Tashadi dkk,2000 ; 7-8). 

Berita mengenai Kemerdekaan Republik Indonesia sampai ke Yogyakarta 

pada hari yang sama lewat Kantor Berita Domei cabang Yogyakarta yang terletak 

di Jalan Malioboro. Berita tersebut berhasil dikirim oleh para pemuda nasionalis 

yang bekerja di Kantor Berita Domei di Jakarta pada saat para pekerja Jepang 

sedang beristirahat makan siang (Sulistyo, 1999 ; 31). 

Berita proklamasi tidak dapat diterima masyarakat Yogyakarta dalam 

waktu yang bersamaan, karena berita Proklamasi tersebut sampai di Yogyakarta 

sekitar jam 12.00 WIB siang secara kebetulan hari itu hari Jum’at sehingga berita 

proklamasi berhasil disampaikan melalui khotbah di Masjid Besar Alun-Alun 

Utara dan Masjid Pakualaman (Adaby Darban dkk, 1998 ; 31). 

Seluruh masyarakat Yogyakarta menyambut gembira tentang adanya 

berita proklamasi tersebut. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII 

selaku pimpinan Yogyakarta mengirimkan ucapan selamat pada Ir. Soekarno dan 

Drs. Mohammad Hatta atas terpilihnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden 

Republik Indonesia yang pertama yang dipilih oleh KNIP pada tanggal 18 

Agustus 1945 (Tashadi dkk 1996 : 23). Dua hari kemudian Sri Sultan Hamengku 

Buwono IX dan Paku Alam VIII mengirimkan telegram kembali yang berisi 
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tentang peryataan tentang kesanggupan untuk berdiri di belakang pimpinan 

Republik Indonesia (Atmo Kusumah, 1982 ; 125). 

Pernyataan ini disambut dengan hangat oleh Presiden Soekarno dan Wakil 

Presiden Muhammad Hatta selaku pimpinan Negara Republik Indonesia dan 

segera mengeluarkan piagam penetapan mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta 

dan Kadipaten Pakualaman sebagai bagian dari Republik Indonesia. 

Satu bulan setelah Indonesia Merdeka, tepatnya tanggal 29 Sepetember 

1945 Belanda ingin menjajah lagi bangsa Indonesia dengan cara membonceng 

tentara Sekutu NICA (Netherland Indies Civil Administration). Sementara saat itu 

Jakarta sebagai pusat pemerintahan Repulik Indonesia tidak aman lagi. Jakarta 

terus diancam teror dan intimidasi dari pasukan Sekutu dan Belanda yang ingin 

mengambil alih tapuk pemerintahan Bangsa Indonesia dari bangsa Jepang. 

Dengan kondisi yang demikian ini maka Jakarta  sebagai pusat 

pemerintahan sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk dijadikan Ibukota lagi 

(Depdikbud, 1997 : 338). maka akhirnya dalam keadaan gawat pemerintah 

membuat sidang kabinet pada tanggal 03 Januari 1946 yang intinya mengambil 

alih pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Dengan 

organisasi yang sangat rapi dan sangat rahasia pada tanggal 04 Januari 1946 

Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Mohammad Hatta pindah dari 

Jakarta ke Yogyakarta (Atmo Kusumah 1982 ; 155), maka sejak itu pusat 

pemerintahan Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta. 

Ibukota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta selam 3 tahun terhitung 

sejak tanggal 04 Januari 1946 sampai  akhir tahun 1949. dukungan dan dorongan 
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baik material maupun spiritual dari seluruh lapisan masyarakat sangat besar 

artinya bagi tetap tegaknya Bangsa Indonesia di Yogyakarta. Selain itu Sri Sultan 

Hamengku Buwono IX sangat besar membentengi Republik Indonesia dari 

perampasan kembali oleh Belanda. 

Berpijak dari penjelasan singkat diatas yang menyangkut mengenai 

perpindahan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta maka kami 

mengambil judul skripsi : “ KONDISI YOGYAKARTA SAAT PERPINDAHAN 

IBUKOTA REPUBLIK INDONESIA DARI JAKARTA KE YOGYAKARTA TAHUN 

1946-1949” 

 

B Permasalahan  

Permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini adalah  

1. Apa yang melatarberlakangi perpindahan Ibukota Jakarta ke Yogyakarta 

tahun 1946-1949 ? 

2. Bagaimana sistem pemerintahan saat terjadinya perpindahan Ibukota 

Jakarta ke Yogyakarta tersebut? 

3. Bagaimana kondisi yogyakarta saat perpindahan ibukota RI ? 

 

C Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Apa yang melatarberlakangi perpindahan Ibukota Jakarta ke Yogyakarta 

tahun 1946-1949 ? 
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2. Bagaimana sistem pemerintahan saat terjadinya perpindahan Ibukota 

Jakarta ke Yogyakarta tersebut? 

3. Mengetahui Bagaimana kondisi Yogyakarta saat perpindahan ibukota RI  

dari Jakarta ke Yogyakarta ? 

 

D Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa : 

1. Mengetahui secara sistematik alur proses perpindahan ibukota Republik 

Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta 

2. Alasan maupun dampak yang ditimbulkan dari Perpindahan Ibukota 

Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta  

 

E Metode Penelitian 

1. Metode yang digunakan  

Dalam melakukan penelitian tentang fakta-fakta sejarah penelitian dengan 

menggunakan seleksi dan jenis-jenis fakta yang beragam, beraneka ragam yang 

berhubungan dengan kehidupan sosial budaya ekonomi suatu masyarakat. 

Adapun cara kerja metode sejarah bertumpu pada empat kegiatan pokok yaitu: 

a Pengumpulan objek yang berasal dari zaman itu dan pengumpulan 

bahan-bahan bercetak, tertulis atau tulisan yang relevan  

b Menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik. 

c Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan 

yang otentik. 
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d Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya menjadi penyajian yang 

berarti (Hugiono, 1987 : 25-26).  

Akan tetapi dengan perhitungan (asumsi) bahwa para saksi sejarah sudah 

meninggal maka kami memusatkan diri pada studi kearsipan dan  literatur yang 

berbentuk  buku, dokumen-dokumen sejarah dan lain sebagainya yang berkaitan 

dengan proses dan dampak kepindahan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta 

ke Yogyakarta  

Tahap tahap dalam melaksanakan penelitian sejarah memiliki langkah-

langkah sebagai berikut : 

a Heuristik 

Heuristik merupakan suatu kegiatan menghimpun jejak-jejak masa 

lampau, dengan mencari sumber-sumber sejarah atau bukti-bukti sejarah. 

Menurut jenisnya sumber sejarah dibagi dua yaitu sumber primer dan sumber 

sekunder. 

Sumber primer adalah kesaksian dari para saksi dengan mata kepala 

sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain, atau dengan alat mekanis 

seperti Diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang 

diceritakannya. (disini selanjutnya secara singkat disebut saksi pandangan 

mata).  

Sumber sekunder merupakan kesaksian daripada siapapun yang bukan 

merupakan saksi pandangan mata yakni dari seorang yang tidak hadir dalam 

peristiwa yang dikisahkannya (Louis Gottschalk, 1985 : 35). 

b Kritik Sumber 
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Kritik sumber merupakan usaha untuk menilai sumber mengenai bentuk 

dan isinya dengan menguji kebenaran sumber. Kritik sumber dibagi menjadi 

dua yaitu : kritik intern dan kritik ekstern. 

Kritik intern adalah uji validitas dengan kredibilitas sumber yang berupa 

penilaian intrinsik, perbandingan kesaksian sebagai sumber berkaitan dengan 

persoalan apakah sumber itu dapat memberi informasi yang kita butuhkan.  

Kritik ekstern adalah uji otentisitas atau asli melalui kesaksian suatu 

sumber yang berupa, apa sumber itu sumber yang dikehendaki, sumber 

turunan atau asli, dan apakah sumber itu turunan utuh. 

c Interpretasi  

Interpretasi adalah penafsiran sumber atau fakta, untuk menilai secara 

obyektif dan penafsiran secara tepat diperlukan jarak antara subjek dan fakta 

sehingga terjadi sebuah rangkaian yang sistematis dan masuk akal dalam arti 

yang berkesesuaian. Suatu penafsiran hendaknya tidak dipengaruhi 

kepentingan pribadi, golongan, politik karena interpretasi sebagai suatu proses 

hubungan antara fakta sehingga menimbulkan kesatuan yang bermakna, 

termasuk dalam konteks ini adalah proses periodisasi dan proses seleksi 

sejarah. Sehingga tidak semua fakta dimasukkan tetapi juga harus disiplin 

fakta yang relevan. 

Tafsiran dan analisis kritis disusun seobjektif mungkin karena nilai karya 

sejarah akan tergantung pada nilai objektivitasnya. 

d Historiografi 
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Historiografi merupakan suatu penulisan atau penyajian dalam bentuk 

sejarah atau cara untuk merekonstruksi suatu gambaran masa lampau 

berdasarkan data yang diperoleh. Historiografi dipergunakan untuk membahas 

secara kritis dan mensintesakan data sejarah menjadi kisah atau penyajian 

dengan jalan menulis buku-buku sejarah, dan artikel atau mengucapkan tulisan 

sejarah tidak diberi aturan. (Louis Gottschalk, 1983 : 33). 

Penulisan atau penyusunan peristiwa memerlukan kemampuan 

kemampuan tertentu untuk menjaga mutu standar peristiwa sejarah yaitu 

prinsip serialisasi (urutan sejarah), prinsip kausalitas (hubungan sebab akibat) 

dan kemampuan imajinasi (kemampuan untuk menghubungkan peristiwa yang 

terpisah menjadi rangkaian yang masuk akal dengan bantuan pengalaman). 

2. Sumber  

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian sejarah adalah sebagai 

berikut: 

a. Sumber lesan  

Peristiwa sejarah yang hidup ditengah-tengah masyarakat memerlukan 

sumber lisan untuk mengungkapkan fakta-fakta sejarah melalui pelaku yang 

masih hidup dan cerita-cerita yang ada dalam masyarakat. Sumber lesan 

sebagai sumber yang memiliki manfaat ganda sebagai salah satu metode 

heuristik dalam penulisan sejarah dimana peneliti memerlukan untuk 

melengkapi dokumen tertulis guna melengkapi lubang-lubang yang tidak 

tercapai oleh sejarah. 
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b. Sumber tertulis 

Akan tetapi dengan perhitungan (asumsi) bahwa para saksi sejarah sudah 

meninggal maka kami memusatkan diri pada studi kearsipan dan  literatur 

yang berbentuk  buku, dokumen-dokumen sejarah dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan proses dan dampak kepindahan Ibukota Republik Indonesia 

dari Jakarta ke Yogyakarta  

 

3. Teknik pengumpulan data 

Ada beberapa teknik yang perlu dilakukan dalam pengumpulan data 

yaitu : 

a. Menggunakan bahan dokumenter  

b. Menggunakan sumber tertulis serta menganalisisnya. 

 

F Ruang Lingkup 

Dalam penulisan sejarah pembatasan Spasial dan pembatasan Temporal 

sangatlah penting agar dapat dilakukan penelitian secara terbatas namun lebih 

mendalam dan dalam pembahasan tidak terjadi simpang siur. 

Penulisan ini termasuk dalam kajian sejarah politik, yang mengungkapkan 

tentang perpindahan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. 

Dalam penelitian ini diungkap bahwa perpindahan Ibukota Republik Indonesia 

tersebut memberi dampak sangat siknifikan terhadap perpolitikan Indonesia dan 

umumnya pada sistem ekonomi, birokrasi. 
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Dalam penelitian ini penulis mengambil skop temporal yaitu hal-hal yang 

berkaitan dengan waktu terjadinya suatu peristiwa, dalam hal ini waktu yang 

menjadi pokok kajian dari tahun 1946-1949, yang disebabkan antara tahun 1946-

1949 pada tahun itu adanya perpindahan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta 

ke Yogyakarta. 

Penelitian ini juga menggunakan skop spasial yang membatasi wilayahnya 

yaitu wilayah Yogyakarta dan Jakarta yang menjadikan pokok dari penelitian ini. 

Penelitian ini berdasarkan pada disiplin ilmu sejarah, dengan berusaha 

menganalisa secara kritis dengan menggunakan pendekatan ekologis. Hal ini 

dilakukan agar peristiwa yang dibahas didalam skripsi ini dapat terekam utuh. 

 

G Tinjauan Pustaka 

Proklamasi kemerdekaan RI yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 

1945 merupakan suatu perwujudan niat dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk 

mengakhiri penjajahan bangsa asing yang sekian lama telah membelenggu bangsa 

Indonesia (Depdikbud 1995 : 24). 

Proklamasi ini diperoleh atas dasar kehendak bangsa Indonesia sendiri 

bukan karena diberikan bangsa lain. Maka kita seharusnya menegakkan dan 

mempertahankannya (A.J Sumarmo, 1991 : 74) 

Di Yogyakarta kabar gembira mengenai proklamasi kemerdekaan 

Republik Indonesia diterima terlambat, seperti halnya di kota-kota lainnya di 

pulau Jawa. Semua ini terjadi karena komunikasi pada masa pendudukan Jepang 

menang tidak teratur dan arena larangan penguasa Jepang dengan menyegel 
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pesawat-pesawat radio. Hal ini mengakibatkan terlambatnya berita-berita penting 

tersebut (Tjondronegoro : 1981: 11). 

Pada tanggal 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu 

oleh karena itu pemenangnya adalah dipihak sekutu maka pemerintahan diambil 

alih oleh sekutu. Pada tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang bergabung 

dengan AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indie) datang ke Indonesia. 

Kedatangan tentara sekutu tersebut ternyata diboncengi oleh NICA (Netherland 

Indies Civil Administration) yang tidak lain adalah Belanda yang ingin menjajah 

kembali Indonesia. 

Adapun tujuan AFNEI adalah sebagai berikut : 

1. Menerima pernyataan tentara Jepang tanpa syarat, melucuti dan 

mengembalikan ketanah airnya. 

2. Membebaskan APWI (Alied Prisoners War Internees). 

3. Menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga memungkinkan pemerintah 

sipil berfungsi kembali. 

4. Mencari keterangan dan mengadilli para penjahat perang (G. Moejanto 

1988 ; 97). 

 

Dalam hal ini kesulitan kesulitan yang dihadapi oleh sekutu antara lain 

terletak pada : 

1. Wilayah hukumnya bertambah sangat luas (bertambah dengan setengah 

juta milimeter persegi) dengan tambahan penduduk delapan puluh juta 

jiwa yang semula hanya empat puluh lima juta jiwa. 
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2. keterangan tentang militer yang tidak pasti tentang Indonesia. Tidak 

diketahui secara pasti bagaimana sikap Jepang di Indonesia, apakah 

mereka akan menaati perintah penyerahan dari Tokyo. Sementara harus 

diperhatikan juga kekuatan Jepang di Indonesia yang masih utuh dan 

belum pernah terlibat dalam pertempuran yang berarti melawan sekutu. 

Juga tidak diketahui situasi politik yang  up-to-date, termasuk kekuatan 

Republik Indonesia. 

3. Kesukaran penyusunan tentara yang harus dikirim ke Indonesia, diikuti 

oleh kesukaran bagaimana nanti harus memberangkatkan pasukan itu ke 

Indonesia bila sudah tersusun, serta bagaimana pembekalan bagi mereka 

harus disediakan. Tidak diketahui pula keamanan jalan yang akan dilalui 

untuk mengangkut tentara itu (kemungkinan banyak terpasang ranjau laut 

terpasang di sana-sini). 

Melihat misi utama ini AFNEI maka kedatangan mereka disambut netral 

oleh bangsa Indonesia. Namun ketika NICA secara terang-terangan ingin 

menegakkan kembali penjajahan di Indonesia maka sikap bangsa Indonesia 

berubah. Provokasi yang dilakukan NICA menyebabkan terjadinya insiden berupa 

pertempuran antar bangsa Indonesia dengan Sekutu yang terjadi di beberapa 

daerah yang menyebabkan banyak korban jiwa. 

Sejalan dengan semakin nekadnya sekutu yang diboncengi NICA keadaan 

Ibukota Republik Indonesia semakin genting. Aksi-aksi teror yang dilakukan 

serdadu NICA semakin merajalela. Pembunuhan dan penculikan terjadi 

diberbagai wilayah di Jakarta. Keadaan semakin tidak menentu, keselamatan para 
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pemimpin mulai terancam. Dan pada akhirnya pada tanggal 04 Januari 1946 

Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia yang semula di Jakarta dipindahkan ke 

Yogyakarta (Sulistyo, 1999 : 9-10). 

Dalam bukunya yang berjudul “Merdeka Tanah Airku Merdeka 

Negeriku”. Tulisan purnawirawan Tjondronegoro, disebutkan bahwa menurut 

pidato wakil menteri penerangan Mr. Ali Sastroamijoyo melalui  Radio Republik 

Indonesia Yogyakarta bahwa pemindahan sementara Ibukota Republik Indonesia 

dari Jakarta ke Yogyakarta disebabkan karena adanya beberapa faktor antara lain : 

1. Keadaan yang tidak aman lagi di Jakarta. 

2. Untuk menyempurnakan organisasi di Republik Indonesia yang belum 

berjalan dengan baik. 

Menurut Subandio Sastrosatomo dalam bukunya “Perjuangan Revolusi”. 

Menyebutkan bahwa dipilihnya Yogyakarta sebagai Ibukota sementara Republik 

Indonesia karena adanya beberapa alasan yang mendasar yaitu: 

1. Sikap positif  kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses 

perpindahan Ibukota Republik Indonesia. 

2. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang secara organisasi 

dan proses demokratisasi pemerintahan adalah paling maju dibandingkan 

dengan daerah-daerah lain yang ada di seluruh Indonesia  

Sedang menurut G. Moedjanto dalam bukunya yang berjudul “Kesultanan 

Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman” menyebutkan bahwa dipilihnya 

Yogyakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia karena adanya beberapa hal 

antara lain : 
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1. Suasana Yogyakarta yang revolusioner dan republikan. 

2. Yogyakarta terletak di Jawa bagian tengah agak ke selatan jadi cukup jauh 

dan sulit dijangkau musuh. 

3. Hubungan Yogyakarta ke berbagai penjuru cukup mudah, baik lewat 

transportasi darat maupun transportasi udara dan sarana komunikasi 

lainnya  (misal Telegram dan Radio). 

4. Markas besar tentara terdapat di Yogyakarta dengan Jenderal sudirman 

sebagai Panglima Besar dan Jenderal Urip Sumoharjo sebagai Panglima 

Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat, selain itu Yogyakarta juga terdapat 

beberapa kesatuan diantaranya Laskar Rakyat Mataram yang dibentuk Sri 

Sultan Hamengku Buwono IX. 

Perpindahan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta 

membawa dampak baik langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh 

dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta terutama dampak dibidang sosial, 

politik, ekonomi. 

Dalam bukunya Ahmad Adaby Darban dkk. “Biografi pahlawan nasional 

Sultan Hamengku Buwono IX”. Dijelaskan bahwa dampak Perpindahan Ibukota 

Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta dalam kehidupan sosial. Hal ini 

dapat dilihat dari peningkatan jumlah penduduk yang sangat drastis yang pada 

mulanya Yogyakarta berpenduduk 170.000 jiwa meningkat menjadi 600.000 jiwa. 

Mereka tidak hanya dari Jakarta yang terdiri dari para pemimpin dan alat 

kekuasaan Negara melainkan penduduk daerah-daerah. Dengan keadaan tersebut 



15 
 

 

menimbulkan berbagai kesulitan diantaranya soal perumahan dan kantor-kantor 

kementrian. 

Dalam buku “Kota Yogyakarta 200 tahun, 7 Oktober 1756 - 7 Oktober 

1956” disebutkan pula bahwa pada saat Yogyakarta menjadi Ibukota Republik 

Indonesia berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar 

mengakibatkan pada saat itu tiap-tiap rumah dihuni oleh beberapa keluarga 

bahkan ada sebuah rumah yang terletak dikampung Bedji yang dihuni oleh 

sepuluh keluarga. 

Buku yang lain yang mengulas lebih lanjut mengenai dampak perpindahan 

Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta diantaranya buku yang 

berjudul “Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta” yang menerangkan dampak 

sosial seperti yang diatas dan juga menerangkan dampak politik dan ekonomi 

masa itu. 

Dengan terpilihnya Yogyakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia 

mendorong berpindahnya instansi-instansi dan jawatan-jawatan pemerintahan ke 

Yogyakarta. Oleh karenanya Yogyakarta mengalami kesulitan dalam hal lahan 

yang akan digunakan sebagai kantor-kantor kementrian-kementrian dan juga 

jawatan-jawatan. 

Selain itu Yogyakarta sebagai Ibukota harus menerima konsekuensi yang 

lebih berat dalam bidang ekonomi. Daerah Istimewa Yogyakarta harus menerima 

blokade ekonomi yang dilakukan Belanda yaitu dengan cara menutup jalur-jalur 

Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini menghidupinya. Hal itu 

mengakibatkan semakin mahalnya kebutuhan sehari-hari sehingga kelaparan 
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sering banyak terjadi di Yogyakarta. Untuk mengatasi hal tersebut penduduk 

terpaksa makan daun-daun dan buah-buahan mentah untuk mengganjal perut. 

 Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengambil kebijakan 

diantaranya : 

1. Pemerintah mengeluarkan alat pembayaran resmi yang berlaku di Negara 

Republik Indonesia yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI). Hal itu 

bertujuan menyehatkan jalannya perekonomian Indonesia karena pada saat 

itu uang Jepang mengalami inflasi yang sangat parah. 

2. Tindakan lain yang diambil pemerintah dalam usaha perbaikan ekonomi 

adalah mendirikan Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 

1946. Adapun tugas Bank Negara Indonesia ini adalah mengatur nilai 

tukar antara ORI dengan valuta asing yang beredar di Indonesia. 

 

H Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan dalam pemahaman isi skripsi ini, maka disusun 

sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I    Dalam pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian.  

BAB II Berisi tentang gambaran umum kota Yogyakarta, gambaran ini meliputi 

letak geografis kota letak demografi. 

BAB III Berisi tentang latar belakang perpindahan ibukota dari Jakarta ke 

Yogyakarta, situasi kota Jakarta dan situasi kota Yogyakarta dan 
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mengapa dipilih Yogyakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia bukan 

kota yang lain. 

BAB IV Membahas mengenai Yogyakarta sebagi ibukota negara dan serangan 

yang di lakukan Belanda terhadap Ibukota RI di Yogyakarta. 

BAB V  Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari skripsi tersebut dan saran-

saran yang diberikan pada skripsi tersebut. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM YOGYAKARTA 
 

A. Letak geografis  

Secara umum keadaan geografis Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 

daerah dataran yang berada pada kaki Gunung Merapi ( pada ketinggian 900 

meter diatas permukaan laut ) dan miring kearah Selatan sampai di daerah pantai 

Samudra Indonesia, yang lazim disebut pula sebagai pantai Laut Selatan (bhs. 

Jawa : Segoro Kidul). Daerah Istimewa Yogyakarta terletak kurang lebih 114 

Meter dari permukaan laut. Daerah ini terletak antara 1100 BT – 110051’ BT dan  

70 32’ LS – 8012’ LS.  Selanjutnya daerah yang terdiri dari gunung / pegunungan 

Selatan (Gunung Kidul) di bagian sebelah Tenggara yang disebut Pegunungan 

Seribu. Di daerah Gunung Kidul banyak  hasil-hasil usaha penghijauan, 

pengawetan dan pelestarian sumber-sumber air. Di bagian Utara di daerah 

Nglanggeran, bisa di jumpai kenampakan singkapan batuan intrusin yang nampak 

sangat besar dan indah yang kini disebut Gunung Kelir. Di daerah lereng Gunung 

Merapi, disekitar daerah rekreasi Kaliurang didapati hutan hujan tropis (Tropical 

Rain Forest) dan banyak dihuni satwa langka. Di daerah pegunungan Menoreh 

dijumpai daerah wisata Goa Kiskendo, Suralaya dan Gua Sumitro, di sebelah 

Tenggara pegunungan Menoreh didapati daerah perbukitan Sentolo yang meluas 

sampai wilayah Bantul. Wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 

dataran pantai yang kebanyakan berpasir dan memiliki bukit-bukit pasir (dune). 

Pantai-pantai banyak yang memiliki pasir putih seperti yang bisa dilihat di pantai 
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Kukup, Krakal dll. Pasir ini berasal dari pecahan batu karang dan pecahan 

binatang laut jenis kerang-kerangan. Di perairan pantai Krakal terdapat sebuah 

gugusan pulau kecil yang ditumbuhi oleh sejenis perdu yang disebut pohon 

"Drini". Jenis semacam ini sukar didapat di daerah lain, konon memiliki tuah 

sebagai sarana pengusir ular dan jenis serangga berbisa. Keadaan lautan diujung 

timur yang merupakan bagian dari Samudra Indonesia banyak dihuni oleh 

berjenis-jenis ikan dan binatang laut serta biota-biota lain yang kini telah langka 

antara lain penyu hijau yang kini perlu tetap dijaga kelestariannya.  

Secara administrasif Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai status 

Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas 

wilayah adalah sebagai berikut : 

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo (Karesidenan 

Kedu). 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten 

Wonogiri (Karesidenan Surakarta). 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia atau Samudera 

Indonesia. 

4. Sebelah Utara dengan Kabupaten Magelang (Karesidenan Kedu). 

Daerah Istimewa Yogyakarta juga dibagi atas 4 wilayah Kabupaten dan 1 

wilayah Kotamadya antara lain : 

1. Kabupaten Sleman dengan luas wilayah 574,82 KM2 yang terbagi atas 17 

Kecamatan  dan 86 Kelurahan. 
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2. Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 506,85 KM2 yang terbagi atas 17 

Kecamatan dan 75 Kelurahan. 

3. Kabupaten Gunung Kidul dengan luas wilayah 1485,36 KM2 yang terbagi 

atas 13 Kecamatan, 144 Kelurahan, 1421 Dusun dan 3 wilayah pembantu 

Bupati serta 5 Kecamatan perwakilan. 

4. Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah 586,27 KM2 yang terbagi 

atas 12 Kecamatan, 88 Kelurahan, dan 931 Dusun. 

5. Kotamadya Yogyakarta dengan luas wilayah 32, 5 KM2 yang terbagi atas 

14 Kecamatan dan 45 Kelurahan. 

Berdasarkan topografi Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi tiga 

zone yaitu zone timur, zone tengah dan zone barat sebagai berikut : 

1. Zone timur umumnya berupa pegunungan kapur selatan, dimana air sangat 

sulit diperoleh karena terdapat dibawah tanah. Daerah yang termasuk zone 

timur adalah daerah yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, dan 

sebagian daerah Kabupaten Sleman sebelah timur atau di disekitar 

Pegunungan Bongkeh (Prambanan) serta sebagian wilayah Bantul yang 

letaknya di sekitar Piyungan. 

2. Zone tengah, umumnya merupakan daerah pertanian sawah yang subur. 

Kesuburan tanah tersebut disebabkan adanya pengaruh abu vulkanik dari 

gunung berapi. Disamping karena adanya pengaruh abu vulkanik daerah 

zone tengah juga dikelilingi Pegunungan yang menyebabkan tanah ledok 

atau “kom” diantara dua gunung, oleh sebab itu tanah tersebut subur 

karena banyak menampung air yang berasal dari sungai-sungai maupun 
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hujan. Zone tengah meliputi wilayah sebagian di Kabupaten Sleman 

bagian utara, wilayah Kotamadya Yogyakarta dan dan sebagian wilayah 

Bantul bagian utara. 

3. Zone barat sama halnya dengan daerah zone timur yang terdiri atas 

Pegunungan kapur, pegunungan kapur itu berasal dari patahan 

Pegunungan Menoreh. Dari patahan tersebut menyebabkan air juga 

terdapat didalam tanah biasanya penduduknya melakukan cocok tanam 

dengan berladang yang termasuk dalam zone barat ini adalah wilayah di 

sebagian Kabupaten kulon Progo (Suratmin, dkk. 1990 : 4). 

Yogyakarta terletak ditengah-tengah wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Yogyakarta ini merupakan Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Disini juga merupakan pusat lalu lintas yang menghubungkan Yogyakarta dengan 

Kabupaten yang lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta ini juga sebagai 

pusat penyebaran kebudayaan daerah. Disamping itu pula pada tahun 1946 juga 

menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia (Sunaryo tt : 19 ). 

Yogyakarta memiliki keadaan geografis menguntungkan karena terletak 

pada ketinggian kurang lebih 114 Meter Dari Permukaan Laut dan sebagian 

daerahnya datar. Secara geografis Yogyakarta merupakan dataran yang letaknya 

kurang lebih 30 KM disebelah selatan gunung merapi dan kurang lebih 25 KM 

terletak Samudera Indonesia disebelah tenggara terletak Pegunungan Gunung 

Kidul  dan sebelah barat Pegunungan Kapur Kulon Progo terletak kurang lebih 25 

KM. 
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Secara astronomis kota Yogyakarta sebagai pusat Ibukota Republik 

Indonesia ini terletak antara 110023’79’’ BT – 110028’53’’ BT dan 7049’26’’ – 

7050’84’’ LS. Kota Yogyakarta juga dilalui garis paparel 8018’4,93’LS dan 

110051’ 50,87 BT . Daerah ini juga dilalui 3 buah sungai besar yaitu Sungai Gajah 

Wong (Timur), Sungai Code (Tengah), dan Sungai Winongo (Barat).(Goenawan. 

1993 : 15). 

Dilihat dari letak topografinya Yogyakarta terletak pada zone tengah, 

karena letaknya di daerah zone tengah ini maka jarang sekali terjadi musibah 

banjir tanah longsor karena di daerah ini tanahnya berpasir sehingga air mudah 

diserap oleh tanah waktu hujan. Curah hujan di Yogyakarta pertahun kurang lebih 

2000-2500 MM dengan perbandingan untuk bulan-bulan kering dan bulan-bulan 

basah yaitu sebesar 33,3% dan 66,6%. Meskipun dapat diketahui bahwa curah 

hujan kota Yogyakarta cukup besar namun kota ini berpasir maka akan mudah 

diserap kedalam tanah. 

Kota Yogyakarta secara administratif merupakan Ibukota Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta ini terdiri dari 14 Kecamatan dan 163 Rukun 

Kampung. Kota ini pula adalah daerah penghubung kearah barat dengan kota 

Purworejo, kearah timur kota Solo kearah utara kota Magelang yang ketiganya 

termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. 

Batas-batas administratif Kota Yogyakarta menurut peta wilayah adalah 

sebagai berikut : 

 Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman. 
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 Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten 

Bantul 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul 

 Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten 

Sleman. 

Sedangkan batas Ibukota Yogyakarta menurut dokumen yang ada yang 

terdapat dipusat keraton Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

 Batas sebelah utara dari Kampung Jetis hingga Sagan dan Samirono  

 Batas sebelah timur dari Kampung Samirono sampai Kampung Lowana 

 Batas sebelah selatan mulai dari Kampung Lowana sampai Kampung 

Bugisan 

 Batas sebelah barat dari Kampung Bugisan sampai Kampung Tegalrejo  

(Panitya Peringatan kota Yogyakarta 200 Tahun 1956 : 23). 

Berdasarkan batas-batas kampung diatas dapat diketahui Kecamatan-

Kecamatan yang berada di wilayah Kotamadya Yogyakarta  

 Kecamatan Danurejan 

 Kecamatan Gedongtengen 

 Kecamatan Gondokusuman 

 Kecamatan Gondomanan 

 Kecamatan Jetis 

 Kecamatan Kotagede 

 Kecamatan Kraton 

 Kecamatan Mantrijeron 
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 Kecamatan Mergangsan 

 Kecamatan Ngampilan 

 Kecamatan Pakualaman 

 Kecamatan Tegalrejo 

 Kecamatan Umbulharjo dan  

 Kecamatan Wirobrajan (Goenawan, 1993 : 17). 

Pembangunan kota Yogyakarta bersamaan dengan pemekaran wilayah 

istana ke utara yaitu berupa Benteng Kompeni, pasar tempat tinggal residen 

tempat tinggal patih dan kampung-kampung yang mengelilingi istana sebagai 

tempat tingal kaum bangsawan dan pegawai istana, sedangkan perkampungan 

Cina, Belanda serta Arab terletak diluar tembok benteng keraton. 

Inti kota Yogyakarta adalah Istana yang dikelilingi Benteng Berparit atau 

disebut Jeron Benteng meliputi daerah daerah seperti Alun-Alun Utara, Teratag 

Pagelaran, Sitihinggil, Kemandungan, Kedaton, Megangan, Kemandungan Kidul, 

Sitihinggil Kidul, dan Alun-Alun Kidul. Dalam benteng tersebut terdapat 

pemukiman golongan bangsawan yang merupakan kerabat keraton dan para abdi 

dalem. Pada umumnya mereka bertempat tinggal dikampung-kampung luar 

kompleks Istana dengan nama masing-masing sesuai dengan pekerjaannya 

misalnya : Kampung Siliran merupakan tempat tinggal Abdi Dalem Silir yang 

bertugas Mengurus Lampu-Lampu Istana. Kampung Gamelan tempat tinggal abdi 

dalem yang bertugas mengurus Kuda-Kuda Istana, Kampung Pesinden tempat 

tinggal para pesinden Istana, Kampung Langenanstran dan Langenarjan adalah 

tempat tinggal Prajurit, Pegawai Istana, Kampung Patehan merupakn tempat 
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tinggal pegawai keraton yang Mengurusi Minuman, Kampung Nagan adalah 

tempat tinggal para Pemukul Gemelan Keraton dan adapula yang bernama 

Kampung Sorotan sebagai tempat tinggal Golongan Utama Istana. 

Para pemukim yang berada di Jeron Benteng merupakan kelompok inti 

masyarakat kota Yogyakarta, sedangkan diluar benteng masih berupa tanah 

persawahan, ladang dan pemukiman rakyat jelata seperti pemukiman hamba 

istana yang tidak melayani keperluan istana sehari-hari yaitu merupakan 

Kelompok seprofesi dalam bidang pemerintahan, militer, pertukangan, pengrajin, 

serta golongan bangsawan yang memimpin kampung. 

Luas kota Yogyakarta pada awalnya menurut data yang tersedia hanya 

seluas 9,7 KM2 pada tahun 1756 kemudian berkembang pada tahun 1824 menjadi 

13,5 KM2. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas geografis kota Yogyakarta 

relatif kecil bila dibandingkan dengan data-data pada tahun 1950-an (Tashadi dkk, 

1995 : 7). Sedangkan untuk peguasaan tanah di Yogyakarta secara garis besar 

digolongkan menjadi dua kategori yaitu : 

 Tanah yang dikuasai masyarakat seperti tanah warisan secara turun-

temurun biasanya dipergunakan sebagai lahan pemukiman, pertanian, 

perkebunan. 

 Tanah yang dikuasai negara seperti tanah kawasn hutan (hutan produksi, 

hutan lindung), tanah-tanah kepentingan umum seperti saluran irigasi, 

jalan, jembatan kuburan dan sebagainya (Profil Provinsi Republik 

Indonesia 1992 : 51-52).  
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B. Kondisi Demografis 

Sebagai gambaran atas penduduk kota Yogyakarta selama 50 tahun yakni 

mulai dari tahun 1900-1950, secara garis besar dapat dikemukakan bahwa etnis 

masyarakat yang berada di kota Yogyakarta sebagai berikut : 

a) Etnis Eropa yang terdiri atas Bangsa Belanda, Jerman, Perancis dan 

Spanyol serta Portugal biasanya mempunyai pekerjaan di bidang 

keamanan dan perkebunan leveransif kebutuhan hidup masyarakat Eropa 

sekitar Loji Besar, Etnik Eropa ini bertempat tinggal di Loji Kecil, Loji 

Besar, Kotabaru, Bintaran, dan Sagan. 

b) Etnik Tionghoa dan Arab, dimasukkan dalam kelompok orang-orang 

Timur Asing dan biasanya memiliki pekerjaan sebagai pedagang atau 

bergerak dalam lapangan perekonomian, pemungut cukai pasar, jembatan, 

rumah gadai serta rumah candu. Mereka merupakan penghubung 

masyarakat Eropa untuk memenuhi kebutuhannya di kota Yogyakarta. 

Etnik ini bertempat tinggal didaerah Pecinan, Sayidan, Kranggan, dan Loji 

Kecil. 

c) Etnik pribumi secara garis besar diwakili oleh raja dan dan kawulanya 

yang terdiri atas orang Jawa, Madura, Bugis, Bali, yang kesemuanya 

merupakan pasukan-pasukan istana. Ketiga etnik ini memiliki hubungan 

cukup lama dengan masyarakat Jawa, yaitu semenjak muncul dinasti 

pedalaman yang menggantikan hegemoni dinasti pesisiran. Etnik pribumi 

ini tinggal didalam benteng keraton dan disetiap wilayah kasultanan 

(Goenawan, 1993 : 22-23). 



27 
 

 

Menurut data yang ada setelah sensus penduduk tahun 1993 klasifikasi 

golongan masyarakat untuk kota Yogyakarta yakni Indonesia (89,27 %), Eropa 

dan keturunannya (4,09 % ), China (6,52%), dan lainnya (0, 12%). Klasifikasi 

diatas masih kurang rinci mengingat untuk golongan masyarakat Eropa di kota 

Yogyakarta ada orang Jerman dan Perancis (Goenawan, 1993 : 24). Meskipun 

demikian data ini dapat memberikan gambaran secara umum atas golongan-

golongan masyarakat di Yogyakarta. 

Data tentang jumlah penduduk kota Yogyakarta antara tahun 1900 – 1930  

adalah sebagai berikut: pada tahun 1900 jumlah penduduk kota Yogyakarta 

sebanyak 1.084.327 jiwa, tahun 1905 sebanyak 1.118.705 jiwa, tahun 1917 

sebanyak 1.374.168 jiwa, tahun 1920 sebanyak 1.282.815 jiwa, dan tahun 1930 

sebanyak 1.559.027 jiwa.  Angka kenaikan jumlah penduduk dalam jiwa antara 

tahun 1900 – 1905 sebanyak 34.378 jiwa, dari tahun 1905 – 1917 sebanyak 

225.463 jiwa, dari tahun 1917 – 1920 terjadi penurunan jumlah penduduk 

sebanyak 91.353 jiwa sedang dari tahun 1920 – 1930 mengalami kenaikan 

sebanyak 276.212 jiwa. Secara keseluruhan jumlah pertambahan penduduk kota 

Yogyakarta dari tahun 1990 – 1930 sebanyak 474.700 jiwa (Tashadi dkk, 1995 : 

12). 

 

C. Sistem Pemerintahan. 

Pada masa itu di tahun 1939 Sultan Hamengkubuwono VIII ( 1921-1939 ) 

memerintahkan putranya yang belajar di Universitas Leiden ( Belanda ) untuk 

segera pulang. Setibanya di tanah air tidak berapa lama Sultan Hamengkubuwono 
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VIII wafat dan digantikan dengan putranya yang bergelar Sultan 

Hamengkubuwono IX ( 1939-1988 ). Di bawah pemerintahannya keraton 

Yogyakarta mengadakan pembaharuan diantaranya membentuk laskar rakyat yang 

setia kepadanya, Bahasa Indonesia menggantikan Bahasa Jawa sebagai bahasa 

komunikasi resmi, menghapus praktek Belanda. Namun setelah seorang patihnya 

meninggal di awal bulan Agustus 1945 Sultan tidak mengangkat seorang patih 

baru, beliau menangani segala urusan sendiri sehingga kepopularitasnya meluas 

hingga Proklamasi berkumandang ( Ricklefs, 1995 : 329 ). 

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara otomatis 

daerah Kasultanan Yogyakarta dari daerah PakuAlaman menjadi bagian dari 

wilayah Republik Indonesia, sebab wilayah Republik Indonesia meliputi daerah -

daerah bekas wilayah jajahan Belanda (Hindia Belanda). Hal ini tergambar dalam 

piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII ( 

dengan jabatan sebagai wakil dari Sultan ) yang dikeluarkan Presiden Republik 

Indonesia pada tanggal 19 agustus 1945 yang berisi  

“Kami Presiden Republik Indonesia menetapkan : Ingkang Sinuwun Kanjeng 

Sri Sultan Hamengku Buwono, Senopati Ing Ngalogo Abdurrachman 

Sayidin Panotogomo, Kalifatullah Ingkang Kaping IX Ing Ngajogjakarta 

Hadiningrat pada kedudukan dengan kepercayaan, bahwa Sri Paduka 

Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala Pikiran, Tenaga, Jiwa dan Raga 

untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik 

Indonesia”. 

Piagam yang sama juga disampaikan kepada Sri Paku Alam VIII 
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(Barahmus, 1945 : 180) 

Dengan adanya piagam tersebut maka secara resmi pemerintah pusat 

mengakui daerah kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman sebagai bagian 

dari wilayah Republik Indonesia. Namun demikian pemerintah masih tetap 

menghormati kedua bakas kerajaan itu, dimana sistem kerajaan dengan Sultan dan 

Paku Alaman sebagai raja masih tetap berlaku dan oleh karena itu pemerintah 

Republik Indonesia memberikan kedudukan Istimewa. Pemberian kedudukan 

istimewa kepada dua bekas kerajaan dan kedua pemimpin itu merupakan 

kebijaksanaan yang paling tepat, karena secara psikologis hal tersebut 

menguntungkan bagi pemerintah pusat, sebab rakyat Yogyakarta sangat 

menghargai raja mereka. 

Pada bulan - bulan pertama sesudah proklamasi pemerintahan Yogyakarta 

dijalankan oleh komite nasional Indonesia daerah bersama-sama dengan Sri 

Sultan Hamengku Buwono IX seorang pemimpin yang arif dan bijaksana di 

dampingi oleh Sri Paku Alam VIII dimana kedudukan KNID dalam struktur 

pemerintah sejajar dengan Sultan dan Paku Alam. 

Sesuai dengan pembagian wilayah yang ada, di bawah Sultan dan Paku Alam 

terdapat jabatan bupati yang didampingi oleh KNID di wilayah kaupaten, 

berhubung pada pertengahan 1945 wilayah kawedanan dihapus maka dibawah 

bupati langsung terdapat penewu - penewu kemudian lurah sebagai kepala desa 

yang di pilih oleh rakyat. 
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Roda pemerintahan daerah saat itu boleh dikata sangat baik. Kehidupan kota 

Yogyakarta terus berkembang, bersemi dari hari ke hari, rakyat tampak mulai 

menikmati kegembiraan ini karena kebebasan hati dan nuraninya. 

( Tjondronegoro, 1980: 31 ). 
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BAB III 

PERPINDAHAN IBUKOTA REPUBLIK INDONESIA 

DARI JAKARTA KE YOGYAKARTA 
 

A. Situasi Kota Jakarta dan Kota Yogyakarta Sebelum Terjadi 

Perpindahan. 

1. Situasi Kota Jakarta 

Kota Jakarta Kondisi Indonesia semakin mengkhawatirkan Belanda yang 

bermaksud menjadikan Indonesia jajahannya kembali berusaha untuk 

melumpuhkannya. Berbagai cara yang dilakukan Belanda selain perang, 

diplomasi juga pemblokadean ekonomi yang dilakukan Belanda. 

Jakarta sebagai ibukota Indonesia Belanda semakin meningkatkan 

terornya terhadap para pemimpin bahkan melakukan percobaan pembunuhan 

terhadap Perdana Menteri Syahrir pada tanggal 26 Desember 1945, demikian juga 

terhadap Amir Syarifudin.. Dengan semakin gentingnya situasi di Jakarta dan 

terancamnya jiwa para pemimpin maka tanggal 4 Januari 1946 ibukota 

pemerintah RI  untuk sementara dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta ( Diktat 

AJ Sumarmo, 24 ). 

Kepindahan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta diawali dengan 

berpindahnya Presiden dan Wakil Presiden ke Yogyakarta yang kemudian ikut 

pula pindah beberapa Kementrian dan secara berangsur – angsur kota Yogyakarta 

menjadi pusat Pemerintahan RI. 
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Awal dari pemilihan Yogyakarta sebagai ibukota negara disebabkan oleh 

banyak daerah atau kota – kota lain terjadi revolusi sosial seperti di Aceh ( 

Permusuhan sengit antara para pemimpin agama ( ulama ) dan para bangsawan 

birokrat ( Uleebalang ) mengakibatkan timbulnya suatu perubahan yang permanen 

ditingkat elite ). Di Sumatera Timur pendudukan Belanda atas Bandung dan 

Jakarta sehingga hilangnya kekuasaan Indonesia, sedangkan di Yogyakarta yang 

dari dulu telah menjadi ibukota Indonesia yang merdeka selama masa Revolusi. 

Selain itu diawal tahun 1946 Yogyakarta merupakan kota yang paling maju 

dengan perubahan – perubahan dalam kondisi di istana, seperti Bahasa Indonesia 

menggantikan Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi resmi mengurangi 

pengaruh tingkat – tingkat hierarki sosial Jawa dikalangan para pejabat 

pemerintahan ), membentuk laskar rakyat yang setia ( Sejarah Indonesia Modern 

330 ). 

Desas - desus bahwa Jepang harus, atau akan mengadakan kapitulasi 

dengan sekutu memacu aksi beberapa organisasi bawah tanah yang telah 

bersepakat untuk bangkit melawan Jepang bila sekutu mendarat. Bahkan pada 

tanggal 10 Agustus 1945, setelah mendengar siaran radio yang kebetulan tidak 

disegel oleh pemerintah militer Jepang bahwa Jepang sudah memutuskan untuk 

menyerah, Syahrir mendesak Hatta agar dia bersama Soekarno segera 

memproklamirkan kemerdekan Indonesia, dan meyakinkannya bahwa dia akan 

didukung para pejuangnya bawah tanah dan banyak unit PETA. Sepulangnya 

Soekarno dan Hatta dari Dalat pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir 

memberitahukan mereka bahwa Jepang sudah minta diadakan gencatan senjata 
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dan sekali lagi berusaha mendesak mereka memproklamirkan kemerdekaan. 

Soekarno dan Hatta yang belum begitu yakin bahwa Jepang telah menyerah, 

merasa bahwa kelompok - kelompok bawah tanah belum lagi mampu 

menghimpun kekuatan untuk mengalahkan Jepang, dan khawatir bila hal ini 

mengakibatkan pertumpahan darah yang sia – sia (Kahin : 1995 :170). 

Pada tanggal 14 Agustus 1945 seluruh dunia mendengarkan pernyataan 

Presiden Truman dan Perdana Menteri Attle bahwa Jepang telah menyerah pada 

sekutu (Nasution Jilid I, 1997 : 202).  Terbukalah kesempatan yang ditunggu -

tunggu oleh rakyat Indonesia termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya 

dan khususnya Yogyakarta sebagai sebagai tempat pindahnya Ibukota Republik 

Indonesia yang sebelumnya di Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaannya 

lepas dari penjajahan. Peristiwa penyerahan Jepang tanpa syarat ini digunakan 

oleh para pejuang kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi segala 

sesuatu yang menghalangi dan merintangi proses dan pelaksanaan Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kekosongan pemerintahan ini lahirlah 

Republik Indonesia yang merdeka lepas dari penjajahan. 

Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No 56 Jakarta 

telah diadakan rapat antara para pemimpin negara dan para pemuda, dalam rapat 

tersebut mengagendakan tentang persiapan penyelenggaraan proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya jam 10.00 WIB Bung Karno dan 

Bung Hatta membacakan naskah proklamasi yang disusun tanggal 17 Agustus 

dinihari dirumah laksamana Jepang yang bernama Laksamana Maeda di Jalan 

Imam Bonjol No. 1 Jakarta (Sekarang Perpustakaan Nasional Depdikbud). Bung 
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Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama 

Bangsa Indonesia (Nasution Jilid I, 1997 : 207). 

Suasana kemerdekaan yang dirasakan bangsa Indonesia ternyata tidak 

berlangsung lama pendaratan tentara sekutu tanggal 16 September 1945 di 

Tanjung Priuk di bawah pimpinan laksamana muda W.R Patterson sebagai wakil 

panglima SEAC (South East Asia Command) telah mengubah suasana 

kegembiraan berubah menjadi ketegangan - ketegangan di berbagai tempat. 

Apalagi pendaratan tentara sekutu tersebut diikuti oleh C. H. O Van Der Plas yang 

mewakili Dr. H. J. Van Mook, ketua pemerintah NICA-Belanda ini sebagai 

persiapan untuk menjajah kembali Indonesia (Kutoyo, 1997 : 153). Sementara itu 

pada tanggal 29 September 1945 tentara sekutu mendarat di Jakarta jam 10.00 

pagi dibawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Cristison, panglima besar 

AFNEI (Allied Forces Netherland East Indies).  

Tentara AFNEI ini terdiri dari tiga devisi : 

1. 23 rd India Division dibawah pimpinan Jenderal Mayor D. C Hawthorn 

untuk daerah Jakarta. 

2. 5 th India Division dibawah pimpinan Jenderal Mayor E. C. Manserh 

untuk daerah Surabaya. 

3. 26 th India Division dibawah pimpinan Jenderal Mayor H. M Chambers 

untuk daerah Sumatera berkedudukan di Padang dan Medan 

(Hardjosoediro, 1987 : 50). 

Adapun tugas dari AFNEI Adalah : 

1. Menerima penyerahan tentara Jepang. 
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2. Membebaskan para tawanan perang dan intermiran sekutu. 

3. Melucuti dan mengumpulkan orang - orang jepang untuk kemudian 

dipulangkan. 

4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian 

diserahkan kepada pemerintahan sipil. 

5. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di 

depan pengadilan serikat (Djoned, 1993 : 122). 

Kehadiran tentara sekutu di Indonesia selalu diikuti dengan tindakan -

tindakan provokasi yang menyakitkan rakyat bahkan juga melakukan teror dan 

keributan - keributan serta oleh pihak sekutu terhadap tentara rakyat Republik 

Indonesia hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap pendudukan tentara sekutu selalu 

diikuti dengan usaha-usaha NICA untuk menanamkan kembali kekuasaaanya, 

diantaranya peristiwa pendaratan dan gerakan sekutu di Banjarmasin pada 

Tanggal 17 September 1945, Makasar Tanggal 23 September 1945, Jakarta 

Tanggal 29 September 1945, Medan Tanggal 09 Oktober 1945, Bandung Tanggal 

10 Oktober 1945, Palembang Tanggal 12 Oktober 1945, Semarang Tanggal 20 

Oktober 1945, dan Surabaya Tanggal 25 Oktober 1945. 

Oleh karena itu, atas nama Bangsa Indonesia Presiden Soekarno dan 

Mohammad Hatta telah berusaha sebisa mungkin mengatasi provokasi – 

provokasi yang dilakukan oleh Belanda dibawah naungan sekutu. Semua tentara  

Belanda yang ada di Indonesia agar dipindahkan ke negara lain dan sebelum hal 

tersebut dikerjakan tentara Belanda dilarang bergerak sebagai tentara pendudukan 

sekutu, NICA supaya tidak digerakkan untuk kepentingan perdamaian, ketertiban 
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dan keamanan maka pemerintah Indonesia secara de facto, tentara pendudukan 

sekutu tidak termasuk unsur - unsur Belanda didalamnya harus tetap membatasi 

diri (Sastrosatomo, 1987 : 157-158). 

Sedangkan Mohammad Hatta pada Tanggal 11 Oktober 1945 

menyampaikan surat kepada BrigJend King yang isinya meminta kepada pihak 

Inggris untuk tidak menggunakan tentara Belanda dalam tugasnya sebagai tentara 

pendudukan Sekutu. Terbukti tentara Belanda telah membuat kericuhan yang 

menimbulkan kekacauan dan tindakan provokasi yang mengakibatkan 

pertempuran besar antara Indonesia dan Belanda. Tentara Belanda juga 

menggunakan Bendera Sang Saka Merah Putih dan menginjak - injak, hal tersebut 

jelas tidak dapat diterima oleh Bangsa Indonesia terutama para pemuda. 

Disamping itu juga melakukan penggeledahan ke kampung - kampung di jln. 

Raden Saleh dan menembaki penduduknya dan banyak lagi kejadian – kejadian 

yang dilakukan oleh tentara Belanda kepada Bangsa Indonesia terutama penduduk 

Jakarta (Sastrosatomo, 1987 : 160). 

Namun usaha – usaha tersebut diatas tidaklah berhasil seperti yang 

diharapkan oleh Bangsa Indonesia, karena Belanda terus berusaha agar Inggris 

tidak bisa melepaskan diri, diantaranya dengan merangsang ketidaktenteraman di 

kalangan penduduk pribumi. Kekurangajaran patroli Belanda ini membuat Inggris 

semakin sibuk sehingga tidak sempat melucuti Jepang dan memaksa Inggris untuk 

memasukkan lebih banyak lagi pasukan – pasukan ke Indonesia, ini berarti Inggris 

akan lebih banyak lagi terlibat. 
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Aktivitas pasukan Belanda yang terus - menerus mendarat dibawah 

perlindungan Inggris dan pengumuman – pengumuman Inggris yang kurang tegas 

secara bersamaan menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa kemerdekaan 

mereka sedang ditantang dan hal tersebut memancing reaksi yang tajam dari 

bangsa Indonesia terutama para pemuda, mereka mengadakan serangan keras 

terhadap patroli Belanda dan Inggris. Melihat keadaan yang demikian komando 

sekutu memberikan prioritas utama kepada usaha pemulihan keamanan dan 

ketertiban di bawah kekuasaan Inggris di kota-kota besar dan pelabuhan –

pelabuhan di Jawa dan Sumatera, sedangkan pelucutan senjata Jepang akan 

dipikirkan nanti. Selain itu komando sekutu juga memerintahkan kepada 

komandan Jepang untuk menyerang dan merebut kembali kota - kota yang sudah 

dikuasai oleh orang Indonesia seperti Bandung. Pemakaian pasukan Jepang oleh 

sekutu untuk melawan Republik mendorong Bangsa Indonesia untuk melawan 

Inggris sekaligus Belanda dan memperkuat kecurigaan mereka bahwa Indonesia 

ingin dikembalikan pada status jajahan lagi. 

Pertempuran yang luas dan terus – menerus berkobar dihampir seluruh 

Jawa dan banyak wilayah di Sumatera dan Bali pada bulan November dan 

Desember. Pertempuran yang paling hebat terjadi di Surabaya pada bulan 

November dimana beberapa organisasi pemuda yang bergabung dibawah BKR 

bertempur melawan satu setengah Devisi pasukan Inggris dan India selama 10 

hari dan memakan korban yang sangat besar (Kahin, 1995 : 182). 

BKR muncul sebagai kekuatan militer di Ibu Kota karena sebagian besar 

rakyat tidak bisa menggunakan senjata yang modern, dan dengan adanya kesatuan 
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militer seperti BKR di Ibukota memberikan semangat berjuang yang baru bagi 

rakyat yang belum seluruhnya ikut mengungsi ke daerah - daerah yang labih 

aman. Rakyat - rakyat tersebut ikut berjuang bersama BKR meskipun rakyat tidak 

menggunakan senjata lengkap. Mereka hanya menggunakan keris, tombak / 

bambu runcing dan rasa solidaritas nasionalisme berbandingkan dengan Belanda 

dengan senjata lengkap yang amat modern seperti senjata api, tank - tank baja, 

pesawat pembom sungguh kalah dan tidak mungkin bisa mnghalau gerak musuh 

yang terus masuk ke dalam Ibukota. 

Sementara itu keamanan di kota Jakarta sebagai Ibukota Republik 

Indonesia tempat kedudukan pemerintah pusat tidak dapat dijamin. Di samping 

telah didaratkan pasukan Belanda, pemuda-pemuda Ambon dan Indo Belanda 

yang hendak mendudukkan kekuasaannya di Indonesia, juga kekuatan pasukan 

Belanda dan Ambon ini dipusatkann di daerah Kwitang dan Senen dimana daerah 

tersebut terdapat dua markas pemuda dan Mahasiswa yaitu Asrama Prapatan X 

dan Kantor Polisi Republik Indonesia. 

Tentara KNIL, Ambon dan Indo - Belanda yang merasa sebagai alat 

kekuasaan yang sah dan berada dibawah perlindungan tentara sekutu mengadakan 

patroli dan bersikap bermusuhan terhadap Rakyat Indonesia. Pasukan KNIL ini 

mendatangi dan menggeledah rumah - rumah penduduk untuk mencari - cari 

pemuda - pemuda dan senjata, gedung - gedung di duduki satu persatu, lalu lintas 

dienyahkan dari jalan raya dengan menyita mobil - mobil yang mereka temui, 

menurut mereka mobil - mobil tersebut merupakan mobil Belanda sebelum 

perang. Selanjutnya memberlakukan jam malam bagi penduduk yang masih 
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bertahan di Ibukota, tetapi banyak juga rumah - rumah yanmg kosong di tinggal 

penghuninya untuk mencari tempat aman di luar kota Jakarta. Kemudian dapur 

umum, rumah yatim, warung kopi, sekolah bahkan apa saja menjadi sasaran 

NICA ( Netherlands Indies Civil Administration ) sehari - hari. Pengledahan di 

lakukan lebih banyak lagi, pembakaran, penembakan, penculikan, penggedoran, 

penganiayaan. Dalam penggiatan pembersihan ini, bertambah giatlah mereka 

menurunkan dan merobek - robek bendera kita ( Nasution, 1977: 260 ) selain itu 

ditambah lagi dengan adanya percobaan pembunuhan terhadap para pemimpin 

Republik Indonesia diantaranya Sutan Syahrir pada tanggal 26 Desember 1945, 

yang selamat dari tembakan sepucuk pistol dari seorang serdadu KNIL ( 

Koninklijk Nederlands Indische Leger ) tentara Hindia Belanda yang tiba - tiba 

macet, kemudian percobaan pembunuhan di tujukan kepada  Amir Syarifuddin 

tanggal 28 Desember 1945, dan Muh. Roem tanggal 28 November 1945. 

Sehingga kaum pegawai yang berasal dari luar berangsur - angsur meninggalkan 

Ibukota. Sedangkan pemimpin - pemimpin politik pergi ke jurusan Yogya dan 

Solo, rakyat di tinggalkan oleh pemimpin - pemimpinnya.  

Di tempat terpisah yaitu Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX 

beserta stafnya dan badan pekerja KNID selalu memperhatikan tindakan - 

tindakan yang dilakukan tentara Belanda di Jakarta, terutama terhadap pemimpin -

pemimpin Republik Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan ketika Jakarta di teror 

NICA dan jiwa para pemimpin Republik Indonesia terancam, BPKNID 

mengadakan rapat dan memutuskan untuk mengirim kawat kepada Presiden dan 

Perdana Menteri Syahrir yang isinya desakan agar pemerintah pusat dan KNIP 
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segera pindah ke suatu tempat di Jawa Tengah supaya dapat bekerja dengan 

tenang. Hal tersebut tentunya menjadi pertimbangan bagi Perdana Menteri 

Syahrir, sebab kenyataannya Jakarta semakin hari semakin genting, untuk itu 

perlu dicarikan tempat sebagai pengganti ibukota yang aman dari gangguan 

Belanda serta mampu mengkoordinasikan pemerintah Republik (Tashadi, dkk. 

1996 : 31). Bagi Soekarno perpindahan Ibu Kota Republik Indonesia ke 

Yogyakarta ini memulihkan rasa percaya diri sedangkan bagi Hatta karena 

berkesempatan untuk melakukan konsolidasi terutama di sektor prekonomian. 

Ketika soekarno hatta berangkat ke yogyakarta di Jakarta masih ada 

pemerintahan Nasional Kota Jakarta ( PNDK ) yang oleh rakyat jakarta biasanya 

disebut untuk mudahnya sebagai balai agung. Berbeda dengan kebanyakkan 

daerah lainnya, pemimpin di Jakarta tidak mempunyai akar setempat yang kuat. 

Mereka yang menduduki jabatan dibalai Agung itu berada di berkat keputusan – 

keputusan yang telah mereka buat sebagai anggota sebagian besar inteligensia 

Indonesia berpendidikkan Belanda, sebuah kelompok yang tidak banyak orang 

betawinya.  

 Disepanjang tahun 1946, dengan alasan demi rasionalitas administrasi, 

Belanda lambat laun berhasil melanggar batas daerah kekuasaan Republik. 

Gedung – gedung departemen – departemen di Jakarta diambil alih satu persatu, 

dengan halus dan tak tampak para teknisi Belanda memperbesar kekuasaannya 

kalau dilihatnya keadaan mengizinkan 

Pada bulan Mei 1946, belanda mengeluarkan mata uang rupiah Hindia 

Belanda pasca perang untuk menggantikan mata uang pendudukan Jepang yang 
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telah beredar sampai waktu itu. Namun penyediaan bahan pangan bagi Jakarta 

tergantung pada arus beras dan sayur – sayuran yang datang di daerah pedalaman 

di sekitarnya yang kini berada dibawah kekuasaan republik. Karena itu, ketika 

republik melarang mata uang baru tersebut beredar, nilai rupiah baru jatuh dan 

Belanda terpaksa mentolerir terus beredarnya mata uang Jepang. Keadaan ini, 

yang secara ekonomis, merugikan dan secara politik memalukan bagi Belanda, 

bertahan sampai bulan – bulan akhir tahun 1946, ketika tentara dan laskar 

sekeliling Jakarta bekerja sama untuk mengadakan blockade yang efektif sebagian 

terhadap arus pemasukan beras ke dalam kota Jakarta. Pada saat itu, barang –

barang konsumsi yang diimpor semakin banyak tersedia di Jakarta, dan bahkan 

tanpa ada blokadepun syarat – syarat perdagangan antara Jakarta dan daerah 

pedalaman sedang berbalik menjadi menguntungkan pihak Belanda. 

 ORI, mata uang republik, nilainya jatuh sekali, dan hanya blockade yang 

terus menerus mulai yang memberikan tekanan ekonomi terhadap Belanda. 

Menyadari kerawanannya, sesuai dengan persetujuan Linggarjati pada bulan 

November 1946, Belanda menyetujui untuk menyerah terimakan daerah – daerah 

kantongnya di Jawa kepada republic sebagai bagian dari penyelesaian yang lebih 

luas. Namun, karena kemungkinan pelaksanaan Linggarjati semakin jauh selam 

tahun 1947, maka Belanda semakin jauh lagi berbalik kepada gagasan 

penggunaan kekuatan militer untuk memperluas daerah – daerah kantongnya 

menjadi wilayah yang berswasembada secara ekonomis (Tashadi, dkk. 1996 : 200 

- 201 ) 

2. Situasi Kota Yogyakarta 
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Yogyakarta merupakan daerah yang terbilang aman karena di sana telah 

berdiri suatu kerajaan yang di pimpin oleh Sultan Hamengkubuwono IX putra dari 

Sultan Hamengkubuwono VIII sultan Yogya terdahulu. Kendati wilayahnya kecil 

tetapi kesultanan Yogyakarta memiliki andil yang cukup besar dalam kancah 

perjuangan bangsa, bahkan Belanda sendiri tetap menghormati kesultanan 

Yogyakarta sebagai suatu negara dengan nama Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Di Yogyakarta sendiri terdapat berbagai macam hubungan antara pejabat 

pemerintah atau birokrat dan kelompok - kelompok rakyat termasuk kelompok 

nasionalis. Hubungan antara tuan dan hamba akan melahirkan pemerintahan 

otoriter, sebaliknya hubungan antar manusia atau antar umat yang sederajat 

melahirkan pemerintahan yang demokratis, maka mereka menentang Belanda 

yang bermaksud mendirikan pemerintahan kolonial yang merupakan tuan dari 

Rakyat Indonesia yang dijajahnya ( Ghazali, 1995: 287 ). 

Birokrat yang ada di Yogya sudah bersifat nasional, para birokrat nasional 

sudah mempersiapkan diri sejak mereka masih berada di bawah penjajahan 

Jepang. Sultan sendiri sebagai kepala pemerintahan berusaha membersihkan 

pengaruh penjajah Belanda dan Jepang. Di samping itu sultan juga telah menjalin 

hubungan dengan tokoh-tokoh nasionalis seperti Ki Hajar Dewantoro dengan 

Perguruan Taman Siswanya yang mempunyai sifat nasional, sehingga dapat di 

katakan bahwa di Yogya terdapat tali pengikat hubungan batin antara raja dan 

rakyat Yogyakarta, bahu membahu taat akan perintah Sri Paduka dan memegang 

teguh adat istiadat Jawa dan disiplin. 
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Dengung Proklamasi telah di dengar ke seluruh pelosok tanah air termasuk 

kota Yogyakarta walaupun agak terlambat karena penyegelan pesawat - pesawat 

radio oleh penguasa Jepang namun berita itu di terima dengan perasaan bangga 

dan gembira. Bendera merah putih berkibar di mana - mana dan dengan spontan 

tanpa ragu - ragu Sri Paduka Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka 

Pakualam VIII berkenan mengirimkan kawat ucapan selamat kepada Presiden dan 

Wakil Presiden serta mendukung Proklamasi Indonesia Merdeka, tunduk atas 

perintah dari Jakarta. Lalu Sri Sultan Hamengkubuwono IX serta Sri Pakualam 

VIII mengirimkan kawat amanatnya, yang intinya menyatakan bahwa Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang berbentuk kerajaan itu berada di dalam wilayah 

Republik Indonesia ( Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku, 1980: 14 ). 

Setelah itu rakyat Yogyakarta mulai melakukan aksi perebutan senjata -

senjata yang di miliki oleh Jepang dan di gunakan sebagai modal perjuangan. 

Mereka juga tertarik oleh organisasi pejuang seperti Laskar Hisbullah atau BKR. 

Dengan semangat juang yang tinggi pemerintah Republik di Yogyakarta telah 

berhasil mengambil alih beberapa kekuasaan Jepang, diantaranya kantor - kantor, 

gedung - gedung dan pabrik - pabrik di dalam wilayah daerah Yogyakarta. 

Pemimpin Jepang di tendang ke luar dan pabrik - pabrik itu beralih tangan kepada 

pihak Indonesia. Ada 15 pabrik dan perusahaan yang beralih tangan kepada 

Indonesia diantaranya, pabrik gula Tanjung Tirto, pabrik Salakan, jawatan 

kehutanan, Plered, Gesikan dan sebagainya. 

Jepang telah menyerah rakyat sangat bergembira dan meluapkannya 

dengan berpelukan satu sama lain, menari dan tertawa, namun tidak sedikit pula 
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yang telah gugur dalam pertempuran dan untuk menghormati yang telah gugur 

rakyat Yogya mengibarkan bendera setengah tiang di berbagai pelosok 

Yogyakarta. 

Untuk menjaga segala kemungkinan yang dapat terjadi banyak pemuda 

mulai mendaftarkan diri masuk TKR. Mereka di terima dengan senang hati 

sehingga dapat di katakan bahwa keamanan Yogya benar - benar telah terjamin. 

Dan seluruh rakyat Yogya mulai menikmati rasa kegembiraan ini karena 

kebebasan hati dan nuraninya. 

Damai telah kembali menyelusup ke seluruh pelosok daerah Istimewa 

Yogyakarta. Pasar - pasar yang semula sepi telah ramai kembali dari desa - desa 

berdatangan bahan pangan yang membanjiri kota sehingga penduduk mulai 

mendapatkan rasa kepercayaan dirinya kembali. Sekolah - sekolah mulai dibuka 

kembali, anak - anak, pemuda - pemuda kembali memasuki pintu sekolah dan 

bangku kuliah. Ilmu menjadi bagian dari kemerdekaan ( Tjondronegoro, 1980: 32) 

Keadaan tersebut sungguh sangat menggembirakan di tengah - tengah 

gejolak revolusi yang terjadi di setiap daerah di Indonesia. Derap langkah 

perjuangan memasuki jiwa raga masyarakat Yogyakarta dengan Sultan sebagai 

seorang pemimpin yang arif dan bijaksana menganyomi seluruh lapisan 

masyarakat baik di dalam istana maupun di luar istana. 

Mengingat situasi keamanan yang semakin memburuk di Jakarta setelah 

mendaratnya tentara sekutu yang di boncengi oleh tentara NICA karena terjadi 

pengepungan, penggebrekkan, dan pembersihan terhadap kampung - kampung 

dengan kemungkinan digunakan sebagai tempat persembunyian para pejuang 
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Indonesia dan juga perampasan senjata yang dimiliki Indonesia keadaan tersebut 

juga diperparah dengan percobaan pembunuhan terhadap para pemimpin politik, 

pegawai diantaranya terhadap PM Sutan Syahrir, Amir Sjarifudin dan pemimpin 

lainnya. 

Karena keadaan semakin memburuk Sjahrir mengungsikan presiden dan 

wakil presiden pada tanggal 04 Januari 1946 pindah ke Yogyakarta, dengan 

berbagai pertimbangan termasuk keamanan bagi presiden dan wakil presiden juga 

karena tawaran Sultan Hamengkubuwono IX untuk memakai sebagian wilayah 

kerajaan sebagai alternatif Ibukota. kemudian Ibukota Republik Indonesia pun 

turut pula pindah ke Yogyakarta. 

Kedatangan Presiden dan wakil presiden di Yogyakarta disambut oleh 

Sultan Hamengkubuwono IX dan sementara itu perdana menteri Sutan Sjahrir 

berada di Jakarta untuk melakukan perundingan yang berkantor satu atap dengan 

Departemen Dalam Negeri Jln Jawa No. 61 Jakarta. 

 

B. Dipilihnya Kota Yogyakarta Sebagai Ibukota Republik Indonesia 

Dilihat dari Latar Belakang sejarah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  

kota Yogyakarta khususnya, tak bisa dipungkiri lagi, termasuk daerah yang 

memiliki tradisi dan sejarah kehidupan politik yang panjang. Tradisi itu bahkan 

sudah dimulai jauh sebelum arus kesadaran akan nasionalisme. Melanda seluruh 

pelosok persada nusantara pada akhir abad ke 19 hingga awal abad ke 20. Secara 

khusus dalam tingkat pengertian yang lebih terbatas, kegiatan berpolitik di 

Jogjakarta dapat dikatakan dimulai menyusul wafatnya Sultan Agung pada tahun 
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1645. Yaitu, ketika pertikaian demi pertikaian melanda Kerajaan Mataram 

sehingga oleh Belanda kemudian di bagi dua. Surakarta Hadiningrat X 

Yogyakarta Hadiningrat XII, persetujuan Giyanti 13 Februari 1755. 

 Namun demikian, tak berarti bahwa persetujuan itu telah serta merata 

menyelesaikan persoalan. Intrik demi intrik terus saja mewarnai kehidupan Kraton 

Yogyakarta. Demikianlah misalnya, setelah Mataram dibagi dua menjadi 

Surakarta dan Yogyakarta, keduanya masih dipecah lagi.Yogyakarta sendiri 

kemudian dibagi bagi. Belanda dengan didirikannya Kadipaten Pakualaman pada 

1813 yang notabene merupakan negara baru dalam Kasultanan Yogyakarta. Pada 

sisi lain, semua bentuk campur tangan Belanda itu, tentu saja mengundang sikap 

antipati di kalangan Istana yang pada gilirannya kelak akan berkembang menjadi 

perlawana – perlawanan terhadap Belanda. Antara lain, misalnya perlawanan yang 

dipimpim pangeran Diponegoro  antara tahun 1825 hingga 1830, yang dalam 

pelajaran sejarah dikenal sebagai perang Diponegoro. Memang, seluruh rangkaian 

perlawanan itu praktis dapat diatasi Belanda. Tapi, disisi lain, tak bisa dipungkiri 

bahwa benih – benihnya telah terlanjur menyebar dan tertanam baik dihati para 

pangeran dilingkungan keraton maupun masyarakat Yogyakarta pada umumnya 

ketika semangat nasionalisme mulai mewabah di bumi nusantara, Yogyakarta 

serta merta menjadi lahan yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya organisasi 

dan kegiatan pergerakan melawan penjajah tercatat, sejumlah tokoh pergerakan 

kemudian. Lahir dari daerah ini, bahkan, organisasi Boedi Oetomo, yang hingga 

kini dianggap merupakan organisasi pergerakan pertama yang secara sadar 

menerapkan prinsip – prinsip organisasi modern di Indonesia. Menyelenggarakan 



47 
 

 

konggresnya yang pertama di Yogyakarta 5 bulan setelah berdiri di Batavia ( 

Jakarta ) pada Mei 1908. 

Menyusul berlangsungnya Konggres Boedi Oetomo tahun 1912 Kiai Haji 

Ahmad Dahlan, seorang ulama intelektual pada masa itu mendirikan pula 

Muhammadiyah. Kemudian tahun 1922 Ki Hajar Dewantoro mendirikan 

Perguruan Nasional Taman Siswa . Kedua organisasi ini seperti diketahui 

berkembang dengan pesat. Bahkan, dalam perkembangannya kemudian, 

Muhammadiyah juga membentuk perkumpulan – perkumpulan otonom seperti 

Aisyiah, Nasiatul Aisyiah dan Pemuda Muhammadiyah. 

Kehadiran Aisyiyah sendiri termasuk yang ikut memperkuat peranan kaum 

wanita dalam kegiatan pergerakan bersama berbagai perkaumpulan kaum wanita 

lainnya di berbagai kota. Adalah organisasi wanita tersebut pula yang pada 22 Des 

1928 mengadakan Konggres di Dalem Jayadipuran Yogyakarta dan melahirkan 

Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Suatu peristiwa bersejarah yang kemudian 

ditetapkan sebagai hari Ibu.  

 Tentu saja, tidak hanya itu organisasi kegiatan politik yang mewarnai 

Yogyakarta pada masa – masa awal kebangkitannya nasionalisme di Indonesia 

tercatat, organisasi seperti Perhimpunan politik Katholik Djawi, Pendidikan 

Nasional Indonesia dan beberapa yang lainnya juga memulai kegiatan awalnya di 

Yogyakarta. Disamping banyak hampir semua organisasi yang ada saat itu juga 

membuka cabangnya. Keberadaan organisasi – organisasi itu tentu saja tak bisa 

dipandang sebelah mata. Bahkan dapat dikatakan mempercepat terusirnya 

Belanda menyusul masuknya tentara Jepang pada 1942. Namun, satu hal penting 
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digaris bawahi dari semua itu adalah peranan yang dimainkan Yogyakarta dalam 

periode sejarah berikutnya yaitu ketika Jepang kalah dalam PD dan kemudian 

disusul dengan di proklamasikan kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno Hatta 

pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Tidak seperti raja – raja lainnya yang 

ada di Indonesia atau khususnya di Jawa. Ketika itu dua raja yang ada di 

Yogyakarta yakni Sultan Hamengku Buwono IX dan Pakualam VIII, sama sekali 

tidak menunjukkan sikap keragu – raguan sedikitpun menyambut proklamasi 

kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno Hatta. Keduanya bahkan 

menyambut proklamasi itu dengan proklamasi pula menyatakan seluruh wilayah 

kekuasaan mereka ( Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ) sebagai 

bagian dari NKRI, secara politis, pengakuan ini jelas memilih makna yang 

strategis. Di satu pihak Yogyakarta yang ketika itu dapat dikatakan tinggal satu – 

satunya wilayah kerajaan Indonesia yang masih memiliki otonomi secara 

territorial dengan pengakuan itu tentu serta merta akan kehilangan atau setidaknya 

berkurang otonominya. Namun, disisi lain, bagi RI yang baru berdiri, pengakuan 

tentunya memberi kekuatan moral sekaligus membuktikan bahwa de facto 

maupun de jure RI memang memiliki wilayah.  

 Begitulah dalam perkembangan selanjutnya, berbagai aktivitas politik 

nasional seolah – olah tak bisa dilepaskan dari nama Yogyakarta. Perpindahan 

ibukota RI dari Jakarta menyusul Agresi II Belanda, juga ke Yogyakarta. Lalu, 

Serangan Oemoem 1 Maret yang dapat dikatakan “menyelamatkan muka “ RI 

setelah diklaim oleh Belanda telah sepenuhnya dikuasai, terjadi di Yogyakarta. 

Perjuangan merebut Irian Barat yang dikenal dengan sebutan Trikora, oleh 
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Soekarno dikumandangkan oleh pertama kalinya di Yogyakarta. Bahkan 

Pencanangan Pembangunan Lima Tahun ( Pelita ) I juga terjadi di Yogyakarta. 

Dalam perjalanan sejarahnya, system pemerintahan yang pernah berlaku di 

Indonesia dapat di bagi dalam beberapa periode  

Pada masa awal kemerdekaan salah satu upaya menata pemerintahan yang 

dilakukan oleh para pemimpin bangsa Indonesia ialah membentuk sebuah 

lembaga yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Lembaga itu adalah 

Komite Nasional Indonesia Pusat ( KNIP ) yang mempunyai tugas sebagai 

lembaga Perwakilan Rakyat sebelum terbentuknya MPR dan DPR. KNIP 

dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 sebagai salah satu keputusan rapat Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ).  

Dalam rapat pleno KNIP pada tanggal 16 Oktober 1945, wakil Presiden 

mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No 10 yang isinya memberikan 

kekuasaan dan wewenang legislatif kepada KNIP untuk ikut serta dalam 

menetapkan GBHN. Pada tanggal 3 November 1945 dikeluarkan Maklumat 

Pemerintahan. Dalam Maklumat Pemerintah itu dikeluarkan kebijaksanaan 

tentang berdirinya partai – partai politik sebagai konsekuensi logis dari maklumat 

tersebut. Sistem pemerintahan kabinet presidential yang sebelumnya berlaku sejak 

bulan Agustus 1945, berganti menjadi sistem pemerintahan Kabinet Parlementer. 

Sistem pemerintahan kabinet parlementer ini mulai berlaku secara resmi sejak 

tanggal 14 November 1945. Kabinet parlementer tersebut dipimpin oleh seorang 

Perdana Menteri dengan perdana menteri yang pertama adalah Sutan Sjahrir. Pada 

masa kabinet parlementer ini kondisi politik dan pemerintahan Negara Republik 
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Indonesia bukanlah bertambah baik, tetapi semakin bertambah buruk.Hal ini 

disebabkan terjadinya pergulatan anatara partai – partai politik. Setiap partai 

politik selalu berupaya untuk merebut kedudukan tertinggi dengan menjatuhkan 

lawan – lawan politiknya, sehingga kabinet tidak dapat bertahan lama dan 

selanjutnya jatuh sebelum dapat melaksanakan program partainya. 

 Sejak berlakunya sistem kabinet Parlementer ( 14 Nov 1945 ) sampai 

terbentuknya NKRI ( 17 Agustus 1950 ), tercatat beberapa kali terjadi pergantian 

kabinet, yaitu kabinet Sjahrir ( November 1945 - Juli 1947 ), kabinet Amin 

Syarifuddin ( Juli 1947 – Januari 1948 ), dan Kabinet Hatta ( Januari 1948 – 

Agustus 1950 ). Pada kurun waktu ( periode ) NKRI, system pemerintahan yang 

dipakai masih berdasarkan sistem parlementer. Dalam periode 1950 – 1955 

tercatat empat kali terjadi pergantian kabinet yaitu kabinet Natsir ( September 

1950 – Maret 1951 ), Kabinet Sukiman ( April 1951 – Februari 1952 ) Kabinet 

Wilopo ( April 1952 – Juli 1953 ), dan Kabinet Ali Sastramidjoyo I ( Juli 1953 – 

Juli 1955  

Pada bulan Mei 1947 dikeluarkanlah surat keputusan presiden yang 

ditujukan kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman yang isinya terhitung sejak 

tanggal 3 juni 1947 sudah harus terbentuk Tentara Nasional Indonesia ( TNI ). 

TNI itu terdiri dari TRI dan Laskar – laskar. 

Berdasarkan kondisi kota Jakarta yang demikian, dimana sudah tidak 

dapat mengkoordinasi aktivitas pemerintahan, maka atas perhatian pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemimpin - pemimpin Republik Indonesia 

mendorong Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Syahrir dalam sidang kabinet 
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pada tanggal 03 Januari 1945, memutuskan untuk memindahkan ibukota Republik 

Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Adapun pertimbangan yang dijadikan dasar 

pengambilan keputusan tersebut antara lain:  

a) Soekarno - Hatta diincar oleh pemerintah Belanda untuk diajukan kedepan 

pengadilan militer sekutu sebagai penjahat perang. 

b) Soekarno - Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 

merupakan pemersatu bangsa, seandainya kedua pemimpin tersebut 

ditangkap Belanda maka tidak ada lagi tokoh pimpinan Indonesia yang 

mampu mempersatukan bangsa Indonesia seperti halnya Soekarno - Hatta. 

c) Gedung - gedung pemerintah di Jakarta banyak digunakan oleh tentara 

sekutu, sehingga departemen - departemen Republik Indonesia 

memerlukan tempat yang lebih longgar di daerah. 

Namun sebelum perpindahan tersebut dilaksanakan Perdana Menteri Sutan 

Syahrir mengutus Soebadio Sastrosatomo untuk membicarakan kemungkinan 

pindahnya ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta. Mendengar hal tersebut 

pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut baik gagasan ini dan 

menyanggupi untuk menerima Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan di 

Yogyakarta (Sastrosatomo, 1987 : 202). 

Yogyakarta dipilih menjadi ibukota Republik Indonesia karena beberapa 

alasan diantaranya adalah : 

a) Yogyakarta yang terletak di Jawa bagian tengah agak keselatan sehingga 

cukup jauh dan sulit dijangkau musuh. 
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b) Hubungan Yogyakarta ke segala penjuru cukup mudah, baik lewat 

transportasi darat maupun udara dan sarana komunikasi (radio, telegram). 

c) Markas Besar Tentara (MBT) terdapat di Yogyakarta, dengan jenderal 

Soedirman sebagai panglima besar dan Jenderal Urip Sumohardjo sebagai 

staf umum Tentara Keamanan Rakyat (TKR). 

d) Disamping itu Yogyakarta juga terdapat markas berbagai kesatuan laskar 

bersenjata salah satunya Laskar Rakyat Mataram oleh Sri Hamengku 

Buwono IX. 

e) Suasana Yogyakarta yang revolusioner dan republiken  

(Moedjanto, 1994 : 92). 

f) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang secara organisasi 

dan proses demokrasi pemerintahan paling maju dibanding dengan daerah 

- daerah lain dari seluruh wilayah Republik Indonesia. 

g) Sikap dan peranan kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan 

Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII dalam revolusi 

(Sastrosatomo, 1987 : 203). 

selain itu karena banyak daerah atau kota - kota lain terjadi Revolusi 

Sosial seperti di Aceh ( permusuhan sengit antara para pemimpin agama ( ulama ) 

dan para bangsawan birokrat ( Uleebalang ) yang mengakibatkan timbulnya suatu 

perubahan yang permanen di tingkat elite ) di Sumatera Timur, kelompok - 

kelompok orang bersenjata yang terdiri orang - orang Batak, pimpinan kaum kiri 

menyerang raja - raja Batak Simalungun dan Batak Karo pada bulan Maret 1946 

juga  pendudukan Belanda atas Bandung dan Jakarta sehingga hilangnya 
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kekuasaan Indonesia sedangkan kondisi di Yogyakarta sendiri yang dari dulu 

telah menjadi Ibukota yang merdeka selama masa revolusi. Disamping itu juga 

daerahnya yang aman karena seluruh rakyat Yogyakarta bahu membahu, bersatu 

dan terorganisir untuk mengamankan setiap tempat yang di mungkinkan penjajah 

bisa masuk, terutama di jalan - jalan raya, mereka membersihkan Jepang. 

Disamping itu birokrat di Yogyakarta sesudah siap baik secara organisatoris dan 

personal mendukung negara baru yaitu Republik Indonesia dalam menghadapi 

segala kemungkinan Belanda yang akan datang kembali ke Indonesia. 

Sultan juga mulai mengambil alih kekuasan dari birokrasi yang di 

tinggalkan oleh Jepang dengan instruksi untuk menyerahkan semua kekuasaan 

eksekutif kepada birokrasi kesultanan yang sudah disusun menjadi jawatan - 

jawatan ( paniradya ) yang rapi, pemerintah desa diatur dan laskar rakyat di 

organisasi disamping organisasi barisan pejuang lainnya, maka BKPNID 

mengatur pemerintah daerah dari kabupaten sampai ke propinsi. Di BPKNID ada 

yang berusaha meniadakan status istimewa pemerintah daerah Yogyakarta. Dan 

setelah tercapai kesepakatan antara Sultan dan BPKNID, maka di umumkanlah 

Maklumat no 18/ 1946 yang mengatur birokrasi pemerintahan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dengan di bentuknya Dewan Daerah BPKID dan KNID bubar dan 

ketua Dewan Daerah Yogyakarta adalah Marlan, ketua partai sosialis cabang 

Yogyakarta. Sehingga tiga lembaga pemerintahan ( kesultanan, KNID dan Kooti 

Zimu Kyooku ) yang semula berjalan sendiri - sendiri terintergrasikan secara bulat 

sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang di dasarkan pada UUD ( 

Ghazali, 1995: 292-294 ). Dengan demikian dapat di katakan bahwa kota 
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Yogyakarta merupakan kota yang paling maju dengan segala perubahan - 

perubahan di dalam istana.  

Berdasarkan alasan - alasan diatas akhirya pada tanggal 03 Januari 1946 

malam Presiden dan Wakil Presiden beserta beberapa orang pengawal diam - 

diam naik ke dalam gerbong kereta api yang paling belakang yang sedang 

berhenti di rel pengangsaan timur, yaitu di belakang rumah kediaman Presiden 

Soekarno. Di dalam gerbong tersebut juga terdapat pemimpin - pemimpin 

Republik Indonesia lainnya. Menurut Fatmawati Istri Bung Karno, perpindahan 

tersebut terkesan mirip melarikan diri. Keesokan harinya tanggal 04 Januari 1946 

kereta api yang mengangkut para pemimpin Republik Indonesia tiba di 

Yogyakarta dimana kota tersebut mempunyai harapan untuk melanjutkan 

perjuangan. Dengan demikian sejak saat itu ibukota Republik Indonesia pindah ke 

Yogyakarta. 
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BAB IV 

KONDISI KOTA YOGYAKARTA 
 

A. Yogyakarta Sebagai Ibukota Negara. 

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia yang telah proklamirkan oleh 

Soekarno - Hatta saat kekosongan pemerintahan membuat beberapa negara seperti 

Belanda masih belum mengakui secara de facto tetapi masa pembentukan negara 

yang mendadak manjadikan pembentukan kabinet terbilang tergesa-gesa. Awal 

dari pemilihan kota Yogyakarta sebagai wadah kegiatan pemerintahan pusat 

adalah dipilihnya kota sebagai markas tertinggi Tentara Keamanan Rakyat setelah 

dibentuk tanggal 05 Oktober 1945.  Pada saat penyusunan TKR yang diserahkan 

kepada letnan jenderal Oerip Soemohardjo sebagai kepala staf umum TKR, telah 

dipilih kota Yogyakarta sebagai Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat 

(MTTKR),  yang mula-mula menempati salah satu kamar di Hotel Merdeka 

(sekarang Hotel Garuda), kemudian pindah ke gedung bekas Pusat Tentara Jepang 

di Jln. Gondokusuman sekarang menjadi Museum TNI-AD Dharma Wiratama 

Eks Makorem 072 di Jln. Jendral Sudirman).  

Dari kota Yogyakarta inilah segala keputusan dan peraturan mengenai 

ketentaraan serta keamanan diatur ataupun dikeluarkan. Semua ini dalam rangka 

menyusun suatu kekuatan bersenjata yang dapat menjamin tegaknya proklamasi 

17 Agustus 1945 terhadap ancaman dari pihak Belanda. 

Selain itu, sehubungan dengan kepindahan Presiden dan Wakil Presiden 

dari Jakarta ke Yogyakarta ikut pula pindah beberapa kementerian yang dari 
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Jakarta ke Yogyakarta karena Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Republik 

Indonesia saat itu. Pada awal kepindahan Ibukota Republik Indonesia, Perdana 

Menteri Sjahrir masih berada di Jakarta untuk kepentingan diplomasi. Namun 

sejak penggantian kabinet, Perdana Menteri  selanjutnya berkedudukan di 

Yogyakarta. Demikian pula KNIP pun kemudian juga berkedudukan di 

Yogyakarta. 

Mengingat situasi keamanan yang semakin memburuk di Jakarta, 

pengepungan, penggrebekan, dan pembersihan terhadap kampong – kampong 

dengan kemungkinan penyembunyian para pejuang Indonesia. Keadaan ini juga 

menimbulkan percobaan pembunuhan terhadap para pemimpin politik, pegawai 

diantaranya percobaan pembunuhan terhadap P.M Sutan Sjahrir oleh seorang 

serdadu KNIL, Amir Syarifuddin dan pemimpin yang lain. 

 Karena keadaan makin memburuk, Sjahrir mengungsikan pemerintah ke 

Yogyakarta dengan berbagai pertimbangan termasuk keamanan bagi Presiden dan 

Wakil Presiden dengan menerima tawaran Sultan Hamengkubuwono IX untuk 

memakai wilayah kerajaan sebagai alternatif ibukota. 

 Pada tanggal 4 Januari 1946 Presiden dan wakil presiden pindah ke 

Yogyakarta dan kemudian ibukota Republik Indonesiapun turut pula pindah ke 

Yogyakarta. 

 Presiden dan wakil Presiden disambut oleh Sultan Hamengkubuwono IX, 

sementara itu perdana menteri Sutan Sjahrir berada di Jakarta untuk melakukan 

perundingan yang berkantor satu atap dengan Departemen Dalam Negeri Jl. Jawa 

No. 61 Jakarta. 
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 Kepindahan ini memulihkan arti kepemimpinan bagi Dwitunggal, 

Soekarno – Hatta. Dengan kepindahan ini Soekarno yang bertindak sebagai 

kepala pemerintahan lebih percaya diri, sedangkan bagi Hatta berkesempatan 

untuk melakukan konsolidasi terutama di sektor perekonomian, dengan 

diedarkannya mata uang baru dan mendesak rakyat sebagai simbol kemerdekaan 

dan pembangunan ekonomi dengan menolak mata uang NICA, juga dalam bidang 

pendidikan.  

 Setiap orang dapat melihat kesibukan – kesibukan para pemimpin republik 

di halaman Gedung Agung tempat tinggal kepala Negara Republik, terletak di 

seberang bekas benteng Kompeni Vredeburg yang bertembok tebal adalah bekas 

gedung pemerintahan Hindia Belanda. Diantara kedua belah pihak saling 

mempertahankan prinsip masing – masing sehingga disetiap kali terjadi 

perundingan mengalami jalan buntu. Para pemimpin yang masih sibuk dengan 

segala perundingan, rakyat tetap bekerja tenang seperti biasa, kantor – kantor 

disibuki oleh para buruh, pegawai, sekolah – sekolah dibanjiri anak pelajar yang 

ingin menuntut ilmu. Para petani sibuk bekerja keras, mencangkul tanah 

sawahnya. 

 Yogyakarta menjadi semarak sebagai ibukota republik dimasa perjuangan. 

Diawal kepindahannya jumlah pengungsi semakin besar yang membanjiri ke 

kantong republik, pemerintah Hatta menghadapi persoalan pengangguran besar – 

besaran. Para pengungsi tersebut harus diberi makan dan bantuan. Tetapi 

kesempatan lapangan kerja pemerintah pusat, terlepas dari adanya pasukan 

pertahanan dan pegawai negeri yang memang sudah sulit. Dilapangan minyak 
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Cepu dan bengkel kereta api di Madiun telah kelebihan pegawai Hatta 

membentuk kementrian Pemuda dan Pembangunan dalam usaha mencegah dan 

mengatasi tenaga kerja yang berlebihan, persoalannya ialah bahwa dalam suasana 

perang arah masa depan yang bergengsi dan terbuka bagi pemuda ialah 

mengangkat senjata. Usaha Hatta untuk membentuk koperasi pertanian juga 

menerima tanggapan yang lemah. Jepang telah memburukkan usaha semacam itu 

dengan menggunakan mereka sebagai sarana untuk memeras rakyat Indonesia. 

 Blokade ekonomi Belanda menyulitkan pihak republik. Blokade itu 

memotong sumber pendapatan pembelian senjata dan pemasokan obat – obatan. 

Republik terpaksa mengeksplortasi opium yang ditinggalkan oleh rezim Belanda 

dan Jepang. Secara moral, situasi ini tidak disukai Hatta, tetapi ia merasa bahwa  

nilai tukar opium dan kelebihannya. Sebagai komoditi selundupan terlalu 

menguntungkan untuk diabaikan begitu saja ( Rose, 1991 : 248 – 250 ). 

 Selain penyelundupan opium juga emas, candu dan lain – lain sehingga 

Indonesia bisa membeli pakaian untuk tentaranya, alat – alat tulis, kendaraan dan 

sebuah Cadillac kepresidenan untuk Bung Karno sebagai seorang presiden.    

Keadaan yang semakin gawat di berbagai wilayah di Indonesia khususnya 

di ibukota Republik Indonesia di Jakarta setelah Belanda mendarat menyebabkan 

pemerintah Republik Indonesia menambil keputusan untuk memindahkan ibukota 

Republik Indonesia tersebut dari Jakarta ke Yogyakarta sebagai pilihan ibukota 

Republik Indonesia. Pemilihan kota Yogyakarta sebagai ibukota Republik 

Indonesia selain karena alasan keamanan juga menyangkut aspek kepemimpinan 

Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam kecuali itu juga atas desakan dari 
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badan pekerja KNI Daerah Istimewa Yogyakarta yan melihat bahwa daerah 

Yogyakarta cukup aman dan dapat menjamin terlaksananya roda pemerintahan 

Republik Indonesia pada masa perjuangan. 

Kepindahan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta ini 

dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1946 dengan diawali perpindahan Presiden 

dan Wakil Presiden. Kedatangan Presiden dan Wakil Presiden di Yogyakarta 

disambut oleh Sultan Hamengku Buwono IX beserta segenap lapisan masyarakat 

dengan penuh kehangatan dan semangat perjuangan. 

Dengan berpindahnya pemerintahan pusat Republik Indonesia dari Jakarta 

ke Yogyakarta baik eksekutif maupun legislatif maka secara positif kota 

Yogyakarta menjadi ibukota Republik Indonesia. 

Setelah berpindah kota Yogyakarta menjadi semarak sebagai ibukota 

republik dimasa perjuangan. Di awal kepindahannya jumlah pengungsi semakin 

besar yang membanjiri ke kantong republik, pemerintah Hatta menghadapi 

persoalan pengangguran besar-besaran. Para pengungsi tersebut harus diberi 

makan dan bantuan. Tetapi kesempatan lapangan kerja pemerintah pusat, terlepas 

dari adanya pasukan pertahanan dan pegawai negeri yang memang sudah sulit.  

Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda juga menyulitkan pihak 

republik, blokade itu memotong sumber pendapatan pembelian senjata dan 

pemasokan obat - obatan sehingga republik terpaksa mengeksploitasi opium yang 

ditinggalkan oleh rezim Belanda dan Jepang. Secara moral situasi ini tindak 

disukai Hatta, tetapi ia merasa bahwa nilai tukar opium dan kelebihan sebagai 
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komoditi selundupan terlalu menguntungkan untuk diabaikan begitu saja (Rose. 

1991 : 248-250). 

Selain penyelundupan opium juga emas, candu dan lain - lain sehingga 

Indonesia bisa membeli pakaian untuk tentaranya, alat - alat tulis, kendaraan dan 

sebuah Cadillac Kepresidenan untuk Bung Karno sebagai seorang presiden. 

Setiap orang juga dapat melihat kesibukan - kesibukan para pemimpin 

Republik di halaman gedung agung tempat tinggal kepala negara republik yang 

terletak di seberang bekas benteng kompeni Vredeburg yang bertembok tebal 

adalah bekas gedung pemerintah Hindia – Belanda. Diantara kedua belah pihak 

saling mempertahankan prinsip masing – masing sehingga setiap kali terjadi 

perundingan mengalami jalan buntu. 

Para pemimpin masih sibuk dengan segala perundingan tetapi rakyat tetap 

bekerja dengan tenang seperrti biasa, kantor – kantor disibuki oleh para buruh, 

pegawai, sekolah – sekolah dibanjiri anak pelajar yang ingin menuntut ilmu, para 

petani sibuk bekerja keras mencangkuli tanah sawahnya, boleh dikatakan bahwa 

Kota Yogyakarta menjadi sangat penting bagi pemerintahan juga bagi keamanan 

rakyatnya yang sangat terjamin. 

Kepindahan ini juga memulihkan arti kepemimpinan bagi Dwi tunggal, 

Soekarno - Hatta. Dengan kepindahan ini Soekarno yang bertindak sebagai kepala 

pemerintahan jadi lebih percaya diri, sedangkan bagi Hatta berkesempatan untuk 

melakukan konsolidasi terutama di sektor perekonomian dengan diedarkannya 

mata uang baru dan mendesak rakyat sebagai simbol kemerdekaan dan 
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pembangunan dengan menolak mata uang dari NICA, beliau juga memperhatikan 

dalam bidang pendidikan. 

Sejak tanggal 04 Januari 1946 Ibukota Republik Indonesia beserta 

sebagian Kantor Departemen pindah ke Yogyakarta, sementara itu Perdana 

Menteri dan sebagian kantor lain masih berada di Jakarta. Akibat dari kepindahan 

sebagian kantor menteri tersebut menyebabkan alat komunikasi dan alat 

transportasi menjadi tambah penting karena sebagai penghubung antar 

departemen tersebut. Karena sangat terbatasnya alat transportasi maka 

penghubung antar departemen tersebut nggak bisa ditempuh dalam satu hari 

karena jarak antara Jakarta dan Yogyakarta sangatlah jauh sekitar 550 KM.  

Pada tanggal 06 Januari 1946 Sekretaris Kementerian Dalam Negeri 

disertai kurang lebih 40 pegawai lainnya, diantaranya Djanu Ismadi dan Mr. 

Roesli mulai  memindahkan Kementerian Dalam Negeri ke Purwokerto sedang 

kantor di Jalan Pegangsaan Timur No 58 Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi No 

58 / Musium Perintis Kemerdekaan) yang dipimpin oleh Mr. Masrin terdapat 

masalah-masalah yang sangat mendesak, oleh karena itu dibentuknya 

Kementerian Dalam Negeri yang berkedudukan di Purwokerto menjadi pas untuk 

penghubung antara pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Jakarta dengan 

pemerintahan Republik Indonesia yang ada Yogyakarta. Kedudukan Departemen 

Kementerian Dalam Negeri yang berada di Purwokerto sangat membantu 

kelancaran hubungan kedinasan para pejabat pemerintah dari Yogyakarta ke 

Jakarta dan juga sebaliknya dari Jakarta ke Yogyakarta. Karena perjalanan dari 

Jakarta ke Yogyakarta tidak selalu dapat ditempuh dalam waktu sehari sehingga 
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banyak pejabat pemerintahan menginap di Purwokerto di kantor Departemen 

Dalam Negeri. 

 

B. Sistem pemerintahan pada masa awal perpindahan ibukota 

Salah satu program Kabinet Syahrir I yang termasuk tugas pokok 

kementerian Departemen Dalam Negeri adalah menyempurnakan susunan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan Kedaulatan Rakyat dan berhasil menetapkan 

UU No 1 tahun 1945 tentang kedudukan komite nasional daerah. Pada masa 

kabinet Syahrir II (12 Maret 1946 - 02 Oktober 1946) yang menjabat sebagai 

Menteri Dalam Negeri Adalah Dr. Soedarsono sedang Samadikoen tidak 

menerima pengangkatannya. Selanjutnya akhir tahun 1946, dibentuk jabatan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang dipegang oleh Djanu Ismadi 

yang berlangsung hingga tanggal 17 Januari 1951 digantikan oleh Mr. 

Soemarman. Disamping Jabatan Sekretaris Kementerian Jenderal pada 

Departemen Dalam Negeri terdapat pula sekretaris kementerian. 

Salah satu program kerja kabinet yang termasuk tugas pokok kementerian 

Dalam Negeri adalah menyusun pemerintahan daerah yang demokratis. 

Kedudukan Kementerian Dalam Negeri di Purwokerto selama 1,5 tahun 

dipertahankan aksi militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947, yang menduduki kota 

Yogyakarta. Gedung kantor pusat Departemen Dalam Negeri berada disekitar 

Tugu Lor Yogyakarta dan sebagian berkantor di Jln. Seruni, Jln. Melati, Baciro 

Yogyakarta. Pada waktu itu pula dibentuk kantor tata usaha  mahasiswa  (bagi 

pegawai Departemen Dalam Negeri yang diberi tugas belajar di UGM) kemudian 
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menjadi Sekolah Lanjutan Pemerintahan Umum Tingkat Dua (SELAPUTDA) dan 

kini sebagai Kampus Pendidikan dan latihan wilayah III Departemen Dalam 

Negeri.  

Setelah tampak saling mengadakan persiapan – persiapan memantapkan 

berdirinya Negara dengan mengikuti pandangannya masing – masing maka jelas 

terjadi persengketaan. Untuk itulah pihak pemerintah RI menempuh perjuangan 

diplomasi ( ingin menyelesaikan melalui meja perundingan ) Setelah Sjahrir yang 

menjabat sebagai PM pada waktu itu, bertindak memimpin delegasi RI dalam 

perundingan Linggarjati, tanggal 7 Oktober 1946. Sedangkan dari pihak Belanda 

dipimpin oleh Prof. Schermerhorn. Perundingan makan waktu cukup lama karena 

sering ditunda – tunda berhubung banyak permasalahan yang sulit mendapat 

persetujuan dari kedua belah pihak. Perundingan ini menghasilkan 17 pasal, dapat 

diambil dari 3 pokok permasalahan : 

a. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan “de facto “ RI dengan wilayah 

kekuasaan meliputi : Sumatra, Jawa, dan Madura. 

b. RI dan Belanda akan kerjasama dalam membentuk Negara Indonesia 

Serikat ( NIS ) berdasarkan federasi. 

c. Pemerintah Republik Indonesia Serikat ( RIS ) akan tetap bekerjasama 

dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesi – Belanda. 

Setelah perundingan Linggarjati ditandatangani, ternyata dari intern dalam 

negeri saja banyak yang menentang, terutama PNI dan Masyumi menentang 

secara keras. Banyaknya protes kepada pemerintah, mengakibatkan kabinet 

Sjahrir III jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada presiden.  
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Dengan jatuhnya kabinet Sjahrir tersebut, maka presiden menunjukkan 

Mr. Amir Syarifudin untuk menyusun kabinet baru. Tidak lama kemudian kabinet 

baru terbentuk yang diketahui olleh Amir Syarifudin dan Ali Sastroamidjojo 

sebagai wakil ketua. 

Setelah Agresi Militer Belanda I ( 2 Juli 1947 ), timbul reaksi dunia. 

Dewan keamanan PBB ikut campur menyelesaikan sengketa Indonesia – Belanda 

atas usul dari India dan Australia. Akibatnya pada tanggal 4 Agustus 1947 atas 

perintah Dewan Keamanan PBB diadakan penghentian permusuhan atau gencatan 

senjata ( cease – fire ). Atas usul AS, DK – PBB membentuk komisi jasa baik. 

Indonesia menunjuk Australia duduk dalam komisi sedangkan Belanda menunjuj 

Belgia. Kemudian Australia dan Belgia menunjuk AS untuk duduk dalam komisi. 

Akhirnya komisi terdiri dari 3 negara, Australia, Belgia dan AS, yang kemudian 

dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara ( KTN ). 

Setelah kedua belah pihak menerima tawaran dari KTN maka perundingan 

Renville dapat dimulai. Dalam perundingan ini, Delegasi Indonesia dipimpin oleh 

Amir Syarifudin dan Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir 

Widjojoatmojo ( orang Indonesia berkwarga negaraan Belanda ). Perundingan di 

mulai 6 Desember 1947 – 17 Januari 1948. Hasilnya di tandatangani oleh kedua 

belah pihak yang terdiri dari 12 pasal 6 pasal usul Belanda yang sifatnya menekan 

Indonesia dan 6 pasal usul dari KTN yang sifatnya membantu Indonesia dapat 

ditarik 2 pokok permasalahan: 

a. Pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia – 

Belanda sampai waktu terbentuknya RIS. 
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b. Diberbagai daerah di Jawa, Madura dan Sumatra, diadakan pemungutan 

suara untuk mengetahui daerah – daerah itu akan masuk RI atau RIS. 

Dengan hasil perundingan Renville semacam itu ternyata dari pihak RI 

sendiri timbul protes, terutama dari Masyumi sangat menentang terhadap kabinet 

Amir syahrifuddin dan menarik orang –orangnya yang duduk sebagai menteri 

dalam kabinet tersebut. Sikap Masyumi ini didukung PNI dan mendesak agar 

kabinet amir segera menyerahkan madatnya kepada presiden .Tindakan Masyumi 

dan PNI ini mendapat dukungan rakyat secara luas , sehingga kabinet amir jatuh 

tanggal 23 januari 1948 Amir syahrifuddin menyerahkan madatnya kembali 

kepada presiden.  

 Sementara itu, pihak Belanda terus berusaha untuk membentuk Negara-

negara boneka, mengikuti “garis van mook” untuk dijadikan susunan Negara 

federal. Kemudian didalam naskah perundingan renville, juga dijelaskan agar RI 

menarik tentaranya dari daerah-daerah kantong yang dijaga oleh pasukannya.  

 Setelah penandatanganan perundingan Renville, kabinet amir jatuh dan 

presiden terus menunjuk Moh.hatta sebagai PM. Sejak itulah ( 23 januari 1948 ) 

Moh. Hatta menjabat sebagai pemimpin kabinet, dan akhirnya lebih dikenal 

kabinet hatta. Dalam kabinet hatta kelompok amir syarifuddin ( kelompok sosialis 

)tidak ada yang dimasukan untuk duduk dalam kabinet. Akibatnya kelompok ini 

bekerja sama dengan kelompok komunis ( tan malaka ) dengan Organisasai 

Persatuaan Perjuangan dan Amir dengan Front Demokrasi Rakyat ( FDR ).   

Dalam Kabinet Sjahrir ke III (02 Oktober 1946 - 27 Juni 1947) yang 

menjadi Menteri Dalam Negeri adalah Mr. Moh Roem. Sedangkan yang diangkat 
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sebagai menteri muda dalam negeri adalah Wijono. Kabinet Sjahrir ke-III 

melanjutkan kebijaksanaan dan program kabinet sebelumnya, yaitu : antara lain 

menyusun pemerintahan daerah yang demokratis. 

Kabinet Amir Sjarifuddin ke-I (03 Juli 1947 – 11 November 1947) 

dibentuk dengan maklumat presiden No. 7 tahun 1947 tanggal 3 Juli 1947. dalam 

kabinet tersebut yang menjabat Menteri Dalam Negeri adalah Wondoamiseno dan 

yang menjadi menteri muda dalam negeri adalah Madjid Djojodiningrat. Program 

Kabinet Amir Sjarifudin yang lalu termasuk melanjutkan usaha tersusunnya 

pemerintahan daerah yang demokratis. 

Dalam Kabinet Amir Sjarifuddin ke II (11 November 1947 – 29 Januari 

1948) yang menjadi Menteri Dalam Negeri adalah Mr. Moh Roem. Yang pernah 

menjabat kementerian dalam negeri dalam Kabinet Sjahrir III sedang yang 

diangkat menjadi menteri muda dalam negeri tetap Mr. Abdul Madjid 

Djojodiningrat sebagaimana ditetapkan dalam maklumat presiden No. 2 th 1948. 

Kabinet tersebut demisioner tanggal 23 Januari 1948, tetapi tetap meneruskan 

pekerjaannya sampai tanggal 29 Januari 1948 pada saat pembentukan kabinet 

presidensiil. Berdasarkan maklumat presiden No. 3 th 1948. program kabinet 

Amir Sjarifudin II juga tidak pernah diumumkan, usaha dan kebijaksanaan 

pemerintahan, melanjutkan usaha kabinet sebelumnya. 

Ketegangan antara pihak Indonesia-Belanda memberikan pengaruh 

terhadap dunia. Setelah Agresi Militer Yang dilakukan oleh Belanda ( 21 Juli 

1947 ) Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara ( KTN ) atas usul 

dari India dan Australia. Akibatnya pada tanggal 4 Agustus 1947, atas perintah 
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DK-PBB diadakan penghentian permusuhan atau gencatan senjata ( Cease-fire ) 

yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Dari hasil KTN itu 

diadakan persetujuan Renville. Pada tanggal 17 Januari 1948, yang isinya sangat 

merugikan pihak Indonesia dan sebagai akibat dari perundingan tersebut wilayah 

RI semakin sempit dan hanya merupakan negara bagian dari RIS ( Republik 

Indonesia Serikat) terutama dalam hal pengosongan daerah-daerah kantong yanng 

wilayahnya strategis seperti daerah di Jawa Barat, Jawa Timur dan beberapa 

Daerah yang berada di tengah - tengah daerah Belanda. Sedangkan bagi Belanda 

mendapatkan daerah kantong yang sangat strategis sehingga menguntungkan 

Belanda kemudian mulai membentuk negara - negara bagian, antara lain Negara 

Negara Pasundan.  Dalam kenyataannya isi perjanjian Renville sendiri juga tidak 

begitu menguntungkan pihak Belanda karena dari segi politik Belanda merasa di 

rugikan dengan masuknya Republik Indonesia yang hanya golongan minoritas ke 

dalam negara RIS yang merupakan kegentingan hubungan antara Republik 

dengan Belanda. 

Dengan adanya perjanjian Renville ternyata dari pihak RI sendiri timbul 

protes terutama dari Masyumi yang sangat menentang terhadap kabinet Amir 

Syarifuddin dan menarik orang - orangnya yang duduk dalam kabinet tersebut. 

Sikap Masyumi ini di dukung oleh PNI dan mendesak agar kabinet Amir untuk 

segera menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Tindakan ini mendapat 

dukungan rakyat secara luas sehingga kabinet Amir Syarifudin jatuh. Pada tanggal 

23 Januari 1948 Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kembali kepada 
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Presiden dan Presiden terus menunjuk Moh Hatta sebagai pimpinan kabinet, yang 

akhirnya lebih di kenal dengan Kabinet Hatta. 

Kabinet Hatta ke-I (29 Januari 1948 – 04 Agustus 1949) dibentuk 

berdasarkan maklumat presiden No. 5 th 1948 (Kabinet Presidensial). Dalam 

kabinet Hatta kelompok Amir Syarifuddin ( kelompok sosialis ) tidak ada yanng 

di masukkan untuk duduk dalam kabinet. Akibatnya kelompok ini bekerja sama 

dengan kelompok komunis ( Tan Malaka ) dengan Organisasi Persatuan 

Perjuangan dan organisasi bentukan Amir Syarifuddin adalah Front Demokrasi 

Rakyat ( FDR ). Sehingga dalam kabinet tersebut yang menjabat kementerian 

dalam negeri adalah Dr. Sukiman. 

Ketidakpuasan Amir terhadap kabinet Hatta menyebabkan terjadi 

pegolakan di dalam negeri di tambah lagi dengan kembalinya Muso dari Rusia 

yang kemudian mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan suatu gerakan 

untuk merebut kekuasaan dari pemerintah RI untuk di ganti dengan pemerintahan 

Komunis semua telah di pertimbangkan disamping menyelesaikan sengketa antara 

RI - Belanda pihak komunis mengadakan pemberontakan yang terkenal dengan 

pemberontakan PKI Madiun 1948 yang di mulai tanggal 18 September 1948 dan 

secara cepat dapat di tumpas oleh pemerintah RI tanggal 30 September 1948. 

Kondisi ini di manfaatkan oleh pihak Belanda sebagai aji mumpung untuk 

melenyapkan pemerintah Republik pimpinan dari Soekarno - Hatta dengan 

rencana serangan Belanda ke Ibukota Yogyakarta. 

Pada waktu itu kementerian dalam negeri mengkonsolidasi diri di 

Yogyakarta dengan modal sebagian arsip yang dapat diselamatkan. Tetapi pada 
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waktu Agresi Militer Belanda ke II pada tanggal 19 Desember 1948 semua harus 

dimusnahkan.  

Sejak mendarat di Indonesia tentara Belanda dengan NICA-nya berusaha 

untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ikatan dengan 

kerajaan Belanda dalam bentuk Uni. Program Kabinet Hatta I antara lain adalah 

melepaskan terbentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS) dan berunding atas 

dasar “Renville” dalam arti Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. 

Pada tanggal 10 Juli 1948 berhasil ditetapkan Undang-Undang pokok No. 

22 Th 1948 tentang pemerintahan daerah sebagai akibat dari Agresi Militer II 

yang menawan Presiden dan Wakil Presiden sehingga pemerintah Republik 

Indonesia di Yogyakarta tidak berfungsi. Pagi hari sebelum ditawan oleh Belanda 

presiden dikirim telegram kepada Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada 

di Bukit Tinggi, maka dibentuk pemerintahan darurat di Sumatera yang dipimpin 

oleh Mr. Syafrudin Prawiranegara. (19 Desember 1948 - 13 Juli 1949). 
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Mandat Presiden kepada 

Mr. Syafrudin Prawiranegara 

 

“Kami presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari 

minggu tanggal 19 Desember 1948, jam 06.00 pagi Belanda telah memulai 

serangan atas Ibukota Yogyakarta. 

Djika dalam keadaan pemerintahan tidak dapat menjalankan kewajiban 

lagi kami menugaskan kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara menteri kemakmuran 

Republik Indonesia untuk membentuk pemerintahan Republik Indonesia darurat 

di sumatera”. 

Yogyakarta, 19 Desember 1948 

Presiden       Wakil Presiden  

Soekarno       Muhamad Hatta  

 

 

Apabila mandat dari Presiden Republik Indonesia kepada Mr. Syafrudin 

Prawiranegara dapat disebut lapisan pertama juga dibentuk lapisan kedua dalam 

mempertahankan Republik Indonesia dengan menetapkan mandat kepada Prof. 

Dr. Soedarsono - Palar -  Mr. Maramis di New Delhi untuk membentuk 

pemerintahan pelarian di India apabila pembenmtukan pemerintaha Republik 

Indonesia darurat di Sumatera mengalami kegagalan. 

Segala derap langkah perjuangan menegakkan dan mempertahankan 

kemerdekaan berdampak luas bagi kota Yogyakarta dan sekitarnya. 
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Berbagai kegiatan politik, militer, pemerintahan serta ekonomi baik yang 

dilaksanakan oleh pemerintahan maupun oleh badan-badan  perjuangan non 

pemerintahan tumbuh berkembang di ibukota Republik Indonesia yang baru. 

Meningat betapa pentingnya peranan ibukota bagi suatu pemerintahan 

lebih -lebih dalam masa perjuagan menegakkan dan mempertahankan 

kemerdekaan maka Yogyakarta seaai Ibukota Republik Indonesia akan selalu 

mendapat tantangan dan gangguan dari pihak lawan karena itu tidak aneh bila 

Belanda senantiasa berusaha untuk menhancurkan atau merebut Ibukota Republik 

Indonesia Yogyakarta (Seskoad,1990 : 107-109) . 

Pada saat yang sama Agresi Militer yang dilakukan Belanda dimulai 

sehingga kota Jakarta menjadi tidak aman dan ancaman-ancaman yang 

membahayakan Presiden dan Wakil Presiden membuat keputusan untuk 

memindahkan Ibukota Republik Indonesia yang semula dari Jakarta berpindah 

menjadi di Yogyakarta. 

 

C. Serangan Belanda ke Yogyakarta. 

Kabar pertama pembatalan persetujuan Renville di Yogyakarta berupa 

serbuan Belanda pada tanggal 19 desember 1948 jam 05: 30 pagi itu penyerangan 

dilakukan dengan pemboman atas dan beberapa bangunan penting di Yogyakarta 

seperti RRI lalu diikuti dengan penerjunan 900 pasukan payung dan kemudian 

kesatuan-kesatuan lain. Pasukan Belanda dikirim ke Yogyakarta pernah mendapat 

latihan KKO-AS di Virginia, jadi bukan sembarang tentara. Dalam memasuki 

Yogyakarta mereka dibantu oleh KNIL, pasukan Belanda terdiri dari orang-orang 
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pribumi tentara Belanda kemudian menawan presiden dan wakil presiden, Syahrir 

(penasehat presiden) sejumlah menteri termasuk Menteri Luar Negeri Agus Salim 

tetapi sebelum mereka ditawan presiden masih sempat mengirim radiogram berisi 

pemberian kekuasaan negara kepada Menteri Kemakmuran Syrarifuddin 

Prawiranegara yang sedang mengadakan perjalanan di Sumatera untuk 

membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Andaikata karena 

sesuatu hal Syarifuddin tidak bisa menjalankan tugas, Presiden memerintahkan 

Sudarmono, Palar dan Maramis yang ada di New Delhi untuk membentuk 

pemerintahan pelarian (Exile Goverment) karena ketiga komandan pasukan 

Belanda di Jawa Tengah, Jenderal Meyer mendesak Soekarno untuk 

memerintahkan rakyat menghentikan perlawanan ia menolak, Belanda kemudian 

menyiarkan berita keseluruh dunia bahwa perlawanan Republik Indonesia sama 

sekali tak berarti dan rakyat menyambut kedatangan tentara Belanda sebagai 

pembebas agar berita yang benar tidak sampai tersiar luas terutama ke  luar negeri 

Belanda melakukan sensor pers yang keras  sampai 1 Januari 1949 permintaan 

Komite Tiga negara untuk peninjauan dari udara ditolak bahkan anggota-anggota 

militernya dipersilahkan berangkat ke Jakarta dan ditawan sampai tanggal 7 

Januari 1949. Belanda ingin menunjukkan pada dunia bahwa pendudukan atas 

daerah Republik Indonesia sudah merupakan kenyataan dan Republik Indonesia 

sudah terkubur tetapi meskipun pers di Indonesia dibrangus, Republik Indonesia 

merasa beruntung karena mempunyai 4 orang diplomat di luar negeri : Palar, 

Sudjatmoko, Sumitro dan Sudarpo mereka inilah yang leluasa membela Republik 

Indonesia di luar negeri. Disamping itu Republik Indonesia masih mempunyai 
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radio gerilya yang sanggup memancarkan berita penyerangan ke luar negeri(dari 

Jawa dikirim ke Sumatera dari Sumatera dikirim ke Rangoon terus ke New 

Delhi). 

Setelah pasukan Belanda menguasai Lapangan Terbang Maguwo mereka 

mulai memasuki kota dengan pasukan lengkap, tank-tank, senjata yang canggih, 

tak berapa lama mereka mulai menguasai sebagian kota tinggal istana dimana 

tempat Sukarno-Hatta tinggal. Didalam istana sendiri terjadi sidang kabinet 

terdapat yang terbilang tergesa-gesa dan sekali lgi terjadi perbedaan pendapat 

antara pihak militer dengan pihak sipil (Soekarno-Hatta) mengenai cara 

perjuangan berikutnya. 

 Kahin yang berada di Yogya pada bulan Januari 1949 menyaksikan 

bagaimana hampir semua penduduk Yogya yang berjumlah kira – kira 400.000, 

serta 10.000 pegawai, menolak kerjasama dengan Belanda. Ia menyaksikan bahwa 

kota Jogja hanya dihuni oleh wanita, kanak – kanak dan orang – orang tua, karena 

yang muda – muda mengungsi keluar kota atau ikut bergerilya. Dimasa ini sikap 

rakyat terhadap URI ( Uang Rakyat Indonesia ) juga menggembirakan. Mereka 

tidak senang kepada uang Belanda meskipun nilainya lebih tinggi. Wanita yang 

tinggal dikotapun tidak tinggal diam. Mereka mengorganisasi dapur umum untuk 

merangsum gerilyawan yang masuk kota. Diantara mereka terdapat anatara lain 

Suliyanti Sulaiman, Ny. Budiharjo, Kuriyaningrat dan Bu Ruswo. Kahin juga 

menyaksikan tindakan – tindakan Belanda yang kejam termasuk pembunuhan atas 

sejumlah pejabat tinggi RI, ada diantaranya yang bekas MEnteri, seperti Dr. 
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Santoso, Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

Hendromantono bekas menteri dan sebagainya. 

 Belanda mengetahui kunci untuk membuka kerjasama dengan pegawai , 

penduduk Jogja, Sri Sultan ia ditawari Belanda kedudukan wali Negara bila mau 

kerjasama dengan Belanda. Sultan menolak dengan tegas, bahwa ketika Jenderal 

Spoor, Panglima Tentara Belanda di Indonesia, datang sendiri menghadap 

kepadanya hanya ditemui selama 10 menit. Sultan dengan tegas menyatakan 

bahwa acara pertemun hanya mengenai keberangkatan serdadu Belanda dari 

Yogyakarta dan tidak mengenai hal – hal lain. 

 Apa yang disaksikan oleh Kahin cocok dengan laporan Quentin Pope 

wartawan Cichago Tribune yang berada di Madiun pada bulan Januari 1949. 

Dipihak militer meminta agar Soekarno-Hatta untuk ikut bergerilya 

bersama TNI. Memimpin perang, sehingga cara perjuangan sepenuhnya menjadi 

bersifat militer yaitu dengan kekuatan senjata namun, dipihak sipil (Soekarno-

Hatta) tidak menghendaki hal tersebut dengan berbagai perhitungan yaitu dengan 

tertangkapnya Soekarno-Hatta diistana itu lebih terhormat daripada ikut bergerilya 

kedesa-desa yang akhirnya juga akan tertangkap malah akan dipandang oleh dunia 

luar sebagai sekelompok pengacau 

Peristiwa yang terjadi di Yogya tidak luput dari perhatian dunia luar, 

sehingga RI bisa mengharapkan dukungan internasional untuk memaksa Belanda 

mengakui kedaulatan Republik 

Terdesaknya TNI dari kota-kota memaksa mereka membangun markas di 

desa-desa dan digunung. Sementara itu diforum diplomasi posisi Indonesia 
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semakin terdesak dengan tertangkapnya Soekarno-Hatta dan pejabat-pejabat yang 

lain membuat Belanda menyiarkan berita keseluruh dunia bahwa perlawanan RI 

sama sekali tidak berarti dan rakyat menyambut kedatangan tentara sebagai 

pembebas. Belanda juga mengkampanyekan bahwa mereka tidak melakukan aksi 

personel untuk mengamankan perkebunan-perkebunan serta pabrik-pabrik yang 

penting. 

Kenyataan yang terjadi dilapangan sungguh berbeda setelah Belanda 

menguasai seluruh kota Yogyakarta dan menawan Soekarno-Hatta dan menawan 

pejabat-pejabat yang lain Belanda mulai melakukan rencana untuk membentuk 

negara federasi (boneka). 

Kota Yogya menjadi neraka. Disatu fihak, gerilya – gerilya kita terus 

mengamuk dan di lain fihak, musuh sebagaimana biasa dalam anti gerilya 

semakin mengganas dalam tindakan – tindakan pembalasannya. 

 Terlebih lagi orang – orang Cina, berpuluh – puluh ribu yang mengungsi. 

Akan tetapi, beribu – ribu pula rakyat biasa dan pegawai – pegawai kecil, yang 

diam – diam meninggalkan kota, menuju ke gunung – gunung untuk mencari 

keselamatan, menghindari penjajahan. Desa – desa diluar kota semakin penuh 

sesak oleh pengungsi – pengungsi. 

Pemimpin – pemimpin yang tinggal di ibukota ditangkapi seorang demi 

seorang oleh Belanda. Orang – orang penting mula – mula dikumpulkan di istana. 

Kemudian presiden dengan Sutan Sjahrir diangkut ke Prapat di Sumatra sebagai 

orang buangan. Wakil presiden bersama kepala staf Angkatan Udara pihak 
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Bealanda di Yogya untuk memaksakan pemerintah RI menerima konsepsi politik 

mereka, gagal sama sekali. 

 Semenjak itu nama republik tidak dipakai lagi. Sebutan presiden, wakil 

presdien dan lain – lainnya tidak digunakan lagi oleh Belanda, semuanya di sebut 

Tuan Soekarno, Tuan Hatta, Tuan Sjahrir dan sebagainya. 

 Pemimpin – pemimpin yang tinggal di Yogya sebagian di tawan sebagian 

lagi dibiarkan tinggal di rumah masing – masing. Mereka dibujuk untuk bekerja 

pada Belanda. Ada yang menerima langsung jabatan dari Belanda. Ada pula yang 

mempergunakan fasilitas Belanda untuk pindah ke Semarang, Surabaya, Bandung 

dan Jakarta. Ada diantara mereka yang mencari perlindungan pada pembesar – 

pembesar federalis di Jakarta, Bandung dan di tempat – tempat lain, menginap di 

tempat Belanda dan sebagainya.( Hal. 190 ) 

Masa Agresi Militer II 

Kahin yang berada di Yogya pada bulan Januari 1949 menyaksikan 

bagaimana hamper semua penduduk Yogya yang berjumlah kira – kira 400.000 

serta 10.000 pegawai menolak kerja sama dengan Belanda. Ia menyaksikan bahwa 

kota Yogya hanya dihuni oleh wanita, kanak – kanak dan orang – orang tua, 

karena yang muda – muda mengungsi keluar kota atau ikut bergerilya. Dimasa ini 

sikap rakyat terhadap URI ( Uang Rakyat Indonesia ) juga menggembirakan. 

Mereka tidak senang kepada uang Belanda meskipun nilainya lebih tinggi. Wanita 

yang tinggal dikota pun tidak tinggal diam, mereka mengorganisasi dapur umum 

untuk merangsum gerilyawan yang masuk kota. Diantara mereka terdapat antara 

lain Suliyanti Sulaiman, Ny. Budiharjo, Kuriyaningrat, dan Bu Ruswo. Kahin juga 
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menyaksikan tindakan – tindakan belanda yang kejam termasuk pembunuhan atas 

sejumlah pejabat tinggi RI, ada diantaranya yang bekas menteri, seperti Dr. 

Santoso, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

Hendromartono, bekas menteri dan sebagainya. 

 Dunia umumnya marah, terutama karena BElanda berani melanggar suatu 

persetujuan ( gencatan perang ) yang disponsori PBB ( KTN ), apalagi 

penyerangan itu sendiri dilakukan muka hidung KTN sehari sesudah Belanda 

mulai dengan penyerangannya, 20 Desember 1948, wakil AS di DK – PBB minta 

supaya dewan menyelenggarakan sidang darurat. DK mulai bersidang pada 22 

Desember dan membicarakan usul resolusi bersama AS, Kolombia dan Suria. 

Dalam usul itu diserukan kepadas kedua pihak untuk menghentikan tembak 

menembak dengan segala dan menarik mundur pasukan masing – masing ke 

belakang garis demarkasi Van Mook.  

 Akhirnya dapat dicapai usul kompromi yang dikemukakan oleh AS, 

Kolombia dan Suria yang kemudian diterima sebagai resolusi DK – PBB 

tertanggal 24 Desember 1948, isinya mendesak kedua pihak untuk :  

1. Menghentikan tembak – menembak dengan segera 

2. Membebaskan presiden RI dan pemimpinan – pemimpinan politik 

lainnya yang ditawan sejak 19 Desember 1948. 

 Pada tanggal 28 Desember 1948 dicapai kompromi baru yang isinya : 

“menyerukan kepada pihak Belanda supaya segera membebaskan presiden RI dan 

pemimpin – pemimpin politik yang lain dan melaporkan pelaksanaan resolusi ini 
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dalam waktu 24 jam kepada DK “. Tetapi Belanda hanya menganggap sepi 

resolusi ini. 

 Sementara itu sampai bulan Januari 1949, Belanda telah memasukkan 

145.000 pasukannya ke daerah RI. Belanda ingin cepat – cepat menunjukkan 

bahwa menurut kenyataannya ialah yang berkuasa. Tetapi nyatanya ia hanya 

berkuasa di kota – kota dan jalan raya, sedangkan pemerintah RI tetap 

berlangsung sewajarnya di desa – desa. 

Belanda menangkap pembesar pembesar republic di istana Yogya pada 

tanggal 19 Desember 1949. Adapun pemimpin – pemimpin yang berdiam dikota 

yang tertawan adalah : presiden dan wakil presiden, Sutan Sjahrir, Mr. Assaaf, 

HA. Salim, Mr. A.G. Pringgodigdo, Komodor Udara Surya Darma, Ir. Juanda ( 

Menteri Perhubungan ), Dr. Leimena, Moh. Natsir ( Menteri Penerangan ), 

Kusnan ( Menteri Perburuhan dan Sosial ), Mr. Ali Sastroamijoyo, Ir. Laoh ( 

Menteri PU ), Mr. Syaubari ( Wakil Menteri Keuangan ) , Mr. Iksan dan Mr. 

Ratmoko ( Kedua – duanya Sekretaris Negara ), Mr. Muhammad Rum dan 

Nyonya, Ki Hajar Dewantoro beberapa Gubernur, yaitu Ratulangi, LAtuharhary 

dan Sewaka dan keluarga Nyonya Soekarno serta Nyonya Hatta, Prof. Dr. Asikin, 

Mr. Nazir Sutan Pamuncak dari jawatan luar negeri. 

 Perusahaan listrik “Aniem “ direbut oleh Belanda dalam keadaan utuh. 

Listrik terus menyala, akan tetapi hanya terbatas untuk keperluan militer dan 

kraton saja. 

 Pesawat pemancar RRI Yogya juga utuh dan 24 jam kemudian sudah 

digunakan oleh Belanda . Juga PTT praktis dikuasai Belanda dalam keadaan utuh 
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dan sejumlah besar gurunya terus bersedia bekerjasama dengan Belanda, sehingga 

hubungan pos Jakarta – Yogya beberapa hari kemudian sudah dapat di mulai. 

Akan tetapi kepala PTT sendiri gugur sebagai korban Belanda. Lemari uang bekas 

“ Javasche Bank” juga jatuh ke tangan Belanda, sehingga dengan demikian 

mereka berhasil menguasai persediaan emas,perak serta uang RI dan lain – lain. 

 Diantara pabrik – pabrik yang segera bekerja ialah pabrik sigaret “ 

Negresco” yang dengan jumlah buruh yang cukup meneruskan usahanya.  

 Percetakan Negara ( bekas Kolff  ) dikuasai Belanda dalam keadaan utuh, 

demikian pula percetakan Kedaulatan Rakyat. Instalasi BPM dengan seluruh arsip 

serta persediaan 172 ton bensin serta 90 ton miyak diesel jatuh secara utuh ke 

tangan Belanda. 

 Belanda segera mengadakan badan distribusi dan mendatangkan beras 

secara tekstil untuk dibagikan kepada buruh yang bersedia kerja kembali. Palang 

Merah Belanda aktif sekali membantu usaha propaganda ini.  

 Penyerbuan Belanda terhadapYogyakarta adalah salah satu operasi 

terpenting dalam Agresi militernya yang ke II. Operasi ini mencakup semua 

tujuan Belanda yang sekaligus mau meniadakan pemimpinan Negara republic dan 

pemimpinan TNI dan sekaligus mau meniadakan ibukota perjuangan Indonesia. 

Betapa pentingnya gerakan tersebut, dapat dibuktikan dengan turut sertanya 

Panglima Besar Spoor dan Panglima Divisi KNIL Meler dalam penyerbuan ini. 

Dengan pesawat komandonya mereka turut terbang diatas Yogyakarta mengiktui 

dari dekat berlangsungnya penyerbuan. Pasukan – pasukan istimewanya, korps 
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Speciale Troepen, Baret Hijau dan Baret Merah digunakan sebagai pelapor dari 

gerakan yang maha penting ini. 

Tujuan penyerangan Belanda ke Yogya untuk membentuk pemerintahan 

sipil untuk mempermudah rencana pembentukan Negara federasi 

Akan tetapi situasi di Yogyakarta dan sekitarnya tidak dapat dikatakan 

aman setiap saat, serangan gerilya secara mendadak dilancarkan oleh Tentara 

Republik. Pihak Belanda sendiri mengadakan pendekatan – pendekatan kepada 

sejumlah pimpinan sipil yang ada di dalam kota Yogyakarta untuk mencari 

peluang membentuk pemerintahan sipil yang mendukung Belanda. Sri Sultan 

Hamengkubuwono IX senantiasa menolak diajak berkerjasama oleh pihak 

Belanda. Sikap Sri Sultan itu diikuti oleh seluruh abdi Dalem serta rakyat 

Yogyakarta. 

 Sementara itu dimeja perundingan Belanda melancarkan propaganda yang 

menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap RI adalah aksi polisionil 

dan telah berhasil dengan baik. Belanda mengatakan bahwaYogyakarta telah 

berhasil diamankan, pemerintahan telah dikuasai Soekarno dan Hatta serta 

sejumlah pemimpin RI lainnya telah ditawan, dan para ektrimis tyelah berhasil 

dihancurkan. 

Rakyat sipil adalah pihak yang harus berkorban lebih banyak dan 

menanggung resiko lebih besar. Mereka harus memberi kepada kedua belah pihak 

yang terlibat pertempuran. Disatu sisi dalam kondisi kehidupan yang tidak selalu 

baik, rakyat sipil menyediakan rangsum bagi para tentara republic. Disisi lain, 



81 
 

 

mereka sering menjadi sasaran pembersihan tentara Belanda, bahkan mereka juga 

harus merelakan harta bendanya dibakar oleh tentara Belanda yang salah sasaran. 

Bagi pihak republik, isyarat langsung yang pertama bahwa serangan 

militer yang ke 2 sudah berlangsung, ialah ledakan – ledakan bom yang 

dijatuhkan di Maguwo bandara udara Yogyakarta yang disusul seranagn roket ke 

kota dan penerjunan pasukan paying. Critchley dengan segera tiba ke bungalow 

Hatta untuk melakukan konsultasi dan makan pagi bersama. Hatta kemudian 

mencatat, ia telah memberi tahu Critchley bahwa ia akan membicarakan dengan 

kabinet tentang apa yang seharusnya dilakukan dan akan tergantung pd keputusan 

pembicaraan itu, apakah pemerintah akan bergabung dengan para gerilyawan / 

tetap di Yogya. 

Saat menuju ibukota, dari arah Kaliurang, Hatta berjumpa dengan Sultan 

Yogyakarta yang menawarkan karena adanya pengeboman dan pemberondongan. 

Ali Sastroamidjoyo mencatat bahwa kedatangan Hatta di istana Kepresidenan 

membantu memulihkan ketenangan. Kedatangannya memungkinkan diadakannya 

sidang darurat kabinet dan pengambilan keputusan dengan segera. Jenderal 

Sudirman telah meminta Soekarno untuk melaksanakan janji sebelumnya, bahwa 

ia akan ikut bertempur di pegunungan bersama rakyat, meskipun Simatupang 

yakin bahwa tidak ada gunanya bagi Soekarno maupun Hatta untuk ikut dalam 

perang gerilya. Hatta dan Soekarno menerima tuduhan sebagai pengecut karena 

memutuskan untuk tetap tinggal di kantor mereka di Yogyakarta , tetapi Critchley 

mengakui penangkapan mereka untuk pihak Belanda memberikan fokus perhatian 

bagi Komite Jasa Baik dan Dewan Keamanan supaya melepaskan dan 
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mengembalikan mereka ke Yogyakarta. Penangkapan ini lebih merupakan usaha 

untuk menjaga status mereka sebagai pemimpin nasional yang ditangkap di 

ibukota , ketimbang muncul sebagai pemberontak yang lari ke hutan-hutan. 

Menurut Hatta, ada dua alasan mengapa ia dan Soekarno tidak bisa lari ke 

pegunungan, pada akhir sidang darurat kabinet. Pertama, tidak cukup banyak 

pasukan di kota yang bisa melindungi pelarian mereka. Kedua, lebih 

menguntungkan  dari sudut pandang, laporan komite jasa baik kepada baik, 

karena mereka akan dianggap sebagai korban Agresi Belanda. 

 Pada pagi hari tanggal 20 Desember 1948, panglima Belanda di Jawa, 

Mayor Jenderal Mayer, meminta Soekarno untuk mengumumkan gencatan 

senjata. Soekarno menolak ( Hal 265 ) pada tanggal 28 Desember, Soekarno, Haji 

Agus Salim, dan Sjahrir diterbangkan melalui Brastagi ke Prapat tempat 

peristirahatan tepi danau di timur laut Sumatra, (hal 266 ) pada tanggal 16 

Desember 1949, di Yogyakarta wakil – wakil BFO dan republic berkumpul 

bersama untuk memilih presiden, yang tanpa tentangan pilihan jatuh pada 

Soekarno. Jabatan wakil presiden dihapuskan dalam rancangan Undang – Undang 

Dasar 1949. Hatta secara bulat dipilih sebagai perdana menteri, tetapi kali ini 

memimpin kabinet yang lebih bersifat parlementer ketimbang presidential. Dwi 

Tunggal yang sekarang terdiri dari kepala Negara konstitusional dan pemimpin 

pemerintahan yang bertanggungjawab kepada parlemen.pada 23 Desember ,Hatta 

dan Sultan Hamid terbang ke Belanda untuk menghadiri upacara resmi 

pernyerahan  kedaulatan. Pada  tanggal 27  Desember , dalam suatu upacara yang 
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mengesankan di istana Kerajaan di Amsterdam, Hatta menerima pengakuan 

kedaulatan negerinya 

 Di Jakarta, kegiatan kempeitai dan hokitai ( polisi militer AD dan AL ) 

meningkat. Siang malam patroli bermotor mengelilingi kota. Dipinggir – pinggir 

kota mulai terdengar tembakan – tembakan. Dari fihak rakyat terdengar teriakan 

teriakan “siap” yang menggetarkan dan menjalar kesekitar daerah kejadian dan 

menarik ratusan orang ke jalan – jalan dengan membawa senjata apa saja pada 

mereka. Mulai pula tampak orang – orang Belanda yang bersenjata, entah dari 

mana datangnya. Mereka mengenakan bekas uniform dan tanda kepangkatan 

KNIL dulu. Mereka menambah – nambah lagi kegaduhan,. Diantara mereka 

sudah ada pula yang mulai memperhatikan kekuasaannya. Mereka menagkapi 

orang – orang yang semasa pendudukan Jepang mereka menganggap “tidak royal” 

terhadap Belanda. Bahkan mereka berani menggeledah rumah – rumah penduduk. 

“Serdadu – serdadu “ Belanda ini kebanyakan terdiri atas anak – anak muda 

lepasan dari kamp – kamp tawanan Jepang dan kamp – kamp tawanan perang. ( 

304). Nasution, A.H. 1977.Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 

I.Bandung : Disjarah – Ad dan Angkasa. 

 Kabinet RIS pertama tanggal 19 Desember 1949  

1. Perdana menteri merangkap  

Menteri Luar Negeri    : Muhammad Hatta 

2. Menteri Pertahanan    : Sultan Hamengku Buono IX 

3. Menteri Dalam Negeri   : Anak Agung Gede Agung 

4. Menteri Keuangan    : Sjafrudin Prawiranegara SH, 
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5. Menteri Kemakmuran    :Ir. Djuanda 

6. Menteri Perhubungan, 

Pekerjaan Umum dan Tenaga  : Ir. Laoh 

7. Menteri Kehakiman    : Prof.Dr.Supomo SH 

8. Menteri P. Pendidikan dan Kebudayaan : Dr. Abu Hanifah 

9. Menteri Kesehatan     : Dr. Leimena 

10. Menteri Perburuhan    : Wilopo, SH 

11. Menteri Sosial    :Kosasih Purwanegara, SH 

12. Menteri Agama    : H.A. Wachid Hasjim 

13. Menteri Penerangan    : A. Mononutu 

14. Menteri Negara    : Sultan Hamid 

15. Menteri Negara    : Muhammad Roem,SH 

16. Menteri Negara    : Dr. Suparno  

Mula-mula Belanda mengajak beberapa pejabat yang ditangkap untuk 

bergabung dengan pemerintah Belanda. Pada awalnya mereka menolak tapi lama-

kelamaan merekapun menerima ajakan belanda setelah itu Belanda mengasingkan 

Soekarno-Hatta ke Pulau Bangka di lepas pantai sebelah timur Sumatera dengan 

harapan dengan ditangkapnya Soekarno-Hatta pemerintah akan hilang selamanya 

kemudian merekapun diberi kekuasaan, yang mempunyai iman yang lemah akan 

bergabung dengan Belanda namun ada juga yang ikut bergabung tapi untuk 

memanfaatkan fasilitas Belanda untuk keluar kota seperti Jakarta, Surabaya dan 

kota-kota lain. 
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 Belanda mengajak berulang kali mengajak Sultan Hamengku Buwono IX 

untuk bekerja sama namun ajakan tersebut ditolak dan keadaan tersebut juga 

diikuti oleh seluruh penduduk Yogyakarta yang sebagian besar wanita anak-anak 

dan orang tua karena yang muda-muda mengungsi keluar kota atau bergerilya 

bersama TNI mulai membangun pemerintahan di desa-desa walaupun seluruh 

kota telah dikuasai Belanda namun di desa masih berdiri pemerintahan. TNI 

kembali menyusun serangan untuk merebut kembali ibukota Yogyakarta yang 

telah dikuasai Belanda. Serangan ke Yogyakarta yang dilakukan oleh TNI terjadi 

pada tanggal 01 Maret 1949. Pendudukan berlangsung dalam waktu satu hari 

dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Hal tersebut menggemparkan Belanda. 

 Tindakan militer ternyata menghadapi jalan buntu dan akhirnya jalan 

politiklah ditempuh kembali dengan mengadakan perundingan-perundingan. 

Disamping perlawanan gerilya yang dilakukan TNI Belanda juga 

menghadapi tekanan-tekanan dari Dunia Internasional baik dari Amerika Serikat 

yang menuntut agar Belanda mengadakan pendekatan terhadap Republik 

Indonesia, reaksi dari Asia (India mengadakan conference on Indonesia (20 

Januari 1949) di New Delhi). Reaksi PBB, agar Belanda menghentikan tembak-

menembak dan mengembalikan Yogyakarta. Dari hal tersebut tercapailah Roem-

Royen Statement pada tanggal 17 Mei 1949. 
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BAB V 

SIMPULAN 
 

 Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Yogyakarta 

sebagai ibukota Indonesia setelah dipindahkan dari Jakarta memberikan warna 

tersendiri dalam sejarah perjuangan bangsa. Selain memberi warna tersendiri 

dalam sejarah perjuangan perpindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta yang 

disebabkan kondisi kota Jakarta yang dirasa sudah tidak aman lagi bagi roda 

pemerintahan karena serangan dan teror yang dilakukan oleh pasukan Belanda 

dan lain sebagainya. 

Sebelumnya Yogyakarta telah dikenal oleh negara-negara asing sebagai 

sebuah kerajaan tersendiri merekapun menghormatinya terutama pemerintah 

Belanda. 

Para pemimpin yang merasa sudah tidak aman berada di Jakarta berunding 

dan mencari alternatif ibukota negara untuk melanjutkan roda pemerintahan. Dari 

perundingan tersebut diputuskan bahwa kota Yogyakarta sebagai Ibukota 

Republik Indonesia hal tersebut dikarenakan kota Yogyakarta dirasa paling aman 

dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Nusantara. Yang disana masih terjadi 

revolusi sosial seperti di Aceh Dan Sumatera Timur. 

Perkembangan setelah kota Yogyakarta menjadi ibukota negara setelah 

dipindahkan dari Jakarta membuat suasana kota Yogyakarta semakin semarak 

berbagai kegiatan muncul disana. Jumlah pengungsi yang datang ke kota 

Yogyakarta semakin banyak dengan berbagai tujuan, selain untuk mencari tempat 
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yang aman di kota ini mereka yang mengungsi juga mencari pekerjaaan. Keadaan 

ini juga membuat kesempatan lapangan kerja semakin sulit selain itu blokade 

ekonomi yang dilakukan Belanda semakin mempersulit keadaan Republik 

Indonesia pada awal kemerdekaannya karena blokade ekonomi yang dilakukan 

Belanda membuat pemerintahan Soekarno-Hatta mengeluarkan mata uang baru 

sebagai simbol melumpuhkan ibukota kemerdekaan dan menolak mata uang dari 

NICA. 

Perjuangan demi pertahankan kemerdekaan terus berlanjut. Para pemimpin 

terus mengadakan perundingan secara diplomasi. Sementara Belanda yang telah 

menguasai kota Jakarta berusaha untuk menguasai kembali negara jajahannya 

hingga akhirnya meletuslah perang yang oleh Belanda dinamakan aksi polisionil 

tetapi bagi tentara Indonesia sebagai Agresi Militer Belanda II yang jatuh pada 

tanggal 19 Desember 1948 Belanda telah menghianati perjanjian yang telah 

disepakati dengan disaksikan oleh para dewan PBB. Setelah itu Belanda 

menangkap presiden Soekarno wakil presiden dengan para menteri yang 

kemudian diasingkan. Penduduk yang tinggal di Yogyakarta mengungsi kedaerah 

aman untuk yang pria ikut bergerilya sehingga di Yogyakarta hanya ditemui 

wanita-wanita orang tua dan anak-anak kecil. 

Belanda ingin menunjukkan bahwa dengan dikuasainya kota Yogyakarta 

pemerintah Republik Indonesia sudah tidak ada lagi tapi pada kenyataannya 

sebelum Soekarno ditangkap berhasil mengeluarkan mandat kepada menteri 

kemakmuran Mr. Syarifudin Prawiranegara untuk mendirikan PDRI di Sumatera 

sedang di Yogyakarta pemerintahan berlangsung di hutan dan desa-desa yang 
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tidak bisa ditembus oleh pasukan Belanda, hingga akhirnya meletuslah sebuah 

pertempuran guna merebut kembali Republik Indonesia di Yogyakarta yang 

dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 yang dinamakan Serangan Oemoem 1 Maret 

yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto 
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