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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Tantangan, krisis, dan keruntuhan Orde Baru, 1989 - 981, adalah nuansa 

ketika akan berakhirnya masa pemerintahan presiden Soeharto. Krisis ekonomi di 

Asia yang semakin menjatuhkan Indonesia ke dalam berbagai masalah  

menjadikan Indonesia pada kurun waktu tersebut diselimuti konflik dan masalah 

ekonomi hingga berujung turunnya Presiden Soeharto 1998. Munculnya gerakan 

separatis, gerakan yang berbau rasial adalah dampak dari hancurnya tatanan yang 

dibuat oleh pemerintah, kerusuhan dan kekacauan terjadi dimana – mana karena 

diakibatkan dari krisis ekonomi. 

Masalah di bidang ekonomi berdampak besar dalam  munculnya 

kerusuhan yang diakibatkan oleh gesekan gesekan kecil yang berbau Rasial. Bisa 

dilihat dari beberapa tahun sebelum Presiden Soeharto lengser muncul banyak 

masalah seperti kerusuhan anti Cina di berbagai daerah. Hal ini membuktikan 

bahwa ada satu kemungkinan kesamaan faktor didalamnya.  

Salah satu daerah yang mempunyai sejarah tentang peristiwa kerusuhan 

anti Cina adalah Karawang tepatnya di Rengasdengklok. Peristiwa ini banyak 

dikaitkan dengan kerusuhan kerusahan sebelumnya yang terjadi di daerah lain. 

Karena yang terlibat didalamnya masih sama yakni pribumi dan etnis Tionghoa. 

                                                             
1
Riflecks, Sejarah Indonesia Modern, (Jakarta: Serambi,2008). Hlm.659. 



 

2 
 

Kerusuhan ini menimbulkan kontroversi di masyarakat dengan mengaitkan 

kerusuhan dengan kondisi Indonesia  pada waktu itu. 

Rengasdengklok sendiri merupakan kota dengan sektor ekonomi 

didominasi oleh etnis Tionghoa dan peristiwa kerusuhan yang terjadi di 

Rengasdengklok merupakan satu kejadian yang melumpuhkan ekonomi di 

wilayah sekitar nya pada waktu itu. Walaupun penyebabnya sepele dan tidak 

sebesar kerusuhan di daerah lain pada masanya, tetapi hal tersebut mampu 

menyisakan dampak begitu signifikan dalam segala bidang. Salah satu dampak 

dari kerusuhan tersebut meliputi bidang sosial dan ekonomi, karena amuk masa  

ketika kerusuhan mampu menanamkan trauma di sebagian masyarakat Tionghoa. 

Kerusuhan di Rengasdengklok diakibatkan oleh hal kecil, yakni karena 

adanya tradisi membangunkan orang sahur dengan menabuh bedug dan 

sebagainya yang dilakukan mengelilingi kampung. Hal ini terjadi di kampung 

Warudoyong, kampung tepat disamping pasar Rengasdengklok. Ketika masuk 

kedalam kampung dan melewati rumah salah satu etnis Cina, istri dari pemilik 

rumah itu memaki maki sekelompok pemuda yang berniat membangunkan sahur. 

Tidak terima akan hal itu, masyarakat geger dan mengamuk dan dalam sekian 

jam, menjadi kerusuhan dan semakin membesar2. 

Dimulai dengan hal yang menyinggung emosi, situasi berkembang dengan 

cepat dan menyebar ke sekitar wilayah Rengasdengklok, Sampai akhirnya ribuan 

orang memenuhi kota Rengasdengklok dan mengamuk sejadi – jadinya, bahkan 
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dalam waktu sekejap Rengasdengklok lumpuh dan mulai mendapat pengamanan 

ketat dari pihak kepolisian. Masyarakat yang pada waktu itu terprovokasi 

membuat kerusuhan di sekitar pasar dan menjarah barang yang berada di toko. 

Tempat peribadatan tak lepas dari amuk mereka, bahkan masuk dan merusak 

fasilitas yang ada.3 

Banyak sumber mengatakan ketika kericuhan terjadi banyak orang yang 

terprovokasi sehingga menyebabkan fasilitas umum rusak, Setidaknya ada 

beberapa vihara dan gereja berhenti beraktifitas, dan banyak warga Cina yang 

tidak ingin tokonya dirusak menulis kata milik muslim, toko muslim dan yang 

lainnya didepan tokonya. Ini untuk mengantisipasi agar warga tidak merusak 

tokonya. Beberapa diantaranya juga dirusak juga, karena warga yang marah 

walalupun situasinya sedang puasa tidak bisa dibendung.4 

Ribuan warga memadati pusat kota Rengasdengklok sampai akhirnya 

bantuan dari pihak keamanan datang dan meredam warga yang sedang naik darah. 

Walau dikatakan telat setidaknya masih bisa mengamankan warga yang sedang 

menjarah dan membuat kerusuhan. Dan media massa ramai pada waktu itu dan 

mengait ngaitkan nya dengan kejadian yang sama seperti di Tasikmalaya atau 

wilayah lainnya. Karena terbukti setelah peristiwa ini, banyak peristiwa 

bermunculan dengan kasus yang sama. 

Kejadian kerusuhan ini memancing pertanyaan, karena kejadian sepele 

yang hanya diakibatkan oleh membangunkan sahur bisa berakibat kepada 

                                                             
3Pikiran rakyat,31 Januari 1997, hlm. 1 
4Bahkan dalam buku Huru hara Rengasdengklok kejadian ini seperti ada yang mengipasi. 
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kerusuhan yang lebih besar. Artinya apakah memang benar ada keterkaitan 

dengan kejadian atau peristiwa yang sejenis di wilayah lain dengan melihat 

kesamaan faktor begitu mudahnya memobilisasi massa untuk terprovokasi. 

Karena kita ketahui pada masa tersebut kondisi negara secara ekonomi memang 

sedikit sulit. 

Lebih jauh dari itu, media massa, baik sebagai alat kontrol dan alat 

publikasi sosial sangat berperan penting dalam memberitakan sebuah peristiwa, 

tak terkecuali mengenai peristiwa konflik antar etnis yang terjadi di salah satu 

kota di Kabupaten Karawang pada waktu itu. Sebagaimana fungsinya, media 

sedapat mungkin harus memberitakan sebuah informasi aktual dan objektif terkait 

peristiwa yang tengah diamati.  

Peristiwa Rengasdengklok 1997, sebagai bagian dari objek pemberitaan 

kala itu telah tersebar dengan cepatnya. Berbagai media tulis swasta yang ada 

pada waktu itu telah memuat pemberitaan. Hal yang menarik adalah semua media 

massa itu, baik Republika, Kompas maupun Pikiran Rakyat telah menjadikan 

peristiwa ini sebagai headline news pada hari diterbitkannya koran bersangkutan. 

Namun begitu, persoalan yang muncul kemudian adalah media massa 

yang telah disebutkan diatas, dengan latar belakangnya masing-masing telah 

memunculkan masalah baru. Oleh karena visi, misi maupun ideologi yang dibawa 

berbeda-beda, maka yang terjadi adalah perbedaan pemberitaan. Disatu disisi, 

semua media massa itu memiliki persamaan, yakni menampilkan uraian 

pemberitaan baik secara deskriptif maupun naratif. Selintas, memang alur maupun 
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proses peristiwa yang disuguhkan sejalan dan memiliki persamaan. Namun, 

perbedaan penyampaian, terutama terkait fakta yang disajikan terlihat jelas 

perbedaannya. Hal itu terdapat pada gaya bahasa, tulisan maupun esensi dari 

pemberitaan. Disadari atau tidak, tentu hal ini memicu persepsi pembaca yang 

berbeda pula. Dan, inilah yang dalam pandangan penulis menarik untuk dikaji. 

Permasalahan terkait perbedaan politik media dalam memberitakan sebuah 

peristiwa Rengasdengklok tahun 1997 layak untuk dikupas, disajikan dan 

diberitakan kembali. 

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang belum 

terungkap ini dengan judul “KONFLIK ANTAR ETNIS DI 

RENGASDENGKLOK STUDI ANALISIS MEDIA ATAS KERUSUHAN 

ANTI CINA DI RENGASDENGKLOK TAHUN 1997.” 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa 

permasalahan yang akan dijadikan bahan penelitian. Maka dari itu, diajukan 

beberapa pertanyaan sebagai batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Bagaimana peristiwa kerusuhan anti Cina di Rengasdengklok 

Karawang tahun 1997 ? 

2. Bagaimana pemberitaan koran Pikiran Rakyat, Kompas dan Suara 

Karya, Republika dalam kerusuhan anti Cina di Rengasdengklok 

Karawang tahun 1997 ? 
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3. Bagaimana perbedaan dan perbandingan berita – berita tersebut? 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peristiwa kerusuhan anti Cina di 

Rengasdengklok Karawang tahun 1997. 

2. Untuk mengetahui pemberitaan koran Pikiran Rakyat, Kompas dan 

Suara Karya, Republika dalam kerusuhan anti Cina di 

Rengasdengklok Karawang tahun 1997. 

3. Untuk mengetahui perbedaan dan perbandingan pemberitaan 

tersebut. 

C. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari kesamaan isi dari karya sebelumnya, maka kajian 

pustaka dipandang perlu untuk menelaah dan membandingkan isi dalam karya 

tersebut. Ada beberapa penelitian yang menghasilkan buku terkait kerusuhan 

Rengasdengklok yaitu: 

Buku huru hara Rengasdengklok yang diterbitkan tahun 1997 yang 

berisikan tentang cerita atau kronologis kerusuhan yang terjadi di Karawang. buku 

ini banyak membahas tokoh dan pelaku sejarah yang pada waktu itu menjadi 

pribumi dan orang Cina. Kemudian yang menarik dalam buku ini adalah adanya 

gambar atau poto dokumentasi perusakan pasilitas ibadah juga dokumentasi 

tentang perusakan lainnya. 
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Buku ini juga membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam 

menghadapi masalah atau kasus yang berbau rasial ini. Karena setelah 

peristiwanya banyak diplomasi yang dilakukan oleh orang pemerintahan, dalam 

hal ini bupati dan jajaran kepolisian kepada orang – orang atau tokoh masyarakat 

setempat yang dinilai dapat meredakan emosi warga. 

Penelitian dalam buku Huru Hara Rengasdengklok yang ditulis lukas 

sedikit memberi gambaran tentang kronologis dan proses awal terjadinya 

bentrokan, artinya bahwa penelitian harus berkembang dan melengkapi hasil dari 

buku tersebut. Karena dibutuhkan usaha yang ektra untuk mendapatkan data yang 

valid serta saksi yang bisa berbicara jujur untuk mengungkapkan peristiwa dibalik 

peristiwa kerusuhan yang disebabkan oleh hal sepele. 

Kemudian buku yang kedua adalah buku Rengasdengklok karya Her 

Suganda yang diterbitkan tahun 2009. Buku ini banyak mengulas peristiwa 

Karawang pada umumnya dan spesifik dalam bagian tertentu membahas sejarah 

kerusuhan anti Cina di Rengasdengklok yang dibahas secara sudut pandang 

tertentu. 

Dalam buku tersebut diceritakan awal mula sejarah orang Tionghoa masuk 

dan menyebar kemudian hidup dengan masyarakat Rengasdengklok. Ada sedikit 

beberapa tokoh yang diceritakan awal mula kondisi sosial masyarakat pribumi 

dengan masyarakat Tionghoa. Kemudian kondisi tersebut harus putus ketika 

kerusuhan terjadi.  
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Dalam buku tersebut banyak diceritakan kisah pilu masyarakat Tionghoa 

yang tokonya ludes dijarah masa dan dirusak yang mengakibatkan kerugian yang 

begitu besar. Kemudian sedikit dibahas juga tentang peran dan serta pihak – pihak 

dari pemerintahan yang berkaitan dengan kerusuhan. Di buku ini juga memuat 

poto dokumentasi bagaimana lumpuhnya pusat kota Rengasdengklok yang 

sesudah kerusuhan terjadi. Ada salah satu gambar yang memotret prajurit TNI 

sedang berjaga jaga untuk pengkondisian keamanan. 

Pada intinya buku yang ditulis oleh Her Suganda ini menuliskan cerita 

atau kronologis siapa pelaku utama yang menyebabkan kerusuhan itu terjadi. 

Namun hanya sedikit penjelasan tentang faktor penyebab begitu mudahnya 

memobilisasi masa untuk selanjutnya menjadi kerusuhan yang begitu besar. 

Dalam hal ini penulis membandingkan isi dan beberapa kesamaan yang 

ada pada buku Her Suganda dan buku Lukas tentang kerusuhan anti Cina. Dari 

keduanya hanya sedikit berbicara tentang masyarakat yang dalam hal ini hanya 

ikut – ikutan saja. Karena ada beberapa masyarakat yang ketika kerusuhan itu 

terprovokasi dan tidak tahu menau tentang awal kerusuhan, dan itu hanya sedikit 

dibahas dalam kedua buku tersebut. Ini yang dijadikan bahan oleh penulis untuk 

diteliti lebih lanjut, karena sejarah harus diungkap lebih dalam agar mengetahui 

ada apa dibalik peristiwa tersebut. 

Kemudian dalam beberapa karya yang serupa baik dalam buku maupun 

yang lainnya, masih belum mengungangkapkannya secara utuh, bahkan untuk 

dilingkungan sekitar penulis berusaha mencari skripsi yang membahas tema 
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serupa, alhasil masih belum lengkap. Maka penelitian ini sangatlah menarik, 

karena penulis ingin mengungkapkan sejarah yang masih tertutup rapat. Karena 

penulis sangat yakin bahwa kerusuhan yang terjadi di era tersebut bukan hanya 

kerusuhan biasa. 

D. Langkah – Langkah Penelitian 

Dalam penyusunan rencana penelitian, peneliti akan dihadapkan pada 

tahap pemilihan metode atau teknik pelaksanaan penelitian. Setidaknya ada lima 

macam metode penelitian yang bisa dipilih: historis, deskriptif, korelasional, 

eksperimental, dan kuasi eksperimental (Surakhmad,1984). Pilihan yang paling 

tepat atau salah satu metode ini sangat tergantung pada maksud dan tujuan 

penelitian. Jadi, sangatlah tepat apabila tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa – peristiwa masa lampau. Maka 

metode yang dipergunakan adalah metode historis. Sebagaimana telah disebutkan 

dimuka, metode historis itu bertumpu pada empat langkah kegiatan: heuristik, 

kritik, interpretasi, dan historiografi.5 

1. Tahapan Heuristik 

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data baik sumber lisan, tulisan 

maupun sumber benda. Dalam hal ini penulis banyak mendapatkan berbagai data 

dilapangan seperti di masyarakat kota Rengasdengklok, Kantor Kecamatan 

Rengasdengklok maupun masyarakat sekitar Kampung Warudoyong tempat awal 

mula kerusuhan di mulai. Sumber primer adalah sumber utama, sementara sumber 

                                                             
5 Dudung Abdurahman,Metode Penelitian Sejarah,(Jogjakarta:ar-Ruzz 

Media,2007),hlm.63. 
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sekunder adalah sumber penunjang. Adapun sumber utama/primer diatas 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

 Sumber Lisan: 

1. K.H. Asep,53 tahun (salah satu tokoh agama yang terlibat dalam 

kerusuhan anti Cina di Rengasdengklok). 

2. Uci Sanusi 62 tahun (Tokoh Masyarakat Warudoyong saksi kerusuhan di 

Rengasdengklok). 

Sumber Tulisan: 

1. Lukas, Huru Hara Rengasdengklok, 1997. 

2. Koran yang menerbitkan berita Kerusuhan pada waktu itu diantaranya 

a. Koran Pikiran Rakyat, edisi Jum‟at 31 Januari 1997. 

b. Koran Pikiran Rakyat, edisi Sabtu 1 Februari 1997. 

c. Koran Kompas, edisi Sabtu 1 Februari 1997. 

d. Suara Karya, edisi Jumat 31 Januari 1997. 

3. Arsip terkait kerusuhan diantaranya 

a. Laporan Kejadian oleh pemerintah Kab.Karawang kepada Gubernur. 

b. Laporan lanjutan kejadian Rengasengklok oleh pemerintah 

Kab.Karawang kepada Gubernur. 

c. Laporan lanjutan kejadian kerusuhan Rengasengklok 

d. Rekapitulasi hasil pemantauan sementara tentang kejadian kerusuhan 

pada hari kamis 30 Januari 1997. 
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Selain sumber diatas, penulis mendapatkan pula beberapa sumber 

pendamping/sekunder seperti di Balai Kearsipan Kabupaten Karawang (Ardok), 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Karawang, Kantor Kecamatan Rengasdengklok, 

Perpustakaan Fakultas Adab Dan Humaniora, Perpustakaan UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung maupun koleksi buku – buku pribadi yang menunjang dan 

berisikan tentang metode sejarah. 

Sumber Tulisan 

1. Skripsi tentang kerusuhan sosial, konflik maupun yang berhubungan 

dengan etnis Cina. 

2. Slamet Muljana. Kesadaran Nasional jilid I.(Djogjakarta: LKIS,2008). 

3. Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah,(Jogjakarta:ar-Ruzz 

media,2007). 

4. Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah: Terjemahan Nugroho Notosusanto, 

UI Press:Jakarta, 1995. 

5. Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. 

6. Johannes Theodorus Vermeulen, Tionghoa di Batavia dan Huru Hara 

1740.Komunitas Bambu. Depok.2010. 

7. DR. Mahmud Hamdi, Islam Dan Tantangan. Pustaka Setia.Bandung. 

2003. 

8. Peter Burke.Sejarah Dan Teori Sosial. 

9. Riflecks, Sejarah Indonesia Modern,(Jakarta:Sermbi,2008). 

10. DR. Soerjono Soekanto,Sosiologi Suatu Pengantar.Rajawali Pers. 

11. Her Suganda, Rengasdengklok, 2009. 
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2. Tahapan Kritik 

Tahapan kritik dalam ilmu sejarah menempatkan peneliti berada pada 

tahapan yang kegiatannya meliputi meneliti sumber, informasi, jejak, dengan cara 

menguji kebenaran yang sedang diteliti secara kritis.
6
 Hal ini berkaitan dengan 

tahapan kritik adalah suatu jalan bagi data untuk kemudian menjai fakta yang bisa 

dipertanggunng jawabkan. 

Semua sumber yang telah didapat penulis baik sumber lisan, tulisan 

maupun sumber benda dilakukan pengujian dengan menggunakan kritik ekstern 

maupun intern. Pada tahap ini penulis berusaha menilai sumber – sumber yang di 

dapat untuk mendapatkan sumber yang benar dan sesuaidengan metode penelitian 

sejarah yang dimana bahwa keabsahan dan kredibilitas sumber harus benar benar 

dicari keberadaan nya. 

Kritik Sumber 

Kritik dalam penelitian sejarah kita ketahui mempunyai dua bagian kritik, 

yaitu ekstern dan intern. Dalam penelitian kerusuhan anti Cina penulis mengkritik 

sumber baik lisan maupun tulisan. Karena ini terkait dengan validasi data yang 

diperoleh guna memperkuat ke obyektifan sejarah. Dalam hal ini banyak sumber 

yang memang harus di kritik terlebih sumber lisan. 

 Untuk sumber lisan kritik dilakukan dengan memilah beberapa sumber 

yang diberikan oleh beberapa informan yang sesusai dengan zamannya atau 

                                                             
6E.Kosim, Metode Sejarah Asas dan Proses,(Bandung: Universitas Padjajaran, 1984), 

hlm.36. 
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sekurang kurangnya ada pada waktu kejaian. Pada tahap ini penulis berusaha 

mencari narasumber atau pengkisah yang benar benar relevan yang sangat terkait 

dengan peristiwanya, maka dalam hal ini untuk sementara penulis mewawancarai 

tokoh masyarakat yang terlibat aktif dalam peristiwa kerusuhan Rengasengklok 

ini. 

 Kemudian yang terjadi dengan sumber atau bahan tulisan adalah 

sedikitnya dan banyak simpang siur tentang peristiwa kerusuhan tersebut. Karena 

ini merupakan kejadian yang berbau rasial, maka sangat diperlukan kehati hatian 

dalam menerjemahkan isi dari sumber. Salah satu contoh dalam koran atau media 

banyak perbedaan yang menyebutkan jumlah pribumi yang melakukan kerusuhan. 

Ada yang mengatakan seribu, dua ribu, bahkan lima ribu. Perbedaan seperti inilah 

yang membuat penulis extra dalam mengkaji sumber. 

 Karena apabila ada perbedaan itu akan berdampak pada hasil dari sejarah 

itu sendiri. Juga dengan keterangan –keterangan pimpinan ormas yang notabene 

selalu menyalahkan orang Cina dan memenangkan pribumi. Padahal dalam 

banyak wawancara penulis mengarahkan pembicaraan untuk tidak berpihak 

kepada siapapun. Karena itu diperlukan juga untuk menganalisis sejauh mana 

peran ormas dalam kerusuhan Rengasdengklok, selain memberikan satu legtimasi 

untuk rakyat yang melakukan tindakan anarkis. 

3. Tahapan Interpretasi 

Dalam tahapan interpretasi penulisan sejarah terpaku kepada penafsiran 

dari jalannya peristiwa sejarah, penafsiran yang digunakan untuk mengupas 
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sesuatu yang tersembunyi dalam sejarah. Interpretasi dalam sejarah banyak yang 

mengatakan tentang subyektifitas dari penulisan sejarah padahal hal itu sah sah 

saja kalau penulis memahami dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Kerusuhan anti Cina di Rengasdengklok banyak memakan kerugian dalam 

hal ini ekonomi, karena masyarakatpun terkena imbasnya akibat lumpuhnya pasar. 

Dapat diketahui bahwa pasar Rengasdengklok merupakan pasar besar untuk 

wilayah sekitaran Rengasdengklok, maka semakin banyak toko yang tutup 

semakin lumpuhlah ekonomi. Dan masyarakat tidak mendapatkan kebutuhan yang 

pada akhirnya menyisakan pahit pasca kerusuhan tersebut. 

Pelaku yang dalam hal ini orang Cina yang memicu kerusuhan banyak 

diartikan oleh berbagai media, ada yang mengatakan memukul warga lah yang 

padahal kenyataannya hanya sedikit berbicara kasar seperti mengumpat. Karena 

dalam hukum yang dijatuhkan kepadanya tuduhan atas penyebab kerusuhan, 

bukan kriminal yang lainnya seperti memukul, penganiyaan dan sebagainya. 

Kemudian juga pribumi dalam hal ini orang yang membangunkan sahur 

yang terlibat dalam kerusuhan harusnya yang menjadi penyebab utama,karena 

mereka memancing kerusuhan yang lebih besar juga berusaha memprovokasi 

warga lainnya untuk melakukan penjarahan. Maka hukum berbicara dan 

menetapkan tersangka sebagai biang kerusuhan. Hal ini membuktikan bahwa ada 

banyak peran dalam kerusuhan Rengasdengklok baik di kalangan pribumi maupun 

orang Cina. 
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Dalam hal itu bahwa kerusuhan Rengasdengklok banyak peran yang ada 

didalamnya seperti pemerintah, dan ormas. Untuk pemerintah kita bisa 

mengetahui dari sikapnya ketika ada kerusuhan. Bagaimana bupati pada waktu itu 

melihat suasana yang begitu mencekam di Rengasdengklok dan kepolisian 

mengendalikan suasana kondusif. Bupati datang setelah berakhirnya kerusuhan, 

juga kepolisian dinilai lamban seperti memberikan kesempatan kepada pribumi 

untuk mengamuk sejadinya kemudian baru melakukan pengamanan. 

Oleh karna itu bahwa dalam peristiwa kerusuhan itu banyak ditemukan 

keanehan yang salah satunya adalah dimana keamanan dari mulai sahur sampai 

pagi sampai kerusuhan itu pecah. Ini apakah diakibatkan masyarakat yang lamban 

untuk melapor atau seperti apa, karena seperti memberikan ruang dalam 

kerusuhan, seperti ada niat untuk melakukan pengusiran orang Cina. Tapi dalam 

perkembangan selanjutnya, mereka yang terlibat terkena hukuman yang setimpal. 

4. Tahap Historiografi 

Historiografi adalah tahap akhir dalam sejarah, penulisan yang dilakukan 

dan penyusunan sejarah sesuai dengan aslinya. Historiografi disusun sesuai 

kronologis peristiwa itu terjadi. Maka penulis menyusunnya sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah dimana 

proses awal untuk membuat kerangka yang berujung pada sebuah masalah yang 

diteliti. Rumusan masalah dimana membuat pertanyaan atau bisa dikatakan 

pembatasan masalah dengan membuat pertanyaan sebagai acuan untuk penelitian. 

Tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah dimana keinginan 
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peneliti dituangkan dan dituliskan. Kajian pustaka merupakan referensi dan 

pembanding yang dideskripsikan oleh penulis untuk kemudian bisa memilah 

masalah yang sedikit berbeda. Langkah – langkah penelitian memuat kaidah 

keilmuan sejarah yang dipakai oleh penulis untuk mengungkapkan suatu kejadian 

dengan bergantung pada metode penelitian sejarah. 

Bab II pembahasan, menjelaskan tentang peristiwa dan konflik anti Cina di 

Rengasdengklok tahun 1997. Diuraikan secara sistematis mulai dari latar belakang 

terjadinya kerusuhan dari awal hingga akhir. 

 Bab III membahas tentang peristiwa kerusuhan anti Cina di 

Rengasdengklok. Namun akan disajikan dalam bentuk analisis terhadap media 

massa Republika, Kompas dan Suara Karya yang telah memberitakan peristiwa 

bersangkutan. 

 Bab IV penutup merupakan bagian akhir dalam penelitian yang meliputi 

penjelasan tentang kesimpulan dari semua pokok pembahasan yang ada. 
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BAB II 

KERUSUHAN ANTI CINA di RENGASDENGKLOK TAHUN 1997 

A. Kondisi Sosial Masyarakat Rengasdengklok 

Rengasdengklok merupakan salah satu kecamatan yang terletak di sebelah 

utara Kabupaten Karawang. kota ini juga banyak didatangi oleh masyarakat 

disekitaran wilayahnya mengingat ada pasar tradisional yang sudah berdiri sejak 

lama yang menjadi pusat perdagangan, maka tak heran di kota ini masyarakat 

membaur satu sama lain untuk kepentingan nya masing masing. Selain itu juga 

disinilah mereka yang akan hendak pergi ke utara Karawang melewati akses 

utama jalan maka akan melewati kota Rengasdengklok. 

Pada tahun 1996 jumlah penduduk di Rengasdengklok sekitar 191,109 

jiwa, sebagian besar tinggal di luar daerah kota Rengasdengklok. Terdiri dari 28 

kelurahan, Dua puluh enam kelurahan diantaranya tidak termasuk daerah kota 

melainkah daerah desa pertanian. Hanya dua kelurahan saja yang dianggap daerah 

kota yakni Rengasdengklok utara dan Rengasdengklok selatan, sepanjang dua 

kelurahan tersebut merupakan pusat kota Rengasdengklok. 7 

Di kota ini seperti di kota lainnya berdiri toko – toko Cina yang hadir 

untuk melengkapi kebutuhan masyarakat sekitar, karena di Rengasdengklok 

warga keturunan Cina sekitar 3.721 jiwa. Jenis kelaminnya berimbang ada 1,905 

laki – laki dan 1,816 perempuan, sementara di dua kelurahan daerah kota 

Rengasdengklok masing – masing 15,158 dan 17,490 jiwa. Terlihat jelas bahwa 

                                                             
7 Lukas Luwarso,Huru-Hara Rengasdengklok,(Jakarta:ISAI,1997),hlm.84. 
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daerah kota Rengasdengklok merupakan daerah yang populasinya banyak untuk 

sebuah kecamatan.8 Dengan populasi sebanyak itu sudah pasti Rengasdengklok 

menjadi satu tempat strategis di wilayah ekonomi dengan masyarakatnya yang 

banyak. 

Hubungan sosial masyarakat Rengasdengklok pribumi dengan pendatang 

sebelum adanya huru hara 30 Januari 1997 sangatlah harmonis. Mereka membaur 

menjadi satu ibarat keluarga karena faktor kedekatan, dengan adanya karyawan 

dari pribumi yang bekerja di toko – toko atau pabrik milik Cina. Bahkan mereka 

hidup rukun satu sama lain dimulai dari anak – anak yang bermain tanpa 

memandang etnis sampai dengan berdiri klub sepakbola yang terdiri dari pribumi 

dan etnis Cina. Hal ini menunjukan masyarakat Rengasdengklok mampu hidup 

rukun dan harmonis.9 

Tentunya warga Cina yang membaur mampu masuk mengisi budaya 

setempat, didukung dengan kenyamanan hidup diantara pribumi dan sekat 

karyawan majikan etnis Cina mampu mempertahankan keharmonisan tersebut. 

Seperti tradisi berkirim makanan menjelang lebaran, kemudian apabila imlek 

giliran pribumi yang mengirim dodol atau makanan – makanan khas yang 

disajikan pada hari raya tersebut. Kondisi seperti ini terjadi sejak lama dan tidak 

menjadi hal yang luar biasa di tahun 1990an. 

                                                             
8
 Lukas Luwarso,Huru-Hara…,Hlm.84. 

9 Her Suganda,Rengasdengklok;Revolusi dan Peristiwa 16 Agustus 
1945,(Jakarta:Kompas,2009),hlm.142. 
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Kedatangan etnis Tionghoa di Karawang khususnya di Rengasdengklok 

tidak diketahui dengan pasti, tetapi bisa diperkirakan etnis ini sudah ada sejak 

tahun 1950an bahkan sudah ada sejak penjajahan Belanda. Kehadiran etnis 

Tionghoa ini sudah lama berada di Rengasdengklok, bahkan pada tahun 1960an 

ketika peraturan menteri perdagangan yang melarang etnis ini untuk berjualan 

atau berdagang itu sudah ada di Rengasdengklok. Peraturan Pemerintah No.10 

yang lebih dikenal dengan pp 10 yang isinya melarang orang – orang asing 

termasuk etnis Tionghoa dilarang berdagang di luar ibukota daerah swatantra 

tingkat I dan tingkat II. Peraturan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan 

menteri perdagangan Rahmat Muljomineso dalam kabinet Djuanda.10 

Pasca peraturan ini ruko – ruko strategis yang berada dipinggir jalan raya 

terpaksa ditutup dan ditinggalkan tidak berpenghuni. Masyarakat merasakan betul 

akibat dampak dari peraturan tadi, sebagian besar mereka ada yang pergi ke kota 

Karawang, sebagian pindah ke Jakarta dan tidak sedikit dari mereka yang memilih 

pulang ke tanah leluhurnya. Didaerah bahkan penguasa militer mengusir bukan 

hanya Tionghoa asing tetapi Tionghoa yang telah menjadi warga negara.11  

Kondisi tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Tionghoa memegang 

kendali atas urat nadi ekonomi di pedalaman atau didaerah daerah. Peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah terkait perdagangan mungkin sedikit diskriminasi 

tetapi disatu sisi aturan ini untuk membuat pribumi menjadi lebih baik dengan 

bisa berdikari. Eksistensi perdagangan tionghoa memang menjadi sorotan diwaktu 

                                                             
10 Her Suganda,Rengasdengklok;Revolusi…,hlm.144. 
11 Her Suganda,Rengasdengklok;Revolusi…,hlm.144. 
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itu, padahal hubungan sosial masyarakat terjalin baik diantara keduanya yakni 

pribumi dan Tionghoa. 

Cara berdagang etnis Tionghoa dari dulu memang mudah juga dapat 

diterima di masyarakat pedalaman karena tidak sulit dan mampu menyediakan 

kebutuhan hidup masyarakat. Walaupun terkenal dengan pedagang kelontong 

tetapi nyatanya mampu membuktikan dengan bertahannya mereka hingga 

dikeluarkan banyaknya kebijakan tentang perdagangan. Usaha – usaha mereka 

untuk bertahan hidup bisa dijadikan acuan dalam wilayah berdagang, karena pada 

kenyataan nya pribumi pun kalah saing dengan toko –toko milik Tionghoa. 

Buktinya pada setiap kota atau daerah tingkat I maupun daerah tingkat II selalu 

berdiri kokoh bangunan – Bangunan di samping jalan raya berjejer yang sudah 

ada sejak dulu. 

Hubungan sosial yang dijalin sejak dulu mengakibatkan keharmonisan 

antar sesama, hal ini terjadi di masyarakat setempat. Dimana masyarakat setempat 

ini hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut 

dapat memenuhi kepentingan – kepentingan hidup yang utama.12 Hal ini lah yang 

menjadi identitas masyarakat Rengasdengklok, warga Tionghoa bisa dikatakan 

pendatang atau pengembara dan berbaur dengan pribumi maka terjadilah interaksi 

sosial yang didalamnya terdapat kepentingan – kepentingan sosial maka bisa 

disebut dengan masyarakat setempat. 

                                                             
12

Soerjono Soekanto,Sosiologi Pengantar,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), 

hlm.132 -133. 
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Komunikasi yang dilakukan keduanya mampu menciptakan satu kesatuan 

disamping asimilasi atau akulturasi yang ditimbulkan dari keduanya. Karena bukti 

dari harmonisasinya adalah pribumi bisa hidup berdampingan sekian lama walau 

berbeda suku dan agama, adanya gereja, vihara, mesjid mereka hidup rukun 

bertetangga. Sebab di Rengasdengklok mempertemukan masyarakat pedesaan 

rural community dan masyarakat perkotaan urban community jadi masalah sosial 

yang ditimbulkan akan menjadi karakteristik tersendiri. 

Suatu masyarakat setempat pasti mempunyai lokalitas atau tempat tertentu 

untuk berkumpul, walaupun sekelompok manusia merupakan masyarakat 

pengembara, pada saat – saat tertentu anggota – anggotanya pasti berkumpul 

misalnya pada saat upacara tradisional. Masyarakat pribumi mempunyai ikatan 

solidaritas yang kuat dengan waktu hidup yang berdampingan, maka setiap ritual 

atau tradisi yang terjadi diantara keduanya akan saling menghormati.13 Maka bisa 

di identikan bahwa masyarakat Rengasdengklok bisa dikatakan masyarakat 

setempat yang mempunya satu tujuan tertentu dalam wilayah sosial. 

Komponen utama masyarakat setempat itu ada dalam rasa solidaritas yang 

tinggi antar sesama. Karena di dalam masyarakat pasti terdapat rasa empati yang 

tinggi, ditambah lagi dengan perbedaan sara yang mencuat membuat masyarakat 

harus mampu untuk bersikap toleran. Masalah atau problem sosial bisa saja terjadi 

tidak hanya disebabkan oleh hal – hal besar. Bahkan gesekan kecil saja bisa 

menimbulkan kekacauan yang luar biasa, maka kemudian tokoh – tokoh 

masyarakatlah yang mampu mengendalikan apabila terjadi masalah.  

                                                             
13 Soerjono Soekanto,Sosiologi Pengantar...,hlm.133. 
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Organisasi yang diciptakan oleh masyarakat senantiasa menjadi solusi di 

masyarakat untuk menjembatani kelas sosial dan stratifikasi sosial, karena 

persoalan nilai bisa saja terjadi dan menjadi gesekan yang sangat kuat. Kelas 

sosial yang dimaksud adalah kelas di masyarakat yang terdiri dari lapisan – 

lapisan yang biasanya dalam hal ekonomi, atau bisa juga kelas yang mempunyai 

kedudukan yang didasarkan atas nilai atau penghargaan status yang disandang di 

masyarakat.14 Masyarakat Rengasdengklok sebelum 1997 mampu menahan itu 

dan tidak terjadi masalah yang signifikan bahkan konflik atau amuk masa yang 

meresahkan. 

B. Konflik masyarakat Rengasdengklok 

Masyarakat bisa memberikan satu pemahaman tentang cara atau pola 

hidup bersama dalam kerukunan. Sistem yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri 

seharusnya mampu membuat aturan sebagai batas untuk membuat nyaman di 

dalam lingkungannya. Tetapi manusia diciptakan dengan indera dan perasaan 

yang bisa melibatkan lingkungan sekitarnya, salah satunya adalah timbulnya 

masalah dan pertentangan, hal ini merupakan sesuatu yang melibatkan lingkungan 

sekitar. Masalah atau pertentangan akan terjadi di dalam masyarakat sekalipun 

masyarakat itu hidup dalam tentram. 

Pertentangan ini yang kemudian disebut konflik dalam istilah sosiologi, 

yang menggambarkan pertentangan antara individu satu dengan individu lain. Hal 

ini membuat perubahan di dalam tatanan masyarakat, maka tak heran setiap 

                                                             
14 Soerjono Soekanto,Sosiologi Pengantar...,hlm.205. 
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masyarakat pada satu wilayah tertentu kehidupannya akan sedikit tak menentu 

karena akibat dari konflik ini. Begitu juga sama halnya dengan Rengasdengklok 

dengan masyarakatnya multikultural, dimana masyarakat dengan perbedaan 

agama dan ras hidup berdampingan dan menjadi satu kesatuan tidak menutup 

kemungkinan pasti selalu ada saja gesekan dan pertentangan yang didahului oleh 

masalah kecil bahkan sepele.  

Menurut Max Weber Konflik adalah suatu sistem otoritas atau sistem 

kekuasaan, dimana kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, 

sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan, yaitu kekuasaan yang 

mendapat pengakuan umum.15 Suatu sistem yang menghargai adanya kekuasaan 

untuk mengatur merupakan bagian kecil dari pola kehidupan suatu masyarakat. 

Maka apabila sesuatu terjadi didalam kehidupan baik itu antar umat beragama 

atau apa saja yang berada di dalamnya bagian dari kekuasaan atau otoritas itu 

sendiri. 

Integrasi dalam satu masyarakat bukanlah sesuatu yang keliru ketika 

terjadi masalah atau pertentangan, karena kekompakan dari sebagian kelas sosial 

itu merupakan integrasi dari integrasi yang ada. Artinya ketika pertentangan 

terjadi kelas ini akan membelah diri dan menempatkan posisi. Jadi kekompakan 

didalam kelompok akan menjadi ciri kemudian sebagai bukti bahwa tidak adanya 

disintegrasi. Maka setiap komponen masyarakat yang dilibatkan dalam konflik 

                                                             
15 Prof.Dr.I.B. Wirawan,Teori – teori sosial dalam tiga paradigma;fakta sosial,definisi 

sosial, dan perilaku sosial,(Jakarta:Kencana,2012),hlm.69. 
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sebenarnya mampu menguasai diri dengan adanya sistem di dalam kelompok 

yang mereka buat sendiri. 

Masyarakat Rengasdengklok yang terbagi dalam masyarakat pribumi dan 

pendatang dimana pendatang ini merupakan warga keturunan Cina sudah hidup 

berdampingan sejak lama. Tetapi bisa saja terjadi gesekan yang disebabkan oleh 

hal sepele yang kemudian mampu menimbulkan gejolak dari salah satu kelompok 

yang terbawa oleh arus masalah karena memiliki rasa sepenanggungan. Berangkat 

dari hal sepele itulah pada akhirnya masalah mulai dikaji dari berbagai perspektif 

bahkan politik, sosial, ekonomi kemudian menjadi hangat sebagai awal dari 

munculnya masalah pertentangan. 

C. Kerusuhan Rengasdengklok Tahun 1997 

“RENGASDENGKLOK (Suara Karya): Rengasdengklok rusuh, massa, 

kamis (30/1), merusak puluhan toko, membakar Gereja, Vihara, Klenteng, 

serta membakar sebuah mobil. Tidak ada korban jiwa dalam kerusuhan 

yang berlangsung sejak pagi sampai sore kemarin.” 16 

31 Januari 1997 media cetak atau koran banyak memuat berita kerusuhan 

di Rengasdengklok. Hampir menjadi hedline di setiap media nasional. Berita ini 

mencuat ke permukaan karena 30 Januari 1997 telah terjadi peristiwa kerusuhan 

di Rengasdengklok yang melibatkan masyarakat sekitar dengan cara merusak dan 

melumpuhkan aktivitas seperti biasa. 

 

                                                             
16Suara Karya, 31 Januari 1997, hlm.1.  
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1. Latar Belakang Kerusuhan 

Hari kamis tanggal 30 Januari 1997 menjadi peristiwa penting di 

Rengasdengklok, pasalnya hari itu terjadi peristiwa yang menggetarkan dan amat 

menakutkan. Bahkan kemudian disebut Huru – hara kekacauan di 

Rengasdengklok melibatkan warga sekitar dan keturunan Cina dan terjadi di bulan 

Ramadhan. 

Huru – hara pada bulan Ramadhan di Rengasdengklok ini sebenarnya 

dipicu oleh hal sepele,”insiden beduk”, di kampung Warudoyong di jantung kota 

Rengasdengklok yang terletak sekitar 80 km sebelah timur Jakarta. Para remaja 

yang tinggal di sekitar musala Miftahul Jannah mendapat tugas untuk 

ngadulag17membunyikan bedug sejak pukul 02.00 dini hari untuk membangunkan 

umat Islam yang ingin sahur menjalankan ibadah puasa.18 

Tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak lama, 

kemudian bedug itu ditabuh oleh beberapa remaja salah satunya adalah Hendra 

Kurnia yang merupakan seorang remaja yang mendapatkan giliran menabuh. 

Pekarangan musala Miftahul Jannah kebetulan bersebelahan dengan pekarangan 

rumah keluarga peranakan Cina pasangan Tjio Kim Tjoan dan Kou Gue Nio yang 

biasa dipanggil Kim Tjoan dan Cik Gue. Ketika menabuh bedug tersebut Cik Gue 

menegur Hendra karena bunyi bedug mengganggu istirahatnya, Hendra remaja 17 

tahun itu tidak memperdulikan teguran tersebut pasalnya Cik Gue memang sering 

                                                             
17

 Ngadulag adalah tradisi memukul bedug keliling kampung untuk membangunkan 
sahur. 

18 Lukas Luwarso, Huru-Hara Rengasdengklok,(Jakarta:ISAI,1997),hlm.5. 
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marah bahkan sejak bulan puasa tahun lalu maka Hendra menganggap nya biasa 

dan tidak dihiraukan.19 

Melihat reaksi Hendra yang cuek, Cik Gue semakin jengkel dan 

melontarkan maki makian yang kasar. “Anjing goblog, gandeng sia, bagong teu 

ngahargaan ka aing”20 . Mendengar orangtua nya ribut dan memaki, anak dari 

Cik Gue keluar melihat sekelompok remaja yang dimarahi. Anak dari Cik Gue ini 

kemudian mengumpat anak – anak tersebut dengan kata – kata kasar. Malah anak 

Kim Can melempari genting mushola dan secara diam – diam Kim Can melapor 

ke polsek, karena tak lama kemudian ada salah satu petugas polsek yang datang 

menasehati anak anak kata uci.21 

Setelah utusan polisi datang suasana setidaknya biasa di redam dan 

diambil alih oleh polisi tersebut. Kopral Dedeng biasa masyarakat menyebutnya 

berusaha melerai perselisihan dan mengatakan masalah sudah beres. Kemudian 

para remaja tadi dikumpulkan untuk di mintai keterangan dan setelah itu 

membubarkan diri. Tapi pernyataan polisi yang mengumpulkan anak muda itu 

nampaknya seperti ada hal yang dibesar – besarkan, karena ada pernyataan anak 

muda itu dicatat untuk kemudian diproses hal ini seperti menakut nakuti mereka.
22

 

Menurut penuturan Uci Sanusi yang merupakan salah satu tokoh yang 

membina remaja pemukul bedug di mushola Miftahul jannah ini setelah 

bersitegang antar pemuda dan Cik Gue ini masyarakat sekitar mulai ramai. Waktu 

                                                             
19

 Lukas Luwarso, Huru-Hara Rengasdengklok, hlm.6. 
20 Anjing bodoh, berisik kamu, celeng, tidak menghargai kepada saya. 
21

 Suara Karya, 31 Januari 1997. 
22 Wawancara dengan Bapak Uci Sanusi, 62 tahun, tokoh masyarakat Warudoyong saksi 

kerusuhan di Rengasdengklok 1997,oleh peneliti tanggal 5 Februari 2016. 
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perselisihan ini terjadi masyarakat Warudoyong sedang melaksanakan sahur dan 

beberapa sudah melaksanakan aktivitasnya yaitu pergi ke pasar. Berita yang 

tersebar sampai menyebabkan orang berdatangan adalah adanya berita orang Cina 

mau melempari mushola.23 

Ketegangan semakin terjadi di Gang Bah Endeh di kediaman Cik Gue 

menjelang pagi, warga yang berdatangan ingin mencari kepastian tentang 

kebenaran beritanya. Kepolisian akhirnya mengerahkan beberapa personilnya 

untuk berjaga dan mengamankan rumah dari Cik Gue disamping beberapa 

personil lainnya sedang musyawarah dengan tokoh setempat agar urusan cepat 

selesai.24  

Kabar burung dari Cina menyembelih babi di mesjid dan semacamnya 

membuat warga berdatangan ke lokasi semakin banyak, bahkan menurut H.Asep 

salah satu tokoh masyarakat mengatakan banyak orang yang tidak dikenal 

mendekati lokasi kejadian tersebut. Beliau mengungkapkan orang Dengklok itu 

hanya sampai setengah 7 yang ada dalam kerumunan khususnya warga 

Warudoyong yang ingin mengetahui kejadian sebenarnya.25 

Situasi makin memanas seiring terbitnya sinar matahari. Menurut para 

saksi mata, kerumunan orang itu mulai melempar batu kecil – kecil. Hendra, si 

penabuh bedug, mengaku ikut melempar. “Tapi hanya satu kali saja”, katanya 

membela diri. Remaja tanggung ini juga mengatakan banyak di antara kerumunan 

                                                             
23 Wawancara dengan Bapak Uci Sanusi,62 tahun…,oleh peneliti tanggal 5 Februari 2016. 
24 Wawancara dengan Bapak Uci Sanusi,62 tahun…,oleh peneliti tanggal 5 Februari 2016. 
25 Wawancara dengan Bapak H.Asep,53 tahun,salah satu tokoh agama yang terlibat 

dalam kerusuhan anti Cina di Rengasdengklok 1997,oleh peneliti 5 Februari 2016. 
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orang itu tidak dikenalnya. Kumpulan orang yang berkerumun sudah mulai sulit 

dan berubah menjadi apa yang disebut dengan massa. Sepagi itu sudah ada 300-an 

yang mendekati rumah Kim Tjoan.26 

2. Huru – Hara Rengasdengklok  

Setelah pelemparan batu kecil yang diarahkan ke rumah Cik Gue mulai 

banyak dan semakin banyak maka meletuslah kemarahan warga yang berada di 

sekitaran rumah Cik Gue. Warga yang tadi berkerumun akhirnya melempar rumah 

dengan apa saja yang ada didekatnya, polisi yang sedari tadi berjaga tidak bisa 

menghadang karena banyaknya warga yang terus berdatangan. Beberapa tokoh 

yang tadi disebutkan sedang musyawarah untuk membuat warga bubar juga tak 

bisa berbuat apa-apa.  

Letupan yang terjadi hanya spontan dan tidak direncanakan, masa yang 

berdatangan merupakan masa yang terhasut dan ikut melempari rumah keturunan 

Cina tersebut. Batu mulai beterbangan warga semakin mendekati rumah dan mulai 

nampak kerusakan dari lemparan batu tadi. Massa yang berdatangan yang dari 

jauh memakai mobil dan motor dan ikut dalam kerusuhan tersebut. Banyak dari 

mereka yang berdatangan jauh dari kota Rengasdengklok.27 

Rumah Kim Tjoan rusak parah. Satu jam kemudian hancur tak berbentuk 

dan isi rumahnya berseraka-serakan di lantai dan pelataran. Genting-genting 

runtuh, langit-langit rumah berwarna biru muda dan merah jambu dijebol menjadi 

                                                             
26 Lukas Luwarso, Huru-Hara Rengasdengklok, (Jakarta: ISAI, 1997), hlm.8. 
27 Wawancara dengan Bapak H.Asep, 53 tahun, salah satu tokoh agama yang terlibat 

dalam kerusuhan anti Cina di Rengasdengklok 1997, oleh peneliti 5 Februari 2016. 



 

29 
 

telanjang, stop kontak di dalam rumah di jebol. Sebagian perabot dikeluarkan dan 

dibakar. Tetapi beberapa perusuh sempat menjarah tiga pesawat televisi dan 

berbagai benda berharga lainnya. Belakangan pompa air merk Dragon juga 

diangkut. Pohon-pohon ikut dibakar. Pagar batako yang membatasi rumah Kim 

Tjoan dengan mushola Miftahul jannah hancur lebur. Dinding-dinding rumah 

masih tetap berdiri. Tapi, sebagian perusuh menulis: kafir biadab, kafir setan, kafir 

buaya, kafir Cina Gong.28 

 Kemarahan massa belum surut. Situasi justru mulai memanas. Sebagian 

dari massa sekitar rumah Kim Tjoan ada yang melontarkan gagasan untuk 

melakukan aksi yang sama terhadap toko sembilan bahan pokok milik Kim Tjoan 

di pasar Rengasdengklok. Tanpa ketahuan, karena massa di sekitar rumah Kim 

Tjoan sibuk melempari batu, mereka bergerak ke arah pasar. Beberapa batu dan 

bongkaran bata mulai dilemparkan dan seterusnya tanpa ada yang mengatur 

mereka menghancurkan bagian muka toko tersebut, membuka paksa rolling door 

nya, mengaduk –aduk dan menjarah isi toko.29 

Kerusuhan semakin memanas dengan letupan emosi warga yang di 

ekspresikan lewat pejnjarahan, pelemparan dan sebagaiya. Hal ini dilakukan di 

sepanjang jalan Rengasdengklok yang menyebabkan aktivitas lumpuh mengingat 

Rengasdengklok merupakan wilayah sentral untuk mereka yang akan berbelanja 

ke pasar tradisional Rengasdengklok. Maka dengan adanya kerusuhan dan jumlah 

massa yang sangat banyak aktivitas di Rengasdengklok terganggu. 

                                                             
28 Lukas Luwarso, Huru-Hara Rengasdengklok,(Jakarta:ISAI,1997),hlm.10. 
29 Lukas Luwarso, Huru-Hara Rengasdengklok, hlm12. 



 

30 
 

Pukul 7.30 didatangkan aparat keamanan untuk melerai perusuh yang 

masuk gang – gang dan memperluas aksinya. Tetapi massa semakin banyak dan 

semakin brutal dan akhirnya polisi menambahkan personilnya untuk berusaha 

menghadang para perusuh.30 Massa kemudian bergerak menyusuri sepanjang jalan 

raya Rengasdengklok untuk menghancurkan deretan toko-toko milik Cina. Dalam 

waktu singkat mereka membakar gereja Pantekosta, serta vihara Surya Adiguna, 

menghancurkan bank Tamara, bank Pantura Abadi, serta bank BCA.31 

Kerusuhan sempat berhenti karena Bupati Karawang waktu itu Drs.H. 

Dadang S Muchtar datang ketempat kejadian didampingi Kapolres Letkol.Pol. 

Drs.Harry Montolalu dan Dandim Letkol Anhar untuk menenangkan massa. 

Namun kemudian kerusuhan merebak lagi dan merusak toko keturunan Cina dan 

rumah Ibadah. Sekitar pukul 09.30 kerusuhan mereda, ini berkat kerja keras aparat 

keamanan dari polres, Kodim dan bantuan dari Yon 305 Teluk jambe serta Yon 

309 Sadang Purwakarta.32 

Walaupun kerusuhan sudah reda, di sebagian tempat sekitar 

Rengasdengklok penjarahan dan pembakaran masih tetap berlangsung. Massa 

benar – benar berhenti setelah mendengar adzan dzuhur, sebagian diantara mereka 

juga ada yang ditangkap oleh aparat keamanan karena diduga sebagai provokator. 

Maka sejak itu Rengasdengklok lumpuh sampai Kapolda Jabar datang dan 

mengadakan musyawarah di kantor Kecamatan Rengasdengklok. 

                                                             
30

 Suara Karya, 31 Januari 1997, hlm .11. 
31 Suara Karya, 31 Januari 1997, hlm.1. 
32 Pikiran Rakyat, 31 Januari 1997, hlm.1. 
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3. Dampak Kerusuhan 

Banyak yang dirugikan dari adanya kerusuhan atau Huru-hara 

Rengasdengklok ini, selain Cik Gue yang menelan kerugian besar karena 

rumahnya dirusak serta toko miliknya juga di jarah dan dirusak pemilik toko yang 

masih keturunan Cina juga mengalami hal yang sama. Ditambah beberapa rumah 

ibadah yang juga dirusak karena massa yang begitu banyak dan berdatangan dari 

pelosok Rengasdengklok. 

Kota Rengasdengklok selama ini berperan penting sebagai pusat 

perdagangan kecamatan-kecamatan lain yang jadi tetangganya. Kota kecil ini 

merupakan simpul utama perdagangan regional dan pedesaan yang dihubungkan 

jalan kabupaten. Sehingga mempermudah pemasaran, baik dalam memenuhi 

barang kebutuhan sehari-hari masyarakatnya, maupun dalam menjual hasil 

pertaniannya. Jika dibanding dengan pasar kota Karawang yang menjadi ibukota 

kabupaten, omzet perdagangan di pasar Rengasdengklok jauh lebih besar.33  

Akibat dari peristiwa kerusuhan masal itu, tidak kurang dari 55 orang 

diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang.Namun, enam orang 

diantaranya dikembalikan ke orangtuanya dengan pertimbangan umurnya masih 

muda, yakni antara 15-16 tahun. Sebagian besar terdakwa lainnya rata-rata berusia 

18-39 tahun. Hanya seorang yang berusia 81 tahun dijatuhi hukuman 3 bulan 15 

                                                             
33 Her Suganda, Rengasdengklok; Revolusi dan Peristiwa 16 Agustus 1945, (Jakarta: 

Kompas, 2009), hlm.158. 
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hari karena melakukan pencurian dan penjarahan. Ia seorang pengangguran dari 

Desa Karyasari, tetangga desa Rengasdengklok.34 

Daftar Tabel: Para Terhukum Huru – Hara Rengasdengklok35 

Nama Umur Pekerjaan 

1. Ujang Tarmedi b Roid 

2. Maman Usman 

3. Karta b Suma 

4. Warta b Atab 

5. Sajan b Dolin 

6. Nadir b Sapril 

7. Saldi b Ilung 

8. Jhony Kalper 

9. Darmin b Asan 

10. Hendri Damara b Sanoh 

11. Isan b Kubil 

12. Hari Purwanto b Nunung 

13. Taufik Kamaludin 

14. Hendra Kurnia 

15. Irfan Sofian 

16. Sali b Tayak 

17. Dadang Iskandar b Adinata 

19 

18 

20 

15 

22 

20 

15 

81 

22 

19 

19 

20 

16 

17 

16 

18 

16 

Buruh 

Pelajar SMU 

Buruh 

Buruh 

Buruh 

Buruh 

Buruh 

Penganggur 

Buruh 

Penganggur 

Buruh 

Pelajar SLTA 

Pelajar SMP 

Pelajar STM 

Tidak sekolah 

Tidak sekolah 

Pelajar SMP 

                                                             
34 Her Suganda, Rengasdengklok; Revolusi, hlm.159. 
35 Lukas Luwarso, Huru-Hara Rengasdengklok, (Jakarta: ISAI, 1997), hlm.49-50. 
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18. Wahidin b H Irpi 

19. Nirmansyah al Unyil Usman 

20. Sopian b H Zakaria 

21. Erwin 

22. Adik Kusnidar 

23. Dicky Rochdian 

24. Marsan b Sukandi 

25. Supardi b Suwarno 

26. Didi Suryadi b Adang 

27. Rudi b Nurdin 

28. Kosim b Minong 

29. Endang b Anin 

30. Kamaluddin b Azkari 

31. Kusnadi Suryana 

32. Robert Nurdin 

33. Enin b Malik 

34. Ravi Kartadinata 

35. Encim b Iram 

36. Carli b Karim 

37. Ersan b Iyom 

38. Anin b Amud 

39. Kasim b Karsa 

40. Husen Sardani 

28 

18 

32 

16 

16 

17 

25 

19 

37 

37 

40 

35 

20 

36 

20 

22 

19 

17 

20 

23 

35 

20 

17 

Wiraswasta 

Penganggur 

Wiraswasta 

Pelajar SMP 

Pelajar SMP 

Pelajar SMP 

Kernet/penganggur 

Kernet/penganggur 

Kernet/penganggur 

Penganggur 

Penganggur 

Penganggur 

Penganggur 

Penganggur 

Kernet/penganggur 

Kernet/penganggur 

Kernet 

Penganggur 

Buruh 

Kernet 

Kernet 

Kernet 

Kernet 
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41. Enda b Bonin 

42. Feri b Minen 

43. Ota b Wardi 

44. Ujang Hermawan 

45. Sukandi b Empen 

46. Adam b Rahim 

47. Asep Safei Hazami 

48. Wawang Sopian 

49. Suhendi b Acu 

50. Asnim al Japuk b Muin 

51. Ilyas b Wastra 

52. Rokanta b Rosid 

53. Endang Juaedi b Rojak 

54. Endi b Acu 

55. Tjio Kim Tjoan 

18 

21 

15 

21 

22 

17 

17 

17 

18 

39 

13 

22 

29 

19 

55 

Kernet 

Kernet 

Kernet 

Kernet 

kernet 

Kernet 

Pelajar SMP 

Kernet 

Kernet 

Kernet 

Kernet 

Kernet 

Kernet 

Buruh 

Pedagang 

 

Berdasarkan tabel diatas merupakan terhukum yang dijatuhkan hukuman 

sesuai dengan kesalahannya. Para pelaku kerusuhan memang banyak tetapi yang 

didata atau dimintai keterangan hanya beberapa saja yang dianggap sebagai 

berpengaruh pada kerusuhan Rengasdengklok. Masih banyak akibat atau dampak 

yang menyebabkan kerugian berbagai pihak. Berikut salah satu laporan dari 

pemerintah Kabupaten Karawang tentang Kerusuhan: 

Kerugian Akibat Kerusuhan: 
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a. Fisik Material 

1. Gereja    : 3 buah dirusak 

  1 buah dibakar 

2. Vihara     : 1 buah dirusak 

  1 buah dibakar 

3. Mobil    : 9 buah dibakar 

10 buah dirusak 

4. Motor     : 1 buah dirusak 

  1 buah dibakar 

5. Rumah    :76 buah dirusak 

  1 buah dibakar 

6. Pabrik Kerupuk   :1 buah dirusak 

Pabrik Beras   :1 buah dibakar 

7. Toko     :72 buah dirusak 

  1 buah dibakar 

8. Sekolah Yayasan Kristen  :1 buah dirusak 

9. Bioskop    :1 buah dirusak 

10. Sepeda    :3 buah dirusak 

b. Perkiraan 

1. Perkiraan kerugian ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 1,1 Milyar.36 

Keterangan diatas merupakan laporan dari pemerintah Kabupaten 

Karawang yang menerangkan berbagai macam kerugian aatau kerusakan dari 

                                                             
36 Laporan lanjutan kejadian kerusuhan Rengasdengklok,No.332.04/462,hlm.1. 
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kerusuhan tersebut. Selain itu dampak dari kerusuhan tersebut terasa sampai ke 

kota Karawang, setelah diketahui ada kerusuhan massa di Rengasdengklok, toko – 

toko di pusat kota yang didominasi oleh warga keturunan Cina serentak tutup. 

Beberapa petugas keamanan juga tampak berjaga – jaga.37 

Pemerintah mampu bertindak cekatan bisa menghentikan aksi massa yang 

tidak tertahan, aparat keamanan yang dalam hal ini polisi dan militer juga 

membuat kekompakan untuk melerai kerusuhan. Karena bisa saja kerusuhan ini 

menyebar sampai pelosok mengingat di Kabuaten Karawang etnis Tionghoa juga 

mendiami pelosok. Kepala Staf TNI AD Jendral TNI Hartono mengungkapkan 

bahwa pelaku kerusuhan murni kriminal biasa.38 Hal ini berkenaan dengan 

tindakan sepihak yang merugikan dengan cara penjarahan atau pencurian dan 

pengrusakan fasilitas umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Harian Pelita,31 Januari 1997 hlm.10. 
38 Suara Karya, 31 Januari 1997 hlm.11. 
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Bab III 

Berita Kerusuhan Anti Cina di Rengasdengklok Dalam Media Massa 

A. Berita Dalam Media Massa Pikiran Rakyat 

  

1. Jum’at 31 Januari 1997 

Judul: Rengasdengklok Rusuh 

KARAWANG,(PR),- 

Kota Kecamatan 

Rengasdengklok di Kab.Karawang 

Kamis kemarin diguncang kerusuhan 

berbau SARA. Ratusan perusuh 

mengamuk membabi buta 

menghancurkan puluhan toko dan 

rumah milik WNI keturunan. Mereka 

juga membakar dan merusak puluhan 

buah mobil berbagai jenis serta 

sepeda motor, tempat-tempat 

peribadatan, serta tiga buah kantor 

bank perkriditan/bank swasta. 

 Tidak ada korban jiwa dalam 

kerusuhan tersebut. Seharian 

kemarin kota Rengasdengklok 

lumpuh total. Perkotaan tutup dan 

pasar sepi dari kegiatan perdagangan. 

Bahkan toko-toko di Kota Karawang 

pun yang jaraknya sekitar 17 km dari 

Rengasdengklok, kemarin juga 

banyak yang tutup terutama toko 

milik WNI keturunan Cina. 

Kerusuhan masal yang 

berlangsung sejak pukul 06.00 

hingga sekitar pukul 12.00 itu, 

diperkirakan melibatkan lebih dari 

200 perusuh yang umumnya remaja. 

Menurut pemantauan”PR” di 

lokasi kerusuhan, setidaknya ada 10 

kendaraan roda empat dan empat 

sepeda motor yang hangus dibakar 

massa. Selain itu, ada enam 

kendaraan roda empat yang 

digulingkan atau dirusak. 

Awal kejadian 

Kerusuhan itu berawal dari 

cekcok mulut antara remaja mushola 

dengan seorang warga keturunan. 

Kamis dini hari kemarin sekitar 

pukul 02.00, seperti biasa dalam 

bulan Ramadhan ini, sejumlah 

remaja di mushala “Nurul Iman” di 

kampung Warudoyong (belakang 

pasar Rengasdengklok) 

membangunkan warga sekitarnya 

untuk persiapan sahur dengan 

menabuh bedug. Rupanya hal itu 

mengganggu Kho Cong Wa, yang 

rumahnya berada di sebelah mushala 

tersebut. Karena merasa terganggu, 

Kho Cong Wa yang biasa dipanggil 

Giok itu memaki-maki para remaja 

itu. 

Para remaja tersebut 

memberitahukan ulah Giok itu 

kepada remaja lainnya yang 

berdatangan ke mushala untuk solat 
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subuh, para remaja yang merasa 

dihina itu akhirnya beramai-ramai 

melempari rumah Giok. Kejadian ini 

cepat menyebar ke seantero Kota 

Rengasdengklok. Sekitar pukul 06.00 

puluhan remaja mulai berkumpul dan 

kembali menyerbu rumah Giok 

dengan melemparkan batu serta 

benda- benda keras lainnya. 

Kerusuhan di Kampung 

Warudoyong itu terus merembet ke 

pertokoan di sebelah kanan pasar 

Rengasdengklok, dengan sasaran 

pertama Toko “Kawi Agung” milik 

Giok. Toko berlantai tiga yang penuh 

dengan barang-barang kelontong dan 

pakaian itu porak poranda diamuk 

massa. Bahkan barang-barang 

dagangan itu dikeluarkan ke tengah 

jalan lalu dibakar. 

Sekitar pukul 06.30 bupati 

Karawang, Drs,H.Dadang S.Muchtar 

bersama Kapolres Letkol.Pol.Drs. 

Harry Montalulu dan Dandim Letkol 

Anhar terlihat berada dilokasi 

kejadian untuk menenangkan massa. 

Mereka diminta bubar. Permintaan 

Muspida itu dipatuhi dan para 

perusuh langsung meninggalkan 

lokasi kejadian. 

Namun sekitar pukul 08.15 

kerusuhan merebak lagi. Sasarannya 

toko-toko milik warga keturunan di 

sepanjang jalan raya 

Rengasdengklok. Mereka juga 

merusak beberapa tempat 

peribadatan di kampung Bedeng, 

kampung Bojong Tugu, Dusun 

Kalijaya, dan Cikangkung. 

Sekitar pukul 09.30 

kerusuhan mereda. Ini berkat kerja 

keras aparat keamanan dari Polres, 

Kodim dan bantuan dari Yon 305 

Teluk Jambe serta Yon 309 Sadang 

Purwakarta. Para perusuh sempat 

bubar berpencaran, tapi tidak lama 

kemudian masa sudah berkumpul 

lagi di depan Gereja GPDI. 

Menuju Mapolsek 

Mereka berkumpul kembali 

karena ada informasi bahwa aparat 

keamanan menciduk dua orang 

tersangka perusuh dan membawanya 

ke Mapolsek. Masa pun langsung 

beramai-ramai menuju ke Mapolsek. 

Sesampainya disana, ternyata dua 

orang teman mereka yang di isukan 

ditangkap itu sudah dilepas karena 

hanya dimintai keterangan saja. 

Aksi pembakaran terus 

merembet ke tempat lain, sasarannya 

mobil dan sepeda motor yang 

diketahui milik WNI keturunan. Tapi 

ada juga mobil yang hanya di 

jungkirbalikan dan dilempar dengan 

benda-benda keras. 

Sekitar pukul 12.00 aksi 

kerusuhan mereda begitu massa 

mendengar azan lohor. Sekalipun 

demikian, aparat keamanan tetap 

disiagakan untuk menjaga lokasi 

yang dinilai rawan kerusuhan. 

Bahkan jalan-jalan yang menuju ke 

Rengasdengklok, seperti dari arah 
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Tanjungpura, Pedes dan Rawamerta 

serta dari Batujaya semuanya ditutup 

untuk lalu lintas kendaraan umum. 

Kapolda Jabar,Mayjen 

Pol.Drs. Nana Permana yang tiba 

sekitar pukul 14.30 langsung 

menginspeksi sepanjang jalan raya 

Rengasdengklok. Selanjutnya, 

Kapolda yang didampingi Kapolwil 

Purwakarta,Kol.Pol.Drs.Rachmat 

Tirtapradja ; Danrem Sunan Gunung 

Djati,Kol.Inf.Oding Mulyadi; dan 

Bupati Dadang S Muchtar langsung 

mengadakan dialog dengan beberapa 

alim ulama dan tokoh masyarakat 

Rengasdengklok. 

Dalam pertemuan yang 

berlangsung di kantor Kecamatan 

Rengasdengklok itu, Bupati Dadang 

mengharapkan para alim ulama dan 

tokoh masyarakat mampu 

memberikan informasi yang sejelas-

jelasnya kepada seluruh warga 

seputar peristiwa kerusuhan 

ini.”kami juga minta agar masyarakat 

tidak terpancing ajakan atau isu yang 

bisa menimbulkan bencana lebih 

besar lagi,” katanya. 

Masyarakat Rengasdenglok 

juga diminta waspada terhadap 

pihak-pihak tertentu yang diduga 

telah turut memperkeruh suasana. 

“apabila dilihat dari situasi yang 

ditimbulkan, modusnya hampir sama 

dengan peristiwa yang terjadi di 

Tasikmalaya tempo hari. Gerakannya 

sporadis dan dibarengi dengan 

tindakan yang mengarah pada 

perusakan. Ini harus diwaspadai,” 

kata Dadang. 

Hingga kemarin petang, 

situasi Kota Rengasdengklok terlihat 

masih tegang. Puluhan petugas masih 

tetap disiagakan di beberapa titik 

rawan seperti jalan jalan masuk ke 

permukiman, pusat pertokoan dan 

pasar Rengasdengklok. 

Namun, Bupati Dadang 

menegaskan, aparat keamanan tidak 

akan menggunakan pendekatan 

kekuasaan dalam penanganan dan 

pemeriksaan tersangka pelaku 

kerusuhan Rengasdengklok. 

Hal yang sama juga 

disampaikan Kapolda Jabar,Mayjen 

Pol.Drs.Nana Permana. Menurutnya, 

para petugas yang diterjunkan dalam 

pengamanan kasus kerusuhan 

Rengasdengklok tetap akan 

berpegang teguh pada prinsip 

pengayoman masyarakat. Untuk itu, 

Kapolda minta agar para petugas di 

lapangan tampil penuh simpatik 

namun tegas dalam bertindak.

   

Judul: Rengasdengklok, Dulu dan Kini . . . 

BARU sekitar satu bulan, 

peristiwa kerusuhan di Kota 

Tasikmalaya berlalu, warga Jabar 

kembali terhenyak dengan berita 

terjadinya peristiwa serupa di 
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Rengasdengklok, sebuah kota 

Kecamatan di Kab.Karawang. 

Orang pun kemudian 

bertanya-tanya, apa yang sebenarnya 

terjadi di kota berluas 130,04 km 

persegi, dengan penduduk sekitar 

170 ribu jiwa yang tersebar di 29 

desa itu. Padahal hampir tidak 

pernah terdengar adanya konflik 

serius masalah apa pun selama ini di 

kota tersebut. 

Setiap orang yang pernah 

duduk dibangku sekolah, akan 

mengenal nama Rengasdengklok. 

Nama kota yang amat kentara berbau 

khas Sunda itu, meski dalam peta 

wilayah Jabar tidak berbeda 

sebagaimana kecamatan lainnya, 

menempati posisi penting dalam 

sejarah bangsa Indonesia. 

Setiap kali nama kota ini 

disebut, rangkaiannya selalu saja 

kepada peristiwa „penculikan‟ dua 

tokoh pergerakan bangsa Indonesia 

Soekarno Hatta menjelang 

kemerdekaan RI. Para pemuda 

melakukan tindakan itu, karena 

menganggap kedua pemimpin agak 

lambat mengantisipasi kekalahan 

Jepang dari sekutu pada Perang 

Dunia II sekitar tahun 1945. 

Kekalahan Jepang merupakan 

kesempatan untuk memproklamirkan 

kemerdekaan Indonesia setelah 

ratusan tahun dijajah. 

Semula, kedua tokoh tersebut 

tidak mau mengikuti kemauan para 

pemuda. Kelompok yang darah 

juangnya tengah bergelora itu 

kemudian menjelaskan, langkah 

tersebut merupakan keputusan 

bersama para pemuda karena 

keadaan di Jakarta sudah memuncak 

dan dalam keadaan bahaya. 

Karenanya para pemuda merasa 

perlu mengamankan Bung Karno dan 

Bung Hatta. 

Sebenarnya tidak hanya Bung 

Karno dan Bung Hatta saja yang 

datang di Rengasdengklok ketika itu. 

Tapi juga turut serta Ibu Fatmawati, 

istri Bung Karno, dan Guntur 

Soekarno yang masih bayi berusia 

sembilan bulan. Mereka dikawal oleh 

Sukarni, Yusuf Kunto, serta 

beberapa anggota peta (Pembela 

Tanah Air) dari Daedan Jakarta, 

yang dipimpin Shodanco Singgih. 

Berdasarkan berbagai catatan, 

rombongan itu berangkat dari Jakarta 

pada 16 Agustus 1945 sekitar pukul 

04.00 pagi dan sampai di 

Rengasdengklok sekitar pukul 07.00 

pagi. Kedatangan mereka berikut 

nama-namanya, sangat di rahasiakan. 

Karena itu pada mulanya hanya 

segelintir orang saja yag tahu. 

Rombongan diistirahatkan di 

rumah seorang tuan tanah keturunan 

Tionghoa bernama Djiauw Kie 

Siong. Pada awalnya pemilik rumah 

bersikeras tidak mau mengosongkan 

rumahnya untuk dijadikan tempat 

istirahat para tamu, sehingga nyaris 

terjadi insiden kekerasan dari para 

anggota Peta. Namun akhirnya 
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Djiauw Kie Siong mau melakukan 

pengosongan. 

Segera setelah itu, Bung 

Karno dan Bung Hatta diberi tahu 

tentang tujuan pengamanan mereka 

di Rengasdengklok. Para pemuda, 

diantaranya Chaerul Shaleh, kembali 

meminta agar segera dilakukan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia 

atas nama rakyat Indonesia, karena 

keadaan sudah semakin memuncak. 

Pada pukul 07.30, 

dilakukanlah upacara pengibaran 

bendera merah putih oleh prajurit 

Peta, Idris dan Suminta, setelah 

bendera Jepang diturunkan. 

Shodanco Umar Baksan yang 

memimpin upacara tersebut dan 

selesai sekitar pukul 08.00. lalu 

dinyatakan, mulai saat itu Indonesia 

telah merdeka dari penjajahan 

Jepang. Dengan demikian, 

Rengasdengklok boleh dibilang 

merupakan daerah di Indonesia yang 

sehari lebih dahulu merdeka 

dibanding lainnya. 

Walaupun tampak gerakan 

pemuda begitu mendesak Bung 

Karno Bung Hatta untuk menyatakan 

kemerdekaan, tapi bukan berarti para 

pemuda memegang peranan secara 

mutlak. Seperti ditulis Deliar Noer 

dalam “Muhammad Hatta Biografi 

Politik”, tanpa Soekarno Hatta, para 

pemuda tidak dapat berbuat banyak 

untuk proklamasi. 

Hatta sendiri telah 

mengutarakan sebelumnya, agar para 

pemuda mencari pemimpin lain saja 

yang bersedia untuk 

memproklamasikan kemerdekaan 

tanpa Panitia Persiapan 

Kemerdekaan, kalau mereka 

sanggup. 

PILIHAN para pemuda 

untuk melarikan tokoh sentral 

pergerakan bangsa ke 

Rengasdengklok, bukanlah tanpa 

didasari perhitunga geografis. Letak 

kota berjarak sekitar 17 km dari Kota 

Karawang itu, amatlah strategis. 

Aliran Sungai Citarum merupakan 

penghambat terpenting lajunya 

serbuan musuh dari arah Jakarta. 

Disamping itu, letaknya yang 

dekat dengan pantai Laut Jawa 

sangat menggantungkan dalam 

menghadapi musuh dari arah Laut 

Jawa. Kalaupun terjadi kemungkinan 

paling buruk diisolasi musuh, rakyat 

tidak akan pernah kekurangan 

makan. Sebab padi di daerah itu 

melimpah, sehingga rakyat akan 

tetap hidup tenang.  

Bung Karno dalam 

otobiografinya yang dituturkan 

kepada Cindy Adams, menuturkan 

kisah kepergiannya ke 

Rengasdengklok pada bab yang 

diberi judul “DICULIK”. “Setelah 

hari mendekati jam sembilan pagi, 

rombongan aneh ini memasuki kota 

yang terpencil Rengasdengklok dan 

kami diturunkan tepat di tengah 

persawahan,” tuturnya. 
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Status sebagai salah satu daerah 

lumbung padi di Karawang, hingga 

kini tetap disandang 

Rengasdengklok. Dari kota ini pula 

pasokan hasil bumi mengalir ke 

berbagai kota lain. Selain sebagai 

kota yang menghasilkan aneka 

produk pertanian seperti padi, kacang 

kedelai, ubi kayu, kacang tanah dan 

sayur mayur, Rengasdengklok 

berfungsi pula sebagai pasar 

penampungan produksi ikan tambak 

dari pesisir utara seperti bandeng, 

udang dan mujair. 

Rengasdengklok kini sedang 

berkembang menjadi pusat 

perdagangan di wilayah Karawang 

bagian utara. Warga masyarakatnya 

yang mayoritas pemeluk agama 

Islam, dikenal sebagai masyarakat 

yang taat beragama. Kerukunan 

antarumat beragama pun di kota 

kecil ini berjalan cukup harmonis 

sejak dulu. Hubungan 

kemasyarakatan antar warga asli 

setempat dengan warga keturunan 

(Cina) pendatang sejak sebelum 

kemerdekaan pun sudah terjalin 

akrab. 

Hal itu dapat dibuktikan 

dengan dijadikannya rumah 

almarhum Djiauw Kie Siong sebagai 

tempat perundingan para pejuang 

kemerdekaan, sekaligus tempat 

kebulatan tekad untuk menyatakan 

proklamasi kemerdekaan. 

Rumah milik Djiauw Kie 

Siong terletak di bibir tanggul 

bantaran Sungai Citarum yang kini 

berdiri “Tugu Proklamasi 

Rengasdengklok”, disitulah kedua 

proklamator bersama para pemuda 

pejuang menyatakan kebulatan 

tekadnya. Di tempat itu kini telah 

dibangun monumen perjuangan 

Rengasdengklok senilai Rp.10 miliar 

lebih. 

Pembangunan monumen 

direncanakan berlokasi di tapak 

(situs) yang selama ini dijadikan 

lapangan. Desain untuk monumen, 

dikerjakan Lembaga Pengabdian 

pada Masyarakat-ITB. Untuk isi 

monumen, melibatkan pematung 

terkenal dari ITB seperti 

Drs.G.Sidharta Soegijo dan Drs. 

Sunarjo. 

Setelah sekitar 52 tahun 

menyandang sebutan kota 

perjuangan, Rengasdengklok 

kembali menarik perhatian orang. 

Namun kali ini bukan karena adanya 

gerakan patriotik sekumpulan 

pemuda, namun oleh ulah oknum 

yang tidak bisa menhan diri sehingga 

terjadilah perusakan dan pembakaran 

di berbagai tempat. 

Tak kurang Bupati 

Karawang, Dadang S,Muchtar, 

meminta aparat keamanan untuk 

segera menangani kerusuhan agar 

tidak meluas dan berdampak buruk. 

Ia bersama aparat terkait melakukan 

pula pertemuan dengan para pemuka 

masyarakat demi mencegah isu-isu 
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yang disebarkan untuk memancing 

kerusuhan massa kembali. 

Ketua MUI Karawang,KH. 

Tadjudin Nor yang ditemui siang 

kemarin di Rengasdengklok, 

menyatakan belum bisa berkomentar 

tentang kerusuhan massa di pagi itu. 

Dengan nada sedih ia berulang – 

ulang hanya mengucapkan kalimat 

istighfar,”terus terang saja kami 

masih bingung mengapa kerusuhan 

masal inisampai bisa terjadi, mudah 

– mudahan saja cepat selesai dan 

tidak sampai meluas,” tuturnya 

singkat. 

Beberapa orang tokoh 

masyarakat Rengasdengklok yang 

dihubungi “PR” kemarin, juga 

menyatakan keheranannya dan 

keprihatinan yang mendalam. 

Berbagai upaya untuk mencegah dan 

mendinginkan para perusuh yang 

sebagian besar dari kalangan remaja 

itu sudah dilakukan oleh mereka. 

“Tapi karena massa begitu 

banyak dan sudah dirasuki emosi 

yang berat, kami sulit mencegahnya 

dan peristiwa ini memang 

spontanitas dan saya kira tidak ada 

yang mengendalikan,” ungkap 

Sobana M.Nor, sekretaris MUI 

Rengasdengklok.

   

Judul: Menko Polkam: “Jangan Terpancing Isu” 

KSAD Sesalkan Kasus Rengasdengklok 

JAKARTA, (PR),- 

Kepala Staf TNI Angkatan 

Darat (KSAD), Jenderal TNI R. 

Hartono menegaskan, peristiwa 

Rengasdengklok sangat disesalkan, 

apalagi terjadi pada bulan suci 

Ramadhan. Namun, yang lebih patut 

disesalkan adalah penyebab peristiwa 

itu. 

Menjawab pertanyaan pers 

pada kesempatan buka puasa di 

Jakarta kemarin, Hartono 

mengatakan sampai saat ini 

penyebab peristiwa Rengasdengklok 

masih diteliti aparat. 

Ditanya mengapa peristiwa 

kekerasan akhir-akhir ini merembet, 

padahal semua bertekad untuk 

mengakhirinya, KSAD mengatakan, 

semua peristiwa itutidak ada 

kaitannya. Masing-masing dengan 

sebab yang berbeda. “Makanya saya 

minta pada kalian untuk tidak hanya 

meliput di sini kasus di sana kasus, 

tapi lihat apa sebabnya. Tapi jangan 

dilihat penyebabnya itu sama,” kata 

nya. 

Ketika didesak, apakah 

peristiw ini merupakan bagian dari 

sebuah skenario besar, KSAD 

mengatakan tidak melihat ke arah 
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itu. Namun, katanya, jika dilihat dari 

obyek-obyek yang dijadikan sasaran 

perusakan, patut diduga ada pihak 

ketiga dibalik peristiwa ini.” patut 

diduga, kan belum pernah ada 

sebelumnya kebrutalan seperti ini,” 

katanya. 

Hartono membantah 

anggapan bahwa aparat kurang 

antisipatif terhadap gejala kerusuhan 

ini. Menurutnya, kalau yang 

dimaksud aparat itu ABRI, maka 

unsur AD ada 200.000 dan polisi 

180.000 di seluruh Indonesia dan 

jumlah ini tidak cukup. “Apakah 

ABRI harus selalu ada di tiap pojok? 

Kalau tidak dibantu seluruh rakyat, 

jumlah aparat itu tidak akan cukup, 

bahkan untuk satu provinsi pun,” 

katanya. 

Intelijen ABRI pun tidak 

akan efektif kalau tidak dibantu 

masyarakat. “Kalian juga agen-agen 

intel, warganegara wajib melaporkan 

kalau ada hal-hal yang 

mencurigakan. Kalau berbicara 

tentang personel, intel yang ada tidak 

cukup untuk meng-cover seluruh 

Indonesia. Maka kalau ada apa-apa, 

dan ada petunjuk di bidang 

keamanan ya laporkan,”kata KSAD. 

 

Jangan Terpancing Isu 

Sementara itu, Menko 

Polkam Soesilo Soedarman meminta 

masyarakat agar tidak terpancing 

oleh isu-isu yang tidak 

bertanggungjawab dan yang bisa 

menyesatkan. “Masyarakat jangan 

terpancing isu- isu yang bisa 

mengganggu retaknya persatuan dan 

kesatuan bangsa,” kata Menko 

Polkam usai memimpin rapat 

koordinasi bidang polkam di Jakarta 

kemarin (30/1).  

Dalam rakor itu, kerusuhan di 

Rengasdengklok baru dilaporkan 

sekilas oleh Kasum ABRI,Letjen 

TNI Tarub, mewakili Pangab 

Jenderal TNI Feisal Tanjung yang 

masih berdinas di daerah.”Kasum 

ABRI baru memberitahukan bahwa 

ada peristiwa di Rengasdengklok, itu 

saja. Sehingga belum ada laporan 

incinya,” kata Menko Polkam. 

Menurut Menko Polkamm, 

kewaspadaan masyarakat itu penting 

agar kasus seperti Situbondo, 

Tasikmlaya, dan Rengasdengklok 

tidak terjadi lagi. “Kita harus 

mengembangkan sistem deteksi awal 

gejala yang dapat mengganggu 

stabilitas nasional dan mencegah 

terjadinya pendadakan,”katanya. 

Menjawab pertanyaan wartawan, 

Menko Polkam menyatakan, 

pemerintah tidak menghawatirkan 

situasi dan kondisi sosial politik dan 

keamanan menjelang Pemilu 29 Mei 

1997, meskipun diwarnai berbagai 

kerusuha akhir-akhir ini. 

“Pemerintah nggak khawatir, 

tetapi bahwa kita perlu 

meningkatkan kewaspadaan, itu iya,” 

kata Soesilo. 
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Meskipun belakangan ini 

telah terjadi peristiwa-peristiwa yang 

tidak diinginkan, kata Soesilo, rakor 

Polkam berpendapat bahwa stabilitas 

politik dan keamanan terkendali. 

Khusus  menjelang 

penyelenggaraan Pemilu 1997 yang 

akan berlanjut dengan Sidang Umum 

MPR 1998, pemerintah 

mengharapkan dapat berjalan dengan 

lancar dan aman, tidak terjadi 

peristiwa yang tidak diinginkan. 

“Tetapi kalau di masyarakat 

ada oknum-oknum yang tidak 

menginginkan pemilu berjalan 

lancar, ya tidak tertutup 

kemungkinan ada lagi peristiwa,” 

katanya. 

Untuk itulah, kata Menko 

Polkam, seluruh warga masyarakat 

wajib bahu-membahu untuk 

menciptakan dan menjaga suasana 

yang kondusif dan menyukseskan 

Pemilu 1997 sebagai wujud 

partisipasi kepada bangsa dan 

negara. 

Posko Kewaspadaan 

Dalam Rakor Polkam yang 

juga dihadiri Mendagri,Dirjenpol 

Deplu mewakili Menlu, 

Menhankam,Menkeh,Menpen,Kasu

m ABRI mewakili Pangab,Jaksa 

Agung,Kepala Bakin itu juga 

membicarakan soal posko 

kewaspadaan. 

Soesilo mengatakan, posko 

kewaspadaan berguna untuk 

mendeteksi secara lebih dini gejala 

atau kejadian yang dapat 

mengganggu stabilitas nasional dan 

dapat mencegah terjadinya 

pendadakan. 

Selain itu, katanya, Posko 

Kewaspadaan bukanlah untuk 

menakut-nakuti atau mencurigai 

rakyat ataupun menandakan situasi 

tidak aman. “Justru tempat bertanya 

terhadap isu-isu yang kemungkinan 

menyesatkan,”katanya. 

Adanya Posko Kewaspadaan 

itu, lanjut Soesilo, bukan berati 

dibentuknya wadah atau lembaga 

baru, tetapi dimaksudkan untuk lebih 

mempertajam dan meningkatkan 

fungsi yang telah ada di Kodim-

Kodim. 

Dikatakan pula, Posko 

Kewaspadaan akan melibatkan 

berbagai pihak, baik ABRI, tokoh 

masyarakat maupun tokoh agama 

dan lainnya serta bertujuan 

menampung aspirasi masyarakat, 

juga untuk menyampaikan 

arahan/kebijakan pemerintah kepada 

masyarakat. 

 

Ketika ditanyakan apakah 

Posko Kewaspadaan itu sekarang 

sudah berjalan, Soesilo 

mengatakan,”Realitasnya 

belum,tetapi akan dilakukan segera.”
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2. 1 Februaru 1997 

Judul: Pangab Menduga Ada yang Mengipasi 

 Pangdam: “Masih Diperiksa, 11 Perusuh 

Rengasdengklok” 

BANDUNG, (PR).- 

 Pangdam III / Siliwangi,  

Mayjen TNI Tayo Tarmadi 

menguungkapkan, aparat keamanan 

kini masih memeriksa 11 dari 126 

tersangka perusuh Rengasdengklok. 

“Yang 115 orang lagi sudah dilepas. 

Tapi sewaktu-waktu di antara 

mereka mungkin masih ada yang 

dibutuhkan untuk dimintai 

keterangan lagi,” ujar Pangdam di 

Karawang Jumat kemarin. 

Menurut Pangdam,  

pemeriksaan lebih lanjut terhadap 11 

tersangka yang diduga kuat 

melakukan tindakan kerusuhan itu, 

diserahkan kepada Polres Karawang. 

Diantaranya ada tiga orang 

penganggur yang dulu pernah 

bekerja di suatu perusahaan lalu 

keluar. 

 Sedangkan tersangka utama 

pemicu kerusuhan Kamis kelabu di 

Rengasdengklok, Kho Cong Wa alias 

Giok, menurut Pangdam, sekarang 

sudah diamankan. Wanita tersangka 

pemicu kerusuhan itu sudah 

disembunyikan. “Jangan khawatir. Ia 

sudah kami amankan, tapi jangan 

tanya dimana tempatnya,” tegasnya. 

 Sementara itu Panglima 

ABRI, Jenderal TNI Feisal Tanjung 

menegaskan, peristiwa kekerasan 

berupa tindak perusakan dan 

pembakaran bukanlah satu bentuk 

budaya bangsa Indonesia. 

“Pembakaran adalah cara-cara yang 

biasa digunakan oleh PKI. Karena 

itu, kita akan menindak dengan tegas 

sesuai dengan hukum dan ketentuan 

yang berlaku,” tandas Pangab ketika 

menjawab pertanyaan wartawan 

seputar peristiwa kerusuhan di 

Rengasdengklok. 

 Menurut Pangab, peristiwa 

Rengasdengklok tidak mungkin akan 

terjadi bila tak ada yang 

mengipasinya. “Bayangkan saja, 

dalam waktu singkat bisa terkumpul 

massa sekian banyak. Menurut anda 

(wartawan, red), ada nggak yang 

menggerakkan,” ujar Feisal seusai 

upacara penutupan Kursus Reguler 

ke-23 Sesko ABRI TA 1996/1997 di 

Sesko ABRI, Jumat (31/1) siang. 

 

Antipemerintah 

Pangab menilai, antara satu 

peristiwa kerusuhan dengan 

kerusuhan lainnya memang terdapat 

benang merahnya, yaitu tindaknan 

yang menjurus pada antipemerintah. 

“Kelompok ini adalah mereka yang 

antipembangunan, dan kita akan 
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terus mencari keberadaan mereka,” 

tandasnya. 

 “Kita harus menegakan 

hukum. Kalau ada sekelompok orang 

atau organisasi dikecewakan 

seseorang, huku harus tetap 

ditegakkan, dan tidak lantas berbuat 

main hakim sendiri dan berbuat 

anarki atau kerusuhan. Kita akan 

menindak mereka secara tegas. Bila 

perlu akan dikenakan pasal subversi, 

karena yang demikian itu jelas 

menghalangi terciptanya stabilitas 

nasional yang mantap,” tegas 

Pangab. 

 Ketika ditanya bagaimana 

antisipasi aparat keamanan, Pangab 

kembali lagi menegaskan pentingnya 

Posko Kewaspadaan nasional. 

“Posko akan segera kita hidupkan. 

Itu bukan barang baru bagi ABRI. 

Setiap hari di Kodim ada perwira 

piket yang terus – menerus 

melaporkan perkembangan 

masyarakat kepada komandannya. 

Kemudian Dandim berbicara dengan 

Bupati/walikota dan dirapatkan 

dengan Muspida. Bila perlu 

diikutsertakan unsur-unsur terkait. 

Misalnya,soslusi keagamaan, 

agraria,tenaga kerja, pendidikan,dan 

organisasi kepemudaan. 

“Apakah Posko menjamin situasi 

keamanan?” tanya wartawan. 

“Tidak ada yang bisa 

menjamin seratus persen. Apakah 

ada polisi lantas berarti tidak ada 

maling? Ini hanya satu tindakan yang 

sifatnya preventif,” jawab Pangab. 

 Menurut Feisal, 

sesungguhnya tidak ada budaya 

kekerasan di tengah masyarakat kita. 

“Itu oknum yang melakukan, karena 

budaya masyarakat kita adalah aman 

dan tentram. Karena ada yang 

megipas-ngipasi ini maka terjadi 

kerusuhan. Ini yang perlu ditindak 

keras,”tambahnya. 

 Panglima pun menekankan 

pentingnya pemberitaan media massa 

yang mengedepankan stabilitas 

nasional dan pembangunan bangsa. 

“Peranan media massa sangat 

penting. Berita kalian harus dibuat 

sedemikian rupa agar menyejukan. 

Jangan sampai memuat berita yang 

memasukan opini, sehingga bisa di 

interpretasikan pembaca bahwa 

mereka bisa berbuat apa saja,” ujar 

Feisal. 

Masih Siaga 

 Meskipun Rengasdengklok 

sudah tenang, namun aparat 

keamanan dari Yon 305 Kostrad 

Telukjambe dan Yon 9 Armed 

Sadang Purwakarta serta Brimob dari 

Polda Jabar masih tampak berjaga-

jaga di kota kecil itu. Kios-kios di 

pasar serta toko-toko di pusat Kota 

Rengasdengklok pun masih banyak 

yang tutup. 

 Berdasarkan hasil invetarisasi 

terakhir, menurut Bupati Karawang, 

Drs.H. Dadang S. Muchtar, rumah 
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yang rusak akibat kerusuhan itu 76 

buah (2 di antaranya dibakar), pabrik 

yang rusak 3 buah (2 di antaranya 

dibakar),toko yang rusak 72 buah (1 

di antaranya dibakar), sekolah (SD 

swasta) yang rusak 1 buah, gedung 

bioskop 1 buah, dan kantor bank 2 

buah. 

 Sedangkan kendaraan roda 

empat yang rusak 19 buah, 8 di 

antaranya dibakar habis serta 4 

sepeda motor juga dibakar habis. 

Jumat pagi kemarin, puing-puing 

akibat kerusuhan itu dibersihkan 

secara gotong royong oleh satuan 

ABRI,anggota Korpri,para pemuda 

dari KNPI,FKPPI, Pemuda Panca 

Marga,AMS, dan ratusan warga 

masyarakat lainnya. 

 Pangdam Siliwangi 

mengatakan, dari pengalaman 

terjadinya peristiwa kerusuhan baik 

yang di Tasikmalaya maupun di 

Rengasdengklok ini, masyarakat 

dapat mengambil pelajaran sehingga 

tidak mudah dihasut oleh isu-isu 

yang akan merusak kerukunan 

antarumat beragama. Sebab kerugian 

akibat kerusuhan – kerusuhan itu 

terlalu mahal, sehingga tidak perlu 

terulang kembali. 

Serahkan Bantuan 

 Sementara itu, Gubernur 

HR.Nuriana seusai shalat Jumat 

kemarin meninjau Rengasdengklok. 

Ia menyatakan rasa keprihatinannya 

yang mendalam. 

 Gubernur yang disertai Ketua 

DPRD Jabar, H.Agus Muhyidin, 

menyerahkan bantuan uang tunai 

Rp.75 juta kepada Bupati Karawang, 

Drs.H.Dadang S. Muchtar. Bantuan 

itu dimaksudkan untuk menambah 

biaya rehabilitasi sosial-ekonomi 

yang tengah diupayakan secara 

gotong-royong. 

 Kepada parat dan para tokoh 

masyarakat, Gubernur menekankan 

perlunya segera mengembalikan citra 

Rengasdengklok  yang dikenal 

sebagai kota kebulatan tekad 

menjelang diproklamirkannya 

kemerdekaan RI 51 tahun lalu. 

“Masyarakat Rengasdengklok sendiri 

juga harus mempunyai tekad 

demikian , sehingga Rengasdengklok 

yang tercatat dalam sejarah 

perjuangan bangsa ini tetap harum, 

tidak rusak namanya,” tegas 

Gubernur. 

 Dalam peninjauan itu, 

Gubernur juga disertai Pangdam dan 

didampingi Danrem 063/Sunan 

Gunung Djati Cirebon, 

Kol.Inf.Oding Mulyadi, SH dan 

Kapolwil Purwakarta,Kol. Pol.Drs. 

Rahmat Tirtapradja. 

Ada Penggerak 

 Secara terpisah kemarin, 

Wakil Ketua DPR/MPR,Soerjadi, 

merasa yakin bahwa kerusuhan 

beruntun yang terjadi diberbagai 

daerah akhir-akhir ini ada 

penggeraknya. Sebab sasarannya 

sama, yaitu pembakaran pusat-pusat 



 

49 
 

perekonomian (toko-toko), tempat – 

tempat ibadah, menyebarkan isu 

rasialis,dan perampokan. 

 Atas pertanyaan wartawan di 

DPR ,Jumat, Soerjadi mengatakan, 

“saya yakin ada penggeraknya. 

Kalau modus operandinya sama, 

kemungkinan otaknya juga sama. Ini 

yang perlu dicari, tetapi jangan asal 

tangkap dan cari kambing hitam.” 

 Munurut dia, Posko 

Kewaspadaan yang dibentuk 

ditingkat Kodim harus segera 

berfungsi, guna memantau, mencari 

masukan dan menepis segala isu 

SARA. 

 Menanggapi masalah yang 

sama, Ketua FKP DPR, Moestahid 

Astari mengatakan, kerusuhan 

beruntun itu tampaknya dilakukan 

dengan sistematika tertentu yang 

tujuannya mengguncang stabilitas 

nasional, bukan sekedar 

menggagalkan pemilu. Karena itu 

pihak berwajib perlu menelusuri 

siapa perancang, penyulut serta 

pelaksana di lapangan. 

 “Saya yakin , kasus-kasus 

tersebut bukan lagi kebetulan, 

melainkan sudah dirancang secara 

sistematis, sehingga bila ada kejadian 

yang kecil langsung menjadi 

besar,”ucapnya. 

 Hari Sabarno dari FABRI, 

ketika ditanya hal yang sama 

mengingatkan, perlu disadari setiap 

kerusuhan akan berbalik kembali 

merugikan masyarakat. Bila toko 

dibakar, barang-barang kebutuhan 

masyarakat akan sulit didapat. 

Kalaupun masih bisa diperoleh, 

harganya menjadi mahal. 

 Sedangkan ketua FPP, 

Hamzah Haz berpendapat, 

tampaknya telah terjadi adu domba 

antara umat Islam dengan ABRI, 

karena sasaran amukan adalah 

pertokoan dan tempat peribadatan. 

 “Mereka ingin menciptakan 

situasi seolah-olah kerusuhan-

kerusuhan itu yang melakukannya 

umat Islam. Yang perlu dicari 

sekarang adalah akar masalah dan 

dalangnya. Pemicunya tampaknya 

adalah masalah kesenjangan dan 

ketidakadilan serta arogansi pejabat 

daerah. Itulah yang terlihat 

sekarang,” ujar Hamzah Haz. 

 Dia berharap, “pemerintah 

jangan menganggap kejadian ini 

sebagai spontanitas, tetapi perlu di 

evaluasi secara serius. Pemerintah 

perlu melakukan evaluasi dengan 

mengambil langkah-langkah lebih 

kongkret, sebab bagaimanapun ini 

akan mengurangi kredibilitas aparat 

keamanan.”

B. Berita Dalam Media Massa Nasional Kompas dan Suara Karya 

 

1. Kompas, 1 Februari 1997 
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 Judul: Panglima ABRI 

  Pelaku Kerusuhan Itu Antipemerintah 

  Sebelas Tersangka Kerusuhan Rengasdengklok 

Karawang,Kompas 

 Panglima Abri Feisal 

Tanjung menegaskan, pelaku 

kerusuhan di Karawang adalah 

antipemerintah. Mereka akan 

ditindak sesuai hukum yang 

berlaku. Jika perlu dikenai pasal-

pasal subversi. Sementara 

Dr.Amien Rais menduga ada yang 

membuat skenario yang 

menjuruskan berbagai isu kecil 

menjadi kobaran sosial. 

 Situasi kota Kecamatan 

Rengasdengklok di Kabupate 

Karawang ,Jawa Barat, berangsur 

normal setelah dilanda kerusuhan 

Kamis (30/1) pagi hingga sore. Pihak 

keamanan telah memeriksa 126 

orang yang diduga sebagai pelaku 

kerusuhan. Namun setelah dilakukan 

pemeriksaan intensif, hanya 11 orang 

yang dijadikan tersangka dengan 

tuduhan melakukan perusakan dan 

pengambilan barang saat terjadi 

kerusuhan. 

 Di pusat kota, meskipun 

sebagian besar toko –toko masih 

tutup, pedagang kaki lima dan 

pedagang pasar tradisional sejak 

Jumat(31/1) pagi sudah mulai 

menggelar dagangannya. Begitupun 

tukang becak dan ojek mulai 

beroperasi melintasi tengah kota. 

 Rongsokan kendaraan yang 

terbakar dan berserakan di Jl Raya 

Rengasdengklok, Jumat pagi 

disingkirkan petugas Pemda 

Kabupaten Karawang. Sedangkan 

coretan-coretan pada dinding toko 

dan rumah sudah mulai dibersihkan. 

Mengenai jumlah kerugian materil 

akibat kerusuhan tersebut, menurut 

Bupati Karawang Dadang S 

Muchtar, masih dalam perhitungan. 

 Sementara itu Panglima 

ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung, 

usai penutupan kursus reguler XXIII 

Sesko ABRI, di Bandung,Jumat 

(31/1) menegaskan, peristiwa 

Karawang pasti ada oknum yang 

merencanakan dan menggerakannya. 

Peristiwa itu merupakan beban bagi 

bangsa menjelang Pemilu. “Kita 

akan cari penyebab kerusuhan. Tidak 

mustahil begitu terjadi langsung 

diketahui sekian ribuan massa, pasti 

ada yang menggerakan dan 

merencanakan,”tegas Pangab. 

 Dia menjelaskan, untuk 

perkembangan kasus kerusuhan di 

Karawang akan segera diusut. “Kita 

jangan hanya langsung tunjuk hidung 

begitu saja, tapi harus diusut. 

Memang identitasnya sudah 

diketahui,”jelasnya. 

Dikendurkan 
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 Penjagaan masuk kota 

Rengasdengklok mulai dikendurkan. 

Meski demikian aparat keamanan 

masih berjaga-jaga diberbagai sudut 

jalan, untuk mengantisipasi  berbagai 

kemungkinan. “Situasi kota sudah 

bisa dikuasai dan dikendalikan 

sepenuhnya pada Kamis siang pukul 

14.00,” kata Pangdam III Siliwangi, 

Mayjen TNI Tayo Tarmadi. 

Berbicara kepada pers dikantor 

kecamatan Rengasdengklok ,Jumat 

(31/1) pagi, Panglima Kodam III 

Siliwangi didampingi Bupati 

Karawang .Drs H Dadang 

S.Muchtar, Kapolres Karawang 

Letkol Pol Drs Harry 

Montalulu,Asisten Intel Kodam III 

Siliwangi Kol. (Inf) Pranghadi, 

Komandan Korem 063/Sunan 

Gunung Jati, Kol.(Inf) Oding 

Mulyadi dan Kapendam III Siliwangi 

Letkol Herman Ibrahim. 

 Mengenai identitas 11 

tersangka,Pangdam menolak 

memaparkan. “Bagi saya itu tidak 

penting, karena siapapun orangnya 

jika melakukan pelanggaran hukum 

akan ditindak tegas. Semua orang 

mempunyai kedudukan yang sama di 

depan hukum,” kata Panglima. 

 Selain 11 tersangka tersebut, 

lanjut Panglima, warga keturunan 

yang diduga menjadi pemicu 

kerusuhan, berikut keluarganya 

sudah diamankan. “Dia bisa 

dijadikan tersangka, setidaknya 

dengan tuduhan mengeluarkan kata-

kata kasar kepada orang lain,” kata 

Panglima. 

 Menurut Panglima, dia bisa 

memahami jika ada anggota 

masyarakat yang emosional 

mendengar kata-kata kasar tersebut. 

“Tetapi sudah cukup sampai disini 

saja. Kerusakan akibat kerusuhan-

kerusuhan tersebut, harganya sudah 

terlampau mahal ,”kata Panglima. 

 Mengenai kerusuhan tersebut, 

Pangdam III Siliwangi membuat tiga 

butir kesimpulan. Pertama, kejadian 

kerusuhan tersebut sangat disesalkan 

karena merusak hasil-hasil 

pembangunan yang sudah dicapai. 

Kedua, berikan kesempatan kepada 

aparat keamanan untuk melakukan 

penanganan yuridis baik untuk 

tersangka maupun pemicu kerusuhan 

itu sendiri. Sedangkan butir ketiga, 

masyarakat hendaknya tidak hanya 

reaktif dan responsif dalam 

menghadapi suatu permasalahan, 

tetapi juga menangkal isu-isu yang 

bisa memancing kerusuhan. 

 “Apabila ia mendengar suatu 

isu, silakan cek kebenarannya di 

Posko Kewaspadaan Nasional yang 

sudah dibentuk di setiap Kodim. 

Anggota masyarakat jangan langsung 

bertindak sendiri-sendiri menanggapi 

isu yang belum jelas kebenarannya,” 

kata Panglima. 

 Dalam kaitan kerusuhan 

tersebut, Pangdam menyebut ada dua 

kategori gerakan massa, yakni aksi 

spontanitas adalah gerakan massa 
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yang bersifat emosional menghadapi 

suatu isu. Sedangkan aksi tak 

spontanitas adalah aksi yang 

sebenarnya menurut kesadaran akal 

sehat tidak perlu dilakukan, tetapi 

nyatanya dilakukan pula,” kata 

Panglima seraya memberi contoh 

aksi yang dilakukan Kamis siang 

sekitar pukul 09.00 Wib, padahal 

aksi massa sudah bisa diredam pukul 

08.00 Wib. 

 Ditanya tentang adanya pihak 

ketiga dalam kerusuhan tersebut , 

menurut Tayo Tarmadi, tidak 

menutup kemungkinan aksi tersebut 

dimanfaatkan pihak ketiga. “Tetapi 

kita harus menjunjung tinggi asas 

praduga tak bersalah. Biarkan pihak 

keamanan menyelidiki kasus ini. 

Tetapi jika melihat modus 

operandinya hampir sama dengan 

kasus Tasikmalaya, yakni 

menyebarkan isu dan kabar bohong,” 

kata Panglima. 

Bantuan Rp.75 Juta 

 Gubernur Jawa Barat R 

Nuriana yang datang meninjau lokasi 

kerusuhan bersama Ketua DPRD 

Jawa Barat H Agus Muhyidin Jumat 

siang memberikan bantuan uang 

tunai Rp 75 juta yang terbungkus 

amplop cokelat kepada Bupati 

Karawang, H Dadang S Muchtar. 

“Uang itu penggunaannya terserah 

Bupati. Tetapi untuk biaya 

operasional pasukan serta 

memulihkan keamanan ini 

membutuhkan dana yang besar,” kata 

Nuriana. Untuk memulihkan 

keamanan di Rengasdengklok, 

diterjunkan 2 SSK (Satuan Setingkat 

Kompi) Batalyon 305 ,6 SST Brimob 

Polda Jabar, Batalyon Armed 9, 

Gegana dan 100 petugas Polres 

Karawang.  

 Menurut Nuriana, jika sudah 

terjadi kerusakan, semua pihak 

merasakan akibatnya, termasuk 

terganggunya aktivitas ekonomi dan 

kehidupan sosial masyarakat. “Untuk 

memulihkan kehidupan sosial yang 

terganggu ini, dibutuhkan waktu 

yang tidak sebentar,” katanya. 

Anti Pemerintah 

 Yang jelas, kata Feisal, para 

pelaku kerusuhan itu adalah 

antipemerintah yang modus operandi 

dan pola aksinya hampir sama 

dengan peristiwa-peristiwa 

sebelumnya. “Mereka yang 

melakukan pembakaran-pembakaran 

itu adalah PKI,” ujarnya. 

 Dia mengatakan, sebenarnya 

jika ada kelompok atau orang yang 

merasa dikecewakan oleh yang 

lainnya, harus diselesaikan lewat 

hukum. “Hukum harus ditegakan. 

Kita jangan seenaknya main hakim 

sendiri. Sebab dengan main hakim 

sendiri akan timbul anarki, yang 

akhirnya menyebabkan keributan dan 

kerusuhan,” kata Pangab. 

 Menurut Jenderal berbintang 

empat itu, para penyebab kerusuhan 

perlu dikenai pada pasal-pasal 
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subversi, karena menggagalkan 

program-program pembangunan 

yang telah disiapkan oleh pemerintah 

dan mengganggu stabilitas nasional. 

 “Aparat hukum akan 

menindak sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Orang yang melakukan 

unjuk rasa , ditindak sesuai hukum 

yang berlaku. Sampai sekarang ini 

tindakan yang diambil ABRI yakni 

dengan menghidupkan Pos 

Kewaspadaan,” jelasnya sambil 

mengimbau jajaran pers untuk 

membantu lewat pemberitaan yang 

menyejukan. 

 Hal senada juga dikemukakan 

Kepala Pusat Penerangan 

(Kapuspen) ABRI  Brigjen TNI 

Amir Syarifudin bahwa ABRI tidak 

akan pernah mentolelir tindakan-

tindakan perusakan yang dilakukan 

oleh massa akhir-akhir ini. Karena 

itu Mabes ABRI meminta seluruh 

pihak untuk lebih waspada 

menghadapi isu-isu yang berbau 

suku,agama,ras dan antargolongan 

(SARA) yang diembuskan pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab 

yang semata-mata bertujuan untuk 

menciptakan instabilitas. 

 Hal tersebut dikatakan 

Kapuspen menjawab wartawan usai 

acara “Buka Puasa Bersama Antara 

Pusat Penerangan ABRI dengan 

Pemimpin Redaksi/Wartawan Seksi 

Hankam ABRI” hari Jumat (31/1) di 

Jakarta. “Tindakan-tindakan 

kerusuhan yang kemudian disertai 

perusakan yang dilakukan massa 

akhir – akhir ini sudah menjurus 

pada perilakuyang tidak bermoral,” 

tandasnya. 

 “Mabes ABRI sangat 

menyesalkan terjadinya kerusuhan di 

Pontianak dan Karawang kemarin 

yang ternyata sudah menjurus pada 

perilaku amoral dan tidak 

berperikemanusiaan. Oleh karenana, 

aparat keamanan akan mengambil 

sikap tegas untuk menegakan aturan 

yang ada. Siapa yang bersalah pasti 

ditindak,” ucap Amir Syarifudin. 

Sangat Memprihatinkan 

 Perwakilan Umat Buddha 

Indonesia (Walubi) Pusat dalam 

seruan yang ditanda tangani Drs. 

Oka Diputhera menyatakan, 

peristiwa yang terjadi 

Rengasdengklok itu sangat 

memprihatinkan, karena peristiwa itu 

telah mengganggu ketertiban umum, 

ketentraman masyarakat, dan 

merusak kerukunan hidup umat 

beragama yang dapat membahayakan 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

 DPP Walubi menyerukan 

agar seluruh umat Buddha tidak 

terpancing oleh hasutan, isu-

isu,bujukan, dan ajakan yang 

dilakukan oleh oknum-oknum yang 

tidak bertanggung jawab, yang dapat 

merugikan kepentingan masyarakat, 

bangsa, dan negara. 

 Ketua Umum PP 

Muhammadiyah Amien Rais 
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menyatakan, berbagai kerusuhan 

baik di Jawa maupun Kalimantan 

diduga memang ada pembuat 

skenario yang dapat menjuruskan 

berbagai isu kecil menjadi kobaran 

sosial yang lantas meledak 

membakar toko dan merusak tempat 

ibadah. Ia menilai adalah tak masuk 

akal kalau hanya gara-gara peristiwa 

kecil lalu menyulutkan kerusuhan 

besar. 

 “Ada pemegang skenario 

yang punya itikad sangat jahat, 

mereka melakukan politik bumi 

hangus, sehingga sudah tidak lagi 

masanya kita menganggap enteng,” 

ujarnya, usai berbuka puasa di 

Kampus Universitas Muhammadiyah 

Malang,Jumat (31/1). 

 Sedangkan, Ketua Umum 

DPP Golkar Harmoko mengatakan, 

Golkar sangat prihatin atas terjadinya 

kerusuhan-kerusuhan. “Kita 

sampaikan penghargaan kepada 

aparat keamanan yang telah berhasil 

mengendalikan situasi keamanan 

sehingga tidak meluas,” kata 

Harmoko saat berbuka puasa 

bersama Keluarga Besar Golkar, 

Jumat (31/1) malam. 

 Menurut Harmoko dalam 

kaitan tersebut pihaknya telah 

menginstruksikan seluruh kader 

Golkar untuk meningkatkan 

kewaspadaan agar bisa mendeteksi 

setiap kejadian di wilayahnya 

masing-masing. “Untuk itu Golkar 

mendukung Pos Kewaspadaan. 

Diharapkan, masyarakat bisa 

meningkatkan kewaspadaannya,” 

ujar Harmoko. 

   

  Judul : “Fantasi Revolusi dan Rengasdengklok” 

Rengasdengklok dalam Kontroversi Lintasan Sejarah 

 

Apa yang terjadi di Rengasdengklok  

hari Kamis (30/1) lalu memang 

bukan revolusi. Yang terjadi dikota 

itu dua hari lalu itu hanyalah luapan 

emosi massa dalam wujud aksi 

kekerasan dan perusakan. Aksi 

kekerasan massa itu berlangsung 

singkat, dan situasi dikota itu sore 

harinya dilaporkan sudah kembali 

tenang dan normal seperti semula. 

 Adapun judul diatas, 

hanyalah kutipan dari salah satu sub 

judul yang terdapat dalam buku 

Sekitar Proklamasi (Jakarta:PT 

Tintamas Indonesia,1969), karya 

almarhum Mohammad Hatta, salah 

satu bapak pendiri dan Wakil 

Presiden pertama Republik 

Indonesia. Tetapi mengapa 

Rengasdengklok kota kecamatan di 

Kabupaten Karawang, Jawa Barat 
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itu, sampai dikait-kaitkan dengan 

revolusi oleh Bung Hatta? 

 Memang, mendengar nama 

kota Rengasdengklok disebut, 

ingatan orang akan segera menuju ke 

peristiwa bersejarah penting yang 

terjadi 52 tahun lalu di kota itu. 

Tepatnya, 16 Agustus 1945, satu hari 

menjelang Proklamasi Kemerdekaan 

RI. Sejak pagi itu, dua pemimpin 

utama rakyat Indonesia, Soekarno 

dan Hatta, diculik oleh sejumlah 

pemuda di bawah pimpinan Sukarni, 

dan disembunyikan di 

Rengasdengklok. 

 Alasan mengapa kedua 

pemimpin utama itu diculik ke 

Rengasdengklok, dan apayang terjadi 

selama mereka berada disana, hingga 

kini masih menimbulkan polemik di 

antara para saksi sejarah yang masih 

hidup maupun di antara para penulis 

buku sejarah mengenai peristiwa 

tersebut. Dengan kata lain, terhadap 

peristiwa bersejarah itu, telah muncul 

berbagai publikasi dengan versi yang 

berbeda-beda. 

 Salah satu di antara versi itu 

menyebutkan, Soekarno-Hatta 

diculik oleh kelompok pemuda yang 

menginginkan kedua pemimpin itu 

segera memproklamasikan 

Kemerdekaan RI 15 Agustus 1945, 

dan proklamasi itu harus dilakukan 

atas nama rakyat Indonesia, bukan 

atas nama Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 

Alasannya agar Kemerdekaan 

Indonesia itu tidak dinilai dunia luar 

sebagai buatan Jepang. Karena 

Soekarno-Hatta menolak tuntutan 

para pemuda itu, maka keduanya 

diculik ke Rengasdengklok. 

 Versi lain menyebutkan, 

karena Soekarno da Hatta menolak 

tuntutan para pemuda untuk 

memproklamasikan Kemerdekaan 

Indonesia pada malam hari 15 

Agustus, maka pada tanggal 16 

Agustus keduanya dibawa ke 

Rengasdengklok dan di sana dipaksa 

menandatangani Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia yang akan 

dibacakan di rumah Bung Karno, 

Jalan Pegangsaan 56 (sekarang Jalan 

Proklamasi) pada pagi hari 17 

Agustus 1945. Versi itu dapat 

dijumpai pada buku karangan 

Muhammad Dimyati, Sejarah 

Perjuangan Indonesia,yang merujuk 

pada buku karangan Adam Malik, 

Riwayat Proklamasi 17 Agustus 

1945. 

 Bahkan ada versi lain yang 

menyebutkan bahwa Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 

1945 terjadi de Rengasdengklok. 

Dalam versi itu antara lain 

disebutkan bahwa di 

Rengasdengklok, di bawah todongan 

pistol para pemuda, Soekarno dan 

Hatta dipaksa menandatangani 

naskah Proklamasi Kemerdekaan. 

Versi ini dapat dijumpai pula pada 

buku-buku tentang Sejarah 

Kemerdekaan Indonesia yang ditulis 

oleh orang asing, misalnya dalam 
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buku De Indonesische Quaestie 

(1952) karangan Dr. C. Smit. 

 SETELAH mengetahui 

sendiri banyaknya versi yang 

berbeda-beda mengenai peristiwa 

yang terjadi di masa lalu itu, maka 

Bung Hatta sebagai salah satu dari 

kedua tokoh utama dalam peristiwa 

itu merasa terusik hatinya dan 

merasa perlu meluruskan beberapa 

kesalahan fakta serta interpretasi 

dalam berbagai versi tersebut. 

Menurut Bung Hatta, berbagai versi 

mengenai peristiwa bersejarah itu 

belum mampu melepaskan diri dari 

dongeng dan realita, banyak 

mencampuradukan “Dichtung und 

Wahrheit” (Yang dibuat-buat dan 

yang benar). 

 Ketika diundang untuk 

melakukan penelitian di East-West 

Center,Honolulu, Hawaii, Bung 

Hatta memanfaatkan sebagian 

waktunya untuk menyusun uraian 

yang disertai detail mengenai 

peristiwa Rengasdengklok dan 

proklamasi Kemerdekaan. Uraian 

itulah yang kemudian muncul dalam 

bentuk buku dengan judul seperti 

dikemukakan diatas. 

 Buku yang telah mengalami 

beberapa kali cetak ulang itu, 

memang sengaja ditulis oleh Bung 

Hatta untuk menjernihkan 

kontroversi atau silang pendapat di 

antara sejumlah saksi sejarah 

maupun di antara para penulis buku 

sejarah Kemerdekaan Indonesia, 

khususnya yang menyangkut 

peristiwa di sekitar proklamasi 

kemerdekaan 17 Agustus 1945. 

Bahkan ketika berada di Honolulu 

dan sempat bertemu dengan 

Dr.C.Smit, penulis buku De 

Indonesische Quastie, Bung Hatta 

sempat menegurnya dan menunjukan 

berbagai kesalahan dalam buku 

tersebut. 

 Menurut Hatta, ketika 

penculikan itu terjadi tanggal 16 

Agustus pagi hari, Sukarni dan 

kawan-kawannya menjelaskan 

kepada Soekarno-Hatta bahwa 

karena kedua pemimpin itu menolak 

memproklamasikan kemerdekaan 

pada malam hari 15 Agustus, maka 

para pemuda telah memutuskan 

untuk bertindak sendiri. 

 Kepada kedua pemimpin itu, 

Sukarni dan kawan-kawannya 

menjelaskan bahwa para pemuda 

bersama massa rakyat sebesar 15.000 

orang dengan dibantu oleh bekas 

anggota PETA pada siang hari 

tanggal 16 Agustus itu akan 

melakukan penyerbuan ke kota untuk 

melucuti tentara Jepang. Untuk itu 

Bung Karno dan Bung Hatta akan 

diungsikan ke suatu tempat yang 

aman yaitu Rengasdengklok, untuk 

meneruskan pimpinan pemerintahan 

RI dari kota itu. 

 Hatta mencoba meyakinkan 

para pemuda bahwa rencana mereka 

adalah suatu fantasi belaka dan akan 

terbentur pada realita. Sebab 
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sekalipun Jepang sudah menyerah 

kepada Sekutu, kekuatan tentara dan 

persenjataannya di Pulau Jawa masih 

utuh. 

 Dalam buku itu,Bung Hatta 

menjelaskan secara detail apa yang 

terjadi selama mereka (Bung 

Hatta,Bung Karno, Ibu Fatmawati, 

dan Guntur Soekarnoputra yang baru 

berumur sembilan bulan) dalam 

perjalanan menuju Rengasdengklok 

dan apa yang mereka alami dan 

saksikan selama berada di sana. 

 Selama berada di 

Rengasdengklok sejak pagi hingga 

sore hari, ternyata tidak terlihat 

adanya tanda-tanda akan terjadinya 

suatu revolusi atau aksi massa rakyat 

dan pemuda menyerbu tentara 

Jepang di Jakarta. Sore harinya 

sekitar pukul enam Sukarni datang 

menemui Bung Karno dan Bung 

Hatta, memberitahukan kedatangan 

Mr.A.Soebardjo. Tokoh terakhir ini 

diutus oleh Gunseikanbu untuk 

mencari di mana kedua pemimpin 

utama rakyat Indonesia itu ditahan, 

dan harus segera membawa kembali 

keduanya ke Jakarta untuk 

meneruskan rencana rapat PPKI 

yang tertunda akibat aksi penculikan 

tersebut. 

 Dalam bukunya itu, Bung 

Hatta melukiskan dengan bagus 

suatu kejadian yang menggambarkan 

kepicikan rencana revolusi yang 

hendak dilaksanakan para pemuda, 

suatu kejadian ketika mereka dalam 

perjalanan kembali ke Jakarta sore 

harinya: 

 “Setelah beberapa waktu 

berjalan, kelihatanlah langit merah 

sebelah Barat tanda ada yang 

dibakar. Terus Sukarni berkata: 

„Bung,rakyat sudah mulai berontak, 

membakari rumah-rumah orang 

Tionghoa. Lebih baik kita kembali 

ke Rengasdengklok.‟ Tunggu dahulu, 

kata Bung Karno, baiklah kita 

periksa lebih dahulu. Mobil 

dihentikan dan supir disuruh 

menengok. Tidak jauh ia pergi dan 

kembali dengan mengatakan: „Itu 

hanya rakyat yang membakar 

jerami.‟ Lalu perjalanan ke Jakarta 

diteruskan.” (halaman 44). Jadi dari 

Rengasdengklok Bung Hatta sudah 

bisa membayangkan kegagalan 

“fantasi revolusi”.  

 DALAM kerusuhan yang 

berlangsung dua hari lalu, massa 

juga sempat melewati rumah 

bersejarah, tempat dimana Soekarno 

dan Hatta disembunyikan oleh para 

pemuda, sebelum 

memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia. Rumah yang dijaga oleh 

keluarga keturunan, Djiaw Kie 

Siong, sama sekali tidak diganggu. 

 Kerusuhan yang terjadi di 

kota yang bersejarah itu, membuat 

kota yang sudah jarang disebut-sebut 

itu, tiba-tiba kembali merebut 

perhatian bangsa Indonesia. Sebab, 

kota yang akhir tahun 1994 

berpenduduk 189.992 jiwa, termasuk 
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3.725 jiwa warga keturunan Cina, 

dua hari lalu porak poranda dilanda 

kerusuhan. 

 Rengasdengklok yang 

terletak sekitar 20 kilometer di utara 

Karawang,Jawa Barat, yang terletak 

di sisi Sungai Citarum, adalah 

lumbung beras Karawang. kota yang 

menjadi saksi dari awal berdirinya 

bangsa ini, kembali menjadi saksi 

dari peristiwa yang tidak diharapkan 

akan terjadi lagi di masa depan. 

 Rengasdengklok akan tetap 

dikenang sebagai kota yang pernah 

menjadi saksi suatu episode penting 

dalam lintasan sejarah kemerdekaan 

Indonesia. Di kota itu pula telah 

berdiri sebuah tugu untuk 

memperingati peristiwa bersejarah 

yang terjadi 52 tahun lalu.

        

2. Suara Karya, 31 Januari 1997 

Judul: Rengasdengklok Rusuh, 25 Orang Diamankan 

Apa Pun Alasannya, Patut Disesalkan 

 

RENGASDENGKLOK (Suara 

Karya): Rengasdengklok rusuh. 

Massa, Kamis (30/1), merusak 

puluhan toko, membakar gereja, 

vihara, kelenteng, serta membakar 

sejumlah mobil. Tidak ada korban 

jiwa dalam kerusuhan yang 

berlangsung sejak pagi sampai sore 

kemarin. 

 Dari keterangan resmi yang 

disampaikan oleh Kapolda Jabar 

Mayjen (Pol) Nana Permana, di 

lokasi terjadinya kerusuhan, sampai 

pukul 15.00 WIB, amukan massa itu 

telah menghancurkan 1 vihara, 1 

kelenteng, 1 sekolah, 4 gereja, 76 

toko, 3 bank dan gedung bioskop 

serta 19 mobil. Beberapa di 

antaranya hangus dibakar massa. 

Pihak kepolisian telah mengamankan 

sekitar 25 orang untuk dimintai 

keterangan. 

 Suasana Rengasdengklok, 

sampai sore kemarin masih 

diselimuti ketegangan. Ratusan 

petugas keamanan dari Kodim, 

Korem, Polres Karawang dengan 

senjata lengkap, terus berjaga-jaga di 

sepanjang jalan raya 

Rengasdengklok, mulai dari 

pertigaan Tanjungpura. Sepanjang 

jalan bangkai-bangkai mobil yang 

terbakar nampak bergeletakan. 

 Toko-toko yang berderet 

sepanjang jalan raya 

Rengasdengklok porak poranda. 

Menurut keterangan Rahwan, salah 

satu saksi mata, toko-toko yang 

hancur tersebut semuanya milik WNI 

keturunan. “Orang-orang yang 
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mengamuk sepertinya tahu persis 

mana toko milik pribumi. Yang milik 

pribumi,semua utuh,” kata Rahwan. 

 Dari pengamatan Suara 

Karya, toko-toko yang lolos dari 

amukan massa, semuanya 

menuliskan identitas seperti ini toko 

Muslim, Hak Muslim, Milik Haji 

Junaedi,Muslim dsb. Demikian pula 

mobil-mobil yang menuliskan 

identitas Muslim rata-rata selamat 

dari amukan massa. 

Awal Kejadian 

 Menurut para saksi mata, 

kerusuhan bermula dari kejadian di 

Desa Warudoyong, yang terletak di 

sebelah timur Pasar Rengasdengklok. 

Uci Sanusi, pengurus Musholla 

Miftahul Jannah menuturkan, sekitar 

pukul 3.00 WIB dinihari kemarin, 

seperti biasa anak-anak memukul 

beduk pertanda santap sahur. Tetapi, 

seorang warga keturunan bernama 

Kim Can yang rumahnya berdekatan 

dengan Musholla tersebut merasa 

terganggu. 

 “Kim Can mengumpat anak-

anak tersebut dengan kata-kata kasar. 

Malah anak Kim Can tiba-tiba 

melempari genting musholla. 

Sebagai orang tua kami menasehati 

anak-anak yang memukul beduk agar 

mendiamkan saja. Rupanya diam-

diam Kim Can melapor ke Polsek, 

karena tak lama kemudian adansalah 

satu petugas Polsek yang datang 

menasehati anak-anak,” kata Uci. 

 Sampai di situ persoalan 

sebenarnya telah selesai. Akan tetapi 

entah dari mana datangnya, kurang 

lebih pukul 6.00 WIB, serombongan 

orang mendatangi rumah Kim Can. 

Mereka, kata Uci, langsung 

menghancurkan rumah Kim Can 

yang terletak di tengah kampung. 

Merasa tidak mungkin menghalau 

massa yang beringas, tujuh petugas 

Polsek Rengasdengklok 

mengamankan Kim Can. 

 Kerusuhan di rumah Kim Can 

ternyata merembet. Massa dalam 

jumlah yang lebih besar bergerak ke 

toko dan gudang milik Kim Can, lalu 

membakarnya beramai-ramai. Dari 

situ mereka bergerak menyusuri 

sepanjang jalan raya 

Rengasdengklok untuk 

menghancurkan deretan toko. Dalam 

waktu singkat mereka membakar 

gereja Pantekosta serta Vihara Surya 

Adiguna, menghancurkan Bank 

Tamara, Bank Pantura Abadi, serta 

BCA. 

 Menurut Deddy Yunus, 

pengurus gereja Pantekosta, massa 

juga mendatangi rumah-rumah milik 

WNI keturunan. “Mereka beramai-

ramai menyeret mobil untuk 

kemudian dibakar beramai-ramai,” 

kata Deddy. 

 Bupati Karawang H Dadang 

Mochtar dalam keterangannya 

mengatakan bahwa ia sudah 

berusahan menenangkan massa yang 

menhancurkan toko dan gudang 
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milik Kim Can. “Saya menghimbau 

mereka kembali ke tempat masing-

masing, tetapi karena massa sudah 

beringas, mereka terus beruntun 

menghancurkan tempat-tempat 

ibadah. Pada pukul 7.30 WIB telah 

didatangkan pasukan keamanan dan 

berhasil menghalau massa masuk ke 

gang-gang. Ternyata kurang lebih 

pukul 08.00 WIB, massa datang lagi 

dengan jumlah makin besar. Di 

situlah massa mulai brutal. Saya 

minta bantuan aparat keamanan lagi, 

sehingga berhasil menghalau hingga 

terkendali,” kata Dadang. Ia 

selanjutnya menghimbau masyarakat 

agar tetap tenang terhadap isu-isu 

atau orang-orang yang sengaja 

memicu permasalahan ini. 

 Meski suasana relatif dapat 

dikendalikan oleh aparat keamanan 

yang terus bersiaga sampai sore, 

tetapi masyarakat masih nampak 

bergerombol di beberapa tempat, 

sehingga aparat berkali-kali harus 

menghalau mereka agar masuk ke 

rumah masing-masing. Bahkan pada 

pukul 17.30 WIB, dua buah mobil, 

yakni Wilis dan L 300 milik 

pengusaha krupuk bernama Lingwan 

di desa Bojong Karya, hangus 

dibakar massa. Sementara itu mereka 

yang tokonya hancur diamuk massa 

umumnya masih bersembunyi di 

dalam rumah. 

 Kapolda Jabar, Mayjen (Pol) 

Nana Permana mengatakan tidak 

akan memberlakukan jam malam. 

“Tidak diperlukan jam malam, 

mengingat ada yang ingin 

melaksanakan Tadarus. Hanya saja 

saya mengimbau kepada seluruh 

masyarakat, kegiatan perusakan itu 

bukan sikap yang Islami. Kalau ada 

isu, jangan segera dimakan mentah-

mentah. Kalau ada masalah kita 

selesaikan secara proporsional. Dan 

bila memang dianggap menghina, ya 

kita adukan ke Polisi,” imbau Nana 

Permana. Yang jelas, petugas akan 

tetap bersiaga, mengingat sore 

kemarin isu yang beredar, setelah 

magrib massa akan kembali 

mengamuk. 

Tidak Mengenal Perusuh 

 Beberapa saksi mata yang 

dihubungi Suara Karya mengatakan, 

bahwa umumnya mereka tidak 

mengenali para pelaku kerusuhan. 

“Saya merasa yakin bahwa mereka 

bukan penduduk Rengasdengklok. 

Kabarnya sih, tadi pagi ada orang-

orang luar yang datang dengan truk,” 

kata seorang saksi mata yang tidak 

mau menyebut namanya. 

 Seorang petugas 

membenarkan hal tersebut. 

Menurutnya dari beberapa orang 

yang dimintai keterangan, ternyata 

setelah dilihat KTP-nya bukan 

penduduk Rengasdengklok. 

 Dampak kerusuhan 

Rengasdengklok mengimbas pula ke 

kota Karawang yang berjarak 20 km 

dari kota Kecamatan itu. Toko-toko 

lebih suka menutup pintunya rapat-
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rapat. Mereka khawatir kerusuhan 

akan merembet ke Karawang. 

Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI 

Harmono, dalam kesempatan buka 

bersama para wartawan Kamis sore 

di Jakarta menyesalkan kerusuhan 

yang terjadi di Rengasdengklok. 

“Apa pun alasannya, kerusuhan itu 

patut disesalkan. Masyarakat harus 

lebih meningkatkan kewaspadaan 

dan tidak mudah terpancing oleh 

hasutan pihak-pihak yang tak 

bertanggung jawab,” kata Kasad. 

 Sementara Kapendam 

Siliwangi/Kepala Humas 

Bakorstanasda Jabar, Letkol CHB Y 

Herman Ibrahim menyatakan 

kerusuhan yang meletus di 

Rengasdengklok merupakan 

tindakan kriminal biasa dan tidak ada 

unsur politis yang melatarinya. “Dari 

hasil pengusutan yang kami terima, 

tindakan massa adalah murni 

kriminal yang dipicu oleh 

pertengkaran sesama warga. Saya 

memastikan peristiwa 

Rengasdengklok tidak ada kaitannya 

dengan kerusuhan Situbondo, 

Tasikmalaya dll,” tandas Herman. 

 Di Jakarta, Menag Tarmizi 

Taher yang telah mendapat laporan 

kejadian itu belum bersedia memberi 

komentar. Para wartawan harus 

bersabar, kita harus mementingkan 

persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi 

kita jangan cepat menanggapi bila 

belum tahu persis masalahnya,” 

papar Menag di sela acara buka 

bersama di kediamannya. 

 Ketua MUI KH Hasan Basri 

yang hadir dalam acara tersebut 

mengungkapkan hal senada. “Kita 

serahkan saja penanganannya kepada 

aparat keamanan,” katanya. Hanya 

saja, ia mengungkapkan, apa pun 

alasannya atau latarbelakangnya, 

ajaran Islam tidak membenarkan 

tindakan pengrusakan. “Langsung 

atau tidak, perusakan rumah ibadah 

jelas merusak citra Islam. Otak 

kerusuhan, jelas berkeinginan 

merusak hubungan baik ulama dan 

umara,” tandas Hasan Basri. 

 

Judul: Mungkin Ada Usaha Mengganggu Pemilihan Umum 

 

JAKARTA (Suara Karya): Menko 

Polkam Soesilo Soedarman 

menyatakan, tidak tertutup 

kemungkinan saat ini ada pihak-

pihak tertentu yang berusaha 

mengganggu jalannya proses 

Pemilihan Umum 1997 mendatang. 

Karena itu, masyarakat diminta 

tenang tapi waspada terhadap 

berbagai isu yang bertujuan 

meretakan persatuan dan kesatuan 

nasional. Aparat keamanan sendiri 

masih terus berusaha 

mengungkapkan siapa aktor di 
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belakang kerusuhan-kerusuhan yang 

timbul belakangan ini. 

 Kepada wartawan, Kamis 

(30/1), di Jakarta, Menko Polkam 

menilai stabilitas politik dan 

keamanan tetap terkendali, walaupun 

diakui belakangan ini terjadi 

peristiwa-peristiwa yang tidak 

diinginkan. Berkat kesigapan dan 

kebersamaan aparat keamanan dan 

masyarakat, menurutnya, gangguan 

kondisi stabilitas keamanan itu dapat 

diatasi. 

 Menko Polkam juga 

mengemukakan, Kasum ABRI 

Letjen TNI Tarub dalam Rakor 

Polkam telah melaporkan adanya 

kerusuhan di Rengasdengklok, Jawa 

Barat,Senin. Namun, laporan itu 

belum lengkap sehingga ia tidak bisa 

memberikan penjelasan soal jalannya 

peristiwa atau kerugian yang 

ditimbulkan. 

 “Saya baru menerima 

laporannya secara lisan dari Kasum 

ABRI. Tapi belum terperinci. Kalian 

tunggu dulu lah,” katanya. 

 Usai rapat koordinasi bidang 

politik dan keamananyang diikuti 

antara lain Menhamkam Edi 

Sudradjat, Menteri Kehakiman 

Oetoyo Oesman, Menteri 

Penerangan H Harmoko, Jaksa 

Agung Singgih, serta Kepala Bakin 

Moetojib, Menko Polkam menolak 

memberi keterangan lebih jauh soal 

hasil penelitian aparat keamanan 

terhadap berbagai peristiwa 

kerusuhan yang terjadi. Ia hanya 

mengatakan, aparat keamanan belum 

selesai melakukan penelitian dan 

penyidikan. 

 Menurutnya bukan mustahil 

bila kerusuhan yang terjadi seperti di 

Tasikmalaya, Jawa Barat; Situbondo, 

Jawa Timur dan Sanggau Ledo, 

Kalimantan Barat karena ada oknum-

oknum yang bertujuan mengganggu 

penyelenggaraan pemilu. Namun, ia 

tidak mengungkapkan siapa oknum-

oknum tersebut. 

 Menjelang pelaksanaan 

Pemilu 1997 dan Sidang Umum 

MPR 1998, Menko Polkam 

mengatakan, seluruh warga 

masyarakat wajib bahu membahu 

menciptakan dan menjaga suasana 

yang kondusif untuk menyukseskan 

Pemilu 1997. “Masyarakat diminta 

tenang, mampu mengendalikan 

emosi dan jangan terpancing isu-

isu,”tuturnya.
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C. Pemberitaan Republika Terkait Kerusuhan Rengasdengklok 

 Salah satu koran nasional yang memberitakan kerusuhan Rengasdengklok 

adalah Republika. Pada edisi 1 Februari 1997 koran ini memuat beberapa artikel 

tentang kerusuhan. Di halaman pertama memuat artikel yang berjudul Pangab: 

ABRI akan Bertindak lebih Tegas. Berita ini menerangkan tentang sikap Jenderal 

TNI Feisal Tanjung tentang adanya kerusuhan. Beliau menekankan akan 

bertindak tegas terhadap pelaku kerusuhan yang telah merusak dan mengganggu 

ketertiban yang selama ini sudah stabil. Selain itu dalam artikel ini juga 

disebutkan kerusakan yang diakibatkan oleh kerusuhan dan ABRI yang yang 

berhasil mengatasi kerusuhan ini. 

“Kerusuhan terjadi di Rengasdengklok, Kamis (30/1) dini hari. Massa merusak 

dan membakar gedung, toko, rumah ibadah, dan kendaraan. ABRI berhasil 

mengatasi kerusuhan.”39 

 Kemudian di halaman dua ada tiga artikel yang memuat tentang kerusuhan 

Rengasdengklok. Artikel itu diberi judul KSAD: Waspadai Upaya Merusak Citra 

Islam. Pada judul tersebut cukup menarik perhatian karena isinya memuat tentang 

kerusuhan yang terjadi akan merusak citra Islam di mata publik. Umat Islam harus 

berhati-hati dengan adanya kerusuhan dan beberapa isu yang tersebar, untuk itu 

pihak otoritas mengimbau agar umat Muslim tidak terpancing. Kemudian dalam 

artikel ini juga disebutkan bahwa pihak KSAD menyayangkan media massa yang 

terlalu menonjolkan secara besar-besaran tentang kerusuhan, yang demikian justru 

membuat gerah suasana. 

                                                             
39Republika, 1 Februari 1997. Hal.1.  
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“KSAD mencontohkan peran media massa. Dia menyayangkan sejumlah media 

yang menonjolkan secara besar-besaran kerusuhan. Hal demikian menurutnya 

tidak membantu, malah menambah gerah suasana.40 

 Judul yang kedua di halaman dua adalah Encik Gioh sempat Panggil 

Polisi. Artikel ini menjelaskan tentang kejadian awal mula kerusuhan 

Rengasdengklok dimulai dari pemuda yang menabuh beduk sampai terjadinya 

kerusuhan. Encik Gioh yang merupakan penyebab terjadinya kerusuhan 

dipandang terlalu berlebihan dalam menyikapi masalah tersebut. Yang menarik 

dalam artikel ini bahwa Enci Gioh sempat mengacungkan tangan dan meminta 

maaf atas perilakunya yang membuat warga kesal, juga di ceritakan bahwa Enci 

Gioh ini terlampau sombong dan tidak berhubungan erat dengan warga. Untuk itu 

warga tidak mau menerima kembali kehadiran keluarga Encik Gioh di 

Rengasdengklok. 

“Warga menolak kehadiran kembali Encik Gioh dan suaminya Kim Tjai di 

tengah-tengah mereka. “Kami lebih baik kehilangan dia dari pada kehilangan 

Mushola. Disini banyak warga keturunan tapi bisa berbaur dengan kami dan 

tidak pernah saling menyakiti satu sama lain,”.41 

 Judul yang ketiga yang berada dihalaman dua yaitu Pangdam: Perusuh 

Akan Ditangani Secara Proporsional. Isi dari artikel tersebut menceritakan 

tentang sikap aparat keamanan terkait kerusuhan. Tetapi yang menjadi menarik 

adalah ada keterangan yang mengaitkan kerusuhan Rengasdengklok dengan 

kerusuhan Tasikmalaya. Kerusuhan tersebut memiliki pola yang sama, ada pihak 

ketiga yang memicu terjadinya kerusuhan, tetapi dikatakan dengan hati-hati. 

Disamping itu juga ada keterangan yang tidak sepakat dengan dugaan ada pihak 

                                                             
40Republika, 1 Februari 1997. Hal.2  
41Republika,…,hal.2  
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ketiga, yakni sekretaris MUI Rengasdengklok. Beliau mengatakan kerusuhan ini 

terjadi secara spontan. 

 Dihalaman enam, masih ada artikel terkait kerusuhan Rengasdengklok 

tetapi berbentuk tajuk dengan judul Pelajaran dari Rengasdengklok. Tajuk ini 

berisikan kritikan tentang adanya kerusuhan yang sebelumnya telah terjadi dan 

kemudian terjadi lagi di Rengasdengklok. Berbagai pernyataan dan analisis yang 

mencuat tidaklah menemukan solusi, malah terjadi silang pendapat. Kemudian isi 

dari tajuk ini juga membicarakan terkait pemilu yang semakin dekat dan menuntut 

adanya ketegasan supaya kerusuhan tidak terjadi lagi.  

D. Perbedaan Dan Perbandingan pemberitaan 

 Kerusuhan yang terjadi di Rengasdengklok 30 Januari 1997 berhasil 

menarik perhatian insan pers untuk meliput seluruh seluk beluk peristiwa dari 

mulai awal mengapa terjadi sampai kerusuhan itu selesai. Tentunya setiap 

pemberitaan yang dilakukan oleh media berbeda-beda sesuai kebutuhan dan 

kepentingannya, baik media cetak maupun televisi atau radio mempunyai peran 

tersendiri dalam memberitakan kerusuhan tersebut. Media lokal maupun Nasional 

yang meliput tentunya mempunyai porsi tersendiri dalam peliputan, apakah 

disajikan dengan beberapa berita yang menyeluruh atau ditambah Feauture untuk 

menarik para pembaca. 

 Berita yang dimuat harus berdasarkan fakta nyata yang benar – benar 

diambil langsung dari tempat kejadian. Fakta merupakan sesuatu yang bisa dilihat, 

diraba, dan dirasakan oleh setiap orang. Oleh karena itu, laporan faktual adalah 
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laporan wartawan dari lapangan berdasarkan sesuatu yang dilihatnya atau 

kesaksian orang lain. Jadi, laporan yang dibawa merupakan peristiwa yang betul – 

betul terjadi. Isi media cetak yang berdasarkan fakta adalah berita. Misalnya, 

berita kejadian kebakaran, tabrakan, kriminalitas, olah raga, dan lain-lain,yang 

semuanya bisa dilihat kejadiannya,baik secara langsung oleh si wartawan maupun 

melalui saksi.42 

 Berbeda dengan opini yang memang juga disajikan dalam halaman-

halamna tertentu di koran khususnya atau dimajalah yang melebarkan berita untuk 

menarik para pembaca agas berita yang disajikan tidak monoton. Opini artinya 

pendapat atau pandangan tentang sesuatu. Karena itu, opini bersifat subjektif 

karena pandangan atau penilaian seseorang dengan yang lainnya selalu berbeda. 

Jadi, kendati faktanya sama, namun ketika orang beropini , antara orang yang satu 

dengan yang lainnya memperlihatkan perbedaan.43 

 Sajian yang enarik apabila kita membaca dalam koran adalah sajian yaang 

mencampur keduanya. Artinya fakta dan opini mempunyai porsi dalam hal 

penyajian tulisan di koran. Baik berupa fakta yang biasanya ditampilkan dengan 

kronologis yang sistematis juga opini yang mengembangkan berita agar lebih 

menarik. Tentunya hal ini menjadi menarik apabila dikaitkan dengan peristiwa 

kerusuhan di Rengasdengklok. Karena para pencari berita harus berusaha mencari 

                                                             
42 Drs.Aceng Abdullah,Press Relations;Kiat Berhubungan dengan Media 

Massa,(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2004),Hal.14. 

43 Drs.Aceng Abdullah,Press Relations…,Hal.14. 
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data se-detail mungkin untuk kepentingan berita. Sedikit saja melakukan hal yang 

kurang wajar akan berdampak pada berita yang akan disajikan nanti. 

 Kemudian data yang didapat dari lapangan tersebut diolah untuk disajikan 

menjadi berita, tentunya dalam hal ini disusun dengan baik agar berita dengan 

kerangkanya tersaji sempurna dan menarik para pembaca. Salah satunya adalah 

menyusun laporan dengan piramida terbalik. Menyusun laporan atau berita 

lempang spot news menurut struktur piramida terbalik yang isinya berupa 

peristiwa, pendapat, masalah yang terjadi atau akan terjadi. Pola piramida terbalik 

itu mengisyaratkan bahwa bagian terpenting dari peristiwa, pendapat, masalah 

langsung ditulis dalam alinea pertama dan sedapat mungkin menjawab kata tanya 

5w+1h. sebab itu format berita ini disebut juga berita langsung atau straight news 

. dengan format piramida terbalik itu, kalimat dan alinea lebih singkat ketimbang 

gaya tulisan yang lain. Pengamatan dan hasil pengamatan berupa spot news atau 

straight news dilakukan seobyektif dan setepat mungkin.44 

 Setiap media pasti mengangkat berita yang baru segar dan fresh, bahkan 

untuk kerusuhan Rengasdengklok banyak koran yang menjadikannya Headline di 

halaman muka dengan tampilan yang menarik. Tampilan tersebut banyak yang 

menyajikan dengan gambar-gambar tentang kerusuhan juga ditambah kolom 

tentang respon beberapa tokoh tentang kerusuhan dan itu disajikan di halaman 

muka. 

                                                             
44 Drs.Andi Baso Mappatoto,M.A.,Siaran Pers;Suatu Kiat Penulisan,(Jakarta:PT Gramedia 

Pustaka Utama,1993),Hal.88. 
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Penanganan siaran pers yang sampai di media massa dapat dilakukan melalui 

empat cara, yakni: 

I. Siaran pers dimuat sebagaimana adanya, jika format siaran pers sesuai 

dengan kebijakan media massa bersangkutan. 

II. Siaran pers ditulis ulang untuk disesuaikan dengan format berita 

jurnalistik. 

III. Siaran pers dipadatkan,jika susunan siaran pers bertele-tele. 

Informasi dalam siaran pers dilacak lebih lanjut oleh pewarta untuk kelengkapan 

berita jurnalistik.45 

1. Jenis Berita 

 Berita merupakan sesatu hal yang disampaikan yang disusun berdasarkan 

data-data yang diambil dari lapangan. Ada yang disebut dengan berita langsung 

ada juga yang disebut penjelasan berita. Berita langsung atau Straight news adalah 

berita yang ditulis secara langsung. Artinya, informasi yang dituangkan dalam 

berita itu diperoleh langsung dari sumber beritanya. Biasanya diungkapkan dalam 

bentuk pemaparan (descriptive). Penulisan berita langsung lebih mengutamakan 

aktualitas informasinya. Informasi di sini bisa berasal dari keterangan pejabat atau 

berdasar kejadian yang sebenarnya.46 Sedangkan Penjelasan berita atau 

interpretative news, adalah bentuk berita yang penyajiannya merupakan gabungan 

antara fakta dan interpretasi. Artinya dalam penulisan berita seperti ini, penulis 

                                                             
45

 Drs.Andi Baso Mappatoto,M.A.,Siaran Pers…,Hal.88.Hal.92. 
46 Drs.Totok Djuroto,M.Si.,Manajemen Penerbitan Pers cetakan ke 2,(Bandung:PT 

Remaja Rosdakarya,2004),Hal.49. 
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boleh memasukan uraian, komentar dan sebagainya yang ada kaitannya dengan 

data yang diperoleh dari peristiwa atau kejadian yang dilihatnya.47 

 Dari koran Pikiran Rakyat edisi 31 Januari 1997 penulis mendapatkan 

tentang gambaran berita yang sajikan di muka halaman. Dimana berita ini penting 

dan menggambarkan kejadian kerusuhan Rengasdengklok berdasarkan 

kronologis. Pada hari itu Pikiran Rakyat menulis berita dengan judul Massa juga 

Merusak Toko,Kendaraan dan Tempat Peribadatan Rengasdengklok Rusuh yang 

didalamnya berisikan kronologis kejadian kerusuhan Rengasdengklok di mulai 

latar belakang penyebab terjadinya kerusuhan yang disebabkan oleh pertikaian 

antara pribumi dan orang keturunan Cina. Berita ini merupakan berita langsung 

dimana ada naraumber yakni Bupati Karawang yang menjelaskan rinci teantang 

kerusuhan Rengasdengklok. 

 Kemudian pada artikel kedua koran Pikiran Rakyat menulis berita dengan 

judul Rengasdengklok,Dulu dan Kini yang isinya merupakan hal menyangkut 

sejarah Rengasdengklok yang dicampur dengan berita kerusuhan. Didalam artikel 

ini menjelaskan kejadian peristiwa sejarah ketika Bung Karno diculik ke 

Rengasdengklok. Hal ini merupakan penyajian informasi tambahan tentang 

Rengasdengklok selain kota yang pada waktu itu mengalami kelumpuhan akibat 

kerusuhan juga merupakan kota bersejarah yang melibatkan bapa pendiri bangsa 

yakni peristiwa penculikan Soekarno – Hatta. 

                                                             
47 Drs.Totok Djuroto,M.Si.,Manajemen Penerbitan Pers…, Hal.59. 



 

70 
 

 Artikel selanjutnya berjuul Menko Polkam: “Jangan Terpancing Isu” 

KSAD Sesalkan Kasus Rengasdengklok. Selain informasi tambahan atau 

pelengkap berita artikel ini disajikan tentang pendapat tokoh terkait kerusuhan 

Rengasdengklok. Dalam hal ini opini tokoh membuat berita semakin menarik 

karena akan ada interpretasi-interpretasi tertentu yang akan mempengaruhi berita 

selanjutnya. Artikel ini berisikan seruan dari Jenderal TNI kepada seluruh 

masyarakat untuk tidak terpancing  dengan isu-isu serupa. 

 Pikiran Rakyat edisi 1 Februari 1997 masih memberitakan tentang 

kerusuhan Rengasdengklok, namun secara jumlah berita berkurang dan hanya 

membahas berita atau penjelasan berita seperti informasi tambahan. Pada edisi ini 

perkembangan berita muncul dengan informasi seputar pasca kerusuhan dimana 

berita ini diberi judul Pangab Menduga Ada yang Mengipasi, Pangdam: “ Masih 

Diperiksa, 11 Perusuh Rengasdengklok. Informasi ini memberikan tambahan 

berita agar pembaca mempunyai asumsi dan mendapatkan keterangan lanjutan 

tentang kerusuhan Rengasdengklok. Karena di dalam artikel ini juga disebutkan 

bagaimana Gubernur Jawa Barat memberikan bantuan yang merupakan bagian 

dari perluasan berita. 

 Selanjutnya dalam koran Kompas edisi 1 Februari 1997 dalam halaman 

mukanya menyajikan artikel dengan berjudul Panglima ABRI: Pelaku Kerusuhan 

Itu Antipemerintah. Didalam artikel ini lebih ke pendapat atau opini tetapi 

dicampur dengan beberapa fakta terkait kerusuhan Rengasdengklok. Kompas 

sebagai koran Nasional menyajikan berita yang kurang lengkap tentang 

kronologis kerusuhan Rengasdengklok. Mungkin hal ini terjadi karena letupan 
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kerusuhan Rengasdengklok lebih menarik di beritakan dengan asumsi para tokoh 

dan tanggapan yang menarik dari berbagai kalangan. Kompas mengambil 

Panglima ABRI untuk memberi tanggapan tentang kerusuhan Rengasdengklok 

dan sekitar susana konstalasi stabilitas keamanan nasional. 

 Masih dihari yang sama Kompas edisi 1 Februari 1997 menyajikan artikel 

dengan judul Fantasi Revolusi dan Rengasdengklok. Yang didalamnya berisikan 

tentang sejarah Rengasengklok terkait peristiwa penculikan Soekarno dan 

kontroversi sejarahnya. Artikel ini hampir sama dengan yang ditulis oleh Pikiran 

Rakyat yang menyajikan informasi lain yang tidak ada hubungannya dengan 

kerusuhan dan memberikan informasi tentang kota bersejarahnya. Hal ini sangat 

dimungkinkan dimuat oleh media Nasional untuk mengingatkan kembali tentang 

Rengasdengkloknya, memberikan sedikit gambaran bahwa kota kerusuhan yang 

diberitakan merupakan kota bersejarah. 

 Pada koran Republik yang terbit 1 Februari 1997 kurang lebih terapat 5 

artikel termasuk diantaranya tajuk. Beberapa artikel berita memuat tentang citra 

Islam terkait kerusuhan. Mengenai hal tersebut ditambah dengan adanya tajuk 

yang berisikan kritikan terhadap pihak keamanan agar lebih tegas dalam 

menangani hal serupa. Ditambah dengan akan adanya pemilu yang sebentar lagi 

dilaksanakan seharusnya silang pendapat dihentikan dan mencari solusi kongkrit 

untuk menengani kerusuhan. 

 Selain Kompas media Nasional yang menyajikan berita Kerusuhan 

Rengasdengklok adalah Suara karya. Kita tahu media nasional dalam mengangkat 
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berita yang datang dari daerah menyangkut peristiwa pasti hanya akan menyisip 

hal- hal yang penting saja. Di dalam koran Suara Karya edisi 31 Januari 1997 

menyajikan artikel yang berjudul Rengasdengklok Rusuh ,25 Orang Diamankan. 

Berita ini hadir sehari setelah kerusuhan Rengasdengklok berlangsung, artinya 

Suara Karya menyajikan berita hangat dan menjadi Headliane News disertai 

gambar atau poto tentang kerusuhan Rengasdengklok. Berita hangat ini disajikan 

dengan sistematis dengan memberitakan awal kejadian dari mulai pertikaian yang 

terjadi sampai kerusuhan merembet ke jalan raya Rengasdengklok. Informasi dari 

artikel ini cukup jelas untuk berita nasional. 

2. Tema Yang Muncul Dalam Berita 

Harian Tema Yang Muncul Dalam Berita 

Pikiran Rakyat, 

tanggal 31 Januari 

1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pikiran Rakyat, 

tanggal 1 Februari 

1997 

 

 

Kompas, tanggal 1 

Februari 1997 

 

 

 

 

 

Suara Karya,   

Tema 1 

Kronologis kerusuhan Rengasdengklok berawal dari awal 

kejadian sampai situasi mereda 

Tema 2 

Peristiwa Penculikan Soekarno dan Hatta ke 

Rengasdengklok  

Tema 3 

Tanggapan petinggi militer tentang kerusuhan 

Rengasdengklok 

Tema 4 

Himbauan tentang kerusuhan, hukuman serta dampaknya. 

Tema 5 

Pelaku kerusuhan Rengasdengklok serta respon dari aparat 

pemerintahan. 

 

 

Tema 1 

Justifikasi pelaku kerusuhan, jumlah tersangka yang 

diproses oleh aparat keamanan 

Tema 2 

Kontroversi sejarah peritiwa penculikan Soekarno ke 

Rengasdengklok. 

 

Tema 1 
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tanggal 31 Januari 

1997 

 

 

Republika, tanggal 

1 Februari 1997 

Kronologis kejadian kerusuhan Rengsdengklok, faktor 

penyebab lain terjadinya kerusuhan 

Tema 2 

Keterkaitan kerusuhan dengan Pemilu 1997 

Tema 1 

Pengembangan berita kerusuhan Rengasdengklok tentang 

pelaku kerusuhan 

Tema 2 

Kerusuhan merusak citra Islam 

Tema 3 

Perilaku Encik Gioh di masyarakat dan saat terjadinya 

kerusuhan 

Tema 4 

Pandangan yang berbeda tentang kerusuhan 

Rengasdengklok 

3. Pesan Yang Disampaikan 

 Isi dari berita dari Pikiran Rakyat edisi 31 Januari dan 1 Februari 1997 

tentunya memberi kesan tersendiri bagi pembaca. Kronologis, hubungan ,juga 

tentang Rengasdengklok itu sendiri disajikan dalam beberapa artikel. Informasi 

baik itu yang merupakan fakta atau yang dicampur dengan opini telah mewarnai 

pemberitaan kerusuhan Rengasdengklok dalam pemberitaan di media Pikiran 

Rakyat. Pada edisi 31 Januari 1997 media ini mencoba memberi pesan bahwa 

modus dari kerusuhan sama dengan yang di Tasikmalaya dimana mengarah 

kepada pengrusakan.48 

 Kemudian pada edisi 1 Februari 1997 mencoba untuk mengembangkan 

berita dan memberi informasi tentang pelaku kerusuhan. Pada edisi ini 

menerangkan tentang jumalah tersangka yang masih diproses. Bahkan ada 

paragraf yang menyebutkan tentang bahwa pelaku kerusuhan di identikan dengan 

PKI. Anggapan tersebut karena PKI dan pelaku kerusuhan sama-sama melakukan 

perusakan dan pembakaran terhadap fasilitas umum. 

                                                             
48 Pikiran Rakyat, 31 Januari 1997, Hal.18. 
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 Pesan yang disampaikan oleh Kompas melalui berita yang ditulis pada 

edisi 1 Februari 1997 adalah tentang justifikasi pelaku kerusuhan merupakan 

antipemerintah. Hal ini karena para pelaku kerusuhan itu ingin mengganggu 

stabilitas keamanan nasional dan mengganggu ketentraman kehidupan antarumat 

beragama. Kemudian juga pengertian tentang sejarah penculikan Soekarno ke 

Rengasdengklok yang simpang siur dan kontroversi. Maka untuk meluruskan 

sejarah tersebut buku yang direkomendasikan adalah buku yang ditulis oleh Bung 

Hatta yang berjudul Sekitar Proklamasi. 

 Pesan yang disampaikan oleh Republika dalam beberapa artikelnya yang 

dimuat edisi 1 Februari 1997 adalah masyarakat muslim harus hati-hati dan jangan 

sampai terpancing oleh isu-isu yang akan membawa dampak negatif salah satunya 

tentang kerusuhan. Citra Islam bisa rusak oleh kerusuhan-kerusuhan yang terjadi 

mengingat massa yang terlibat kebanyakan orang Islam. Kasus-kasus kerusuhan 

yang terjadi harusnya bisa membuat aparat bertindak tegas dan hilangkan silang 

pendapat untuk menemukan solusi yang pasti agar hal serupa tidak terjadi di 

kemudian hari. 

 Media nasional lainnya seperti Suara Karya memberi pesan yang amat 

menarik dimana menjelaskan tentang pelaku kerusuhan bukanlah orang sekitar 

atau warga asli Rengadengklok. Dalam satu artikelnya disebutkan ada saksi yang 

melihat massa diangkut dengan truk yang kemudian menjadi interpretasi sendiri 

bagi pembaca. Selain itu pesan yang disampaikan diartikel selanjutnya tentang 

kerusuhan adalah hubungan kerusuhan dengan pemilu yang akan diadakan. Hal 

ini membuat Suara Karya berani menyajikan secara terang – terangan untuk 
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mempengaruhi pembaca bahwa kerusuhan yang terjadi ada kaitannya dengan 

Pemilu 1997. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas bahwa kerusuhan Rengasdengklok yang terjadi 

Kamis 30 Januari 1997 merupakan kerusuhan yang diawali dengan pertikaian 

antara remaja mushola Miftahul Jannah yang menabuh beduk untuk 

membangunkan sahur dengan seorang warga keturunan Cina Kho Cong Wa atau 

biasa disebut Enci Giok. Pertikaian ini terjadi lantaran Cik Gue atau Kho Cong 

Wa yang sedang istirahata merasa terganggu dengan adanya bunyi beduk yang 

ditabuh oleh sekelompok remaja tersebut. Akhirnya pertikaian pun tidak bisa 

dilerai sampai akhirnya polisi datang untuk melerai pertikaian diantara keduanya. 

Anak dari Cik Gue ini sempat melembar genting mushola yang akhirnya 

menjadi pemicu berkumpulnya warga. Karena informasi yang bermacam-macam 

dan estafet dari mulut-kemulut akhirnya massa berkumpul didepan rumah Cik 

Gue ini dan semakin siang mulai melempari rumah tersebut dengan batu sampai 

akhirnya terjadi pengrusakan. Hal tersebut yang kemudian memancing emosi 

massa dan mulai bergerak ke toko milik Cik Gue ini yang berada di Pasar 

Rengasdengklok, kerusuhan pun terjadi pembakaran dan perusakan yang disertai 

dengan penjarahan dilakukan oleh massa yang emosi. 

Selain merusak toko milik Cik Gue massa juga merusak sejumlah tempat 

ibadah seperti gereja,kelenteng dan vihara di sekitaran Rengasdengklok. Toko-

toko milik keturunan Cina lain pun ikut menjadi sasaran amukan massa yang 

sudah tidak terkendali. Kerusuhan coba dihentikan setelah datangnya Bupati 
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Karawang ke lokasi kejadian, namun kerusuhan benar – benar berhenti setelah 

aparat keamanan gabungan Polisi dan Militer yang disiagakan di tempat kejadian. 

Dampak dari kerusuhan tersebut sangat memprihatinkan kerusakan yang 

diakibatkan oleh massa mampu melumpuhkan jalan raya dan merusak toko serta 

kendaraan yang dibakar juga dirusak. Kerugian yang ditaksir kurang labih 1 

milyar itu mampu membuat para tokoh pemeritahan berdatangan ke 

Rengasdengklok untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. 

Selain itu pula kerusuhan Rengasdengklok menarik awak media untuk 

meliput semua hal yang terjadi dalam kerusuhan tersebut. Kerusuhan 

Rengasdengklok pun menjadi topik hangat dan diberitakan oleh media lokal, 

nasional, bahkan Internsional. Pemberitaan yang dilakukan oleh masing-masing 

media jelas berbeda karena kepentingan dan spesifikasi medianya, dilihat dari 

jenis berita, tema yang muncul dalam berita dan pesan yang disampaikan. 

Pikiran Rakyat,Kompas, serta Suara Karya yang memberitakan kerusuhan 

tersebut membuat berita yang isinya beragam sesuai fakta yang diperoleh. Berita 

ini berhasil muncul dengan informasi seperti kerusuhan tersebut ada yang 

mengipasi, keterkaitan dengan pemilu juga pihak ketiga yang harus bertanggung 

jawab atas terjadinya kerusuhan. Setiap media membuat berita yang berbeda baik 

media lokal maupun nasional sesuai dengan kepentingan dan pesan yang akan 

disampaikan oleh media tersebut. 

Republika mempunyai pandangan sedikit berbeda dari media yang lain, 

terlihat dari beberapa artikel yang memuat tentang umat Muslim yang dirugikan 
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atas kejadian seperti ini. Koran ini beranggapan bahwa pernyataan dan analisis 

terkait kerusuhan hanya akan menimbulkan silang pendapat dan tidak akan 

menemukan solusi kongkrit. Diharuskan agar aparat atau pemerintah bertindak 

tegas supaya hal serupa tidak terulang dan cepat dihentikan. 

B. Saran  

Penelitian tentang peran media terhadap peristiwa tertentu membuat 

peneliti harus ekstra keras. Karena ketelitian yang ekstra akan membuat hasil 

penelitian lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya media yang akan 

diteliti harus dipilih dengan berdasarkan hal-hal yang menarik untuk dikaji seperti 

ideologi atau muatan misi-misi tertentu dari media tersebut. Hal ini akan menjadi 

menarik kemudian karena perbedaan tersebut berhasil kita temukan dalam 

penelitian, perbedaan tersebut akan nampak dalam pemberitaan dan judul-judul 

artikel yang tersaji di setiap edisinya. 

Untuk itu, kedepan dengan penelitian yang sama harus diperhatikan betul 

tentang pemilihan sumber yang akan berdampak pada penelitian. Karena isi dari 

penelitian haruslah menyeluruh dan mampu di pertanggung jawabkan. Maka 

masih banyak beberapa hal tentunya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. 

Penulis mohon agar kritik yang membangun untuk kebaikan kedepannya. 
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