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BAGIAN KEDUA 

MASA KERAJAAN HINGGA  

BERDIRINYA KABUPATEN SUMEDANG  

 

4. Pergerakan Kebangsaan dan Gejolak Politik Lokal 

Eksploitasi kolonial yang terjadi pada abad ke-19 

di Nusantara telah menciptakan kondisi-kondisi yang 

mendorong rakyat untuk melakukan pergerakan sosial. 

Dominasi ekonomi, politik, dan budaya yang berlangsung 

terus menerus telah menimbulkan disorganisasi di 

kalangan masyarakat tradisional beserta lembaga-

lembaganya. Dalam menghadapi pengaruh penetrasi Barat 

yang memiliki kekuatan disinteragtif, masyarakat 

tradisional mempunyai cara-cara tersendiri. Cara-cara 

tersebut dilakukan mengingat di dalam sistem 

pemerintahan kolonial tidak terdapat lembaga untuk 

menyalurkan rasa tidak puas ataupun untuk 

menyampaikan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, satu-

satunya jalan yang dapat ditempuh adalah dengan 

melakukan gerakan sosial sebagai bentuk proses sosial.1  

Gerakan sosial yang menjadi fenomena dari 

gejolak politik tingkat lokal sejak akhir abad ke-19 pun 

terjadi di Sumedang. Gerakan sosial di Sumedang yang 

perlu dikemukakan di sini adalah Gerakan Nyi Aciah yang 

terjadi pada tahun 1870-1871 dan dikategorikan sebagai 

sebuah gerakan keagamaan.2 Gerakan Nyi Aciah terjadi 

ketika Pangeran Aria Suria Kusuma Adinata atau Pangeran 

Sugih menjabat sebagai Bupati Sumedang (1834-1882). 

                                                 
 Ditulis oleh Miftahul Falah, S. S. sebagai bagian dari buku Sumedang 
dari Masa ke Masa. 

1 Kartodirdjo, 1993. : 279-280.  
2 Uraian mengenai Gerakan Nyi Aciah, diambil dari Ekadjati et al., 1990: 

136-138; Kartodirdjo, 1982: 214-215; Lubis et al., 20031: 401-403. 
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Bupati ini memang kurang begitu menonjol di bidang 

politik, melainkan sangat berjasa dalam mengembangkan 

pesantren di Sumedang. Namun demikian, tidak berarti ia 

sama sekali tidak berpolitik karena sudah barang tentu 

dengan wewenangnya, Pangeran Sugih mampu meredam 

gejolak politik lokal yang direpresentasikan oleh Gerakan 

Nyi Aciah. 

Berdasarkan Surat dari Residen Priangan tanggal 

20 Januari 1871 dan laporan yang disampaikan dalam 

Verbaal tanggal 30 Januari 1873 Nomor 33, diketahui 

bahwa nama asli Nyi Aciah adalah Dewi Siti Johar 

Manikam. Ia dianggap bukan keturunan makhluk biasa, 

melainkan sebagai keturunan atau putri dari Jumadilkubra 

karena memiliki kesaktian meskipun usianya baru sekitar 

empat atau lima tahun. Dengan kesaktiannya itu, Nyi Aciah 

banyak didatangi oleh orang yang mau berobat kepada 

dirinya. Banyak kalangan yang bisa disembuhkan oleh Nyi 

Aciah sehingga ia banyak menerima hadiah. Kesaktiannya 

semakin dikenal masyarakat sekitar Sumedang setelah ia 

mampu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Bapa 

Naip, ayah kandungnya. Lambat laun, Nyi Aciah dipandang 

sebagai orang suci dan orang menaruh hormat kepada 

dirinya. Sebagai orang yang dianggap suci, kemana pun Nyi 

Aciah pergi, ia selalu disertai oleh para pengiringnya, 

termasuk Bapa Naip. Dengan kesaktiannya itu, timbullah di 

masyarakat suatu ramalan bahwa Nyi Aciah akan 

melahirkan dua buah Kerajaan Sunda, masing di Keling 

sebelah Selatan Banjar dan di Tegal Luar. 

Sementara itu, ketika rombongan Nyi Aciah 

sampai di rumah Bapa Asminem di Cibiana, Distrik 

Majalengka, diadakanlah suatu pertemuan yang dihadiri 

pula oleh Hasan Mohammad. Dalam pertemuannya itu, 
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Hasan Mohammad memanggil Nyi Aciah sebagai anaknya, 

meskipun ia baru bertemu dengannya. Dia mengakui 

bahwa Nyi Aciah merupakan anaknya yang telah lama 

dicarinya dan ditemukan di daerah Distrik Majalengka. 

Dalam pertemuan itu, Hasan Mohammad 

mengatakan bahwa tidak lama lagi akan pecah perang dan 

peraturan yang berlaku saat ini harus dimusnahkan. 

Selanjutnya, Hasan Mohammad pun meramalkan bahwa di 

kemudian hari akan muncul dua buah kerajaan Sunda 

seperti yang dikemukakan di atas. Dalam piagam yang 

ditulisnya, dikatakan bahwa Nyi Aciah akan diangkat 

menjadi Ratu Kerajaan Tegal Luar, sedangkan dirinya akan 

bertindak sebagai Patih Kerajaan Tegal Luar. Sementara 

itu, untuk panglima perang akan dipegang oleh Bapak 

Enom dan payung kebesaran Kerajaan Sunda akan dibawa 

oleh anak Bapak Enom. 

Apa yang dikatakan oleh Hasan Mohammad 

diperolehnya melalui proses pertapaan yang telah 

dilakukannya berkali-kali. Ia berasal dari Desa Urug, 

Distrik Tasikmalaya. Setelah mendapat pendidikan agama 

di Pesantren Ngalindung di Distrik Sumedang dan 

beberapa pesantren di Garut, ia melanjutkan pendidikan 

keagamaannya di beberapa pesantren di daerah Madiun 

dan Kediri. Tahun 1869, Hasan Mohammad kembali ke 

kampung halamannya dan memberikan pelajaran agama 

kepada warga kampungnya serta sering bertindak sebagai 

dukun. Oleh warga di sekitar kampung halamannya, Hasan 

Mohammad dipanggil dengan sebutan kyai dan mulai 

mengadakan pertemuan sejak tahun 1869. Untuk 

memperkuat rencananya itu, Hasan Mohammad sering 

melakukan ziarah ke makam-makam suci di antaranya ke 

daerah Malangbong. 
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Untuk memperlancar gerakannya ini, Hasan 

Mohammad meminta kepada para bupati (regent), 

pangeran, dan kaum bangsawan lainnya untuk tidak 

merintangi gerakan ini. Permintaannya ini didasarkan 

pada suatu keyakinannya bahwa Nyi Aciah itu merupakan 

keturunan yang utama sehingga berhak menjadi ratu di 

Kerajaan Sunda. Selain itu, beberapa ulama terkemuka pun 

berhasil dipengaruhi oleh Hasan Mohammad, di antaranya 

R. Mohammad Ahmad (Naib Tasikmalaya), Mohammad 

Sanusi (Naib Indihiang), Mas Abdul Manan (Naib 

Malangbong), Bapak Enom dan Bapak Arsinem (tokoh 

masyarakat Cibiana), Bapa Naip dan Ambu Aciah (orang 

tua Nyi Aciah), Haji Abdullah, dan Haji Abdullah Umar. 

Ketika gerakan Nyi Aciah mengunjungi 

Malangbong pada Mei 1871, mereka mendapat sambutan 

dan dorongan yang hangat khususnya dari kalangan 

wanita. Istri Wedana Malangbong merupakan salah 

seorang yang menyambut dan mendorong gerakan 

keagamaan tersebut. Sambutan hangat tersebut wajar 

diterima oleh Nyi Aciah, karena di antara sekian banyak 

pengirngnya, terdapat pejabat pemerintahan setingkat 

kepala subdistrik sehingga bisa jadi timbul anggapan 

bahwa gerakan Nyi Aciah mendapat dukungan dari aparat 

pemerintah di lingkungan Kabupaten Sumedang. 

Pada awalnya, Pemerintah Hindia Belanda 

menganggap sebelah mata gerakan Nyi Aciah tersebut. 

Akan tetapi, setelah mampu meyakinkan masyarakat 

dengan kekuatan supranaturalnya, Pemerintah Hindia 

Belanda menjadi khawatir terhadap perkembangan 

gerakan keagamaan tersebut. Dengan tuduhan 

mengganggu keamanan dan ketertiban umum, Pemerintah 

Hindia Belanda menangkap Nyi Aciah dan para 
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pengikutnya yang terkenal serta menahannya pada awal 

Mei 1871. Dengan penangkapan itu, berakhirlah gerakan 

Nyi Aciah yang dipimpin oleh Hasan Mohammad. 

Sebagai sebuah gerakan sosial dengan 

karakteristik yang sederhana dan arkais serta tidak jelas 

tujuannya, gerakan Nyi Aciah tidak memberikan kontribusi 

signifikan bagi perubahan di kalangan masyarakat 

Sumedang. Meskipun demikian, munculnya gerakan Nyi 

Aciah bisa dipandang sebagai suatu bentuk dari gejolak 

politik di tingkat lokal akibat adanya ketimpangan di 

berbagai sektor kehidupan di masyarakat.  

Memasuki abad ke-20, pergerakan kebangsaan 

mengalami pergeseran ke arah yang lebih bersifat 

rasionalistis. Pada masa ini, kaum pergerakan tidak 

menggunakan kekuatan senjata atau kekuatan yang 

bersifat irrasional. Fase perjuangan ini kemudian lebih 

dikenal dengan sebutan pergerakan nasional yang 

berkembang di Indonesia melalui proses perjuangan yang 

panjang.  

Titik pangkal pergerakan nasional dimulai tang-

gal 20 Mei 1908 ketika siswa-siswa STOVIA (Sekolah 

Dokter Pribumi) di antaranya Sutomo, Gunawan, dan 

Suraji mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo. 

Idenya memang dari Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, 

seorang priyayi rendahan dan dokter Jawa di Yogyakarta, 

yang pada 1906 mendirikan Studiefonds yang bertujuan 

membantu para pemuda tidak mampu tetapi pandai untuk 

melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Pada 

akhir tahun 1907, Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo 

berkunjung ke STOVIA dan berdiskusi membicarakan 

keadaan rakyat dengan Soetomo, seorang siswa STOVIA. 
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Mereka berdua bercita ingin-ingin memperbaiki 

kedudukan dan martabat rakyat.3 

Di lain pihak, cita-cita untuk memperbaiki nasib 

rakyat pun tertanam dalam dada para siswa STOVIA. Oleh 

karena itu, ketika Soetomo membicarakan hasil diskusinya 

dengan Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo kepada 

teman-temannya di STOVIA, cita-cita itu semakin 

menguat.4 Demikianlah, Studiefonds yang didirikan oleh 

Mas Ngabehi Sudirohusodo diperluas jangkauannya dan 

pada 20 Mei 1908 secara resmi dilembagakan menjadi 

sebuah organisasi bernama Budi Utomo dengan Soetomo 

sebagai ketuanya.5 Nama organisasi itu diambil dari 

perkataan Soetomo kepada Mas Wahidin Sudirohusodo 

ketika keduanya berdiskusi tentang kegiatan dari 

Studiefonds. Dikatakan oleh Soetomo bahwa Studiefonds itu 

memiliki maksud budi ingkang utami.6 

Pada saat didirikan dan selama kurang lebih 20 

tahun perkembangannya, Budi Utomo merupakan sebuah 

organisasi ini bersifat kedaerahan (Jawa) dan anggotanya 

pun sengaja dibatasi untuk kalangan elite Jawa. Kenyataan 

tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik pada 

waktu yang sesuai dengan Pasal 111 Regerings Reglement, 

kaum pribumi melarang untuk mendirikan organisasi poli-

tik. Pemerintah Hindia Belanda hanya mengizinkan kaum 

pribumi untuk mendirikan organisasi sosial budaya. 

Meskipun sangat kental sifat daerahnya daripada sifat na-

sionalnya, kelahiran Budi Utomo ternyata mampu men-

dorong lahirnya berbagai organisasi yang berjuang tidak 

                                                 
3 Soetomo, 1934: 79-81. 
4 Bataviasch Niewsblad, 13 Juli 1908; Mangoenkoesoemo, 1918. 
5 Poesponegoro dan Notosusanto, 19905: 177. 
6 Moedjanto, 1993: 27. 
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hanya di bidang politik saja, tetapi juga di bidang sosial, 

budaya, pendidikan, dan keagamaan. Oleh karena itu, ti-

daklah berlebihan kalau van Deventer berkomentar bahwa 

kelahiran Budi Utomo itu sebagai pertanda bangkitnya In-

dia (baca: Indonesia) dari tidurnya yang nyenyak. 

Demikian halnya juga dengan pers Belanda berkomentar 

bahwa lahirnya Budi Utomo sebagai simbol “Majunya 

Jawa” (Java Vooruit) dan “Bangkitnya Jawa” (Java on 

Waakt).7 

Oleh karena Budi Utomo bergerak sangat terba-

tas, maka banyak anggota yang tidak puas terhadap 

aktivitas organisasi. Oleh karena itu, lahirlah beberapa 

organisasi baru di antaranya Sarekat Islam dan Paguyuban 

Pasundan. Sarekat Islam didirikan pada 11 November 

1911 di Solo sebagai kelanjutan dari organisasi Sarekat Da-

gang Islam yang didirikan oleh H. Samanhoedi, M. 

Asmodimedjo, M. Kertotaruno, M. Sumowerdojo, dan M. 

Hadji Abdulradjak.8 Ada tiga faktor yang mendorong didi-

rikannya organisasi ini. Pertama, persaingan dagang 

antara pedagang pribumi dan pedagang Cina yang semakin 

menajam. Kedua, sikap superioritas masyarakat Cina 

terhadap kaum pribumi sebagai dampak keberhasilan 

Revolusi Cina tahun 1911. Sikap tersebut yang mendorong 

terjadinya perkelahian antara masyarakat pribumi dan 

masyarakat Cina, karena masyarakat Cina merasa dirinya 

sejajar dengan masyarakat Eropa dan menganggap rendah 

masyarakat pribumi.9 Ketiga, ketidaksenangan terhadap 

kalangan bangsawan yang selalu menekan rakyatnya 

sendiri. Mereka sangat tidak memperhatikan hak rakyat: 

                                                 
7 Moedjanto, 1993: 29. 
8 Utusan Hindia, 21 April 1914. 
9 Agus Salim dalam Noer, 1991: 116. 
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melarang rakyat memakai batik motif tertentu, melarang 

rakyat menggunakan kereta di jalur tertentu, dan 

bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan dari 

kalangan rakyat jelata.10 

Paguyuban Pasundan didirikan tahun 13 Juli 

1913 oleh beberapa orang Sunda yang tinggal di Jakarta. 

Organisasi ini lahir sebagai bentuk kekecewaan 

masyarakat Sunda terhadap Budi Utomo yang begitu 

kental unsur budaya Jawanya. Pada awalnya, Paguyuban 

Pasundan bergerak di bidang sosial budaya, namun lambat 

laun bergerak juga di bidang politik. Hal ini terlihat dari 

rencana pembentukan Propinsi Jawa Barat tahun 1925, 

Paguyuban Pasundan dengan lantang meminta agar ibu 

kotanya berada di Bandung dan Pasundan harus dijadikan 

sebagai nama propinsi tersebut.11  

Sejauh sumber yang ditemukan, gemuruh 

pergerakan nasional tidaklah begitu bergema di 

Sumedang. Hanya Sarekat Islam dan Paguyuban Pasundan 

yang bisa memasuki wilayah Sumedang. Sarekat Islam bisa 

diterima sebagaimana yang terjadi di daerah lain. 

Sementara itu, sampai tahun 1933, Paguyuban Pasundan 

telah membuka cabang di Situraja dan Sumedang Kota.12 

Sepinya gemuruh pergerakan nasional di Sumedang 

memang sangat erat kaitannya dengan loyalitas yang tinggi 

Pangeran Aria Soeria Atmadja, Bupati Sumedang (1882-

1919) kepada Pemerintah Hindia Belanda. Ia menolak 

kehadiran Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan 

Partai Komunis Indonesia di Sumedang. Oleh karena itu, 

                                                 
10 Neratja, 16 Maret 1921; Fadjar Asia, 29 Januari 1929. 
11 Soeharto, 2002: 20. 
12 Soeharto, 2002: 157. 
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sang bupati yang hanya beristrikan seorang ini dikenal 

sebagai “bupati yang tidak berpolitik”. 

Gejolak politik lokal di Sumedang diwarnai pula 

oleh konflik horisontal yang melibatkan dua buah 

organisasi, yakni Sarekat Rakyat dan Sarekat Hijau. Kedua 

organisasi ini didrikan tahun 1923 dan eksistensinya 

mencakup juga beberapa kabupaten di wilayah 

Keresidenan Priangan, seperti di Bandung, Tasikmalaya, 

Cicalengka, dan Rancaekek. Organisasi ini memiliki tingkat 

militansi yang cukup tinggi yang diperlihatkan oleh 

perilaku anggotanya yang selalu bertindak kasar atau 

radikal terutama kepada Pemerintah, Sarekat Islam, 

Paguyuban Pasundan, dan Sarekat Hijau. Sikap radikal 

tersebut mendorong hubungannya dengan PKI semakin 

dekat. Lambat laun, Sarekat Rakyat yang dipimpin oleh 

Ujang Kaih tersebu menjadi binaan PKI. Pemerintah dan 

kaum bangsawan merasa terancam dengan radikalisme 

yang dikembangkan oleh Sarekat Rakyat tersebut.13 

Untuk mengimbangi Sarekat Rakyat, masih pada 

tahun yang sama (1923) Patih Sumedang mendukung 

pendirian Sarekat Hijau sebagai perkumpulan para petani 

yang bertujuan untuk saling membantu dalam urusan 

kematian. Patih Sumedang memerintahkan para kepala 

desa mewajibkan penduduknya menjadi anggota Sarekat 

Hijau. Kepala desa diberi wewenang untuk menghukum 

penduduknya yang menolak masuk ke dalam perkumpulan 

ini. Dengan arahan dari Patih Sumedang tersebut, Sarekat 

Hijau berkembang hingga ke Kabupaten Bandung, Garut, 

Ciamis, Tasikmalaya, dan Cianjur. Pada 1924, anggota 

Sarekat Hijau diperkirakan berjumlah sekitar 70.000 

                                                 
13 Ekadjati et al., 1990: 205. 
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orang. Berbeda dengan Sarekat Rakyat, Sarekat Hijau 

bersikap kooperatif kepada pemerintah sehingga 

keberadaannya tidak dipandang sebagai suatu ancaman.  

Suatu ketika, pengurus dan para anggota Sarekat 

Rakyat mengajukan izin menggunakan Bioskop Pasifik di 

dekat Kutamaya untuk keperluan rapat intern organisasi. 

Permohonan tersebut ditolak pengurus bioskop karena 

mereka tidak simpati terhadap radikalisme yang 

dikembangkan Sarekat Rakyat. Tidak menerima dengan 

penolakan itu, pengurus Sarekat Rakyat melarang para 

anggotanya untuk menonton film yang diputar di bioskop 

itu. Tidak sampai di situ, Sarekat Rakyat pun menghalang-

halangi masyarakat yang hendak menonton film dengan 

melempari dan membuat keributan di sekitar Bioskop 

Pasifik. 

Supaya tidak sepi dari penonton, pengurus 

bioskop memberikan potongan harga tiket pertunjukan 

terutama bagi masyarakat Sumedang yang menjadi 

anggota Sarekat Hijau. Promosi tersebut rupanya berhasil 

dengan baik karena setiap pemutaran film selalu dipenuhi 

oleh penonton yang sebagian besar berstatus sebagai 

anggota Sarekat Hijau. Sebelum pengurus Sarekat Rakyat 

menghalang-halangi masyarakat yang hendak menonton 

film, Bioskop Pasifik tidak pernah sepi dari penonton. Bagi 

masyarakat Sumedang, menonton film di bioskop 

merupakan hiburan yang menyenangkan, apalagi pada 

waktu itu Bioskop Pasifik merupakan satu-satunya 

bioskop yang ada di Sumedang. 

Tergiur dengan potongan harga karcis tersebut, 

pada suatu malam, berdatanganlah dalam jumlah yang 

cukup banyak anggota Sarekat Rakyat ke Bioskop 

Kutamaya untuk menonton. Mereka pun meminta 
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potongan harga tiket seperti diberikan kepada para 

anggota Sarekat Hijau. Akan tetapi, pengelola bioskop 

menolak permintaan mereka dan menjual tiket dengan 

harga normal. Penolakan tersebut memicu amarah para 

anggota Sarekat Rakyat sehingga mereka melakukan 

penyerangan kepada pengurus dan penjaga bioskop. 

Pengelola bioskop berusaha untuk melawan sambil 

berteriak minta pertolongan. Teriakan itu didengar oleh 

orang-orang di sekitar bioskop dan Pasar Sumedang, yang 

letaknya tidak jauh dari Bioskop Pasifik. Orang-orang itu 

lantas menyerang balik anggota Sarekat Rakyat sehingga 

kejadian itu berubah menjadi perkelahian massal. 

 
Foto 1: Bekas Gedung Bioskop Pasifik Tahun 1920-an 

(Sekarang Sebagai Salah Satu Pusat Perbelanjaan  
di Kota Sumedang) 

 

 
 

Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 19 Juli 2008. 
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Setelah sekian lama perkelahian massal tersebut 

berlangsung, jumlah anggota Sareka Hijau yang terlibat 

semakin banyak. Akibatnya, anggota Sarekat Rakyat 

mundur teratur dan perkelahian massal pun dapat 

dihentikan seiring dengan datangnya polisi ke lokasi 

perkelahian. Polisi menyuruh seluruh anggota Sarekat 

Rakyat pulang ke rumah masing-masing dan mengancam 

akan menghukum mereka jika melakukan tindakan yang 

serupa. 

Peristiwa itu pada akhirnya sampai ke meja 

Gubernur Jenderal di Istana Bogor dan menjadi bahan 

pembicaraan di kalangan para pejabat Pemerintah Hindia 

Belanda. Setelah mempelajari peristiwa tersebut, 

pemerintah mengambil tindakan tegas dengan memasukan 

Sarekat Rakyat ke dalam daftar perkumpulan yang perlu 

diawasi gerak-geriknya karena dipandang mengancam 

ketertiban umum. Sementara itu, Sarekat Hijau mulai 

dikenal oleh pemerintah pusat, tetapi dibiarkan 

berkembang karena menunjukkan sikap kooperatif kepada 

pemerintah. 

 

 

5. Kehidupan Sosial Budaya 

Seiring dengan masuknya Islam ke Kabupaten 

Sumedang, kehidupan sosial budaya pun mengalami 

perubahan. Pendidikan, kehidupan keagamaan, dan 

kesenian menjadi memiliki warna Islamnya. Meskipun 

demikian, sebagian kebudayaan yang berkembang 

sebelumnya masih tetap hidup di tengah-tengah 

masyarakat Sumedang. Unsur-unsur sinkretisme masih 

nampak jelas dalam kehidupan sosial budaya masyarakat 
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Sumedang, terutama dalam kehidupan keagamaan dan 

kesenian.  

Dengan diterimanya Islam oleh masyarakat 

Sumedang sebagai agama baru, masyarakat Sumedang 

mengenal lembaga pendidikan baru yaitu pesantren.  

Istilah pesantren berasal dari kata santri yang diberi awal 

pe- dan akhiran -an ‘pesantrian’ yang berarti tempat 

tinggal para santri.14 Dalam perkembangannya, istilah 

pesantrian mengalami perubahan bunyi menjadi pesantren 

yang kemudian menjadi istilah baku dalam bahasa 

Indonesia. Pesantren biasanya memiliki lima elemen 

pokok, yaitu: masjid, pondok, kitab-kitab Islam klasik, kyai, 

dan santri.  

Pesantren dapat berkembang di Sumedang 

karena mendapat dukungan penuh dari para bupati 

dengan cara mewakafkan tanahnya, memasukkan anaknya 

ke pesantren, melindungi pesantren, dan lain-lain. 

Pangeran Kusumadinata IX atau Pangeran Kornel, Bupati 

Sumedang (1791-1828)  mewakafkan tanahnya di daerah 

Condong, Cibeureum, Tasikmalaya kepada Kyai Nawawi. Di 

atas tanah wakaf itu, sekitar abad ke-18 berdirilah 

Pesantren Riyadul Ulum Waddakwah atau lebih dikenal 

dengan nama Pesantren Condong.15 Pesantren tertua di 

Tasikmalaya ini sampai sekarang masih eksis dan mampu 

                                                 
14 Terdapat beberapa pendapat tentang istilah santri. A. H. Johns 

berpendapat bahwa santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti 
guru ngaji. Sementara itu, C. C. Berg berpendapat bahwa istilah santri 
diambil dari bahasa India ‘shastri’ yang berarti orang yang tahu 
buku-buku suci agama Hindu. Pendapat Berg ini diperkuat oleh 
Chatuverdi dan Tiwari yang mengatakan bahwa istilah shastri 
berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku 
agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan (dalam Dhofier, 
1982: 18). 

15 Pondok Pesantren Riyadul Ulum Waddakwah, 2003: 1-2. 
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mengikuti perkembangan tanpa meninggalkan tradisi 

salafinya.16 

Pesantren tua lainnya yang ada di Sumedang 

adalah Pesantren Asyrofudin yang terletak di Desa 

Cipicung, Kecamatan Conggeang. Pesantren ini didirikan 

tahun 1846 oleh Hadratusyekh K. R. Asyrofuddin yang 

masih keturunan Pangeran Syamsuddin I dari Keraton 

Kasepuhan Cirebon.17 Pesantren ini didirikan bukan 

sebagai bagian dari proses penyebaran agama Islam, 

melainkan sebagai reaksi terhadap politik kolonial Belanda 

di Cirebon sekitar abad ke-18.18 

Dikisahkan dalam sebuah sumber, ketika Sultan 

Sepuh usianya telah uzur, ia memanggil Asyrofuddin untuk 

diserahi jabatan sebagai sultan menggantikan dirinya. 

Dalam pertemuan itu, Asyrofuddin bersedia memangku 

jabatan sebagai sultan dengan syarat orang Belanda tidak 

boleh mencampuri urusan pemerintahan di daerah 

Cirebon. Syarat yang diajukan oleh Asyrofuddin itu tidak 

bisa dipenuhi ayahnya karena terikat kontrak politik 

warisan sultan sebelumnya. Pertentangan itu mendorong 

terjadinya konflik antara ayah dan anaknya karena 

masing-masing pihak mempertahankan keinginannya. 

Konflik itu berakhir dengan diusirnya Asyrofuddin dari 

Cirebon dan ia meninggalkan kampung halamannya 

                                                 
16 Pada waktu Pangeran Kornel mewakafkan tanahnya kepada Kyai 

Nawawi, Daerah Condong merupakan bagian wilayah Distrik 
Tasikmalaya. Berdasarkan Algemeene Atlas van Nederlandsch Indie, 
sampai akhir Abad Ke-19, Distrik Tasikmalaya merupakan bagian 
dari wilayah Kabupaten Sumedang. 

17 Menurut P. S. Sulendraningrat, Asyrofuddin merupakan putera dari 
Raja Jaenuddin, Sultan Sepuh Cirebon. 

18 Ekadjati et al., 1986: 31. 
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menuju Kampung Cikuleu di Ujung Jaya yaitu perbatasan 

antara Sumedang dan Majalengka.19 

Di Cikuleu, Asyrofuddin menyelenggarakan 

pengajian bagi penduduk setempat. Pengajian tersebut 

ternyata mendapat respons positif sehingga selalu banyak 

yang menghadiri. Dari waktu ke waktu, pengajian itu tidak 

hanya dihadiri oleh penduduk setempat, melainkan juga 

dihadiri oleh penduduk yang berasal dari luar kampung 

Cikuleu. Oleh karena itu, di sekitar masjid tempat 

Asyrofuddin menyelenggarakan pengajian, didirikanlah 

semacam pondok sebagai tempat tinggal mereka. 

Pengajian yang diselenggarakan oleh Asyrofuddin berbeda 

dengan pengajian pada umumnya karena yang diberikan 

bukan hanya masalah keagamaan, tetapi juga masalah 

politik dalam rangka menghadapi Belanda.20 Dalam 

perkembangan selanjutnya, pengajian yang 

diselenggarakan oleh Asyrofuddin itu berubah menjadi 

sebuah pesantren. 

Keberadaan Pesantren Cikuleu akhirnya 

diketahui oleh Pangeran Aria Suria Kusuma Adinata atau 

Pangeran Sugih, Bupati Sumedang (1836-1882), tatkala 

sedang berkeliling di daerah tersebut. Setelah mengetahui 

keberadaan Pesantren Cikuleu, Pangeran Sugih mendekati 

Kyai Asyrofuddin bahkan memasukkan Aom Sadeli 

(putranya, kelak dikenal dengan nama Pangeran Mekah) 

ke pesantren tersebut. Tidak lama kemudian, Pangeran 

Sugih meminta Kyai Asyrofuddin untuk memindahkan 

pesantrennya ke daerah Cipicung yang terletak di daerah 

Conggeang. Kyai Asyrofuddin memenuhi permintaan 

tersebut dan pada 1846 secara resmi berdirilah sebuah 

                                                 
19 Ekadjati et al., 1986: 31. 
20 Ekadjati et al., 1986: 32. 
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pesantren di Cipicung dibawah pimpinan Kyai Asyrofuddin 

di atas tanah wakaf pemberian Pangeran Sugih seluas 3,5 

hektare.21 
 

Foto 2: Lokasi Bangunan Pertama Pesantren Asyrofuddin 
(Sekarang menjadi Asrama Putri) 

 

 
 
Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 19 Juli 2008. 

 

Sementara itu, Pesantren Cikuleu diserahkan 

kepada putranya yang bernama K. R. H. Abdul Hamid. Akan 

tetapi, Pesantren Cikuleu ini tidak berkembang 

sepeninggalnya Kyai Abdul Hamid. Anaknya yang masih 

                                                 
21 Pada waktu itu namanya bukan Cipicung, melainkan Ardli Sela Singa 

Naga yang artinya daerah berbatuan yang dihuni oleh macan dan 
ular. Sampai sekarang, di kalangan masyarakat Cipicung hidup 
sebuah mitos bahwa di belakang kompleks pesantren terdapat sebah 
gua tempat ular gaib tinggal (Sekilas Lintas Sejarah Pondok 
Pesantren Asyrofuddin. Stensilan.; Wawancara dengan K. H. Anwar 
Sanusi tanggal 6 Agustus 2008 di Cipicung Sumedang). 
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kecil dibawa oleh Kyai Asyrofuddin ke Pesantren Ardli Sela 

untuk dididik keagamaan. Meskipun tidak berkembang, di 

daerah bekas berdirinya kompleks Pesantren Cikuleu, 

masyarakat menamainya Jalan Pesantrean atau Blok 

Pesantren.22 

 

Foto 3: Masjid Pesantren Asyrofuddin 
 

 
 
Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 19 Juli 2008. 

 

Di Cipicung, Kyai Asyrofuddin berusaha 

membangun pesantrennya itu sehingga santri yang belajar 

kepada dirinya semakin banyak. Sikapnya kepada Belanda 

pun tidak berubah, seperti ia menanam karet di sekitar 

pesantren padahal pada waktu itu Pemerintah Hindia 

Belanda melarang rakyat untuk menanam karet. Pada 

1874, Kyai Asyrofuddin meninggal dunia dan 

                                                 
22 Wawancara dengan K. H. Anwar Sanusi, tanggal 6 Agustus 2008 di 

Cipicung, Conggeang. 
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kedudukannya digantikan oleh cucunya, K. R. Mas’un 

(putera K. H. Abdul Hamid). Di bawah kepemimpinannya, 

Pesantren Cipicung semakin berkembang. Ketika bangsa 

Indonesia memasuki masa Perang Kemerdekaan, 

Pesantren Cipicung dijadikan tempat berkumpulnya para 

pejuang dan tempat pengungsian rakyat. Sepeninggal K. R. 

Mas’un tahun 1947, Pesantren Cipicung berada di bawah 

kepemimpinan K. R. Ukun Muhammad Sholeh. Sementara 

itu, penggunaan nama Asyrofuddin sebagai nama 

pesantren dimulai pada 1965 ketika pesantren berada di 

bawah kepemimpinan Kyai Bukhorie Ukasyah Mubarok. 

Sampai sekarang, Pesantren Asyrofuddin tetap eksis 

sebagai lembaga pendidikan di Kabupaten Sumedang. 

Selain itu, Pangeran Sugih pun ikut mendukung 

didirikannya Pesantren Mulabarak di Sumedang yang 

kemudian berkembang sedemikian rupa sehingga 

santrinya tidak hanya dari kalangan rakyat biasa, 

melainkan anak-anak kaum menak pun banyak yang 

belajar agama di pesantren ini. Bahkan dukungan terhadap 

pesantren ini tidak hanya dari Pangeran Kusumah Adinata 

saja, melainkan dari Bupati Limbangan yang secara penuh 

mendukung didirikannya Pesantren Mulabarak ini.23 

Namun sayangnya, Pesantren Mulabarak saat ini hanya 

tinggal sebuah nama. Demikian juga dengan Pesantren 

Cimalaka yang berdiri pada awal abad ke-20 tidak mampu 

bertahan sampai sekarang. Pesantren ini tidak 

berkembang karena pendirinya pindah ke Subang untuk 

mendirikan Pesantren Pagelaran I. Pesantren Cimalaka 

                                                 
23 Lubis, 1998: 219. 
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diserahkan kepada salah seorang adiknya, tetapi ternyata 

tidak mampu mempertahankan keberadaan pesantren.24  

 
Foto 4: Belajar Ngaji di Surau (sekitar tahun 1920-an) 

 

 
 
Sumber: Wijnand Kerkhoff. t.t. Het Paradijs van Java. Batavia. Hlm. 6. 
 

Selain di pesantren, masyarakat Sumedang pun 

belajar ilmu-ilmu agama Islam di surau-surau. Belajar 

agama di surau memang sangat terbatas, yakni hanya 

sekedar dapat membaca Al Quran dan menulis huruf arab. 

Pada umumnya, yang belajar ngaji di surau adalah anak-

anak berusia di bawah 12 tahun yang dibimbing oleh 

seorang guru ngaji. Biasanya, mereka mengaji setelah 

                                                 
24 Wawancara dengan K. H. Badar, Pimpinan Pondok Pesantren 

Pagelaran II Sumedang, tanggal 19 Juli 2008 di Sumedang. 
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shalat ashar atau setelah shalat maghrib dengan 

penerangan seadanya. Selain di surau, ada juga di 

pengajaran agama yang diselenggarakan di madrasah atau 

istilahnya sakola agama. Di Sumedang Kota, misalnya, 

setelah pulang sekolah atau setelah melakukan 

aktivitasnya, anak-anak belajar agama Islam di madrasah 

yang sekarang menjadi SMA Ma’arif NU, sebelah Barat 

Masjid Agung Sumedang.25 

Sementara itu, sekolah-sekolah formal 

diperkenalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Akan 

tetapi, sistem pendidikan yang diterapkan bersifat 

diskriminatif karena sekolah-sekolah itu didirikan 

berdasarkan etnis atau status sosial. Sampai pertengahan 

abad ke-19, sekolah formal yang dibuka oleh pemerintah 

kolonial hanya untuk pegawai bumiputera dan terdapat di 

ibu kota keresidenan. Di Sumedang, sampai akhir abad ke-

19 belum ada satu pun sekolah formal yang didirikan oleh 

pemerintah kolonial. Kenyataan tersebut berbeda dengan 

daerah lain di Priangan, seperti Tasikmalaya yang pada 

waktu sudah memiliki sebuah Sekolah Dasar Kelas Satu.26 

Pada abad ke-20, sebagai pengaruh politik etis, 

Pemerintah Hindia Belanda melakukan perbaikan sekolah-

sekolah untuk bangsa Indonesia, antara lain sebagai 

berikut.27 

1. Pada 1907 didirikan sekolah desa (volkschool). 

2. Pada 1914, Inlandsche School der 1ste klasse diubah 

menjadi Hollandsch Inlandsche School (HIS) yang 

memungkinkan lulusannya dapat melanjutkan 

                                                 
25 Wawancara dengan Kosim Erawan, Tokoh Pendidikan Kabupaten 

Sumedang, tanggal 23 Juli 2008 di Sumedang. 
26 Koloniaal Verslag 1897. Bijlage T. No. 21. Hlm. 3. 
27 Ekadjati et al., 1986: 56-57. 
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pendidikan ke sekolah lanjutan, seperti ke MULO atau 

AMS. 

3. Masih di tahun yang sama, didirikan juga Vervolgschool 

sebagai sekolah lanjutan dari sekolah desa. 

4. Sekolah-sekolah untuk perempuan pun dibuka sejak 

tahun 1918. 

5. Tahun 1920, dibuka Schakelschool yang memberi 

kesempatan kepada lulusan  sekolah desa dan sekolah 

kelas dua untuk mendapatkan pendidikan barat. 

 

Sebelum tahun 1942, sekolah-sekolah barat itulah 

yang ada di Sumedang selama berada di bawah kekuasaan 

Pemerintah Hindia Belanda. Sekolah desa (volkschool) 

dibagi menjadi dua bagian yaitu sekolah dengan lama 

pendidikan 3 tahun dan 5 tahun. Artinya, kelas satu sampai 

kelas tiga dilaksanakan untuk pelajaran membaca, menulis, 

dan berhitung. Adapun kelas empat sampai kelas lima 

dilaksanakan untuk memberikan keahlian tertentu, seperti 

menjahit, memasak, pertukangan, dan lain-lain. Sekolah 

keahlian untuk perempuan dikenal dengan nama 

meisjessvervolgschool dan di Sumedang sekolah jenis ini 

terdapat dua buah, yakni di Pakuwon (sekarang menjadi 

SDN Pakuwon) dan di Manangga (sekarang menjadi SDN 

Manangga). Untuk laki-laki, sekolah jenis ini pun hanya ada 

dua yakni satu di Sumedang Kota (sekarang menjadi 

RSUD) dan satu lagi di Tegal Kalong (sekarang menjadi 

SDN Tegalkalong).28 

 

 

 

                                                 
28 Wawancara dengan Kosam Erawan, Tokoh Pendidikan Kabupaten 

Sumedang, tanggal 23 Juli 2008 di Sumedang. 
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Foto 5: Sekolah Perempuan di Manangga  
Sekitar tahun 1920-1930-an 

 

 
 
Sumber: Koleksi Museum Prabu Geusan Ulun. 

 

Foto 6: Gedung Bekas HIS Pasundan  
 

 
 
Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 23 Juli 2008. 
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Sementara itu, HIS dengan pengantar Bahasa 

Belanda ditujukan untuk anak-anak pegawai pemerintahan 

dengan lama pendidikan tujuh tahun. Meskipun mampu 

secara bahasa dan ekonomi, anak-anak yang orang tuanya 

bukan ambtenaar tidak diperbolehkan untuk belajar di 

HIS. Lulusan HIS bisa melanjutkan pendidikannya ke 

MULO atau sekolah sederajat lainnya. Di Sumedang, hanya 

ada satu HIS yang didirikan oleh pemerintah yaitu yang 

sekarang menjadi asrama polisi. 

Selain didirikan oleh pemerintah, ada juga HIS 

yang didirikan oleh kalangan swasta, seperti HIS Pasundan 

yang didirikan oleh Paguyuban Pasundan. HIS ini didirikan 

untuk menampung anak-anak pribumi yang orang tuanya 

bukan pegawai pemerintah. Di Sumedang pun terdapat 

sebuah HIS Pasundan yang sekarang menjadi SMPN 1 

Sumedang. Selain HIS, ada juga sekolah Kadmirra dan 

Inlandsche Hollandsch School (IHS) yang sekarang menjadi 

sebuah wartel di depan RSUD. Salah seorang gurunya 

adalah Ibu Hj. Nyi R. Ratjih, yakni Ibunda Prof.Dr.Ginanjar 

Kartasasmita, Ketua DPD RI, sekarang.. Sementara itu, 

Schakelschool terletak di daerah Sayuran, Sumedang 

Kota.29 

Untuk memajukan pendidikan di Sumedang, 

Pangeran Aria Soeria Atmadja, mendirikan sekolah di 

berbagai tempat di Sumedang serta mewajibkan rakyatnya 

sekolah. Ia selalu memberikan hadiah kepada siswa di 

suatu sekolah apabila berprestasi bagus. Demikian juga 

kepada gurunya, sang bupati pun selalu memberikan 

                                                 
29 Wawancara dengan Kosam Erawan, Tokoh Pendidikan Kabupaten 

Sumedang,tanggal 23 Juli 2008 di Sumedang. 
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penghargaan agar mereka bersemangat dalam mengajar 

anak-anak didiknya.30 

Secara khusus, ia memiliki keinginan untuk 

mendirikan sekolah pertanian mengingat pertanian 

merupakan penopang utama perekonomian Kabupaten 

Sumedang. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, 

pada 1910 Pangeran Aria Soeria Atmadja mengirim Raden 

Rangga Wirahadisurya, ke Sekolah Tani (Desa 

Landbouwschooltjes) di Soreang untuk mempelajari 

keberadaan sekolah tersebut.  

 

Foto 7: Bangunan Utama Sekolah Pertanian  
Di Tanjungsari Tahun 1914 

 

 
 
Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 23 Juli 2008. 
Keterangan: Tugu yang berdiri di depan Gedung Utama Sekolah 

Pertanian di Tanjungsari dibangun tahun 1954 sebagai 
simbol peringatan 40 tahun berdirinya sekolah tersebut. 
Peletakan batu pertama tugu tersebut dilakukan oleh 
Wakil Presiden Moh. Hatta. 

 

                                                 
30 Surianingrat, 1983: 141. 
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Setelah semua persiapan dianggap matang, pada 

1914 Pangeran Aria Soeria Atmadja menghibahkan 

tanahnya seluas 6 bau untuk mendirikan sekolah 

pertanian di Tanjungsari. Selain itu, untuk mendukung 

lancarnya pengajaran, Pangeran Aria Soeria Atmadja pun 

mengeluarkan uangnya sebesar f.3.000 sebagai modal awal 

sekolah terebut. Ketika sekolah pertanian telah berdiri, 

para siswanya diwajibkan menanam tanaman pertanian 

yang hasilnya dibeli oleh Pangeran Aria Soeria Atmadja 

untuk dijadikan bibit bagi rakyatnya.31 
 

Foto 8: Kompleks Sekolah Pertanian 
di Tanjungsari Tahun 2008 

 

 
 
Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 23 Juli 2008. 

 

Sampai akhir abad ke-19, fasilitas kesehatan di 

Kabupaten Sumedang kurang begitu memadai. Kabupaten 

                                                 
31 Wawancara dengan R. Ikik Lukman Soemadisoria, tanggal 28 Agustus 

2008 di Sumedang. 
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Sumedang belum memiliki rumah sakit, melainkan hanya 

sebuah klinik yang berada di markas militer Belanda 

(sekarang menjadi Markas Kodim 0610/Sumedang). 

Meskipun pengobatan masih dilakukan secara tradisional, 

tetapi sebenarnya di Sumedang sudah terdapat beberapa 

orang dokter Jawa. Meskipun minim dengan fasilitas dan 

tenaga kesehatan, namun Pangeran Aria Soeria Atmadja 

berupaya mencegah penyakit menular dengan 

memberikan imunisasi cacar kepada rakyat sampai ke 

pelosok desa. Pencacaran dilakukan oleh dokter Jawa dan 

petugas vaksinasi yang memang telah dimiliki oleh 

Kabupaten Sumedang.32 Dengan upayanya itu, pemerintah 

kolonial tidak pernah menerima laporan terjadinya wabah 

penyakit di Kabupaten Sumedang. 

Setelah Islam masuk dan dianut oleh mayoritas 

penduduk Sumedang, kehidupan keagamaan masyarakat 

Sumedang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam. Akan tetapi, 

kehidupan keagamaan masyarakat Sumedang masih 

memperlihatkan nilai-nilai budaya pra-Islam. Hal tersebut 

dapat dilihat dari sistem pengetahuan dan sistem 

kepercayaan yang masih memperlihatkan adanya 

pengaruh Hindu. Beberapa karya sastra yang ada di 

Museum Prabu Geusan Ulun seperti Kitab Waruga Jagat, 

Wawacan Angling Darma, Wawacan Nurbuat, Wawacan 

Budak Hideung memperlihatkan nilai-nilai kehidupan 

(sosial budaya) yang dipengaruhi oleh Hindu dan Islam. 

Dalam menjalankan kehidupan keagamaan, 

sebagian masyarakat Sumedang melaksanakannya 

mendasarkan diri pada Mazhab Syafi’i.33 Biasanya, Mazhab 

Syafi’i masih membolehkan penganutnya mengamalkan 

                                                 
32 “Vaccinekaart van Java en Madoera”. Koloniaal Verslag. 1901. 
33 Jubaedah, 2001: 69-71. 
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ritual-ritual tertentu yang sebenarnya tidak ada dalam 

Islam. Salah satunya adalah melakukan ziarah ke makam 

karuhun dengan berbagai ritual yang menunjukkan adanya 

sinkretisme antara Islam dan agama atau kepercayaan lain. 

Banyaknya situs yang dikeramatkan menunjukkan bahwa 

masyarakat Sumedang masih memercayai bahwa arwah 

leluhur masih hidup di tengah-tengah mereka. Berdo’a di 

lokasi atau makam orang yang dihormati akan segera 

dikabulkan oleh Tuhan karena arwah leluhurnya akan 

menjadi perantara orang yang berziarah dengan 

Tuhannya.  
 

Foto 9: Berziarah ke Makam Leluhur di Pasarean Gede 
(Sekitar Tahun 1920-an) 

 

 
 

Sumber: Wijnand Kerkhoff. t.t. Het Paradijs van Java. Batavia. Hlm. 62. 

 

Sementara itu, di mata Pemerintah Hindia 

Belanda, Islam dipandang sebagai agama yang memiliki 

potensi untuk menggoncang kekuasaan mereka. Oleh 
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karena itu, pemerintah mengarahkan para pemeluk Islam 

hanya untuk menjalankan Islam sebagai sarana ritual 

peribadatan saja. Untuk mempermudah pengawasan, 

Pemerintah Hindia Belanda menetapkan bupati sebagai 

kepala agama Islam di kabupatennya. Dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai kepala agama Islam, 

bupati dibantu oleh seorang penghulu kepala yang 

biasanya masih berasal dari kalangan menak juga. 

Sebagai kepala agama Islam di kabupaten, para 

bupati harus menyelenggarakan acara-acara ritual 

maupun seremonial pada hari besar Islam. Pada waktu 

pelaksanaan Idul Fitri, misalnya, bupati biasanya 

mengenakan jubah Arab (gamis) untuk menonjolkan 

keislamannya. Adakalanya, khutbah Idul Fitri pun 

disampaikan oleh bupati. Demikian juga dengan Muludan 

yang sudah menjadi tradisi di Sumedang, tidak hanya diisi 

oleh ceramah keagamaan melainkan juga diisi oleh acara 

helaran pusaka yakni membersihkan benda-benda pusaka 

milik para Bupati Sumedang di antaranya Mahkota 

Binokasih, pedang, keris, golok, dan alat kesenian 

peninggalan penguasa sebelumnya.34 

Selain itu, sebagai kepala agama Islam di 

kabupaten, bupati pun berkepentingan untuk 

                                                 
34 Benda-benda pusaka itu antara lain Mahkota Binokasi yang dianggap 

sebagai simbol penyerahan kekuasaan dari Kerajaan Sunda kepada 
Sumedang, Pedang Ki Mastak (milik Prabu Tajimalela), Keris Ki 
Dukun (milik Prabu Gajah Ageung, putera Prabu Tajimalela), Keris 
Panunggul Naga (milik Ratu Pucuk Umun), Keris Nagasasra (milik 
Pangeran Kornel), Badik Caruk Aul (konon milik Embah Jaya 
Perkosa), Bendé dan goong rénténg, berbagai jenis tombak, berbagai 
jenis kujang, Meriam Kalangtaka (tahun 1678, hadiah dari pejabat 
VOC), dan Payung Kebesaran (songsong) sebanyak tujuh buah 
peninggalan tujuh orang Bupati Sumedang (Kartadibrata, 1989: 34-
37; Lubis, 1998: 265). 
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menyediakan sarana dan prasarana bagi pengembangan 

agama Islam di daerahnya. Beberapa bangunan 

keagamaan, terutama masjid banyak dibangun terutama di 

bekas ibu kota Sumedang. Ketika ibu kota Kabupaten 

Sumedang masih di Tegal Kalong, dibangunlah sebuah 

masjid agung yang kemudian dikenal dengan sebutan 

Masjid Agung Tegal Kalong. Dengan dipindahkannya ibu 

kota ke Kota Sumedang sekarang, dibangunlah sebuah 

masjid agung baru. Walaupun demikian, kalau dilihat dari 

sisi arsitektur kedua bangunan tersebut memiliki ciri yang 

sama yakni atapnya bersusun tiga. Hal tersebut 

merupakan pengaruh dari kepercayaan Hindu Jawa. 

Demikian juga dengan hiasan dan bentuknya 

memperlihatkan adanya pengaruh Cina karena yang 

membangunnya adalah keturunan Cina.35 

 

Foto 10: Masjid Agung Sumedang Sekitar Tahun 1880 
 

 
 
                                                 
35 Kota Sumedang; Suatu Tinjauan Arsitektur, 1985: 38. 
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Kehidupan sosial budaya lainnya yang perlu 

dikemukakan adalah kesenian, khususnya seni bangunan, 

seni sastra, dan seni tari. Seni bangunan memiliki beberapa 

unsur baik yang bersifat sakral maupun yang bersifat 

profan. Akan tetapi, kedua unsur utama itu sangat sulit 

ditemukan di Sumedang karena bahan yang dipakai untuk 

mendirikan bangunan bukan dari bahan permanen. 

Rumah-rumah dibuat dari bahan kayu dengan bentuk 

bangunan yang sederhana dan memiliki kolong (rumah 

panggung). Namun demikian, kolongnya itu tidak setinggi 

di Kalimantan, paling-paling hanya antara 10-50 

centimeter.36 

 
Foto 11: Rumah Orang Kaya di Desa 

 

 
 
Sumber: Wijnand Kerkhoff. t.t. Het Paradijs van Java. Batavia. Hlm. 38. 

 

                                                 
36 Jubaedah, 2001: 92. 
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Foto 12: Rumah Pribumi di Desa 
 

 
 

Sumber: Wijnand Kerkhoff. t.t. Het Paradijs van Java. Batavia. Hlm. 36. 

 

Berbeda dengan di desa, bangunan rumah tinggal 

di kota memperlihatkan pengaruh arsitektur kolonial, 

meskipun bahan bangunannya tidak semuanya dari bahan 

permanen. Ada bangunan dengan bahannya dari batu bata, 

tetapi ada juga yang bahannya dari kayu. Perbedaan ini 

bukan untuk membedakan rumah orang kaya atau miskin, 

tetapi lebih kepada ketertarikan si pemilik rumah terhadap 

bahan yang akan dipakai. Namun demikian, rumah di 

Sumedang dapat dibedakan antara rumah kaum menak 

dan rumah orang kaya (bukan menak). 

 
 
 
 
 
 
 



32 
 

Foto 13: Bangunan Rumah Tinggal di Kota (Bangsawan) 
 

 
 

Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 25 Juli 2008. 

 
Foto 14: Bangunan Rumah Tinggal di Kota (Orang Kaya) 

 

 
 

Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 25 Juli 2008. 
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Seni bangunan kolonial pun berdiri di Sumedang 

tidak hanya dipergunakan oleh orang-orang Belanda, 

tetapi juga digunakan sebagai tempat tinggal pribumi 

(kalangan tertentu). Bangunan tua bergaya kolonial yang 

sekarang masih berdiri tegak adalah Gedung Srimanganti 

yaitu rumah tinggal para Bupati Sumedang. Gedung ini 

didirikan tahun 1706 oleh Bupati Dalem Adipati Tanumaja, 

seiring dengan keputusannya untuk memindahkan ibu 

kota Kabupaten Sumedang dari Tegalkalong ke Kota 

Sumedang sekarang. Selain Srimanganti, bangunan 

bergaya kolonial yang berada di dalam kompleks Kantor 

Bupati Sumedang adalah Gedung Negara atau Gedung 

Bengkok yang didirikan tahun 1850. Gedung ini dibangun 

dengan maksud sebagai tempat tinggal bupati, tetapi 

bupati lebih suka tinggal Srimanganti. Gedung ini pun 

dikenal juga dengan sebutan pendopo karena meskipun 

tidak menjadi kediaman resmi bupati, namun setiap acara 

resmi yang dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintahan 

selalu diselenggarakan di Gedung Bengkok. 

Bersamaan dengan pembangunan Gedung 

Negara, dibangun pula sebuah gedung berciri khas Sunda 

yang disebut Bumi Kaler (Rumah Utara) karena terletak 

disebelah utara Srimanganti. Gedung ini berfungsi sebagai 

tempat tinggal keluarga dekat bupati. Arsitekturnya tidak 

dipengaruhi oleh gaya bangunan kolonial, tetapi 

menunjukkan gaya bangunan setempat. Bangunan lainnya 

yang bergaya kolonial adalah penjara yang dibangun 

sekitar tahun 1850. Bangunan ini terletak di sebelah timur 

alun-alun yang berkonsep pada bentuk sebuah benteng 

pertahanan di Negeri Belanda. 
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Foto 15: Gedung Srimanganti 
 

 
 

Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 18 Juli 2008. 

 

Foto 16: Gedung Negara (Pendopo)  

Kabupaten Sumedang Sekitar Akhir Abad Ke-19 
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Foto 17: Bumi Kaler (Sebelah Utara Srimanganti) 
 

 
 

Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 18 Juli 2008. 

 

Foto 18: Penjara di Sebelah Timur Alun-Alun Sumedang 
 

 
 

Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 18 Juli 2008. 
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Di sebelah selatan penjara (Foto 19), pada 1930-an 

dibangun sebuah gedung untuk pejabat pemerintah 

kolonial. Saat ini, gedung tersebut dipergunakan sebagai 

kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. 

Berbeda dengan bangunan penjara, bangunan merupakan 

perpaduan antara gaya barat dan gaya Indonesia sehingga 

terdapat keserasian antara bangunan dan alam setempat. 

 
Foto 19: Gedung bagi Pejabat Pemerintah Kolonial 

 

 
 

Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 18 Juli 2008. 

 

Seni sastra dan tari dapat berkembang dengan 

baik di Sumedang karena mendapat dukungan penuh dari 

para bupati dan kaum menak yang memiliki hubungan 

dekat dengan bupati. Jenis kesenian ini biasanya disebut 

sebagai kesenian istana atau tradisi besar karena dianggap 

bermutu tinggi dan indah yang sangat berorientasi kepada 
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konsep nilai halus dan kasar.37 Di antara cabang-cabang 

kesenian yang akrab di kalangan menak adalah seni sastra. 

Ada beberapa karya sastra dan sastra sejarah yang ditulis 

oleh kaum menak Sumedang, misalnya Kitab Pancakaki 

yang ditulis oleh Raden Adipati Suryalaga, putera salah 

seorang Bupati Sumedang;38 dan Babad Sumedang yang 

disusun oleh R. A. A. Martanagara, Bupati Bandung 

keturunan Sumedang.39 Kedua contoh karya sastra sejarah 

tersebut sesuai dengan pendapat Edi S. Ekadjati yang 

mengatakan bahwa pendopo kabupaten merupakan salah 

satu pusat penyusunan sastra sejarah (historiografi 

tradisional) di Priangan sejak abad ke 18.40 

Mendengarkan gamelan merupakan salah satu 

bentuk hiburan yang disukai oleh kaum menak pada 

umumnya. Bukan hanya bupati yang memiliki gamelan, 

bawahan bupati yang memiliki cukup uang bisa memiliki 

gamelan juga. Ada dua jenis gamelan yang dikenal di 

Priangan, pertama, gamelan pelog dan gamelan salendro 

                                                 
37 Kayam, 1991: 10-11; Lubis, 1998: 238; Brandon, 1967: 83. 
38 Raden Adipati Suryalaga merupakan putera R. A. Surialaga, Bupati 

Sumedang tahun 1765-1765. Ia menjadi bupati di beberapa 
kabupaten, yaitu Bogor (1801-1811), Karawang (1811-1813), dan 
Sukapura (1813-1814). Setelah berhenti sebagai Bupati Sukapura 
atas permintaan sendiri, ia kembali ke Sumedang dan mengisi 
waktunya dengan mencurahkan pada dunia sastra. Kitab Pancakaki 
merupakan salah satu karya sastra sejarah yang mengisahkan para 
Bupati  Sumedang beserta para keluarga, lingkungan bupati, dan hal-
hal yang berkaitan dengan pemerintahan (Ekadjati, 1981: 11; Lubis, 
1998: 240). 

39 R. A. A. Martanagara merupakan cucu R. A. Kusumahyuda, Bupati 
Sumedang (1828-1834) dari pihak ayahnya dan cucu R. T. Surialaga, 
pejabat Bupati Sumedang (1834-1836) dari pihak ibunya. Setelah 
pensiun sebagai Bupati Bandung (1893-1918), ia kembali ke 
Sumedang dan menyusun Babad Sumedang pada 1921 (Ekadjati, 
1981: 12). 

40 Ekadjati, 1981: 8. 
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yang berasal dari Jawa. Jenis gamelan ini dikenal oleh 

masyarakat Priangan akibat pengaruh ataram atas 

Priangan dahulu; kedua, gamelan degung yang dikembang 

setelah Mataram mengakhiri pengaruhnya atas wilayah 

Priangan. Di Sumedang, terdapat sembilan buah gamelan 

yang menjadi kebanggaan dan koleksi para Bupati 

Sumedang. Kesembilan gamelan itu ada yang berasal dari 

abad ke-17: gamelan Panglipur (salendro), gamelan Sari 

Onéng (pelog), dan gamelan Sekar Onéng; yang berasal 

dari abad ke-18: gamelan Degung Pengasih dan gamelan 

Sekar Manis; dan yang berasal dari abad ke-19 

(peninggalan Pangeran Sugih): gamelan Sari Arum, Sanglir, 

dan Manggu. Satu lagi adalah gamelan Sari Oneng Parakan 

Salak sebagai hadiah dari K. F. Holle.41 
 

Foto 20: Gamelan Degung Pengasih  
Peninggalan Pangeran Kornel 

 

 
 
Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 18 Juli 2008. 

                                                 
41 Lubis, 1998: 272. 
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Foto 21: Gamelan Sari Arum Peninggalan Pangeran Sugih 
 

 
 

Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 18 Juli 2008. 

 

Gamelan biasanya digelar di pendopo kabupaten 

atau miniatur pendopo milik bawahan bupati. Salah satu 

jenis kesenian yang selalu diiringi oleh gamelan adalah 

pertunjukan wayang golek yang memang sangat disukai 

oleh kalangan menak Sumedang. Wayang golek42 biasanya 

digelar di pendopo atau paséban rumah ménak kaya. Di 

Priangan, termasuk di Sumedang, cerita wayang golek 

yang populer adalah Ramayana dan Mahabrata. Bila pada 

awalnya, pertunjukan wayang mengandung makna religius 

dan filsafat yang tinggi, pada masa kemudian wayang 

dianggap sebagai bentuk hiburan saja.43 

 

                                                 
42 Wayang golek diciptakan oleh Sunan Kudus untuk kepentingan 

dakwah Islam. Jenis kesenian ini masuk daerah Priangan sekitar abad 
ke-18 dan sejak abad ke-19 cerita wayang yang berbahasa Jawa 
mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda (Holt, 1968: 125). 

43 Holt, 1968: 126; Lubis, 1998: 247. 
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Foto 22: Pertunjukan Wayang Golek  
di Sumedang Tahun 1920-an 

 

 
 

Sumber: Wijnand Kerkhoff. t.t. Het Paradijs van Java. Batavia. Hl. 10-11. 

 

Bentuk kesenian lainnya yang digemari oleh 

kaum menak adalah tayuban yaitu seni pertunjukan yang 

berasal dari tradisi Jawa. Pada awalnya, tarian yang 

dilangsungkan dalam pesta perkawinan, khitanan, atau 

pesta lainnya ini, selalu melibatkan dua unsur yaitu 

ronggeng dan minuman keras. Ronggeng biasanya menari 

(ngibing) sambil nyanyi (ngawih) yang liriknya berupa 

sisndiran sili asih. Ronggeng menghampiri menak sambil 

menyodorkan selendang sebagai undangan untuk menari 
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bersama-sama. Sebelum menerima selendang, terlebih 

dahulu sang menak memberi uang ke atas nampan.44 

 

Foto 23: Tarian yang dikenal di Sumedang 
Sekitar Tahun 1920-an 

 

 
 

Sumber: Wijnand Kerkhoff. t.t. Het Paradijs van Java. Batavia. Hlm. 1. 

 

Peranan kaum menak sebagai pengayom 

kesenian tersirat dari adanya pusat-pusat pengembangan 

tarian, seperti perkumpulan tari Sekar Pusaka di 

                                                 
44 Sumber lain menyebutkan bahwa pertunjukan seni tayub yang 

berkembang di Sumedang berasal dari Talaga yang masuk ke 
Sumedang pada abad ke-9 atau abad ke-10. Prabu Tajimalela sangat 
berperan dalam perkembangan Tayub di Kabupaten Sumedang 
(Disbudpar Sumedang, t.t.: 7-8). 
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Kabupaten Sumedang dan perkumpulan tari Wirahmasari 

yang didirikan oleh R. Sambas Wirakusumah (putra 

Wedana Tanjungsari, Sumedang). Bahkan R. Tumenggung 

Kusumadilaga pernah menganjurkan agar seluruh kaum 

menak memiliki keterampilan ngibing. R. Gandakusumah 

(keponakan Pangeran Soeriaatmaja yang dikenal sebagai 

Aom Doyot) berperan dalam “menghaluskan dan 

menyempurnakan tarian ini”. Pada akhirnya lahirnya 

sebuah keyakinan bahwa kehalusan dan keterampilan 

dalam menari bisa meningkatkan prestise seorang menak. 

Para bupati biasanya memiliki kostim (lagu dan 

karakter tarian) yang mereka sukai apabila mereka menari 

dalam tayuban. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa 

Pangeran Soeriaatmaja mempunyai lagu ciptaannya 

sendiri yang disebut sonteng dan lagu itu tidak boleh 

dipakai orang lain tanpa seizinnya. Pelanggaran terhadap 

larangan akan mengakibatkan orang yang melanggarnya 

menjadi kasurupan (kemasukan roh). Berbeda dengan 

Pangeran Mekah, Raden Tumenggung Kusumadilaga, 

Bupati Sumedang berikutnya, sangat menyenangi lagu-

lagu yang disebut karanginan.45 

Selain kesenian yang berkembang di lingkungan 

kaum menak, di Sumedang pun terdapat jenis kesenian 

yang berkembang di kalangan rakyat kebanyakan. Salah 

satunya adalah kuda renggong. Pada awalnya, kuda 

disimbolkan sebagai lambang jiwa ksatria dengan makna 

filosofisnya selalu setia kepada majikannya. Oleh karena 

itu, kuda tidak hanya dipergunakan sebagai alat 

transportasi tetapi juga dijadikan sebagai simbol prestise 

                                                 
45 Lubis, 1998: 245. 
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kaum menak dengan cara menggelar kegiatan balapan 

kuda. 

Pangeran Mekah menaruh perhatian yang sangat 

besar terhadap peternakan kuda. Ia membangun sebuah 

istal kuda miliknya di Kampung Licin, Cimalaka dan 

memercayakan pemeliharaannya kepada seseorang yang 

berasal dari Desa Cikurubuk. Kecamatan Buah Dua. Juru 

pelihara kuda itu memiliki anak yang bernama Sipan. 

Orang inilah yang melihat bahwa kuda bisa disuruh menari 

(ngarenggong) asal dilatih dengan tekun. Ia mulai melatih 

kuda sejak tahun 1936 agar bisa ngarenggong (menari).46 

Hasil kreativitas Sipan, menghasilkan empat jenis gerakan 

tarian yang biasa dilakukan oleh kuda, yaitu: 

1. Adean merupakan gerakan lari kuda yang seolah-olah 

melintang jalan atau kepinggir seperti kuda yang 

sedang birahi. 

2. Torolong merupakan gerakan lari kuda pendek-

pendek, tetapi gerakannya cepat. 

3. Jagrag merupakan gerakan kuda biasa, tetapi 

gerakannya cepat. 

4. Congklang merupakan lari kuda dengan gerakan cepat 

dan kak sama-sama ke depan.47 

Pada awalnya, seni kuda renggong memang 
hanya ada di Sumedang. Akan tetapi, sekarang sudah 
menyebar ke Cirebon, Jatiwangi (Majalengka), 
Subang, sampai ke Bogor. Bahkan tidak hanya sebatas 
itu, kesenian kuda renggong pun sudah dikenal oleh 
orang asing, baik yang datang ke Sumedang ataupun 

                                                 
46 Disbudpar Sumedang, t.t.: 1-3; Wawancara dengan Encep Suharna 

tanggal 19 Juli 2008 di Sumedang. 
47 Yenilawati, 1993/1994: 2. 
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mereka diundang untuk pentas di hadapan para tamu 
negara.48 
 

Foto 24: Pertunjukan Kuda Renggong 
 

 
 

Sumber: Koleksi Encep Suharna, Ketua PKR Sumedang. 

 

Selain kuda renggong, jenis kesenian lain yang 

dikenal di Sumedang adalah tarawangsa. Berdasarkan 

tradisi lisan asal-usul seni tarawangsa berkaitan erat 

dengan bencana yang menimpa masyarakat Rancakalong 

yang terjadi pada jaman dahulu. Bencana itu dimulai ketika 

musim kemarau panjang menerpa masyarakat 

Rancakalong sehingga pesawahan yang mereka miliki 

menjadi kering. Akibatnya, padi gagal dipanen bahkan 

hanya untuk mendapatkan benih padi pun sangatlah sulit. 

Untuk memenuhi kebutuhan pangannya, masyarakat 

Rancakalong mengonsumsi biji hanjeli. Akan tetapi, biji 

                                                 
48 Wawancara dengan Encep Suharna, tanggal 19 Juli 2008 di 

Sumedang. 
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hanjeli tersebut malah mencelakakan warga. Dalam proses 

mengolah biji hanjeli supaya siap dimakan, satu keluarga 

terjerumus ke dalam mesin penggiling biji hanjeli. 

Peristiwa tersebut membuat masyarakat Rancakalong 

menjadi trauma dan tabu menanam pohon hanjeli. Di lain 

pihak, menanam padi masih belum memungkinkan karena 

tidak ada satupun keluarga yang memiliki bibi padi. 

Melihat musibah yang menerpa warganya, Wisanagara, 

seorang tokoh masyarakat setempat yang ditemani oleh 

beberapa pengawalnya, berupaya mencari benih padi ke 

wilayah Kerajaan Mataram 49 

Untuk bisa masuk ke wilayah Mataram, 

Wisanagara menyamar menjadi seorang pengamen dengan 

kecapi dan rebab sebagai alat musiknya. Sebagai imbalan 

dari tiap ngamennya Wisanagara mendapatkan padi. 

Setelah berkali-kali ngamen dan memeroleh padi yang 

cukup banyak, Wisanagara memutuskan untuk kembali ke 

Rancakalong. Sesampainya di Rancakalong, Wisanagara 

mengolah padi yang diperoleh di Mataram untuk dijadikan 

bibit. Bibit padi itulah yang ditanam oleh masyarakat 

Rancakalong ketika musim hujan tiba. Dengan air yang 

mencukupi, padi yang menanami pesawahan masyarakat 

Rancakalong tumbuh dengan suburnya sehingga 

masyarakat Rancakalong terbebas dari bencana kelaparan. 

Sebagai rasa syukur atas keberhasilan panen, 

masyarakat menggelar kesenian yang dijalankan oleh 

Wisanagara selama menjadi pengamen di Mataram yang 

dilengkapi dengan upacara-upacara tertentu yang disebut 

ngalaksa. Sejak saat itu, kesenian tarawangsa menjadi 

bagian dari kehidupan masyarakat Rancakalong, 

                                                 
49 Disbudpar Sumedang, t.t.: 13. 
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Sumedang. Sesuai dengan yang dilakukan oleh Wisanagara, 

kesenian tarawangsa hanya mempergunakan dua buah 

alau musik, yaitu kecapi dan rebab ngekngek. Kacapi 

dipergunakan sebagai alat musik untuk mengiringi lagu 

dan rebab ngekngek dipergunakan sebagai alat musik 

untuk megiringi melodi.50 

 

Foto 25: Kesenian Tarawangsa Sekitar Tahun 1920-an 
 

 
 

Sumber: Wijnand Kerkhoff. t.t. Het Paradijs van Java. Batavia. Hlm. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Disbudpar Sumedang, t.t.: 14. 
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Foto 26: Alat Musik Utama Kesenian Tarawangsa  

Milik Ketua Masyarakat Adat Rancakalong (Tahun 2008 ) 
 

 
 

Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 23 Juli 2008. 

 

Di bidang rekreasi dan olah raga, Pangeran Aria 

Soeria Atmadja memiliki perhatian yang cukup besar. Dua 

cabang olah yang cukup dikenal dan digemari oleh 

masyarakat Sumedang pada awal abad ke-20 adalah balap 

kuda dan lomba memanah (panahan). Untuk 

mengembangkan olah raga balap kuda, Pangeran Aria 

Soeria Atmadja mendatangkan beberapa ekor kuda dari 
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Sumba ke Sumedang.51 Sebagian dijadikan alat 

transportasi, sebagian lagi diurus untuk menjadi kuda 

balap. Apa yang dilakukan oleh sang bupati segera diikuti 

oleh kaum menak lainnya sehingga mereka pun berlomba-

lomba memelihara kuda.  
 

Foto 27: Balapan Kuda di Kota Sumedang (Awal Abad Ke-20) 
 

 
 

Sumber: Wijnand Kerkhoff. t.t. Het Paradijs van Java. Batavia. Hlm. 35. 
 
 

Antusiame mereka terhadap balapan kuda, 

mendorong Sang Bupati membangun sebuah lapangan 

balap kuda di sekitar Jalan Anggrek sekarang (Kampung 

Pacuan Kuda Heubeul). Dengan adanya lapangan pacuan 

kuda tersebut, balapan kuda senantiasa digelar di 

Kabupaten Sumedang seperti sering di lakukan pada awal 

abad ke-20. Sementara itu, di luar Kota Sumedang, balapan 

                                                 
51 Wawancara dengan R. Ikik Loekman Soemadisoeria, tanggal 28 

Agustus 2008 di Sumedang. 
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kuda selalu digelar di alun-alun distrik, seperti yang terjadi 

di Tanjungsari. 
 

Foto 28: Balapan Kuda di Distrik Tanjungsari  
(Awal Abad Ke-20) 

 

 
 

Sumber: Wijnand Kerkhoff. t.t. Het Paradijs van Java. Batavia. Hlm. 34. 

 

Olah raga panahan pun menjadi salah satu olah 

raga yang dikenal dan selalu diperlombakan masyarakat 

Sumedang. Pada paruh pertama abad ke-20, panahan yang 

diperlombakan bersifat tradisional. Olah raga ini tidak 

mengenal usia, bisa dilakukan oleh orang tua ataupun 

orang muda. Si pemanah duduk bersila, memakai baju 

tradisional, dan memanahkan anak panahnya ke sasaran 

yang telah ditentukan. Olah raga panahan ini pun selalu 

digelar di lapangan terbuka dan selalu menarik minat 

masyarakat untuk menyaksikannya. 
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Foto 29: Perlombaan Memanah (Atas) dan Sang Pemanah 
(Bawah) pada Awal Abad Ke-20 

 

 
 

 
 

Sumber: Wijnand Kerkhoff. t.t. Het Paradijs van Java. Batavia. Hlm. 32 & 
33. 
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BAGIAN KETIGA 

DINAMIKA KEHIDUPAN MASA REPUBLIK HINGGA  

MASA PEMERINTAHAN BUPATI DON MURDONO  

 

1.  Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan 

Berita Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 

Agustus 1945 yang disiarkan oleh Radio Bandung 

(Bandung Hosokyoku) di Tegalega. Siaran radio tersebut 

dapat diterima oleh sebagian kecil masyarakat Sumedang. 

Mereka kemudian menyebarkan berita tersebut secara 

lisan. Pada awalnya, masyarakat Sumedang tidak 

mempercayai berita tersebut. Namun, setelah mendapat 

kepastian dari para pemimpin setempat, masyarakat 

Sumedang percaya bahwa bangsa Indonesia telah 

merdeka. Melalui selebaran dan berita dari mulut ke 

mulut, berita Kemerdekaan Indonesia tersebut telah 

menyebar ke seluruh wilayah Sumedang.52 

Kemerdekaan itu membawa perubahan yang 

mendasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sejak 

17 Agustus 1945, kekuasaan politik berada di tangan 

bangsa Indonesia sendiri baik di tingkat pusat maupun di 

tingkat daerah. Di tingkat pusat, pemerintahan beserta 

dengan perlengkapannya ditetapkan oleh Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam 

sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 di bekas gedung Raad 

van Indie, PPKI berhasil menetapkan Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi dasar Negara 

Republik Indonesia, menetapkan Ir. Sukarno dan Drs. 

                                                 
 Ditulis oleh Miftahul Falah, S. S. sebagai bagian dari buku Sumedang 
dari Masa ke Masa. 

52 Wawancara dengan Abah Ili (90 Tahun) pada 29 Juli 2008 di 
Sumedang. 
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Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden 

Republik Indonesia, membentuk Panitia Kecil yang 

diketuai oleh Otto Iskandar Dinata yang akan bertugas 

menyusun rencana mengenai hal-hal yang perlu segera 

mendapat perhatian pemerintah Republik Indonesia.53 

Untuk pemerintahan daerah, tanggal 19 Agustus 

1945 PPKI menetapkan bahwa Republik Indonesia dibagi 

menjadi delapan propinsi, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan 

Sunda Kecil. Untuk menjalankan roda pemerintahan 

Propinsi Jawa Barat, pemerintah mengangkat Mr. R. 

Sutarjo Kartohadikusumo sebagai Gubernur Jawa Barat 

yang berkedudukan di Jakarta.54 Kemudian untuk 

memenuhi amanat pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 

berikut Pasal I dan II Aturan Pearalihan UUD RI jo 

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1945, pemerintah 

membentuk keresidenan-keresidenan yang masing-masing 

dikepalai oleh seorang residen. Selanjutnya, tiap 

keresidenan dibagi lagi atas kabupaten-kabupaten dan 

kotapraja yang diperintah oleh bupati dan walikota. Para 

pejabat kepala daerah tersebut (residen, bupati, dan 

walikota) pada umumnya ditunjuk/dipilih oleh KNID 

Komite Nasional Indonesia Daerah setempat.  

                                                 
53 Priangan Shuu, 20 Agustus 1605. 
54 Pada waktu itu, Propinsi Jawa Barat meliputi Propinsi Jawa Barat, 

Propinsi DKI Jakarta, dan Propinsi Banten. Ketika itu, Propinsi DKI 
Jakarta berstatus sebagai kotapraja dan sejak tahun 1948 kedudukan 
Walikota Jakarta sejajar dengan gubernur karena mendapat perintah 
langsung dari Presiden RI berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, 
meskipun secara administratif bagian dari Propinsi Jawa Barat. Pada 
1961, Kotapraja Jakarta dikeluarkan dari Propinsi Jawa Barat dan 
statusnya berubah menjadi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dengan 
kedudukan yang sejajar dengan propinsi lainnya sesuai dengan UU No. 
1 Tahun 1961 (Indonesia, 1953: 78; Falah, 1996: 38). 
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Sebagian dari mereka yang ditunjuk adalah 

orang-orang yang pernah menduduki jabatan yang sama 

pada masa pemerintahan militer Jepang. Sebagai realisasi 

UUD 1945 dan PP No.2 tahun 1945 itu di Propinsi Jawa 

Barat kemudian dibentuk lima keresidenan, 18 kabupaten, 

dan lima kotapraja. Kelima keresidenan yang dibentuk itu 

adalah Keresidenan Banten, Jakarta, Priangan, Bogor, dan 

Cirebon. Untuk Keresidenan Priangan, KNID Priangan 

memilih R. Puradireja sebagai Residen Priangan. 

Keresidenan Priangan memiliki lima kabupaten, salah 

satunya adalah Kabupaten Sumedang yang meliputi lima 

distrik yaitu: Sumedang, Tanjungsari, Cimalaka, Tomo, dan 

Darmaraja.55 Untuk menjalankan roda pemerintahan 

Kabupaten Sumedang, pemerintah mengangkat Raden 

Tumenggung Aria Soeria Koesoema Adinata (Dalem Aria) 

sebagai Bupati Sumedang. Pengangkatan itu didasarkan 

atas pertimbangan bahwa Dalem Aria dipandang cukup 

berpengalaman dalam jabatan tersebut karena sejak tahun 

1937 memegang jabatan sebagai Bupati Sumedang. 

Dengan penagalamannya itu, pemerintahan di daerah 

diharapkan dapat berjalan, walaupun dalam suasana 

revolusi. 

Pemerintahan Bupati Raden Tumenggung Aria 

Soeria Koesoema Adinata berlangsung sampai tahun 1946 

karena bupati wafat. Kedudukannya digantikan oleh Raden 

Tumenggung Hasan Satjakoesoemah yang memerintah 

sampai tahun 1947. Ia memerintah Sumedang hanya 

setahun lamanya karena ikut mengungsi bersama para 

pejuang ketika Belanda melancarkan Agresi Militer I di 

Kabupaten Sumedang. 

 

                                                 
55 Indonesia. 1953: 150-153. 
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Foto 30: R. Tumenggung Aria Soeria Koesoema Adinata  
(Bupati Sumedang, 1937-1946) 

 

  
 

Sumber: Koleksi Museum Prabu Geusan Ulun. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Foto 31: R. Hasan Suria Sacakusumah 

(Bupati Sumedang 1946-1947) 
 

 
 

Sumber: Koleksi Museum Prabu Geusan Ulun, Sumedang. 
 

Untuk mengisi kekosongan tersebut, tahun 1947 

NICA mengangkat Raden Tumenggung Mohamad Singer 

sebagai Bupati Sumedang. Oleh karena pada Desember 

1949 Belanda mengakui kedaulatan RI, pemerintah RI 

mengangkat kembali Raden Tumenggung Hasan 

Satjakoesoemah sebagai Bupati Sumedang menggantikan 

Raden Tumenggung Mohamad Singer yang hendak pergi 

ke Belanda. Dengan demikian, selama masa Perang 

Kemerdekaan, Kabupaten Sumedang mengalami suksesi 

kepemimpinan sebanyak tiga kali. 
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Foto 32: R. Tumenggung Moch. Singer  

(Bupati Sumedang 1947-1949) 
 

 
 

Sumber: Koleksi Museum Prabu Geusan Ulun, Sumedang. 

 

Meskipun pemerintahan RI di Kabupaten 

Sumedang telah terbentuk, namun masa depan 

kemerdekaan mendapat ancaman dengan kembalinya  

Belanda ke Indonesia tanggal 29 September 1945. Mereka 

menginjakkan kakinya kembali di Indonesia dengan 

membonceng Allied Forces Netherlands East-Indies (AFNEI) 

yakni Pasukan Sekutu yang dibentuk oleh South East Allied 

Command (SEAC) dengan tugas, (1) melucuti dan 

mengembalikan tentara Jepang ke negaranya; dan (2) 

mengupayakan pengembalian kekuasaan kolonial Belanda 
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di Indonesia.56 Dengan tugasnya itu, masa depan 

kemerdekaan Indonesia mendapat ancaman serius dari 

negara bekas penjajahnya. 

Di lain pihak, ketika masa depan kemerdekaan 

terancam, Republik Indonesia belum memiliki tentara 

reguler. Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk 

tanggal 30 Agustus 1945 bukanlah tentara reguler karena 

tugas utamanya bukan untuk mempertahankan kedaulatan 

negara, tetapi hanya untuk membantu korban perang.57 Di 

Jawa Barat, BKR didirikan di daerah-daerah dengan 

pusatnya di ibu kota keresidenan. Salah satunya adalah 

BKR Keresidenan Priangan yang dipimpin oleh Arudji 

Kartawinata (mantan Daidanco Cimahi) dengan markas di 

Bandung.58 Selain Arudji Kartawinata, Beberapa perwira 

bekas Peta, seperti A. H. Nasution, Abdullah, Suriadarma, 

Sukanda Bratamanggala, Omon Abdurrahman, Syamsu, 

Hidayat, dan Suhari juga ikut bergabung dengan BKR 

Priangan.59 Setelah diangkat sebagai Ketua BKR, Arudji 

Kartawinata kemudian membentuk BKR di lingkungan 

Keresidenan Priangan. BKR Sumedang dipimpin oleh 

Umang Karja Sudjana dengan anggota bekas Peta, Heiho, 

dan organisasi lainnya yang ada di Sumedang.60 

                                                 
56 Ricklefs, 1991: 323. 
57 Sebelum resmi disahkan, BKR merupakan bagian dari  Badan 

Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang didirikan di Jakarta 
tanggal 20 Agustus 1945. Badan ini bertujuan hendak memberikan 
bantuan dan pertolongan kepada rakyat  yang menderita akibat 
peperangan. Selain itu, badan ini pun bertugas memelihara 
keselamatan rakyat supaya tidak menjadi korban perang (Tjahaja, 23 
Agustus 1945). 

58 Tjahaja, 28-29 Agustus 1945. 
59 Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi, 1968: 41-42. 
60 Abdurachman, 1979: 7-8; Wawancara dengan Abah Ili (90 Tahun) 

tanggal 29 Juli 2008 di Sumedang. 
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Selain membentuk BKR, pemerintah pun tidak 

melarang para pemuda untuk membentuk badan 

kelasyakaran. Badan kelaskaran ini merupakan wadah 

perjuangan para pemuda dalam menegakkan 

kemerdekaan, tetapi tidak mau bergabung dengan BKR. 

Pembentukan laskar perjuangan ini terjadi di setiap 

daerah di Jawa Barat. Demikian juga dengan di Sumedang, 

dibentuklah beberapa laskar perjuangan, di antaranya 

Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) di bawah pimpinan 

Satia, Laskar Rakyat Inspektorat Sumedang di bawah 

pimpinan Kapten Jaya Iskandar, dan LASWI.61 

BKR bersama-sama dengan laskar perjuangan 

bahu membahu mempertahankan kemerdekaan, meskipun 

gerakan mereka itu tidak terkoordinasi dengan baik. 

Akibatnya, sering terjadi kekacauan yang sudah barang 

tentu merugikan perjuangan bangsa mempertahankan 

kemerdekaan. Di lain pihak, gerakan NICA untuk menjajah 

kembali Indonesia semakin intensif sehingga mengancam 

masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehubungan 

dengan itu, pada 5 Oktober 1945 dikeluarkanlah Maklumat 

Pemerintah Nomor 6 tentang Pembentukan Tentara 

Keamanan Rakyat (TKR).62 Pada 9 Oktober 1945, Mr. 

Kasman Singodimedjo, Ketua KNIP, mengeluarkan siaran 

kilat mobilisasi pemuda untuk mengisi kekuatan bagi TKR.  

Secara teknis, pembentukan TKR diserahkan 

kepada Oerip Soemohardjo, mantan perwira KNIL yang 

pada 14 Oktober 1945 bersama-sama dengan 13 orang 

rekannya menyatakan berdiri di belakang Republik 

Indonesia. Pulau Jawa dibagi menjadi tiga komandemen, 

                                                 
61 Lubis et al., 2003: 212-213; Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi, 

1968: 42; Smail, 1964: 87; Sukatma, 1995: 45. 
62 Nasution, 1970; Soeara Merdeka, 6 Oktober 1945. 
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salah satunya adalah Komandemen I/Jawa Barat yang 

dipimpin oleh Didi Kartasasmita dengan pangkat Jenderal 

Mayor dengan markas di Kota Tasikmalaya.63 Ketika 

Markas Komandemen I/Jawa Barat berada di Purwakarta, 

sekitar akhir Oktober 1945, Didi Kartasasmita membentuk 

tiga divisi dan tiga belas resimen, salah satunya Resimen 

XIII/Sumedang yang dipimpin oleh Umang Karja Sudjana. 

Resimen XIII/Sumedang berkekuatan empat batalyon, 

yaitu Batalyon I/Tanjungsari dengan komandan Mustaram 

Santoso; Batalyon II/Conggeang dengan komandan Dadi 

Ahdi; Batalyon III/Situraja di bawah komandan Atju 

Samsudin; dan Batalyon IV/Kota Sumedang di bawah 

komandan E. Sastra.64 Pada akhir tahun 1946 Resimen 

XIII/Sumedang dibubarkan oleh Letjen Oerip Soemohardjo 

(Kepala Staf TRI) karena hanya bersenjatakan bambu 

runcing. Keempat batalyon ini tidak memiliki satu pucuk 

senjata pun karena gagal melucuti senjata tentara Jepang.65  

Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer I (21 

Juli 1947), beberapa kesatuan tentara RI mundur ke 

Sumedang, antara lain Resimen VI pimpinan Mayor 

Sadikin, Batalyon 27 pimpinan Kapten Sentot Iskandar 

Dinata, Kompi Amir Machmud (semuanya bermarkas di 

Situraja), Resimen V pimpinan Mayor Rambe, dan Resimen 

VII pimpinan Mayor Omon Abdulrahman yang bermarkas 

di Buah Dua. Mereka kemudian membentuk Gabungan 

Gerilya Djawa Barat Oetara (GGDBO) yang memiliki 

pasukan  penggempur (mobielle troep). GGDBO kemudian 

membangun beberapa pos pertahanan di beberapa daerah 

yang strategis, yaitu di sekitar Sindangjati, Sumedang 

                                                 
63 Soemarsono, 1993: 131-132. 
64 Sukatma, 1995: 43-44. 
65 Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi, 1968: 61-62. 
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Utara, Tanjungkerta, Conggeang, Cipunagara, Ciuyah, 

Cimalaka, dan perbatasan Sumedang-Bandung Utara.66 Pos 

pertahanan ini bertujuan untuk mendeteksi pergerakan 

tentara Belanda sehingga dapat diketahui lebih awal oleh 

para pejuang. 

Dalam Agresi Militer I itu, pada pukul 18.00 

pasukan Belanda berhasil menahan Lili Natakusumah, 

Wedana Tanjungsari. Berita penahanan tersebut sampai 

kepada Mayor R. Sadikin dan segera memerintahkan 

Danyon 27, Kapten Sentot Iskandar Dinata, untuk 

mempertahankan wilayah Kota Sumedang yang akan 

dibantu oleh Kompi Lukas Kustaryo. Untuk menghambat 

gerak maju tentara Belanda, Kapten Sentot Inskandar 

Dinata memerintahkan Kompi Amir Machmud untuk 

menghancurkan jembatan dan membuat rintangan di 

sepanjang jalan yang akan dilalui oleh tentara Belanda. 

Perintah itu dilaksanakan oleh Kompi Amir Mahmud yang 

mendapat bantuan dari Letnan Karisman, Kepala Pabrik 

Persenjataan Cijeruk sehingga gerak maju tentara Belanda 

menjadi terhambat.67 Tanggal 22 Juli 1947, tentara 

Belanda mulai memasuki Kota Sumedang yang dihadang 

oleh Kompi Lukas Kustaryo dan Kompi Mursyid sehingga 

terjadi pertempuran sengit selama dua jam. Oleh karena 

persenjataan yang tidak seimbang, kedua kompi itu 

mundur dari medan pertempuran sehingga Kota 

Sumedang jatuh ke tangan Belanda. Bupati R. Hasan Suria 

Satjakusumah ikut mundur ke daerah pegunungan 

sehingga Belanda mengangkat R. Tumenggung Moch. 

Singer sebagai Bupati Sumedang. Dengan jatuhnya Kota 

Sumedang, pertahanan Republik dipusatkan di daerah 

                                                 
66 Sukatma, 1995: 47. 
67 Sukatma, 1995: 46. 
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pegunungan, di antaranya daerah segitiga Dayeuh Luhur-

Situraja-Margawindu.68 

Tanggal 17 Januari 1948, Perjanjian Renville 

ditandatangani yang mengakibatkan harus hijrahnya TNI 

ke Jawa Tengah-Yogyakarta. Akan tetapi, secara diam-diam 

Divisi I/Siliwangi mempertahankan pasukan teritorial di 

Sumedang, dengan tujuan untuk membina rakyat supaya 

tetap setia kepada Republik Indonesia. Pasukan teritorial 

ini dibentuk sampai ke tingkat desa ini berada di bawah 

komando Mayor R. Moch. S. Hadi. Pada awalnya, pasukan 

ini bermarkas di Tanjungkerta, tetapi kemudian 

berpindah-pindah supaya tidak diketahui oleh Belanda.69 

 

Peta 1: Pusat Pertahanan Gerilya (1945-1949) 
 

 
 

Sumber: Dokumen LVRI Markas Cabang Sumedang, 2008. 

                                                 
68 Wawancara dengan Bapak Wachyu (Sekretaris LVRI Sumedang) 

tanggal 23 Juli 2008 di Sumedang. 
69 Sukatma, 1995: 49-51; Wawancara dengan Ki Oyo Salya Sukatma (65 

Tahun) tanggal 20 Agustus 2008 di Buah Dua Sumedang. 
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Ketika Divisi I/Siliwangi diperintahkan untuk 

kembali ke Jawa Barat (longmarch) Batalyon 

II/Tarumanagara di bawah Komandan Mayor Omon 

Abdurrahman diperintahkan oleh Komandan Brigade XIII 

Letnan Kolonel R. Sadikin untuk menguasai Sumedang dan 

menjamin keselamatan Panglima Divisi Siliwangi yang 

akan berkedudukan di Buah Dua. Batalyon 

II/Tarumanagara segera kembali ke Jawa Barat dengan 

menggunakan rute Pegunungan Dieng – Karang Kobar – 

Gunung Slamet.70 

Dalam perjalanan kembali ke Jawa Barat, sekitar 

bulan Januari 1949, Kompi Amir Machmud dan Kompi 

Komir Kartaman menyerang pos pertahanan Belanda di 

daerah Lemah Putih, Bantarujeg, Majalengka. Serangan 

tersebut berhasil dengan baik sehingga Batalyon 

II/Tarumanagara dan menguasai Sumedang. Setelah 

berhasil menguasai Sumedang, Mayor Omon Abdurrahman 

melaksanakan dislokasi pasukannya di seluruh wilayah 

Sumedang sesuai dengan yang telah direncanakan, yaitu: 

Kompi I menguasai Tanjungsari, Rancakalong, dan 

Tanjungkerta di bawah komandan Kapten Amir Machmud; 

Kompi II menguasai Cadasngampar, Darmaraja, dan 

Situraja dengan komandan Kapten Komir Kartaman; 

Kompi III menduduki daerah Buah Dua, Conggeang, 

Tanjungkerta, Cimalaka, dan Tomo dengan komandan 

Kapten Edi Sumadipradja; Kompi IV menguasai daerah 

Situraja, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, dan 

Darmaraja di bawah komandan Kapten Somali A. W; 

Komandan Batalyon II/Tarumanagara, Mayor Omon 

Abdurrahman, berada di antara Kompi I dan Kompi III, 

                                                 
70 Sukatma, 1995: 53. 
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sedangkan Komandan Staf Kompi/Wakil Komandan, 

Kapten Lili Kusumah, berada di antara Kompi II dan Kompi 

IV; Komandan Brigade XIII, Letnan Kolonel Sadikin 

beserta stafnya berkedudukan di Kompi III (Buah Dua). 

Setelah dislokasi kompi-kompi dirampungkan 

dan setelah direncanakan secara matang, pada 11 Maret 

1949 Mayor Omon Abdurrahman memerintahkan semua 

kompi untuk menyerang pos pertahanan tentara Belanda 

secara serentak. Serangan ke Kota Sumedang dilakukan 

oleh Seksi I/Kompi IV di bawah pimpinan Letnan II R. 

Abdul Rojak. Sementara itu, Kompi I Amir Machmud 

menyerang pusat pertahanan militer Belanda di daerah 

Tanjungkerta dan Kompi II Komir Kartaman menyerang 

daerah Darmaraja. 

 

Peta 2: Dislokasi Batalyon II/Tarumanagara di Sumedang 
 

 
 

Sumber: Dokumen LVRI Markas Cabang Sumedang dan Oyo Salya 

Sukatma. 1995. Sejarah 11 April. Sumedang: Banyu Asih. Hlm. 

54. 
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Serangan itu membuat tentara Belanda 

kewalahan dan hanya bisa bertahan. Petinggi militer 

Belanda di Sumedang kemudian meminta bantuan ke 

Bandung untuk mengirim dua kompi Speciale Tropen 

Koninklijk (Baret Hijau) ke Sumedang. Berita itu sampai 

kepada Mayor Omon Abdurrahman dan langsung 

memerintahkan Kompi IV A. W. Somali untuk melakukan 

penghadangan di daerah Cadas Pangeran. Pada 21 Maret 

1949, Pasukan Kompi IV telah siap untuk melakukan 

serangan kepada Pasukan Baret Hijau Belanda. Keesokan 

harinya, terjadilah pertempuran di daerah Kampung 

Anjung yang menewaskan 18 orang tentara Baret Hijau 

Belanda.71 

Pasukan Baret Hijau tidak bisa dihentikan oleh 

Kompi Somali dan berhasil menguasai sepenuhnya Kota 

Sumedang. Mereka terus bergerak untuk menyerang 

Darmaraja, Wado, Cadasngampar, Conggeang, dan Buah 

Dua. Mayor Abdurrahman yang sedang berada di 

Sumedang Utara, segera kembali ke Buah Dua untuk 

menyelamatkan Kolonel Sadikin, Panglima I/Siliwangi. 

Pada 11 April 1949 pukul 03.00 dini hari, Mayor Omon 

Abdurrahman mulai memindahkan Kolonel Sadikin dari 

Desa Cibubuan ke Darmaraja di bawah pengawalan Letnan 

II Dadang Mirtaatmadja (Seksi 1) dan Letnan II R. Otje 

Djundjunan (Seksi 2).  

Sementara itu, sejak tanggal 11 April 1949 pukul 

05.00, Pasukan Baret Hijau Belanda telah mengepung Desa 

Cibubuan. Dalam suatu serangan, Pasukan Baret Hijau 

Belanda berhasil menmbak mati Kapten Edi Sumadipradja, 

Komandan Kompi III beserta dengan empat pengawalnya 

                                                 
71 Sukatma, 1995: 62-63. 
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di lokasi yang sekarang menjadi tugu batas Desa Cibubuan-

Desa Sekarwangi, Kecamatan Buah Dua.72 

 
Foto 33: Tugu Batas Desa Cibubuan 

 

 
 

Keterangan: Tepat di tugu batas desa inilah, Pasukan Baret Hijau 
Belanda berhasil menembak Kapten Edi Sumadipradja, 
Kepala Staf Batalyon II/Tarumanagara (Dokumentasi Tim 
Peneliti, 28 Agustus 2008; Wawancara dengan Oyo Salya 
Sukatma, 20 Agustus 2008). 

 

Selain menewaskan Kapten Edi Sumadipradja, 

dalam pengepungan dan penyerangan itu Pasukan Baret 

Hijau berhasil menahan Mayor Omon Abdurahman dan 

berusaha memperoleh informasi mengenai keberadaan 

Panglima Divisi I/Siliwangi. Oleh karena tidak mau 

memberikan lokasi persembunyian Kolonel R. Sadikin, 

Mayor Omon Abdurahman ditembak dan jasadnya 

                                                 
72 Wawancara dengan Ki Oyo Salya Sukatma, tanggal 28 Agustus 2008 

di Buah Dua Sumedang. 
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didudukkan di atas batu penyangga tiang Balai Desa 

Cibubuan.73 

 
Foto 34: Kantor Kepala Desa Cibubuan 

 

 
 

Keterangan: Kantor Desa Cibubuan, tempat disimpannya jenasah Mayor 
Abdurrahman oleh Pasukan Baret Hijau dan Tugu Batas 
Desa Cibubuan, tempat ditembaknya Kapten Edi 
Sumadipradja. Menurut keterangan Bapak Oyo Salya 
Sukatma, bentuk bangunan kantor kepala desa tersebut 
tidak banyak berubah, kecuali saat peristiwa 11 April 1949 
terjadi bangunan tersebut berbentuk panggung 
(Dokumentasi Tim Peneliti, 28 Agustus 2008; Wawancara 
dengan Oyo Salya Sukatma, 20 Agustus 2008). 

 

Dengan gugurnya Mayor Abdurahman, Panglima 

Divisi Siliwangi mengangkat Kapten Amir Machmud 

menjadi Komandan Batalyon II/ Tarumanagara dengan 

pangkat mayor. Untuk menghargai pengorbanan Mayor 

                                                 
73 Sukatma, 1995: 64-65. 
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Omon Abdurrahman, nama batalyon kemudian diubah 

menjadi Batalyon II/11 April yang berlaku sejak tanggal 1 

Mei 1949. Dengan demikian, perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan di Kabupaten Sumedang terus berlangsung 

sampai lahirnya pengakuan Belanda atas kedaulatan NKRI. 

 

Foto 35: Monumen Peringatan Peristiwa 11 April 1949 
 

 
 

Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 28 Agustus 2008. 
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6. Pembangunan Semasa Bupati Dr. H. Don Murdono,  

S. H.,M. Si.74 

Pada 2003, Drs. H. Misbach menyelesaikan 

jabatannya sebagai Bupati Sumedang dan digantikan oleh 

Drs.H. Don Murdono, S.H.; M.Si.(belum menyandang gelar 

“doktor” waktu ini) yang didampingi oleh Osin Herlianto 

sebagai Wakil Bupati Sumedang periode 2003-2008. 

Dalam pemilihan yang dilakukan oleh Anggota DPRD 

Kabupaten Sumedang, sangat sulit untuk mengalahkan 

pasangan yang diusung PDIP dan Golkar ini. Betapa tidak, 

kedua partai besar itu menguasai mayoritas kursi DPRD 

Kabupaten Sumedang. Bahkan dalam Pemilu 2004, kedua 

parpol itu menjadi dua besar di Kabupaten Sumedang. 

Keberhasilan pasangan yang diusung oleh PDIP 

dan Partai Golkar ini tidak dapat dilepaskan dari semangat 

reformasi yang berhasil meruntuhkan mitos kekuasaan 

orde baru. Betapa tidak, rasanya sulit dibayangkan 

seandainya tahun 1998 para demonstran yang dipelopori 

oleh mahasiswa gagal menggulirkan reformasi, mungkin 

tokoh PDIP ini tidak akan menjadi Bupati Sumedang.75 

Sebelum terpilih menjadi Bupati Sumedang, Don Murdono 

terlebih dahulu menjadi anggota DPR RI hasil Pemilu 1999 

mewakili daerah Pemilihan Jawa Tengah IX dan duduk 

sebagai anggota Komisi III DPR RI. 

 

 

 

 

                                                 
74 Kecuali disebutkan lain, sumber diambil dari Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Akhir Tahun Anggaran 2007 
dan Akhir Masa Jabatan Tahun 2003-2008. Sumedang: Pemerintah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 dan Profil Sumedang Tahun 2007. 

75 Koran Tempo, 3 Juni 2003. 
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Grafik 1: Persentase Hasil Perolehan Suara Pemilu  

Anggota DPRD Kabupaten Sumedang 2004 
 

 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sumedang 

Dalam Angka 2004 (Sumedang, 2005). 

 

Don Murdono dicalonkan sebagai Calon Bupati 

Sumedang oleh Fraksi PDIP di DPRD Kabupaten Sumedang 
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namun pada dirinya mengalir juga darah Sumedang yakni 

dari ibunya yang biasa disapa Ibu Titi. Ibu Titi berasal dari 

Desa Wanakerta, Kecamatan Situraja, Sumedang. 

Sementara kultur Jawa yang mengalir pada dirinya berasal 

dari R. Sugito, ayah kandungnya kelahiran Semarang.76 

Setelah mendapat kepercayaan untuk memimpin 

Kabupaten Sumedang, Don Murdono dan Osin Herlianto 

beserta segenap staf pemerintahannya menetapkan visi 

Kabupaten Sumedang yaitu “Terwujudnya Kabupaten 

Sumedang sebagai daerah Agribisnis dan Pariwisata yang 

didukung oleh masyarakat beriman dan bertakwa yang 

maju dan mandiri, sehat, demokratis, berwawasan 

lingkungan serta menjunjung tinggi hukum”. Untuk 

mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten 

Sumedang menetapkan tiga misi pembangunan Kabupaten 

Sumedang yang tertuang dalam Perda Nomor 52 Tahun 

2000 tentang Propeda, yaitu: 

1. Menegakkan tata pemerintahan daerah yang semakin 

baik, bersih, dan amanah dengan berlandaskan kepada 

kedaulatan rakyat, demokratis, menjunjung tinggi 

supremasi hukum dan hak asasi manusia. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

kompetitif yang ditopang oleh pembinaan akhlak mulia 

serta lingkungan dan modal sosial yang semakin 

menjamin solidaritas sosial. 

3. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan 

potensi sumber daya alam dan ekonomi yang 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan menuju 

tercapainya kesejahteraan masyarakat yang layak dan 

bermartabat. 

                                                 
76 Saputra, 2007: 6-7. 
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Sudah barang tentu visi dan misi yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak 

akan memberikan kontribusi bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Sumedang apabila tidak 

direalisasikan. Setidak-tidaknya ada enam belas rencana 

strategis (renstra) yang menjadi landasan Pemerintah 

Kabupaten Sumedang untuk merealisasikan visi dan 

misinya, yang meliputi: 

1. Bidang Umum Pemerintahan yang meliputi antara lain 

meningkatkan wawasan kebangsaan, komunikasi 

politik yang semakin efektif, stabilitas ketertiban dan 

ketentraman daerah, kapasitas dan kompetensi 

aparatur pemerintahan, dan meningkatkan efektivitas 

penyelenggaraan otonomi daerah. 

2. Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan yang 

mencakup pengembangan pengelolaan potensi sumber 

daya pertanian, perkebunan, dan kehutanan secara 

optimal. 

3. Bidang Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup 

yang antara lain meliputi pembinaan dan 

pengembangan sumber daya mineral, air permukaan, 

air bawah tanah, dan energi; peningkatan penguasaan 

teknologi; dan peningkatan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup. 

4. Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang 

mencakup peningkatan dan pengembangan kapasitas  

dan skala usaha industri, perdagangan, dan koperasi 

yang semakin kompetitif. 

5. Bidang Penanaman Modal dengan cakupan untuk 

meningkatkan peluang investasi di daerah yang 

berbasiskan sumber daya alam lokal. 
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6. Bidang Ketenagakerjaan dengan tujuan agar para 

tenaga kerja mampu ditingkatkan kompetensi dan 

kemandiriannya. 

7. Bidang Kesehatan dengan harapan agar akses dan 

mutu pelayanan kesehatan semakin optimal yang 

didukung dengan peningkatan mutu lembaga dan 

pelayanan kesehatan. 

8. Bidang Pendidikan mengupayakan pemerataan dan 

perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang 

bermutu sehingga kualitas sumber daya manusia akan 

semakin meningkat. 

9. Bidang Sosial dengan tujuan hendak meningkatkan 

ketahanan sosial, kemandirian penduduk usia lanjut, 

dan kepedulian terhadap masalah sosial semakin 

meningkat. 

10. Bidang Penataan Ruang dengan tujuan memantapkan 

penataan ruang yang serasi, seimbang, dan 

berkelanjutan 

11. Biang Pekerjaan Umum dan Permukiman dengan 

tujuan mengembangkan dan meningkatkan sarana dan 

prasarana wilayah dan perhubungan daerah serta 

meningkatnya hunian masyarakat yang sehat dan 

layak. 

12. Bidang Perhubungan berusaha untuk meningkatkan 

sarana dan prasarana transportasi dan jasa 

telekomunikasi daerah secara efisien, berkualitas, 

aman, terjangkau dan terpadu. 

13. Bidang Kependudukan dengan tujuan antara lain 

menjadikan kependudukan sebagai titik sentral 

pembangunan, mengembangkan pola permukiman 

transmigrasi lokal, dan meningkatkan pengendalian 



73 
 

kelahiran, laju pertambahan penduduk melalui 

program keluarga berencana. 

14. Bidang Olah Raga dan Kepemudaan dengan tujuan 

antara lain meningkatkan kualitas pembinaan dan 

pengembangan prestasi olah raga daerah dalam rangka 

meningkatkan prestasi sumber daya manusia di 

daerah. 

15. Bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan berupaya 

mengembakan potensi kepariwisataan daerah secara 

utuh danterpadu serta membina dan mengembangkan 

kebudayaan daerah dalam rangka memperkokoh 

kebudayaan nasional 

16. Bidang Pertanahan dengan tujuan mencakup upaya 

peningkatan dan pengembangan pelayanan 

adminsitrasi pertanahan dengan mengutamakan hak 

atas tanah masyarakat serta meningkatkan kapasitas 

kelembagaan pengelolaan pertanahan daerah. 

Modal awal bagi proses pembangunan Kabupaten 

Sumedang sudah dimiliki yaitu sumber daya manusia yang 

cukup handal dan sumber daya alam cukup melimpah. 

Modal awal tersebut akan sangat membantu bagi 

kelancaran pembangunan apabila didukung oleh kemauan 

masyarakat Sumedang membangun daerahnya untuk lebih 

baik lagi. Apabila kemauan itu tidak ada, maka potensi 

yang begitu melimpah akan menjadi kelemahan yang akan 

membuat Kabupaten Sumedang mengalami 

kemunduran.77 

Ciri khas Kabupaten Sumedang itu adalah di 

kalangan masyarakatnya masih terjalin begitu kuat ikatan 

budaya masa lalunya. Kebanggaan masyarakat Sumedang 

                                                 
77 Wawancara dengan Bupati Don Murdono, Tanggal 25 Agustus 2008 

di Jatinangor Sumedang. 
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terhadap masa lalunya merupakan sesuatu yang dapat 

menjadi potensi bagi pembangunan kalau pembangunan di 

bidang kebudayaan dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, 

dalam pembangunan lima tahun ke depan, Kabupaten 

Sumedang diharapkan akan menjadi Kota Budaya yang 

akan mampu menarik wisatawan dalam jumlah cukup 

banyak. Proses pembangunan Sumedang menjadi Kota 

Budaya, sebenarnya sudah dilakukan pada lima tahun 

pertama (2003-2008) kepemimpinan Bupati Don 

Murdono. 

Misi pertama pembangunan Kabupaten 

Sumedang mencakup beberapa aspek pembangunan yang 

terangkum dalam kapasitas umum pemerintahan. Salah 

satu sasaran dari pembangunan di bidang pemerintahan 

adalah meningkatnya kesadaran budaya politik 

masyarakat yang semakin demokratis. Setidak-tidaknya, 

ada tiga indikator yang dapat dipergunakan untuk menilai 

kesadaran budaya politik suatu masyarakat. Pertama, 

partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik baik pada 

tingkat lokal maupun nasional. Dari tahun 2002-2007, 

angka partisipasi politik masyarakat Sumedang lebih tinggi 

di tingkat lokal daripada di tingkat nasional. Untuk 

pemilihan kepala desa dan ketua RW, angka partisipasinya 

mencapai 87% hingga 93%, sedangkan untuk pemilihan 

presiden dan pemilihan anggota legislatif, angka 

partisipasinya hanya berkisar 70,64% hingga 82,2% (lihat 

tabel 1). 
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Foto 36: Dr. H. Don Murdono, S. H., M. Si. 
Bupati Sumedang (2003-Sekarang) 

 

 
 

Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 25 Agustus 2008 
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Tabel 1: Partisipasi Politik Masyarakat  
selama Tahun 2003-2007 (dalam %) 

 
Indikator Capaian 

Sasaran 
2003 2004 2005 2006 2007 

a.  Partisipasi 
masyarakat dalam 
menggunakan hak 
pilihnya 

     

 * Pemilihan 
Rukun Warga 

91 92 92 93 93 

 * Pemilihan 
Kepala Desa 

87 87 88 88 88 

 * Pemilu Legislatif  82,2    
 * Pemilu Presiden  70,64    
b. Partisipasi 

masyarakat dalam 
perumusan 
kebijakan publik 
dalam 
musrenbang 

75 79 82 80 85 

 

Kedua, dinamika politik lokal semakin 

berkembang melalui partai politik dan organisasi sosial 

kemasyarakatan. Oleh karena dalam UU Parpol dan Pemilu 

tidak dikenal partai politik lokal, jumlah partai politik yang 

ada di Sumedang dari tahun 2003-2007 sama jumlahnya 

dengan di tingkat pusat yaitu 24 parpol. Artinya, seluruh 

partai politik memiliki cabang di Kabupaten Sumedang. 

Kecenderungan berkembang justru diperlihatkan oleh 

keberadaan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya 

masyarakat, yayasan, dan paguyuban. Dalam kurun waktu 

2003-2007, secara kuantitas organisasi-organisasi 

tersebut memperlihatkan grafik peningkatan, terutama 

paguyuban yang peningkatannya mencapai lebih dari 

100% (lihat tabel 2). 
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Ketiga, intensitas masyarakat dalam melakukan 

unjuk rasa selama kurun waktu 2003-2007 menunjukkan 

grafik yang meningkat, kecuali tahun 2007 menurun 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama kurun 

waktu itu, di Kabupaten Sumedang rata-rata terjadi 22,8 

kali unjuk rasa per tahunnya.  Hal ini berarti masyarakat 

semakin berani mengungkapkan hal-hal yang dipandang 

menyimpang dari hukum. Objek unjuk rasa yang paling 

dominan adalah masalah perburuhan dan penyelesaian 

proyek Waduk Jatigede. Pembangunan Waduk Jatigede, 

yang sudah direncanakan sejak 40 tahun lalu itu, memang 

bukan suatu permasalahan yang mudah. Kontroversi dan  

konflik kepentingan yang berlangsung begitu lama, 

menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaannya dan 

baru pada tahun 2008 ini pembangunan mulai 

dilaksanakan. 

 
Grafik 2: Perkembangan Dinamika Politik Lokal 

selama Tahun 2003-2007 (dalam %) 
 

Indikator Capaian 
Sasaran 

2003 2004 2005 2006 2007 

1.  Jumlah Parpol 24 24 24 24 24 
2. Jumlah ormas      
 * Fungsi 42 45 45 47 55 
 * Kegiatan 18 22 26 28 34 
 * Profesi 42 45 47 49 55 
 * Lembaga 

Keagamaan 
22 23 24 26 29 

3. Lembaga 
Swadaya 
Masyarakat 

31 35 36 39 42 

4. Yayasan 55 59 61 68 70 
5. Paguyuban 16 33 52 54 55 
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Misi kedua pembangunan Sumedang dalam kurun 

waktu 2003-2008 adalah meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia yang kompetitif yang ditopang oleh 

pembinaan akhlak mulia serta lingkungan dan modal sosial 

yang semakin menjamin solidaritas sosial. Pada 2002, 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten 

Sumedang sebesar 67,5 poin. Dengan IPM sebesar itu, 

pembangunan di Kabupaten Sumedang berada di bawah 

rata-rata ideal. Dengan mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki oleh segenap komponen masyarakat, dalam kurun 

2003-2007, IPM Kabupaten Sumedang mengalami 

kenaikan rata-rata sebesar 0,81 poin per tahunnya. 

Dengan kenaikan sebesar itu, pada 2007 IPM Kabupaten 

Sumedang telah mencapai 71,56 poin. Dari pencapaian 

tersebut, Indeks Daya Beli mengalami kenaikan tertinggi 

yakni 1,1 poin dibandingkan dengan Indeks Pendidikan 

dan Indeks Peluang Hidup yang masing-masing nail 0,92 

poin dan 0,43 poin. Rincian kenaikan sub-sub indikator 

dari IPM adalah sebagai berikut. 

 
Tabel 3: Pencapaian IPM Kabupaten Sumedang 

 Tahun 2003-2006 (dalam poin) 
 

Indikator Capaian 
Sasaran 

2003 2004 2005 2006 

1.  Indeks Prestasi 80,34 82,56 83,30 83,71 
2. Indeks Kesehatan 71,23 71,45 71,57 71,66 
3. Indeks Daya Beli 57,43 57,95 59,16 59,34 

IPM 69,67 70,65 71,46 71,56 

 

Pada umumnya, masalah sosial yang dihadapi 

oleh Kabupaten Sumedang bersifat patologi sosial dan 

patologi nonsosial. Permasalahan yang bersifat patologi 

sosial pada umum masih diwarnai oleh masalah 
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kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, penyalahgunaan 

napza, dan perilaku menyimpang lainnya. Permasalahan 

tersebut sudah barang tentu memerlukan penanganan 

yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan. 

Salah satu program pembangunan untuk 

menangani masalah sosial tersebut di Kabupaten 

Sumedang adalah pembangunan sistem panti yang akan 

melibatkan unsur masyarakat. Tabel 4 menunjukkan 

bahwa adanya tiga jenis panti yang dikembangkan oleh 

Pemerintah Kabupaten yaitu panti asuhan, panti cacat, 

daan panti jompo. Dari ketiga panti itu, panti asuhan 

menunjukkan kenaikan signifikan karena pada 2003 di 

Sumedang baru ada 9 buah, meningkat 100% menjadi 18 

buah pada 2007. Sementara panti cacat dan panti panti 

jompo, selama lima tahun terakhir tidaklah berubah yaitu 

masing-masing 3 buah dan 2 buah. 

 
Tabel 4: Perkembangan Panti-Panti Sosial  

di Kabupaten Sumedang  Tahun 2003-2007 
 

Indikator Capaian 
Sasaran 

2003 2004 2005 2006 
2007 

1.  Fasilitas Panti 
Asuhan 

9 10 16 16 18 

2. Fasilitas Panti 
Cacat 

3 3 3 3 3 

3. Fasilitas Panti 
Jompo 

2 2 2 2 2 

 

Tidak hanya fasilitas yang dibangun oleh pemerintah, 

melainkan juga setiap tahunnya memberikan bantuan, baik 

untuk penghuni maupun operasional panti meskipun kalau 

dilihat dari segi kuantitas, bantuan tersebut belumlah 
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mencukupi. Namun setidaknya, bantuan tersebut selalu 

diterima oleh panti setiap tahun anggaran. 

Sementara itu, masalah sosial yang bersifat non-

patologi sosial yang dihadapi oleh Kabupaten Sumedang 

disebabkan oleh terjadinya bencana alam. Secara geografis, 

sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang memang 

termasuk ke dalam wilayah yang rawan bencana karena 

kondisi tanahnya berbukit-bukit. Dengan kondisi itu, 

bencana alam longsor senantiasa mengancam kehidupan 

warga Sumedang. Sementara itu, bagi wilayah Sumedang 

Timur, bencana alam yang mengancam adalah banjir dan 

kekeringan. 

Untuk menangani dan mengantisipasi bencana 

alam, Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan 

beberapa langkah preventif, antara laian: 

1. Mensiagakan satuan pelaksana PBP tingkat kabupaten. 

2. Melakukan pemetaan wilayah bencana. 

3. Menyebarluaskan informasi dan menghimbau 

masyarakat agar selalu waspada terhadap 

kemungkinan terjadinya bencana alam 

4. Melakukan evakuasi, perlindungan keamanan, dan 

memberikan bantuan tanggap darurat. 

5. Meminta kepada berbagai pihak yang mampu untuk 

tanggap, peduli, dan memberikan bantuan. 

6. Memulihkan kembali kondisi sosial para korban 

bencana alam. 

7. Merehabilitasi sarana/prasarana sosial ekonomi 

masyarakat yang rusak akibat bencana tersebut. 

Dengan langkah-langkah tersebut, penanganan 

terhadap bencana alam dapat ditekankan cukup signifikan. 

Meskipun dari sisi terjadinya bencana dan korbannya 

mengalami kenaikan, tahun 2006 masing 203 kali dan 957 
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kepala keluarga, namun kerugian material yang diderita 

menurun tajam dari 10,8 milyar rupiah tahun 2006 

menjadi 750 juta rupiah tahun 2007. 

Salah satu agenda pembangunan yang mendapat 

perhatian serius dari pemerintah pendidikan. Salah satu 

kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Sumedang alam 

membangun sistem pendidikan adalah buruknya 

sarana/prasarana pendidikan. Oleh karena itu, proses 

belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswanya 

tidak berjalan dengan baik. Sehubungan dengan itu, untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten 

Sumedang, dalam kurun 2003-2007 pemerintah telah 

melakukan rehabilitasi prasarana pendidikan sebanyak 

1.369 kali untuk sekolah dasar, 306 kali untuk sekolah 

lanjutan pertama, dan 30 kali untuk sekolah lanjutan 

tingkat atas. Banyaknya rehabilitasi prasarana pendidikan 

sekolah dasar karena terkait dengan program pemerintah 

wajib belajar sembilan tahun. Namun demikian, secara 

keseluruhan, pembangunan rehabilitasi gedung sekolah 

untuk semua jenjang pendidikan telah memenuhi angka 

yang ditetapkan dalam Renstra Pembangunan Kabupaten 

Sumedang seperti yang tersaji dalam tabel 5. 

 

Tabel 5: Pelaksanaan Rehabilitasi Infrastruktur Pendidikan 
 di Kabupaten Sumedang  Tahun 2003-2007 

(dalam sekolah) 
 

Indikator Sasaran 2003 2004 2005 2006 2007 
1.  Pendidikan Dasar      
 a. SD/MI 83 84 105 99 81 
 b. SLTP 9 12 18 18 57 
2. Pendidikan 

Menengah 
(SMA/SMK/MA) 

3 4 2 3 7 
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Program wajib pendidikan dasar sembilan tahun 

di Kabupaten Sumedang tidak hanya mendapat perhatian 

dari pemerintah, melainkan juga mendapat dukungan 

positif dari masyarakat. Untuk Wajar Diknas enam tahun, 

Kabupaten Sumedang telah berhasil melaksanakannya 

dengan sempurna. Akan tetapi, Wajar Diknas sembilan 

tahun masih belum dapat diraih secara optimal. Namun 

demikian, dari tahun ke tahun jumlah anak usia 13-15 

tahun yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya 

(SLTP) terus meningkat. Untuk menunjang program 

tersebut, pemerintah selalu berusaha untuk menaikkan 

anggaran pendidikan dalam APBD dan mengurangi biaya 

sekolah dari peserta didik.  

Di bidang kesehatan, pembangunan ditargetkan 

untuk merehabilitasi infrastruktur terutama di daerah 

pelosok yang diimbangi dengan perbaikan penyediaan 

obat-obatan dan kompetensi tenaga kesehatan. Untuk 

mencapai sasaran pembangunan di bidang kesehatan, 

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengambil beberapa 

langkah strategis, antara lain: 

1. Meningkatkan upaya pemeliharaan dan perlindungan 

kesehatan terutama bagi keluarga miskin. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar di 

tingkat puskesmas. 

3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penyembuhan 

penyakit melalui imunisasi, penemuan kasus, 

surveilens, pengobatan, dan pengurangan dampak 

penyakit terutama untuk mendukung penurunan 

kematian ibu dan anak. 

4. Meningkatkan lingkungan sehat dan perbaikan sarana 

sanitasi dasar terutama untuk daerah permukiman 

kumuh dan keluarga miskin. 
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5. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah 

kesehatan akibat terjadinya wabah. 

6. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi 

parasarana kesehatan. 

7. Meningkatkan kebutuhan alat kesehatan dan obat-

obatan. 

8. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan. 

9. Meningkatkan kualitas program kesehatan melalui 

upaya promotif dan preventif. 

Kesembilan langkah tersebut diimbangi dengan 

pembangunan prasarana kesehatan yang dalam kurun 

waktu 2003-2007 menunjukkan kecenderungan yang 

meningkat. Selain itu, pemenuhan kebutuhan obat-obatan 

di puskesmas sudah mencapai 95% sehingga tinggal 5% 

kebutuhan obat-obatan belum terpenuhi. Hal tersebut jauh 

berbeda pada awal tahun 2003, di mana pemenuhan 

kebutuhan obatan-obatan di tingkat puskesmas baru 

mencapai 18, 42%. Selengkapnya, data kuantitatif 

pembangunan bidang kesehatan disajikan dalam tabel 6. 

 
Tabel 6: Perkembangan Pembangunan Kesehatan 

 di Kabupaten Sumedang  Tahun 2003-2007 
 

Indikator Capaian 
Sasaran 

2003 2004 2005 2006 2007 

1.  Pembangunan 
dan Rehabilitasi 
Puskesmas dan 
Puskesman 
Pembantu 

0/1 2/0 6/20 6/9 5/5 

2. Pemenuhan 
Penyediaan Obat-
Obatan di 
Puskesmas 

18,42% 11,75% 50,00% 75,00% 95% 
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3. Kompetensi tenaga kesehatan di Puskesmas 
 a. Jumlah tenaga 

kesehatan yang 
dibutuhkan di 
Puskesman/Pu
stu 

810 815 870 880 900 

 b. Jumlah 
kompetensi 
tenaga 
kesehatan yang 
telah dipenuhi 

458 470 587 610 628 

 

Di bidang keagamaan, pemerintah berupaya 

meningkatkan kepedulian dalam penyediaan sarana dan 

prasarana yang ditunjang oleh perilaku yang rukun dalam 

kehidupan umat beragama. Pembangunan di bidang ini 

bertujuan hendak meningkatkan kesejahteraan rakyat 

melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman 

agama serta kehidupan beragama. Kerukunan hidup umat 

bergama merupakan dimensi yang tidak kalah pentingnya 

dalam proses pembangunan di bidang agama ini. 

Pembinaan kerukunan hidup umat beragama bertujuan 

untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang 

kompetitif yang ditopang oleh pembinaan akhlak mulia. 

Untuk merealisasikan hal tersebut, beberapa langkah 

pokok telah diambil oleh pemerintah, antara lain: 

1. Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan ajaran agama dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

2. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, 

infak, dan shodaqoh dalam rangka mengurangi tingkat 

kesenjangan sosial di masyarakat. 
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3. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama bagi 

seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat 

memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya. 

4. Meningkatkan keserasian sosial di dalam kelompok-

kelompok keagamaan. 

5. Pembinaan keluarga harmonis untuk menempatkan 

keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan 

etika. 

6. Pemberian bantuan untuk rehabilitasi tempat ibadah, 

sertifikasi tanah wakaf, dan bantuan kitab suci. 

Tabel 7 menyajikan data mengenai perkembangan 

prasarana/sarana keagamaan di Kabupaten Sumedang 

dalam kurun waktu 2003-2007. 

 

Tabel 7: Perkembangan Prasarana/Sarana Keagamaan  
di Kabupaten Sumedang  Tahun 2003-2007 (dalam unit) 

 
Indikator Capaian 

Sasaran 
2003 2004 2005 2006 

2007 

1.  Jumlah fasilitas 
sarana/prasarana 
keagamaan 

4.865 4.870 4.874 4.874 5.178 

2. Jumlah sarana dan 
prasarna yang 
telah difasilitasi 

815 1.065 578 1.178 2.137 

 

Dari angka-angka yang tersaji dalam tabel di atas terlihat 

bahwa jumlah prasarana/sarana keagamaan menunjukkan 

peningkatan meskipun tidak terlalu tinggi. Sementara 

prasarana/sarana yang telah difasilitasi oleh pemerintah 

menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, meskipun 

pada tahun 2007 telah mencapai 59%, jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan tahun 2003 (16,75%). 
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Misi ketiga pembangunan yang diusung oleh 

Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah meningkatkan 

pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya 

alam dan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan menuju tercapainya kesejahteraan 

masyarakat yang layak dan bermartabat. Sasaran pertama 

untuk mencapai misi ini adalah tercapainya laju 

pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 4% per tahun. 

Dalam pembangunan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah satu indikator yang dijadikan acuan 

dalam menggerakan kinerja perekonomian suatu wilayah. 

Dari tahun 2003, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Sumedang menunjukkan kecenderungan meningkat 

meskipun tidak terlalu tinggi peningkatannya. PDRB 

Kabupaten Sumedang pada 2003 mencapai 3,86 dan 

meningkat cukup signifikan menjadi 4,50 pada 2007. 

Peningkatan ini ditunjang oleh adanya peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di sektor primer yaitu pertanian 

dan pertambangan serta penggalian. 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat adalah bagaimana 

mengembangkan sektor pariwisata di daerah. Dengan 

perkataan lain, bagaimana konsep pariwisata yang hendak 

dikembangkan sehingga konsep tersebut akan mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, 

potensi kepariwisataan di Kabupaten Sumedang cukup 

melimpah, tetapi sayangnya belum menghasilkan sesuatu 

seperti yang diharapkan. Artinya, hasil dari pengembangan 

pariwisata yang sudah dilakukan selama ini, belum 

memberikan kontribusi maksimal bagi upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 
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Secara khusus Sumedang bisa menjadi tujuan 

wisata sejarah. Selain berbagai situs peninggalan masa 

Kerajaan Tembong Agung, Kerajaan Sumedanglarang, dan 

Kabupaten Sumedang awal, di Sumedang juga terdapat 

makam pahlawan nasional Tjut Njak Dien. 

 
Foto 37: Makam Cut Nya’ Dien 

di Kompleks Pemakaman Gunung Puyuh 
 

 
 

Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2006 
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Dari sisi regulasi pemerintah, dengan UU No. 5 

Tahun 1992 dan sebagainya tentang pariwisata, sudah 

memberikan peluang bagi Sumedang untuk 

mengembangkan potensi kepariwisataannya sehingga 

dapat berkonstribusi secara signifikan terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Peluang itu 

kemudian diperkuat dengan lahirnya Perda No. 2 Tahun 

2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang, salah 

satunya ditegaskan bahwa Sumedang ingin 

mengembangkan dirinya melalui upaya mengembangkan 

industri dan pariwisata. Industri ini adalah industri kecil 

yang berkorelasi dengan industri besar. 
 

Foto 38: Taman Endog di Pusat Kota Sumedang 
 

 
 

Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 19 Juli 2008. 

 

Dengan demikian, perangkat hukumnya sudah 

dimiliki. Akan tetapi, pengembangan sektor 

kepariwisataan tidak pernah sesuai dengan yang 
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diharapkan. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, 

di antaranya fasilitas yang masih kurang memadai, 

promosi yang tidak tepat sasaran, dan kekurangan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Untuk maksud itu, perlu 

mendapat dukungan kepemimpinan, anggaran, dan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten 

dalam mengurus potensi kepariwisataan di Sumedang.78 

 
Foto 39: Kirab Helaran Pusaka Leluhur Sumedang 

Potensi Wisata Budaya di Sumedang 
 

 
 

Sumber: Koleksi Yayasan Pangeran Sumedang, 2008. 

 

Di lain pihak, Kabupaten Sumedang begitu banyak 

memiliki potensi wisata baik budaya maupun alam. Salah 

satu potensi budaya yang dapat dikemas menjadi produk 

                                                 
78 Wawancara dengan Waluyo, Drs., M. Si. (Kepala Litbang Bapeda 

Sumedang) tanggal 18 Juli 2008 di Sumedang. 
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wisata adalah peninggalan Kerajaan Sumedanglarang dan 

Kabupaten Sumedang masa sebelum Indonesia merdeka. 

Dari sekian banyak peninggalan itu, benda-benda pusaka 

yang sekarang menjadi milik Yayasan Pangeran Sumedang 

(YPS) memiliki daya tarik tersendiri. Setiap tahun, dalam 

rangka Muludan, benda-benda itu dicuci dan diperlihatkan 

kepada masyarakat Sumedang.79 

 
Foto 40: R. Ikik Loekman Soeriadisoeria dan Istri 

(Ketua Yayasan Pangeran Sumedang Sejak Tahun 2006) 
 

 
 

Sumber: Koleksi Yayasan Pangeran Sumedang, 2008. 

 

Kegiatan tersebut merupakan wewenang penuh 

Yayasan Pangeran Sumedang (YPS) dan Rukun Wargi 

Sumedang (RWS) yang memiliki hubungan langsung 

                                                 
79 Wawancara dengan R. Ikik Loekman Soemadisoeria, Ketua Yayasan 

Pangeran Sumedang, tanggal 28 Agustus 2008. 
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dengan para Bupati Sumedang. Yayasan Pangeran 

Sumedang dibentuk pada 21 April 1955 dengan akte 

notaris Mr. Tan Eng Kiam Nomor 98. Tujuan utama 

pembentukan yayasan, yang sebelumnya bernama Yayasan 

Pangeran Aria Soeria Atmadja, adalah mengurus, 

memelihara, dan mengelola barang wakaf, baik benda 

bergerak maupun benda tidak bergerak. Sejak tahun 2006, 

yayasan yang berkantor di Gedung Srimanganti, dipimpin 

oleh R. Ikik Lukman Soemadisoeria, salah seorang 

keturunan (buyut) Pangeran Sugih.80 
 

Foto 41:Ny. R. Yvonne Suryanatanegara 
(Ketua Rukun Wargi Sumedang Puseur) 

 

 
 

Sumber: Koleksi Yayasan Pangeran Sumedang, 2008. 

 

                                                 
80 Wawancara dengan R. Ikik Loekman Soemadisoeria, Ketua Yayasan 

Pangeran Sumedang, tanggal 28 Agustus 2008. 
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Sementara itu, Rukun Wargi Sumedang (RWS) 

tidak memiliki wewenang untuk mengurusi peninggalan 

para Bupati Sumedang, melainkan sebagai wadah 

silaturahmi para keturunan Pangeran Sugih. Perkumpulan 

ini didirikan tahun 1970 di Bandung dan baru tahun 2000 

pengurus pusatnya berkedudukan di Sumedang di bawah 

kepemimpinan Ny.R.Yvonne Suryanatanegara. Saat ini, 

RWS memiliki beberapa cabang di Sumedang, di antaranya 

di Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Sukabumi, dan Cianjur.81 

Belum lagi potensi wisata alam yang dimiliki oleh 

Kabupaten Sumedang begitu melimpah. Di antara sekian 

banyak potensi wisata alam di Sumedang, air terjun 

Cimecek memiliki ketinggian 25-30 meter, Air Terjun 

Ciparahu yang membentuk huruf U, dan air terjun 

Cigorobog bisa dikemas sedemikian rupa sehingga akan 

memberikan konstribusi positif bagi upaya meningkatkan 

kesejahteraan rakyat Sumedang dari sektor pariwisata. 

Ketiga air terjun itu terletak di sekitar Bukit Margawindu 

di Desa Citengah.82 

Untuk dapat mengoptimalkan pemasukan di 

sektor pariwisata, bukan hanya bagaimana caranya 

mengemas potensi wisata tersebut menjadi menarik bagi 

wisatawan. Tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan 

sarana pendukung kepariwisataan, di antaranya 

penginapan. Di Sumedang, hotel berbintang terdapat di 

Jatinangor, yaitu Hotel Bandung Giri Gahana Golf dan Hotel 

Puri Khatulistiwa. Sementara itu, di Kota Sumedang hanya 

sampai hotel kelas melati.  

 

                                                 
81 Wawancara dengan Ny. R. Yvonne Suryanatanegara, Ketua Rukun 

Wargi Sumedang (RWS) Puseur, tanggal 28 Agustus 2008. 
82 Kompas, 22 Desember 2006. 
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Foto 42: Hotel Bandung Giri Gahana Golf 
 

 
 

Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 6 September 2008. 
 

Foto 43: Lapangan Golf di Bandung Giri Gahana 
 

 
 

Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 6 September 2008. 
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Foto 44: Hotel Puri Khatulistiwa 
 

 
 
Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 6 September 2008. 

 

Mengurangi luas lahan kritis merupakan sasaran 

pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumedang di bidang 

ekonomi. Secara keseluruhan, luas lahan kritis di 

Kabupaten Sumedang mencapai 24.785 hektare dengan 

rincian 19.431,37 hektare berada di luar kawasan hutan 

dan 5.353,63 berada di dalam kawasan hutan. Dari jumlah 

seluas itu, pemerintah telah berhasil melakukan reboisasi 

lahan kritis seluas 21.010,88 hektare atau telah mencapai 

84,77%. Upaya ini harus dibarengi dengan pencegahan 

pembalakan liar kawasan hutan sehingga tidak akan 

tercipta lahan kritis baru di Kabupaten Sumedang. 

Berkurangnya jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten Sumedang merupakan sasaran utama 

pembangunan di bidang ekonomi karena esensi dari 

pembangunan dari meningkatkan kesejahteraan untuk 

semua rakyatnya. Namun dmikian, dari tahun 2003 sampai 
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2007 jumlah penduduk miskin di Sumedang justru 

bertambah dari 145.239 jiwa tahun 2003 menjadi 293.134 

jiwa pada 2007. Menurut data dari pemerintah, kegagalan 

ini lebih disebabkan oleh kuatnya pengaruh eksternal, 

yaitu kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM. 

Kebijakan tersebut mengakibatkan tertariknya keluarga 

tidak miskin menjadi keluarga miskin karena 

ketidakmampuan keuangannya akibat kenaikan harga 

BBM. Mereka menjadi melemah daya belinya sehingga 

tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. 

Salah satu upaya untuk mengatasi penduduk 

miskin adalah meningkatkan peran serta pemerintah 

dalam penyediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat. 

Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan 

pangan yang sangat penting dalam pelaksanaan 

pembangunan di daerah untuk membentuk masyarakat 

yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera. Selama kurun 

waktu 2003-2007, penyediaan bahan pangan bagi 

masyarakat, khususnya kebutuhan karbohidrat mengalami 

peningkatan. Bahkan untuk komoditi beras, sampai tahun 

2007 terjadi surplus sebesar 132.026 ton. Terlepas dari 

kekurangan untuk beberapa komoditas, secara umum 

program ketahanan pangan di Kabupaten Sumedang 

selama kurun waktu 2003-2007 telah mencapai hasil yang 

optimal. Indikatornya adalah 

1. Kebutuhan dasar masyarakat (pangan) dapat 

diproduksi di daerah sendiri. 

2. Peningkatan produksi pangan rata-rata mencapai 5% 

per tahunnya. 

3. Distribusi bahan pangan ke pelosok Sumedang relatif 

lancar. 
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Meskipun dalam bidang tertentu pembangunan 

tidak dapat memenuhi target, namun masyarakat 

Sumedang menaruh kepercayaan kepada Bupati Dr. H. Don 

Murdono, S. H., M. Si. Kepercayaan itu diberikan rakyat 

Sumedang melalui pemilihan langsung kepala daerah yang 

diselenggarakan untuk pertama kalinya di Kabupaten 

Sumedang. Dalam pemilihan kepala daerah tersebut 

penduduk yang berhak memilih berjumlah 770.459 orang. 

Namun pada hari pelaksanaannya tidak semua penduduk 

yang berhak memilih itu memberikan suaranya. Hanya 

621.960 penduduk atau sekitar 80,7 % saja yang 

memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah 

langsung tersebut. Pada tanggal 21 April 2008 hasil 

pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumedang tersebut 

diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah 

Kabupaten Sumedang. Pasangan Dr.H. Don 

Murdono,S.H.,M.Si. dan Taufik Gunawansyah  mendapat 

325.976 suara atau 54,84 % dari total suara yang masuk, 

sedangkan pasangan H. Endang Sukandar dan H. Dony 

Ahmad Munir mendapat 268.403 suara atau 45 % dari 

total suara yang masuk. Dengan hasil tersebut, pasangan 

Dr. H. Don Murdono, S. H., M. Si. dan Taufik Gunawansyah, 

S.I.P. dinyatakan sebagai bupati Kabupaten Sumedang 

periode 2008-2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah 

Kabupaten Sumedang.83 

Selain pemilihan bupati Kabupaten Sumedang, 

pada hari yang sama juga dilangsungkan pemilihan 

Gubernur Jawa Barat. Ada tiga pasangan calon gubernur 

yang bersaing meraih simpati penduduk Kabupaten 

Sumedang. Ketiga pasangan calon gubernur itu adalah 

                                                 
83 Pikiran Rakyat, 22 April 2008. 



97 
 

Danny Setiawan dan Iwan R. Sulandjana, Agum Gumelar 

dan Nu’man Abdul Hakim, serta Ahmad Heryawan dan 

Dede Yusuf. Hasil pemilihan gubernur tersebut ditetapkan 

oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat pada 22 

April 2008. Dalam pemilihan tersebut, pasangan Danny 

Setiawan dan Iwan R. Sulandjana memperoleh 26,8 % 

suara yang masuk, pasangan Agum Gumelar dan Nu’man 

Abdul Hakim memperoleh 40,8 % suara yang masuk, dan 

pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf memperoleh 

32,4 % suara yang masuk. Tingkat partisipasi masyarakat 

Kabupaten Sumedang dalam pemilihan gubernur langsung 

tersebut 80,7 %.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Pikiran Rakyat, 23 April 2008. 
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R. Ikik Loekman Soemadisoeria, Ketua Yayasan Pangeran 
Sumedang, Tanggal 28 Agustus 2008 di 
Sumedang. 

Wachyu, Sekretaris LVRI Markas Cabang Sumedang, 
tanggal 23 Juli 2008 di Sumedang. 

Waluyo, Drs., M. Si., Kepala Litbang Bapeda Kabupaten 
Sumedang, tanggal 18 Juli 2008 di Sumedang. 

Ny. R. Yvonne Suryanatanegara, Ketua Rukun Wargi 
Sumedang Puseur, tanggal 28 Agustus 2008 di 
Sumedang. 


