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BAB II 

KRONOLOGI PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA 

 

Kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 

Agustus 1945 pada dasarnya menggambarkan tercapainya titik puncak perjuangan 

bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah di tanah air. Namun demikian episode 

perjalanan pergerakan perjuangannya memerlukan waktu yang panjang hingga 

berabad-abad lamanya, seiring era kolonialisme bangsa asing yang berkuasa di 

bumi nusantara ini. Hal ini dapat dicermati dari perjalanan perjuangan bangsa 

Indonesia dalam mengusir kaum penjajah sejak zaman kerajaan hingga 

terbentuknya pergerakan nasional pada awal abad ke dua puluh.  

Sejak zaman pergerakan nasional, perjuangan bangsa Indonesia terhadap 

dominasi kaum penguasa kolonial semakin terarah bentuk nasionalismenya, 

terutama menjelang Balatentara Dai Nippon menyerah kepada pasukan Sekutu. 

Kesempatan ini digunaan oleh para tokoh pergerakan nasional untuk merapatkan 

barisannya guna mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa hingga mencapai 

kemerdekaan. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI (Badan 

Penyelidik Usaha dan Pemersiapan Kemerdekaan Indonesia) yang kemudian 

diganti dengan pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). 

Episode perjuangan bangsa seputar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia secara 

kronologis dapat digambarkan melalui peristiwa sebagai berikut: 

 

A. Peristiwa Rengasdeklok 

Sebelum terjadinya peristiwa Rengasdeklok yang amat terkenal itu, 

ada peristiwa kunjungan Bung Karno, Bung Hatta, dan KRT. Wedyodiningrat 
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ke Saigon atas undangan panglima militer Jepang di kawasan Asia Tenggara, 

setelah bocornya pernyataan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu 

pada tanggal 15 Agustus 1945 siang. Berbagai kelompok pemuda yang sudah 

mengetahui informasi menyerahnya Jepang tersebut, segera secara terpisah 

mengirim utusan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar secepatnya 

memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Desakan para pemuda 

tersebut agar kemerdekaan segera diproklamirkan, sehingga kemerdekaan itu 

bukan “hadiah”dari Jepang dan terjadi sebelum tentara Sekutu mendarat di 

Indonesia. Memang Jepang telah menyatakan akan memberikan kemerdekaan 

kepada bangsa Indonesia. Para pemuda juga khawatir kalau Sekutu mendarat 

sebelum proklamasi, maka tentara Belanda yang sudah mempunyai organisasi 

pemerintahan sipil sementara (NICA) akan membonceng dan mengklaim 

kekuasaan kembali di Indonesia (Arifin Suryo Nugroho dan Ipong Jazimah, 

2011: 89).  

Bung Karno dan Bung Hatta menolak tuntutan para pemuda, 

akibatnya kedua pemimpin itu diculik pemuda dan dibawa ke 

Rengasdengklok. Berkaitan dengan peristiwa penculikan kedua tokoh 

tersebut, seorang pelaku sejarah Peristiwa Rengasdengklok, Latief 

Hendraningrat, bekas cudanco PETA dan pengibar bendera proklamasi, 

menuturkan pengalamannya sekitar menjelang dan pada hari proklamasi, 

bahwa sebenarnya Bung Karno dan Bung Hatta bukan diculik oleh para 

pemuda, tetapi hanya dijauhkan dari Jakarta, agar jangan dipengaruhi oleh 

pimpinan militer dan pemerintahan Jepang. Mengingat tentara Jepang secara 
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de facto tetap berkuasa di Indonesia atas perintah Sekutu untuk memelihara 

ketertiban, karena tentara tersebut masih lengkap persenjataannya (Harian 

Kompas, 16 Agustus 1980: 1).  

Sementara itu pengalaman Jusuf Kunto, mantan anggota PETA yang 

terlibat dalam peristiwa Rengasdengklok menuturkan bahwa Soekarno dan 

Hatta diamankan ke luar kota karena para pemuda dan PETA takut akan 

keselamatan kedua pemimpn bangsa itu. Kepada Achmad Subardjo, Jusuf 

Kunto beserta Pandu Kartawiguna dan Wikana juga menuturkan bahwa 

mereka membawa Soekarno dan Hatta adalah karena rasa kekhawatiran 

jikalau keduanya akan dibunuh oleh pihak Angkatan Darat Jepang atau 

setidaknya digunakan sebagai sandera apabila timbul kerusuhan di kalangan 

rakyat, karena tentara PETA bermaksud akan melancarkan suatu demonstrasi 

besar-besaran. Oleh karenanya Soekarno dan Hatta dibawa ke luar kota 

dikarenakan alasan-alasan keselamatan terhadap kedua tokoh tersebut 

(Achmad Subardjo, 1972: 89).  

Pengamanan terhadap keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta 

dalam menghadapi situasi penyerahan balatentara Jepang oleh Sekutu saat itu 

dikoordinasikan oleh para anggota PETA. Daidan PETA Jakarta ketika itu 

dipimpin oleh Daidanco Mr. Kasman Singodimedjo, namun pada tanggal 13 

Agustus 1945 ia untuk beberapa hari dipanggil tugas ke Bandung dan 

wewenangnya didelegasikan kepada Cudanco Komandan Kompi Latief 

Hendraningrat. Rengasdengklok dipilih sebagai tempat pengamanan bagi 

Bung Karno, Bung Hatta, Fatmawati, dan Guntur yang masih bayi, karena 
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dianggap aman dan dekat dengan pantai utara Jawa sehingga bila diperlukan 

kedua pemimpin tersebut dapat dilarikan dengan perahu ke tempat lain. 

Kondisi geografis Rengasdengklok merupakan wilayah kecamatan yang 

letaknya sekitar 20 km arah utara Karawang Jawa Barat yang letaknya di sisi 

Sungai Citarum. Daerah ini termasuk wilayah “lumbung beras” Karawang, 

yang letaknya dekat dengan pantai dan berdekatan pula dengan Jakarta. Pada 

zaman pendudukan Jepang, Rengasdengklok dijadikan tangsi PETA di bawah 

Purwakarta, sehingga memiliki Daidan PETA di Jagamonyet 

Rengasdengklok yang dapat berhubungan langsung dengan Jakarta. Oleh 

karenanya pada hari Kamis 16 Agustus 1945 subuh, sekelompok pemuda dan 

PETA antara lain Sukarni, Singgih dan Jusuf Kunto serta anggota PETA 

lainnya membawa rombongan Bung Karno ke Rengasdengklok dengan 

sebuah kendaraan yang dikemudikan oleh Iding atau Winoto Danuasmoro, 

seorang anggota PETA (Arifin Suryo Nugroho dan Ipong jazimah, 2011: 92).  

Episode peristiwa Rengasdengklok menurut Cindy Adam (1966: 320), 

diawali pada Hari Kamis 16 Agustus 1945 dini hari sekitar pukul 03. 30 pagi, 

para pemuda berseragam PETA masuk diam-diam ke rumah Soekarno. 

Soekarno yang malam itu tidak bisa tidur duduk sendiri di ruang makan 

menikmati makan sahur puasa Ramadhan. Salah seorang pemuda bernama 

Sukarni lengkap dengan pistol di pinggang dan sebilah pisau panjang di 

tangan kanannya tiba-tiba membentak: “Berpakaianlah Bung! Sudah tiba 

saatnya. ”Soekarno marah dengan mata menyala-nyala menggertak pada para 

pemuda itu, “Ya, sudah tiba saatnya untuk dibunuh!Jika aku yang memimpin 

PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, 
FKIP  UMP,  2014 



32 

 

pembrontakanmu ini dan gagal, aku kehilangan kepala, engkau juga begitu 

yang lainnya. Anak buah mati ada gantinya, tetapi pemimpin? Kalau aku mati 

coba siapa pikirmu yang akan memimpin rakyat bila datang waktunya yang 

tepat?”. Mendengar suara yang gaduh dan rebut-ribut di ruang makan itu, 

Fatmawati yang berada di kamar tidur mencoba mengintip. Ia mengenali 

beberapa pemuda yang sedang berdebat dengan suaminya itu, salah satunya 

pemuda Sukarni. Mendengar keributan itu Guntur bangun dari tidurnya, 

kemudian Fatmawati mengangkat Guntur di pangkuannya. Ia hanya diam 

duduk di tempat tidur, tak berani keluar. Lama setelah perdebatan yng tak 

seimbang itu, Soekarno kemudian masuk ke kamar dan berkata kepada 

Fatmawati yang lebih dulu terbangun karena sudah gaduh itu, “Fat, pemuda 

akan membawa Mas ke luar kota. Fat ikut apa tinggal?” Ia pun kemudia 

menjawab, “Fat sama Guntur ikut. Ke mana Mas pergi di situ aku berada 

juga. ”Mendengar jawaban itu, Soekarno kemudian menyuruh Fatmawati 

untuk segera berkemas. Fatmawati kemudian tak bertanya apa-apa, ia hanya 

terlihat untuk mengisi tas dan memakaikan “Baby Caps” kepada Guntur. 

Dengan selendang panjang, Guntur kemudian digendongnya. Mereka bertiga 

meninggalkan kamar tidur menuju ke ruang depan.  

Lebih lanjut Arifin Suryo Nugroho (2010: 105) menjelaskan bahwa, 

setelah Bung Karno beserta istri dan anaknya ke luar dari rumahnya, di 

halaman rumahnya sudah menunggu sedan Fiat hitam kecil, yang di 

dalamnya ternyata sudah menunggu Muhammad Hatta. Sebelum ke rumah 

Bung Karno, Sukarni dan Jusuf Kunto menuju ke rumah Bung Hatta, mereka 
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menjemput paksa Bung Hatta. Sebenarnya Dr. Muwardi sebelumnya sudah 

diturunkan di depan rumah Bung Karno, namun dikira Bung Karno masih 

tidur sehingga ia tidak berani membangunkannya. Muwardi pun memilih 

untuk menunggu Sukarni dan Jusuf Kunto guna sama-sama menjemput paksa 

Bung Karno.  

Soekarno dan Fatmawati yang telah dibawa ke luar rumah oleh para 

pemuda kemudian masuk ke dalam mobil yang di dalamnya sudah ada Bung 

Hatta. Mereka kemudian duduk di jok belakang berempat, sedangkan Sukarni 

duduk di jok depan di samping pengemudi, Winoto Danuasmoro. Mereka 

dibawa sekelompok pemuda dan anggota tentara PETA di bawah pimpinan 

Sukarni dan Shodanco Singgih, sehingga ada yang mengatakan bahwa karena 

ikut-sertanya unsur PETA maka Soekarno dan Hatta berhasil dibujuk dan 

bersedia dibawa ke luar kota Jakarta. Sekitar pukul 05. 00 pagi dalam 

perjalanan tersebut, rombongan berhenti di suatu tempat untuk cuci muka. 

Saat itu Fatmawati mau menyusui bayinya dan ia baru sadar bahwa susu 

kaleng persediaannya tertinggal di Jakarta, sehingga mereka pindah mobil 

lain sedangkan mobil Fiat yang mereka tumpangi kembali untuk mengambil 

susu bubuk yang tertinggal di Pengangsaan. Pukul 06. 00 pagi rombongan 

sudah berada di Rengasdengklok, mereka mampir di rumah Camat 

Rengasdengklok, S. Hadipranoto, untuk mengatakan agar kedatangan mereka 

dirahasikan. Kemudian rombongan pindah ke sebuah pondok dengan 

melewati persawahan, setelah istirahat sejenak mereka lalu pindah ke sebuah 

surau, dan selanjutnya pindahj lagi ke asrama PETA dengan menyeberangi 
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sungai. Pada hari itu pula di asrama PETA dilakukan penyambutan 

rombongan dengan upacara penurunan bendera Hinomaru (Jepang) dan 

digantikan dengan bendera Merah Putih (Kompas, 16 Agustus l995: 1).  

Di asrama PETA mereka diterima oleh Shodanco Umar Bahsan. Pada 

mulanya Soekarno dan Hatta akan “ditahan”, namun karena kondisi asrama 

terlalu sempit dan kurang baik sehingga dicarikan tempat lain. Penduduk 

setempat menyarankan agar dibawa ke rumah Kie Siong di tepi sungai 

Citarum, yang lokasinya tidak seberapa jauh dari asrama dan rumah itu 

hampir tak terlihat dari jalan, tersembunyi di bawah pohon-pohon rindang 

yang ada. Selanjutnya rombongan dibawa ke sana dengan berjalan kaki, saat 

itu Soekarno hanya berpakaian piyama dan berpeci, didampingi Hatta yang 

juga hanya berpiyama, diiringi Fatmawati yang menggendong Guntur 

memasuki halaman rumah tersebut. Akhirnya perjalanan mereka berkhir di 

sebuah rumah seorang keturunan Tionghoa itu (Kompas, 2 Mei 1995: 1).  

 Sementara itu menurut pendapat Bung Hatta didalam buku “Sekitar 

Proklamasi (1969: 3) dijelaskan bahwa pada tanggal 16 agustus 1945 pukul 

04. 30 pagi Bung Karno dan Bung Hatta dengan kendaraan mobil keluar dari 

kota Jakarta menuju ke Tangsi Rengasdengklok yang diantarkan Sukarni dan 

J. Kunto. Disana diadakan perundingan untuk segera memproklamasikan 

Indonesia Merdeka namun karena belum ada kata sepakat dan kebulatan 

tekad di Rengasdengklok tersebut, sehingga perundingan diteruskan pada 

tanggal 17 agustus 1945 dini hari di kota Jakarta yang bertempat di rumah 

Laksamana Maeda. Hari ini menjelaskan bahwa menurut Bung Hatta 
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peristiwa Rengasdengklok bukan semata-mata penculikan terhadap Dua 

Tokoh Proklamator oleh para pemuda saat itu, melainkan hanya rasa 

kekhawatiran para pemuda bila Bung Karno dan Bung Hatta bila di Jakarta 

akan mudah dipengaruhi oleh penguasa Jepang di Indonesia. Oleh karenanya 

para pemuda PETA mendesak kedua tokoh tersebut untuk merundingkan 

tanggal Proklamasi Kemerdekaan di luar kota Rengasdengklok.  

Namun demikian menurut pendapat Adam Malik didalam buku 

“Riwayat Proklamasi 17 agustus 1945” (1956: 40) memandang Peristiwa 

Rengasdengklok lebih bersifat dramatis dan terkesan sebagai peristiwa 

penculikan terhadap Bumng Karno dan Bung Hatta. Hal ini dapat diketahui 

dari kegelisahan Bung Karno pada saat dibawa ke luar kota oleh Sukarni yang 

tidak menerangkan tempat yang dituju. Bahkan timbul kecurigaan dan rasa 

was-was dalam diri Buung Karno yang merasa takut kalau diucapkanya pada 

malam itu menimbulkan kemarahan dikalangan pemuda-pemuda sehingga 

mereka berbuat jahat. Bung Karno mendesak pada Bung Karni agar semua 

kehendak pemuda maupun rakyat saat itu dirundingkan dan diselesaikan saja 

di dalam kota Jakarta, karena Bung Karno merasa dapat berembug dengan 

pihak Pemerintah Jepang, tetapi Sukarni tidak dapat merubah rencananya 

dengan tetap membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke markas PETA di 

Rengasdengklok. Dalam perjalanan keluar kota bahkan terdengar letusan-

letusan senjata disepanjang jalan yang dilewatinya, sehingga Sukarni 

memindahkan Bung Karno dan Bung Hatta ke mobil tentara PETA yang 

mengiringinya dibelakang. Sukarni meminta Bung Karno untuk menukar 
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pakaiannya dengan seragam PETA, karena tempat yang akan dituju mungkin 

telah diketahui oleh pihak Jepang.  

Berdasarkan kedua pandangan Moh. Hatta dan Adam Malik diatas, 

menggambarkan bahwa Peristiwa Rengasdengklok menurut pandangan para 

ahli maupun pelaku sejarah Indonesia memiliki versi yang kontroversial, 

sebagian kalangan memandang sebagai peristiwa penculikan dan sebagian 

yang lain memandang sebagai langkah-langkah pengamanan dalam rangka 

merundingkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.  

Dengan demikian peristiwa Rengasdengklok merupakan gambaran 

suasana kejiwaan para tokoh pergerakan nasional baik golongan tua maupun 

golongan pemuda yang menggelora dan ingin segera dikumandangan 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Namun demikian sempat terjadi 

perbedaan pandangan antara kedua golongan tersebut, karena para pemuda 

khawatir bila Bung Karno dan Bung Hatta terpengaruh oleh para pemimpin 

militer dan pemerintahan Jepang, maka mereka dijauhkan dari Jakarta ke 

Rengasdengklok untuk sementara waktu. Kenyataannya pristiwa 

“penculikan” atau “pengamanan” itu hanya berlangsung 1 (satu) hari tanggal 

16 Agustus 1945 dini hari hingga sore harinya kedua tokoh tersebut sudah 

kembali lagi di Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada 

keesokan harinya.  

 

B. Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Perumusan naskah Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan 

tindak-lanjt dari peristiwa Rengasdengklok, dimana sekembalinya dari kota 
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tersebut Bung Karno dan Bung Hatta menyelenggarakan rapat PPKI di rumah 

kediaman Laksamana Maeda guna mempersiapkan kemerdekaan. Rapat yang 

agenda utamanya merumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

ini, diselenggarakan karena desakan berbagai pihak terutama para tokoh 

pergerakan nasional dan para pemuda PETA. Desakan tersebut pada dasarnya 

sejalan dengan kondisi balatentara dan pemerintahan Jepang di Indonesia 

yang semakin terdesak oleh kekuatan pasukan Sekutu.  

Pada awal tahun 1944 kekuatan Pasukan Jepang yang menduduki 

kawasan Asia Tenggara mulai terdesak oleh kekuatan militer Pasukan Sekutu 

di bawah pimpinan Amerika Serikat. Oleh karenanya Pemerintah Pendudukan 

Jepang di Indonesia berusaha mencari dukungan dari bangsa Indonesia 

melalui pemberian janji kemerdekaan. Atas dasar janji kemerdekaan tersebut 

timbullah “letupan seketika” (nouvelle sonnat) di kalangan Pergerakan 

Nasional dalam bentuk desakan para pemuda terhadap Pemerintah 

Pendudukan Jepang guna mewujudkan janji-janjinya. Akhirnya setelah 

melalui perdebatan panjang, keputusan untuk memberi kemerdekaan kepada 

bangsa Indonesia dibacakan oleh Perdana menteri Kaiso pada tanggal 4 

September 1944 dalam forum Konferensi Pimpinan Perang Tertinggi. 

Keputusan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan “Deklarasi Kaiso”, 

yang di dalamnya menyebutkan bahwa “Indonesia akan merdeka…. . di kelak 

kemudian hari”. (Sidik Kertapati, 1961: 56).  

Pembacaan deklarasi tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi 

keberadaan Pasukan Sekutu yang telah memasuki kawasan Filipina, sehingga 
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diperkirakan bahwa Jepang akan benar-benar kalah perang. Bahkan 

keputusan Perdana Menteri Kaiso itu belum memperoleh persetujuan dari 

para pemimpin Jepang terutama mengenai kapan dan bagaimana 

kemerdekaan Indonesia akan diberikan, karena masih ada perbedaan pendapat 

di antara kalangan pejabat militer Jepang. Namun demikian, berita tentang 

Deklarasi Kaiso memperoleh sambutan yang luar biasa baik bagi kaum 

nasionalis ataupun rakyat Indonesia secara keseluruhan. Apalagi berita 

tesebut tersebar pada saat Soekarno bekerja sebagai romusha bersama 300 

cendikiawan lain yang tempatnya jauh dari wilayah Jakarta. Perubahan besar 

terjadi di Jawa setelah deklarasi tersebut dinyatakan, lagu Indonesia Raya 

yang awalnya dilarang dinyajikan boleh dikumandangkan kembali, begitupun 

dengan bendera Merah Putih yang dulu dilarang berkibar menjadi boleh 

dikibarkan bersama-sama dengan bendera Hinomaru (Arifin Suryo Nugroho 

dan Ipong Jazimah, 2011: 32).  

Perkembangan suasana politik di kalangan kaum pergerakan sejak 

awal tahun 1945 menjadi semakin agresif dalam memperjuangkan 

kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhirnya atas desakan Soekarno dan 

pemimpin kaum nasionalis lainnya, Saiko Shikian (Panglima Tentara) Jepang 

yakni Jenderal Kumakici Harada mengumumkan didirikannya “Dokuritsu 

Junbi Chosakai” (Badan Penyelidik Usaha dan Pemersiapan Kemerdekaan 

Indonesia/BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945, yang kebetulan bertepatan 

dengan ulang tahun Tenno Heika (Kaisar Jepang). Secara resmi berdirinya 

BPUPKI melalui maklumat Gunseikan (Kepala Pemerintah Militer Jepang), 
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yang di dalamnya meliputi dua badan yaitu badan perudingan dan badan tata 

usaha. Badan perundingan dipimpin oleh Radjiman Wedyodiningrat 

sementara badan tata usaha dikepalai oleh Raden Panji Suroso. 

Keanggotaannya meliputi 60 orang, yang di antaranya ; Soekarno, Hatta, Dr. 

Supomo, Mohammad Yamin, Mr. Latuharhary, Mr. Maria Ulfah Santoso, 

Abikusno Tjokrosujono, Wongsonegoro, dan Maramis. Setelah kepanitiaan 

ini menjalankan tugasnya dalam menyuusun dasar-dasar Negara Indonesia, 

maka sekitar bulan Juli 1945 BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan 

pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang 

diumumkan oleh Gunseikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Panitia dari 

Indonesia diketuai oleh Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya, 

sementara anggotanya ada 21 orang yang meliputi; 12 jawa, 3 Sumatera, 2 

Sulawesi, 1 Kalimantan, 1 Nusa Tenggara (Sunda Kecil), 1 Maluku, dan 1 

masyarakat Tionghoa (Arifin Suryo Nugroho dan Ipong Jazimah, 2011: 64).  

Proklamasi kemerdekaan suatu bangsa yang sedang dijajah oleh 

bangsa asing pada dasarnya merupakan harapan dan cita-cita luhur bagi 

segenap warga bangsa yang bersangkutan guna merealisasikannya. Demikian 

pula halnya dengan proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia 

pada tanggal 17 Agustus 1945 juga merupakan peristiwa sejarah yang telah 

menjadi ingatan kolektif bangsa hingga saat ini. Oleh karenanya peristiwa itu 

setiap tahun selalu diperingati sebagai hari besar nasional yang diisi dengan 

pesta rakyat, pidato politik, upacara, pengibaran bendera merah-putih, 

maupun keragaman kegiatan lainnya mulai dari tingkat RT, RW, Desa, 
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hingga ting kat nasional di halaman Istana Negara Jakarta. Upacara 

peringatan hari bersejarah tersebut pada hakekatnya memiliki kandungan 

pesan mendalam agar bangsa Indonesia sebagai entitas politik, sosial, dan 

budaya selalu menjaga dan merawat nilai-nilai proklamasi yang 

diperjuangkan secara bersama-sama sebagai suatu bangsa (Arifin Suryo 

Nugroho dan Ipong Jazimah, 2011: iv).  

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa sejarah bagi 

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana 

dikemukakan oleh Kansil (1989: 170), bahwa proklamasi kemerdekaan 

Indonesia merupakan awal terbentuknya tata hukum Indonesia dan sekaligus 

juga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tata hukum yang 

dimaksud sebagaimana dirumuskan di dalam Naskah Proklamasi dan 

Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut : 

1. “Proklamasi Kemerdekaan”: “Kami bangsa Indonesia dengan ini 

menyatakan Kemerdekaan Indonesia” 

2. “Pembukaan UUD 1945”: “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa 

dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan 

kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini 

kemerdekaannya”. “Kemudian daripada itu……. disusun Kemerdekaan 

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia……”.  

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa Indonesia 

memproklamirkan diri menjadi suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, 
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serta pada saat yang bersamaan juga menetapkan Tata Hukum Indonesia yang 

dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara (Undang-Undang Dasar 

1945). UUD yang dimaksud berfungsi sebagai konstitusi yang tertulis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupn kebangsaan di kemudian hari, 

yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur tentang 

kerangka dasar Tata Hukum Indonesia. Sedangkan penerapannya diatur 

kemudian penjabarannya ke dalam Undang-Undang Organik, yang mengatur 

secara teknis penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Keterkaitan antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan 

Pembukaan UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa peristiwa proklamasi 

memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam sejarah 

kehidupan bangsa Indonesia. Secara historis peristiwa Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia merupakan perwujudan semangat persatuan dan 

kesatuan bangsa maupun jiwa nasionalisme bagi setiap warga negara 

Indonesia. Oleh karenanya diperlukan upaya penanaman nilai-nilai 

proklamasi melalui pendidikan nasionalisme bagi generasi penerus bangsa, 

sehingga jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dapat terpelihara 

kelestariannya.  

Perumusan naskah proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan 

setelah Soekarno dan Hatta tiba kembali di Jakarta dari Rengasdengklok pada 

tanggal 16 Agustus 1945 malam dalam forum rapat PPKI. Semula rapat 

tersebut akan diselenggarkan di Hotel des Indes, tempat di mana para 

Anggota menginap, namun karena sudah lewat jam 22. 00 pihak hotel tidak 

bisa menerimanya. Atas inisiatif Achmad Subardjo yang kemudian disetujui 

PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH…, JEIHAN M, IQBAL PAHLEVIE, 
FKIP  UMP,  2014 



42 

 

oleh Bung Hatta, dimintalah kebijaksanaan Laksamana Maeda agar rapat 

dapat diselenggarakan di rumahnya. Permintaan tersebut dikabulkan, 

sehingga rapat PPKI dilakukan di kediaman Maeda dan dimulai pada jam 24. 

00. Namun sebelum rapat dimulai, Bung Karno dan Bung Hatta menerima 

panggilan Mayor Jenderal Nisyimura, Direktur Departemen Umum 

Pemerintahan Militer Jepang untuk mengadakan pertemuan dirumahnya. 

Setelah mereka kembali dari rumah Nisyimura, langsung bergabung dengan 

Anggota PPKI lainnya yang akan mengadakan rapat di rumah Maeda. Sambil 

mereka menceritakan hal-hal yang diperdebatkan dengan Nisyimura, Bung 

Karno dan Bung Hatta mengundurkan diri dari rapat tersebut ke sebuah ruang 

tamu kecil bersama dengan Achmad Subardjo, Sukarni, dan Sayuti Melik. 

Mereka berunding dengan maksud untuk membuah naskah atau sebuah teks 

ringan tentang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam 

perundingan tersebut disepakati bahwa Bung Hatta yang merumuskan isi teks 

proklamasi sesuai permintaan Bung Karno, karena dipandang memiliki 

kemampuan bahasa yang terbaik di antara yang lainnya. Dalam praktek 

perumusannya Bung Hatta yang memikirkan dan merumuskan kalimatnya, 

sedangkan Bung Karno yang menuliskannya. Kalimat pertama teks 

proklamasi diambil dari akhir alinea ketiga rencana Pembukaan UUD yang 

mengenai “Proklamasi”, sehingga dirumuskan kalimat pertama itu menjadi; 

…. ”Kami bangsa Indonesia…. ”. Selanjutnya dirumuskan kalimat yang 

kedua ; …. ”Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain 

diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-

singkatnya”…. Setelah semua anggota yang hadir sepakat atas rumusan 
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tersebut, maka disepakati pula bahwa Bung Karno dan Bung Hatta yang 

menandatangani terks tersebut atas nama rayat Indonesia. Akhirnya sidang 

yang berakhir pada sekitar jam 03. 00 pagi tanggal 17 Agustus 1945 

menghasilkan rumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebgai 

berikut : 

“P R O K L A M A S I 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.  

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggaraan 

dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.  

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ‟05.  

Atas nama bangsa Indonesia.  

Soekarno/Hatta”.  

(Safiyudin Sastrawijaya, 1980: 45).  

Dalam berbagai tulisan tentang sejarah perumusan naskah proklamasi 

juga terdapat perbedaan mengenai siapa tokoh yang mendiktekan konsepnya 

kepada Bung Karno. Dalam hal ini antara Achmad Subardjo dan Bung Hatta 

masing-masing menyatakan bahwa dirinyalah yang mendiktekan konsep teks 

proklamasi kepada Bung Karno saat dilakukan rapat di rumah Laksamana 

Maeda tanggal 16 Agustus 1945 malam waktu itu. Namun demikian 

perbedaan ini dapat dijembatani dengan adanya kesaksian dari Sayuti Melik, 

yang menjelaskan bahwa menurutnya saat membuat konsep teks proklamasi 

itu yang ada di dalam ruangan tengah hanya Bung Karno, Bung Hatta, 

Achmad Subardjo, Sukarni, dan Sayuti Melik. Di dalam ruangan itu Sukarni 
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dan Sayuti Melik hanya diam memperhatikan ketiga tokoh bertukar-pendapat 

dalam merumuskan naskah proklamasi, dan hanya menganggukkan kepala 

mereka saja bila ditanya oleh ketiga tokoh tersebut (Arifin Suryo Nugroho 

dan Ipong Jazimah, 2011: 109). Dengan demikian dalam perumusan naskah 

proklamasi itu, hanya Bung Hatta dan Achmad Subardjo yang mendiktekan 

konsepnya kepada Bung Karno, sedangkan Sukarni dan Sayuti Melik hanya 

menyaksikannperistiwa tersebut.  

Setelah selesai merumuskan konsep teks proklamasi dan disetujui oleh 

para perumusnya, kemudian Bung Karno meminta kepada Sayuti Melik untuk 

mengetiknya sebelum disetujui oleh para hadirin yang malam itu berkumpul 

di rumah Laksamana Maeda. Beberapa coretan akibat dari pertukaran 

pendapat harus dirapikan agar tidak kabur pengertiannya ketika dibacakan di 

depan hadirin rapat yang sudah menunggu di ruang depan. Ketika naskah 

tersebut akan diketik, ternyata di rumah Laksamana Maeda tidak ada mesin 

ketik, sehingga Ny. Satsuki Mishima, pembantu rumah dan satu-satunya 

wanita yang ada saat itu, diminta untuk meminjam mesin ketik di kantor 

Militer Jepang. Wanita itu pula yang membuatkan nasi goreng untuk makan 

sahur Soekarno, Hatta, dan Achmad Subardjo. Pada saat dilakukan 

pengetikan naskah proklamasi oleh Sayuti Melik, BM. Diah berada di 

belakangnya. Dalam praktek pengetikannya dilakukan tiga perubahan 

redaksional terhadap naskah yang dirumuskan terakhir. Pertama, kata 

“tempoh” menjadi “tempo”; kedua, kalimat “wakil-wakil bangsa Indonesia” 

pada bagian akhir diganti menjadi “atas nama bangsa Indonesia”; ketiga, cara 
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menulis tanggal “Jakarta, 17-8-05” menjadi “Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 

„05”. Angka tahun 05 merupakan singkatan angka tahun 2605 tarikh Sumeru 

yang sama dengan 1945 Masehi (Arifin Suryo Nugroho dan Ipong Jazimah, 

2011: 110).  

Pandangan Mohammad Hatta (1969: 56) mengenai seputar perumusan 

naskah proklamasi, menjelaskan bahwa Bung Karno mempersilakan Bung 

Hatta untuk menyusun teks ringkas tersebut, karena dianggap kemampuan 

bahasanya lebih baik dibandingkan Bung Karno. Namun Bung Hatta 

berpendapat lain, bahwa sebaiknya Bung Karno yang menuliskannya dan 

Bung Hatta yang memikirkan dan mendiktekannya. Semua anggota perumus 

setuju bila kalimat pertama naskah proklamasi tersebut diambil dari akhir 

alinea ketiga rancangan Pembukaan UUD 1945 yang mengenai Proklamasi, 

sehingga berbunyi: “Kami bangsa Indonesia”. Setelah konsep naskah tersebut 

selesai, kemudian dimintakan pendapat semua yang hadir dalam sidang, dan 

sidang yang bersejarah itu berakhir kira-kira pukul 03. 00 pagi tanggal 17 

Agustus 1945. Sebelum rapat ditutup, Bung Karno memperingatkan bahwa 

hari itu juga jam 10. 00 pagi Proklamasi akan dibacakan di muka rakyat di 

halaman rumahnya di Pegangsaan Timur 56 Jakarta.  

Dengan demikian perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia dilakukan di dalam sidang PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 

tengah malam hingga tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 03. 00 dini hari 

di rumah kediaman Laksamana Maeda. Dalam rapat perumusan naskah 

proklamasi dihadiri oleh 6 (enam) orang tokoh dan saat penandatanganan teks 
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proklamasi dihadiri oleh 31 (tiga puluh satu) orang tokoh. Semula konsepnya 

ditulis tangan oleh Soekarno, di mana Hatta dan Akhmad Subardjo yang 

mendiktekan kalimatnya. Namun pada saat penandatanganannya sudah 

diketik oleh Sayuti Melik, dan naskah tik-tikan inilah yang dibacakan oleh 

Bung Karno dalam pidato Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan 

Pegangsaan Timur 56 Jakarta.  

 

C. Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Detik-detik proklamasi merupakan saat-saat yang genting dan penting 

dalam episode sejarah bangsa Indonesia. Suasana sebelum dan sesudah 

pembacaan naskah proklamasi itu antara lain digambarkan oleh kesaksian 

Nishijima Shigetada, juru bahasa Laksamana Tadeshi Maeda. Kesaksian 

Nishijima (Kompas, tanggal 16 Agustus 1995: 22) diawali dengan gambaran 

suasana tanggal 15 Agustus 1945 sekitar pukul 3 atau 4 sore, di mana 

Soekarno, Hatta, dan Subardjo datang di kantor Bukanfu untuk berunding 

dengan Maeda. Nishijima dipanggil untuk menjadi juru bahasanya; bahwa 

Soekarno waktu itu berkata kepada Maeda, “Kami telah mendengar bahwa 

Jepang telah menyerah, dan hari ini kami telah mengunjungi beberapa 

penguasa militer, tapi tak ada yang dapat menemui kami. Jadi kami datang 

mengunjungi Anda untuk menanyakan apakah berita itu benar?”Maeda 

menjawab, “Kami tak dapat percaya bahwa Jepang menyerah dan kami 

sendiri belum menerima berita apapun mengenai hal itu. Jadi kami tidak 

dapat mengatakan dengan pasti apakah berita itu benar atau tidak. Tetapi 

bagaimanapun kami tidak mempercayainya. Pada saat ini ada banyak 
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demagog dan desas-desus, tetapi itu tidak kami percaya”. Hari berikutnya 

tanggal 16 Agustus 1945 pagi sekitar pukul 11. 00 Nishijima mendengar 

kabar dari Subardjo, yang berkerja di kantor Kaigun, bahwa Soekarno dan 

Hatta hilang dan Subardjo memperkirakan, hilangnya Soekarno dan Hatta 

terjadi atas perintah para penguasa militer Jepang sebagai usaha jaga-jaga. 

Oleh Nishijima hal itu langsung diberitahukan kepada Maeda. Kemudian 

Maeda pergi ke Gunseikanbu untuk menanyakan kebenaran berita tersebut. 

Ketika kembali ia berkata, “Gunseikanbu tak tahu menahu soal itu”. 

Kemudian Maeda bertanya kepada Nishijima, “Soekarno dan Hatta ada di 

mana?”, dengan permintaan supaya secepatnya memberi berita. Sebab ia 

berpendapat, hilangnya kedua tokoh itu akan menyebabkan keresahan besar 

di antara orang-orang Indonesia.  

Kemudian Nishijima berusaha mencari tahu tentang keberadaan 

Soekarno dan Hatta dengan menanyakannya kepada Subardjo, tetapi 

diperoleh jawaban bahwa Subardjo tidak tahu di mana kedua tokoh tersebut 

saat itu berada. Kemudian Nishijima mengunjungi Soenoto (nama lain dari 

Wikana) yang bekerja di kantor bagian Kaigun (Angkatan Laut Jepang), 

tempat di mana Subardjo juga bekerja. Mula-mula ia menjawab bahwa ia 

tidak tahu. Ia sangat gugup dan gelisah. Ketiga Nishijima terus mendesak 

untuk mengatakan tempat persembunyian itu, ia berkata: “Gerakan 

kemerdekaan harus diperjuangkan dan bukan sebagai upah yang harus 

diterima dari orang lain. Untuk itu harus juga digunakan kekerasan”.  
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Nishijima saat itu dijaga oleh para opsir yang berkata kepadanya 

bahwa ia tak boleh keluar mobil dan juga tidak boleh pergi bermobil. Ini 

berlangsung cukup lama hingga akhirnya Sukarni kembali. Sementara itu 

Nishijama juga melihat sebuah truk jalan pelan-pelan ke luar-masuk yang 

mengangkut beberapa pemuda PETA. Kemudian Nishijima dan Sukarni pergi 

ke Pasar Senen dan mobil diparkir di belakang pasar tersebut, Sukarni ke luar 

dan masuk ke gang, Nampak di wilayah itu tak ada orang di jalan dan 

pemuda-pemuda juga sedikit. Setelah Sukarni kembali ke mobil, mereka 

melanjutkan perjalanan melintasi rel kereta api, dan setelah beberapa saat 

berhenti lagi di sebuah gang, dan Sukarni beberapa saat kembali lagi, di situ 

ada beberapa kelompok pemuda yang tidak berseragam. Selanjutnya mereka 

melanjutkan bermobil menuju ke kota, tetapi di tengah jalan Sukarni berubah 

gagasan dan mereka menuju ke stasiun pemancar radio di Koningsplein. 

Ketika mereka tiba di sana, ternyata stasiun radio tersebut telah dijaga oleh 

tentara Jepang, dan mereka dicegat oleh tentara jaga dengan senapan 

berbayonet terhunus. Setelah perjalanan mereka kembali lagi ke rumah 

Maeda sekitar pukul satu atau setengah dua, ternyata di rumah itu sudah ada 

Bung Karno, Bung Hatta, dan Subardjo (Arifin Suryo Nugroho dan Ipong 

Jazimah, 2011: 116).  

Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari menjelang subuh di 

Pegangsaan Timur 56 Jakarta, dalam ingatan Fatmawati, suaminya pulang 

masuk kamar dengan raut wajah yang tampak lelah dan lesu. Soekarno 

kemudian berkata kepada isterinya; “Fat, besok kita umumkan Kemerdekaan 
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bangsa kita. Teman-teman Mas telah sepakat untuk mengumumkannya di 

halaman rumah kita ini”. Mendengar kabar baik dari suaminya itu, Fatmawati 

yang berbaring di samping Guntur tersenyum kea rah Soekarno. Ia lalu 

berucap “Alhamdulillah, apa yang kita dan bangsa Indonesia inginkan selama 

ini tercapai”. Fatmawati ingatdi pagi yang hampir terang itu, meskipun 

suaminya tampak kecapaian tetapi ia tetap memaksakan diri untuk menulis 

sesuatu. Berkali-kali Soekarno menulis sesuatu kemudian dirobeknya lalu 

dibuang ke keranjang sampah (Arifin Suryo Nugroho, 2010: 112).  

Di dalam otobiografinya, Soekarno mengisahkan apa yang 

dikerjakannya di pagi buta itu; “Setelah sampai di rumah aku langsung 

menuju ke meja tulis dan langsung duduk di sana selama bejam-jam…. . 

Kumulailah membuat petunjuk-petunjuk untuk para pemimpin negeri kami. 

Kepada satu aku menulis instruksi secara terperinci, bagaimana mengerahkan 

pasukannya guna pertahanan. Kepada yang lain aku mengeluarkan ketentuan 

untuk mengambil alih pemerintahan di tingkat desa. Kepada yang lain lagi 

aku menulis, „Besok saudara akan mendengar melalui radio, bahwa kita 

sekarang telah menjadi rakyat yang merdeka. Begitu saudara mendengar 

berita itu, bentuklah segera komite kemerdekaan daerah di setiap kota dalam 

daerah saudara‟. Aku menulis berlusin-lusin surat hingga akhirnya aku 

rebah…”(Cindy Adam, 1966: 330).  

Rapat semalam-suntuk para pemimpin pergerakan kemerdekaan di 

rumah Maeda memutuskan proklamasi akan dilakukan di halaman rumah 

Bung Karno pada jam 10. 00 pagi. Tanggal 17 Agustus 1945 pagi sejumlah 
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besar anggota Panitia Kemerdekaan dan pemimpin pemuda sudah berada di 

serambi belakang rumah Bung Karno. Rakyat Jakarta yang telah mendengar 

berita bahwa kemerdekaan Indonesia akan diproklamirkan di rumah 

kediaman Soekarno makin banyak mengalir berdatangan ke jalan pegangsaan 

Timur 56 jakarta. Untuk menjaga situasi, Kepala Keamanan dr. Muwardi 

memerintahkan kepada Shodanco PETA Latif Hendraningrat untuk 

menugaskan anak-buahnya berjaga-jaga di sekitar kediaman Soekarno. Hal 

ini dilakukan sebagai upaya siaga terhadap kemungkinan ada sebagian tentara 

Jepang yang datang mendadak untuk menggagalkan Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. Jika hal itu terjadi, tentara PETA yang telah 

dipersenjatai lengkap diperintahkan harus segera melakukan perlawanan. 

Sementara itu sejak pagi hari Walikota Jakarta, Suwiryo, meminta kepada 

Wilopo karyawannya di Balaikota untuk mempersiapkan mikrofon serta 

peralatan-peralatan pengeras suara untuk keperluan upacara pengumuman 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Alat-alat tersebut akhirnya dapat Wilopo 

peroleh dari rumah Gunawan pemilik Radio Satria di Jalan Salemba Tengah 

24 Jakarta (Sagimun, MD, 1989: 308).  

Sudiro yang pada waktu itu merangkap sekretaris dan pembantu 

umum Soekarno, kepada S. Suhud, seorang anggota Barisan Pelopor 

Komandan Pengawal rumah Soekarno, diminta untuk menyiapkan sebuah 

tiang bendera. Di antara kesibukan itu, Fatmawati mendengar teriakan bahwa 

bendera belum ada. Mendengar itu, fatmawati berbalik mengambil bendera 

yang ia buat sendiri ketiga Guntur masih ada di dalam kandungannya, kira-
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kira satu setengah tahun yang lalu. Bendera Merah Putih yang ia simpan di 

almari kamarnya itu kemudian diberikan kepada salah seorang pemuda untuk 

digunakan dalam upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang akan 

diselenggarakan di halaman kediamannya. Bendera yang dijahit tangan 

sendiri oleh Fatmawati telah siap dikibarkan pada hari yang bersejarah itu. 

Bahan atau kain bendera tersebut bukanlah bahan yang bagus, karena 

bahannya tidak dipersiapkan untuk dijadikan bendera. Bentuk bendera dan 

ukurannya juga bukanlah bentuk dan ukuran yang standar. Namun itulah 

bendera yang dinaikkan pada saat-saat peristiwa penting, sebagai bendera 

pusaka yang memiliki nilai sejarah luar biasa (Arifin Suryo Nugroho, 2010: 

113).  

Para pemuda yang sudah berkumpul sejak pagi di kediaman Soekarno 

mulai khawatir setelh menunggu beberapa lama Proklamasi tak kunjung 

dikumandangkan. Kemudian mereka mendesak dr. Muwardi untuk 

memberitahukan dan mendesak Soekarno agar segera mengumandangkan 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ia pun mengetuk pintu 

kamar Soekarno dan menyampaikan bahwa para pemuda sudah mulai gelisah 

agar Soekarno segera mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

Namun Soekarno menolak desakan para pemuda itu, ia tidak mau 

mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia jikalau Hatta belum 

hadir. Bahkan dengan nada marah Soekarno berkata “Saya tidak akan 

mengumumkan Proklamasi kemerdekaan Indonesia jikalau Hatta tidak ada. 

Jikalau mas Muwardi tidak mau menunggu, silakan baca sendiri 
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Proklamasinya”. Mendengar jawaban itu, akhirnya dr. Muwardi tidak berani 

mengganggu Soekarno lagi (Sagimun, MD, 1989: 313).  

Tidak lama kemudian orang-orang yang hadir menjadi rebut berseru, 

“Bung Hatta datang!”, Lima menit sebelum upacara dimulai, Bung Hatta 

sudah datang. Ia berpakaian putih-putih dan langsung menuju ke kamar 

Soekarno yang saat itu memang kurang enak badan, karena beberapa hari 

dengan para tokoh tua dan muda bekerja keras berpacu dengan waktu. Di 

dalam kamar itu hanya ada Soekarno, Hatta, dan Fatmawati. Fatmawati 

mengisahkan; “…. Bung Hatta datang , terus masuk ke kamar kami. Kami 

bertiga ; Bung Karno, Bung Hatta, dan aku bercakap. Bung Karno berbaring 

di tempat tidur. Tiba-tiba pintu kamar diketuk dari luar. Pintu dibuka dan 

masuklah beberapa pemuda memberitahu bahwa segala sesuatu sudah siap. 

Bung Karno bangun dan terus mengenakan peci”(Fatmawati Soekarno, 1978: 

58).  

Soekarno, Hatta ke luar bersama-sama dengan diiringi Fatmawati. 

Bung Karno sejak dari serambi belakang hingg serambi depan berjalan 

dengan diapit oleh Bung Hatta sebelah kirinya dan Latief di sebekah 

kanannya. Saat itu seragam PETA yang dikenakan Latief sebenarnya sudah 

lusuh dan tambalan. Para tokoh lainnya mengikutinya dari belakang, 

sementara Latief ikut mendampingi Bung Karno dan Bung Hatta karena 

dialah yang bertanggungjawab atas keamanan upacara. Pasukan Latief 

disiagakan dalam menghadapi segala kemungkinan sergapan dari tentara 

Jepang selama berlangsungnya upacara tersebut. Di beranda depan telah 
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terpasang mikrofon, ketiga tokoh Bung Karno, Bung Hatta, dan Latief 

berjalan semakin mendekati mikrofon, Bung Hatta berhenti, sedang Bung 

Karno dan Latief tetap berjalan terus, dan akhirnya Bung Karno mendekati 

mikrofon (Arifin Suryo Nugroho dan Ipong jazimah, 2011: 128).  

Upacara yang sangat penting dalam Sejarah Nasional Indonesia 

hendak digelar. Semua hadirin berdiri, Shudanco Latief Hendraningrat 

menjadi Komandan Upacara, Soekarno dan Hatta sudah berdiri di tempt yang 

ditentukan, di belakang Soekarno berdiri tegak Shodanco Sanusi sedangkan 

di belakang Hatta berdiri Shodanco Moh. Saleh. Adapun pidato Bung Karno 

yang di dalamnya tercantum “Proklamasi Kemerdekaan Indonesia” adalah 

sebagai berikut : 

“Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini 

untuk menyaksikan suatu peristiwa mahapenting dalam sejarah kita. 

Berpuluh-puluh tahun kita Bangsa Indonesia telah berjuang untuk 

kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratur-ratus tahun! Gelombang aksi kita 

untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya, jiwa kita 

tetap maju menuju kea rah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk 

mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang 

ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada 

hakekatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada 

kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib 

bangsa dan nasib tanah air kita ke dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa 

yang berani mengambil nasib dalam tngan sendiri yang akan dapat berdiri 
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dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah 

dengan pemuka-pemuka rakyat seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu 

seiya-sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk 

menyatakan kemerdekaan itu. (kemudian Bung Karno membacakan teks 

Proklmasi Kemerdekaan).  

Demikianlah saudara-saudara! 

Kita sekarang telah merdeka! Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada 

satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! 

Mulai sekarang kita menyusun negara kita! Negara Merdeka! 

Negara Republik Indonesia Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah 

Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu” (Syafiudin Sastrawijaya, 1980: 48).  

Suasana detik-detik pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan juga 

digambarkan oleh Fatmawati sebagai berikut : 

“Mula-mula Bapak mengucapkan pidato di hadapan massa, yang 

menurut penaksiranku kurang lebih 300 orang. Pidato Bung Karno saat itu 

lebih berapi-api daripada pidato hari-hari sebelumnya atau hari-hari 

sesudahnya.  

Setelah selesai memberikan pidatonya, mulailah Bung Karno 

membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Aku lihat 

beberapa orang mengucurkan air mata, gembira bercampur haru. Tampak 

olehku Pak Suwirjo terisak-isak, demikian juga aku sendiri. Saat itu aku 

melihat banyak lelaki yang mengucurkan air mata. Aku lihat Bung Karno dan 

Bung Hatta bersalaman, sementara itu Pak Latief Hendraningrat 
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mempersiapkan upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih. Aku bersama-

sama dengan S. K. Trimurti menuju ke tiang bendera. Upacara bendera 

dipimpin Pak Latief, dengan diiringi lagu Indonesia Raya, tanpa musik. 

Semua tertib dan khusuk” (Fatmawati Soekarno, 1978: 61).  

Dengan demikian detik-detik pembacaan naskah Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia merupakan gambaran situasi yang cukup 

menegangkan, hidmat dan haru, serta sekaligus juga luapan rasa syukur dan 

kegembiraan yang tak terkira bagi bangsa Indonesia saat itu. Teristimewa 

bagi sekitar 300 orang yang turut menyaksikan secara langsung upacara yang 

sangat penting dalam sejarah nasional Indonesia ini, tergambarkan suasana 

sambutan rakyat secara gegap-gempita mengungkapkan rasa 

kegembiraannya, karena merasa telah terbebas dari belenggu kolonialisme 

bangsa asing selama berabad-abad lamanya.  

 

D. Suasana Pasca Pembacaan Naskah Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia 

Pasca pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan 

Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 10. 

00 pagi, secara serta-merta tidak diikuti oleh gegap-gempitanya sambutan 

kegembiraan rakyat Indonesia secara menyeluruh dari Sabang hingga 

Merauke. Suasana ini dapat dipahami mengingat segala sarana komunikasi 

telah dikuasai Jepang sedemikian rupa, sehingga penduduk buta akan hal 

yang terjadi di sekitarnya. Dalam situasi demikian kemudian terdengan desus 
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-desus yang menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Desas-desus 

mengenai Kemerdekaan Indonesia ini sebenarnya mempunyai dasar 

kebenaran, tetapi bangsa Indonesia masih merasa takut dengan Jepang 

sehingg searan proklamasi itu hanya menjadi desas-desus di kalangan rakyat.  

Rakyat di wilayah Sumatera Utara khususnya Medan pada tanggal 19 

Agustus 1945 telah menangkap siaran radio dari Jakarta mengenai proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. Rakyat yang mendengar siaran tersebut tidak 

meneruskannya kepada para pemimpin bangsa Indonesia di Medan, karena 

mereka masih merasa takut kepada Kempetai (Tentara) Jepang. Berita itu 

hanya menimbulkan desas-desus di kalangan masyarakat Sumatera Utara. 

Rakyat pada umumnya hanya bertanya-tanya pada diri sendiri dan tidak 

mengetahui ke mana mereka dapat menanyakan masalah tersebut. Baru pada 

tanggal 10 September 1945 para tokoh terkemuka di Medan berkumpul di 

rumah Abdul Karim MS guna membahas situasi politik di tanah air dengan 

membentuk organisasi “National Control”, yang bertujuan untuk mencegah 

kembalinya penjajahan Belanda dan menghimpun seluruh potensi bangsa 

Indonesia yang ada di wilayah Sumatera Timur. Para tokoh tersebut antara 

lain Marzuki Lubis, Abdul Razak, Sulaiman, F. D. , Ismail Gani, Haji Asbiran 

Yakub, Yusuf Ganto, maupun tokoh-tokoh lainnya (Abdul Mukti Lubis, 

1979: 31).  

Di wilayah Bukittinggi, Raja Junjungan Lubis sebagai Ketua Badan 

Pertahanan Negeri (Bapen) mengundang tokoh-tokoh anggota Bapen dan 

pemuka masyarakat lainnya di rumah Hamzah Lubis. Dalam pertemuan itu 
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membahas tentang teks proklamasi dan UUD Republik Indonesia serta 

peraturan pembentukan Komite Nasional Indonesia. Diputuskan pula untuk 

menyebarluaskan teks proklamasi ke seluruh tempat dengan cara 

mengerahkan para pemuda anggota Bapen. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 

1945 diselenggarakan rapat umum untuk menyampaikan berita proklamasi 

secara langsung kepada rakyat dan dihadiri oleh segenap rakyat Mandailing 

yang datang dari pelosok-pelosok desa. Pada tanggal 6 Oktober 1945 juga 

digelar rapat umum di lapangan Fukuraido di Sumatera Utara, yang 

dimaksudkan untuk meresmikan berkibarnya Sang Saka Merah Putih sebagai 

lambing Negara Republik Indonesia dengan diiringi lagu kebangsaan 

Indonesia Raya. Setelah itu, pada tanggal 9 Oktober 1945 juga digelar pula 

pawai raksasa di Medan, yang merupakan gambaran kebulatan tekad rakyat 

untuk mendukung Kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, juga ditujukan 

untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa Bangsa Indonesia telah siap 

menghadapi segala kemungkinan, karena waktu itu di Medan telah ada 

pelopor tentara Sekutu maupun wartawan-wartawan asing (Ferdinant Lumban 

Tobing, 1983: 50).  

Masyarakat Indonesia di Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan 

dan Samarinda, mendengar proklamasi Kemerdekaan Indonesia baru kira-kira 

pertengahan September 1945, satu bulan terlmbat dibandingkan dengan 

rakyat di Jawa. Hal ini antara lain disebabkan karena pada masa pendudukan 

Jepang, seperti halnya di Jawa, semua radio disegel atau bahkan dirampas 

begitu saja oleh penguasa. Pada tanggal 17 September 1945 pasukan Sekutu 
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datang di Samarinda, yang diwakili oleh serdadu-serdadu Australia. Serdadu 

NICA juga turut membonceng pasukan Sekutu tersebut, meskipun jumlahnya 

tidak terlalu banyak. Kedatangan pasukan Sekutu dimaksudkan untuk 

melucuti pasukan Jepang dan kemudian menginternirnya ke daerah Lobakung 

, sekitar 7 km sebelah barat Samarinda. Baru pada tanggal 17 Desember 1945, 

pasukan NICA atau Belanda melimpahkan kekuasaannya kepada pihak 

Australia seluruhnya (Syafrudin Usman, 2007).  

Makassar merupakan ibukota Propinsi Sulawesi dan merupakan kota 

yang paling strategis dibandingkat kota-kota lainnya di Indonesia Timur. 

Berita proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibawa ke Makassar oleh Sam 

Ratulangi, Andi Pangeran, dan Andi Sultan Daeng Raja, yang pergi ke 

Jakartauntuk menghadiri sidang PPKI. Sam Ratulangi sendiri pada masa 

pendudukan Jepang bertindak selaku penasehat pada markas Angkatan laut 

Jepang di Makassar. Berita proklamasi sendiri memperoleh sambutan yang 

luar biasa di seluruh Sulawesi Selatan, pemuda dan pelajar menggunakan 

lencana Merah Putih, sedangkan bendera Merah Putih dikibarkan di kantor-

kantor maupun rumah-rumah pribadi. Pekik kemerdekaan terdengar di mana-

mana, dipekikkan oleh rakyat Makassar yang sudah lama rindu kemerdekaan. 

Namun demikian perjuangan rakyat Makassar dalam mempertahankan 

kemerdekaan dengan cepat diuji, setelah tanggal 24 September 1945 Sekutu 

mendarat di bawah pimpinan Brigjen Iwan Dougherty dengan disertai NICA 

pimpinan Mayor Wegner.  
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Sedangkan Sam Ratulangi yang saat itu telah diangkat sebagai 

Gubernur Sulawesi yang sudah tinggal di Makassar dinilai terlalu berhati-

hati, lamban, dalam mengikuti irama pergulatan di Sulawesi dan khususnya di 

Makassar. Sam Ratulangi memilih menyelesaikan konflik dengan jalan 

perundingan dengan Sekutu dan NICA. Sedangkan pemuda dan pelajar 

menginginkan cara yng lebih keras yaitu dengan pertempuran. Atas inisiatif 

dari Manai Sophiaan maka bertempat di rumah JD. Syaranamual didirikan 

organisasi pemuda yang bernama Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI), 

yang diketuai oleh Manai Sophiaan dibantu oleh Sunari dan Masiara, dengan 

penasehat JD. Syaranamual dan M. Saelan (Arifin Suryo Nugroho dan Ipong 

Jazilah, 2011: 178).  

Suasana pasca proklamasi di wilayah Maluku Utara baru terdengar 

luas pada sekitar bulan September 1945. Segera setelah berita proklamasi 

didengar, Arnold Mononutu mulai berusaha menggerakkan rakyat di Maluku 

Utara agar memberikan jawaban yang tepat terhadap proklamasi di Jakarta. 

Arnold Mononutu di kalangan rakyat Ternate merupakan tokoh yang dikenal 

luas dan banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini perlu dilakukan 

oleh para tokoh nasionalis dan merekalah yang harus menjadi motor 

penyebaran dan pusat informasi rakyat mengenai berita Proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. Usaha Arnold Mononutu pada awalnya memperoleh 

tantangan dari Sultan Ternate yang kembali dari Australia semasa kekuasaan 

Jepang dan menjabat sebagai kepala daerah dengan pangkat kolonel KNIL. 

Arnold Mononutu berusaha mendirikan organisasi pemuda yang bernama 
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Persatuan Indonesia. Organisasi ini juga menerbitkn surat kabar di Ternate 

sebagai media perjuangan Arnold Monunutu di Maluku Utara yang diberi 

nama Menara Merdeka. Melalui sarana media ini Arnold Mononutu berusaha 

mengumandangkan suara proklamasi kepada masyarakat agar bangkit dan 

menghadapi penjajah yang berkuasa kembali di Indonesia bagian timur. 

Perjuangan Arnold Mononutu memperoleh dukungan rakyat secara luas dan 

bahkan termasuk Sultan Ternate. Setelah pembentukan Negara Indonesia 

Timur, baik organisasi Persatuan Indonesia maupun kepala-kepala desa di 

Maluku Utara menyetujui Arnold Mononutu untuk mewakili rakyat di 

parelem Negara Indonesia Timur. Dengan demikian Maluku Utara memiliki 

dua wakil di perleman NIT, Arnold Mononutu sebagai wkil yang dipilih 

rakyat dan Sultan Ternate yang menadi anggota parlemen karena 

kedudukannya sebagai kepala daerah. Kemudian Persatuan Indonesia 

bekerjasama dengan Partai Indonesia Merdeka di Maluku Selatan membentuk 

barisan “Pro-Republik” untuk berjuang menentang kekuasaan Belanda 

dengan munculnya tokoh Soumokil dan kawan-kawannya (Pattikayhatu, 

1991: 30).  

Perjuangan rakyat Irian Barat (Papua) pada dasarnya tidak kalah 

heroik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia bagian timur. Bahkan di 

Jayapura pengibaran bendera Merah Putih telah dilakukan sejak tanggal 15 

Agustus 1945 sebelum pembacaan proklamasi di Jakarta. Ketika itu Belanda 

dengan KNIL-nya di Jayapura belum dapat bertindak apa-apa terhadap 

gejolak rakyat. Mereka berusaha meraih simpati dari rakyat dalam usaha 
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menegakkan kembali kekuasaan colonial Belanda di tanah Cendrawasih ini. 

Dengan adanya berita proklamasi kemerdekaan dari Jakarta, rakyat Irian 

Barat mulai mengorganisasi diri dalam beberapa organisasi perjuangan 

rakyat. Organisasi-organisasi yang ada berkebulatan tekad untuk merdeka 

bersama republik Indonesia yang sudah diproklamirkan di Jakarta. Organisasi 

itu mengadakan operasi menjalin dukungan rakyat di kota-kota yang pada 

umumnya sudah terbentuk semacam integrasi kebudayaan dari berbagai suku 

di Indonesia, khususnya Indonesia Timur seperti Serui, Biak, Jayapura, 

Manukwari, Merauke, Fak-fak, dan Sorong. Perjuangan organisasi ini 

mencapai puncaknya sekitar tahun 1946 – 1947. Di Jayapura, sejak 

menyerahnya Jepang dibentuk Komite nasional Indonesia pimpinan Martin 

Indie di samping Gerakan Merah Putih yang dilancarkan di berbagai kota. Di 

Serui dibentuk Partai Kemerdekaan Indonesia irian (PKII) yang dipimpin 

oleh Silas Papare. Di Biak dibentuk Partai Indonesia Merdeka yang dipimpin 

oleh Lukas Romkoren. Pada umumnya partai-partai itu didirikan dalam 

rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Irian, serta mendapat 

dorongan peningkatan lebih lanjut setelah Gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi 

dan rombongannya dibuang ke Serui oleh pihak Belanda. Dr. Ratulangi di 

Irian Barat tetap mempertahankan semangat republikan. Merekalah yang 

kemudian menjadi motor bagi perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan 

proklamasi di Irian Barat (Arifin Suryo Nugroho dan Ipong Jazimah, 2011: 

180).  
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Kupang di Nusa Tenggara Timur merupakan pusat pergolakan rakyat 

melawan kolonialisme, baik semasa sebelum datangnya Jepang, semasa 

pendudukan tentara Jepang, maupun sesudah dikumandangkannya proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. Ketika Jepang menyerah kekuasaan di Kupang 

diserahkan kepada I. H. Doko dan kawan-kawannya oleh pihak Jepang. Hal 

ini cukup menarik karena I. H. Doko pernah menjabat sebagai Kepala 

Penerangan dan Kepala Organisasi Pemuda Seinendan. Hal ini sangat jarang 

terjadi di tempat-tempat lain di Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus 1945, I. 

H. Doko ditemui oleh Jano, orang kedua dalam deretan pimpinan Jepang di 

Timor. Jano memberitahukan bahwa Tenno Heika telah memerintahkan 

penyerahan tanpa syarat dari Jepang kepada Sekutu, dan sebelum Jepang 

menyerah akan diberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Beberapa 

hari kemudian, kepala pemerintahan Jepang Ken Kenrikan menyerahkan 

kekuasaan atas kota Kupang kepada tiga orang, yaitu Dr. A. Gabeler sebagai 

wali kota, Tom Pello, dan I. H. Doko. Kekuasaan mereka ternyata 

berlangsung singkat, karena hanya berlaku hingga Sekutu bersama NICA 

mendarat pada tanggal 11 September 1945 di bawah pimpinan Jenderal S. 

Thomas Blarney. Sebagai akibatnya I. H. Doko dan kawan-kawannya 

ditindak oleh pihak Sekutu dan tempat tinggal mereka digeledah untuk 

mencari dokumen yang diperlukan. Sekutu melarang rakyat mendengarkan 

radio, sehingga berita dari Jakarta sulit diterima dan terisolasi serta tidak 

dapat mengikuti perkembangan politik bangsa menjelang proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. Berita terlambat tentang proklamasi itu baru 
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diterima pada bulan November 1945 dari seorang asisten apoteker H. 

Hehanusa, yang kebetulan memiliki sebuah radio di masa penjajahan Jepang 

dan radio itu tetap disembunyikannya di apotek. Dari H. Hehanusa inilah I. H. 

Doko memperoleh informasi serentetan berita tentang republik dan apa yang 

terjadi di Jawa. Berita yang terjadi di Jawa itu antara lain pembentukan 

Kabinet Presidentiil di bawah Presiden Soekarno, pembentukan Komite 

Indonesia Pusat yang berfungsi sebagai parlemen, pasukan Sekutu di bawah 

pimpinan Sir Philip Christianson telah mendarat di Jakarta, Sekutu datang 

bersama NICA, pimpinan NICA Letjen van Mook telah mengadakan 

perundingan dengan Jenderal Soekarno, di jawa telah terjadi pertempuran di 

mana-mana terutama di Surabaya pada tanggal 10 Nopember 1945 dan 

Brigjend Malaby tewas di tengah-tengah pertempuran tersebut, dan pimpinan 

pemerintahan yang presidential telah diganti dengan cabinet perlementer di 

bawah pimpinan Sutan Sjahrir. Sebagai jawaban terhadap berita proklamasi 

dan langkah-langkah republik di Jawa, I. H. Doko dan kawan-kawannya 

menghidupkan kembali Perserikatan Kebangsaan Timur yang semasa 

pendudukan Jepang telah dilarang. Pada tanggal 9 Maret 1946, Perserikatan 

Kebangsaan Timur dirubah dengan nama yang lebih bersifat nasionalis yakni 

Partai Demokrasi Indonesia di Timur dengan ketua I. H. Doko dan wakil 

ketua Tom Pello. PDI Cabang Kupang diketuai oleh A. Nisnoni, Raja 

Kupang. Kemudian cabang-cabang PDI pun didirikan di seluruh Karesidenan 

Timur, sehingga di pulau-pulau Sumbawa, Sumba, dan Flores Timur terdapat 

gerakan-gerakan terorganisir untuk melawan Sekutu/NICA. Dalam 
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perkembangan politik berikutnya, PDI sebagai organisasi pro-republik 

ternyata juga ditandingi oleh organisasi gerakan rakyat yang dibentuk oleh 

NICA, seperti Partai Persatuan Timur Besar, Indo Europees Verbond, 

Democratische Bond van Indonesia, Persatuan Kaum Maluku, dan Persatuan 

Selatan Daya. Namun demikian maraknya organisasi-organisasi tandingan 

yang dibentuk oleh boneka Belanda, justru membuat pemuda-pemuda 

berusaha mengadakan aksi yang lebih keras untuk melawan NICA dan 

perjuangan menegakkan pemerintahan Indonesia di Kupang (Depdikbud R. I. 

, 1977: 165).  

Kondisi pasca proklamasi Kemerdekaan Indonesia di wilayah Bali 

(Sunda Kecil) berbeda dengan situasi di Kupang, di wilayah ini terjadi 

pertempuran berkali-kali antara rakyat melawan tentara Jepang maupun 

Belanda. Letak geografis Bali yang berdekatan dengan Jawa, maka para 

pejuang kemerdekaan di Bali dapat dengan mudah mengikuti segala sesuatu 

yang terjadi di Jawa, termasuk berita proklamasi kemerdekaan tanggal 17 

Agustus 1945. Rakyat Bali dapat dengan mudah memonitor informasi berita 

ataupun pertempuran-pertempuran yang berkali-kali terjadi di daerah Jawa, 

demikian pula jalannya perundingan-perundingan antara pihak 

Sekutu/Belanda dengan pihak Republik. Pasca kemerdekaan di Bali, 

Gubernur Sunda kecil, Mr. I Gusti Ketut Pudje, berusaha mengkonsolidasikan 

pemerintahannya dengan mengambil-alih segala kekuasaan yang ada pada 

pihak Jepang yang sudah menyerah tanpa syarat. Ancaman rakyat Bali 

diwujudkan dalam bentuk rapat raksasa pada tanggal 8 Oktober 1945, di 
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mana rakyat mendesak Jepang untuk menyerahkan kekuasaan kepada 

Republik Indonesia beserta persejataannya. Rasa takut Jepang atas ancaman 

rakyat Bali, sehingga kekuasaan Jepang diserahkan kepada Gubernur Bali, 

namun rakyat Bali juga melakukan serangan terhadap kedudukan Jepang 

dalam berbagai pertempuran rakyat. Kelembagaan pemerintahan Republik 

Indonesia di wilayah Bali setelah yanggal 5 Oktober 1945 juga dibentuk yang 

berupa badan-badan perjuangan, seperti Resimen Sunda Kecil Tentara 

Keamanan Rakyat (TKR) dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang sudah 

dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. I Gusti Ngurah Rai diangkat sebagai 

Komandan resimen dan I Putu Wisnu sebagai Kepala Staf. Pasukan-pasukan 

republic inilah yang kemudian berjuang mempertahankan Proklamasi 

Kemerdekaan Rapublik Indonesia di wilayah Bali, seperti pertempuran di 

Ponebel, pertempuran di Karanganyar, pertempuran di Pucuk, pertempuran di 

Tabanan, dan puncak perlawanan rakyat Bali terhadap NICA berupa 

Pertempuran Marga tanggal 20 November 1946.  

Dengan demikian suasana pasca pembacaan naskah Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia secara serta merta tidak diikuti oleh gegap-

gempitanya sambutan kegembiraan rakyat Indonesia secara menyeluruh dari 

Sabang hingga ke Merauke. Hal ini dikarenakan secara defakto balatentara 

dan pemerintahan Jepang masih menguasai segala sarana komunikasi, 

sehingga rakyat Indonesia saat itu tidak mudah dan buta akan informasi 

tentang apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Oleh karenanya, berita 

Proklamasi Kemerdekaan ini tersebar luas ke seluruh wilayah tanah air secara 
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“desas-desus” dari mulut ke mulut, sehingga menimbulkan berbagai ragam 

reaksi rakyat terhadap Penguasa Jepang maupun Sekutu, termasuk berupa 

pertempuran bersejata guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia.  
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