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BAB II 

KEHIDUPAN AWAL SOEHARTO 

(1921-1939) 

 

 

A. Kelahiran Soeharto 

 

Lahirnya Soeharto bukanlah kelahiran seorang anak bangsawan yang 

telah dipersiapkan oleh orang tuanya untuk menjadi seorang pemimpin bangsa. 

Dari masa kecil yang kurang cemerlang sampai menjadi pemimpin di Indonesia, 

Soeharto tidak mempunyai tanda bakal calon pemimpin ketika dilahirkan. 

Soeharto lahir dari keluarga petani miskin yang susah payah untuk melanjutkan 

hidup dan menyeleseikan berbagai masalah hidup yang dihadapi. 

Di tengah-tengah Jawa Tengah yang merupakan pusat dari kerajaan-

kerajaan Jawa kuna, terdapat sebuah desa bernama kemusuk sekitar 10 kilometer 

arah barat kota Yogyakarta. Tidak ada jalan beraspal, listrik, kemudahan-

kemudahan modern di desa kecil itu di tahun 1920-an. Hampir satu abad yang lalu 

di antara desa Kemusuk itu hidup sepasang suami istri di sebuah rumah dusun 

yang sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari bilik dan atapnya terbuat dari 

genteng cukup untuk singgah keluarga ini. Kemudian hari melahirkan seorang 

bayi laki-laki kelak tampil untuk memimpin sebuah bangsa (Nugroho, 2008: 7).  

Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa bayi laki-laki bernama 

Soeharto yang kelak menjadi orang nomor satu di Indonesia itu berasal dari 

kalangan bawah dan bukan dari kalangan bangsawan. Nama itu lahir dari seorang 

ibu yang bernama Sukirah dan ayahnya bernama Kertoredjo atau sering di sebut 

Kertosudiro. Ia terlahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, 
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Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Anak yang terlahir dari rahim Sukirah yang 

memiliki garis nasib menjadi pemimpin Indonesia banyak terwarisi dari pekerjaan 

ayahnya sebagai pengatur air di desa (ulu-ulu) yang mengatur air ke seluruh 

bagian desa, dan anaknya mengatur seluruh dinamika bangsa Indonesia. 

Menurut warga Wuryantoro dalam Susilo (2008: 12), Soeharto adalah 

anak tunggal hasil pernikahan dari Kertosudiro dan Sukirah. ia di lahirkan pada 8 

Juni 1921, yang kemudian hari ditinggalkan oleh ibunya yaitu Sukirah yang 

bercerai dengan Kertosudiro. Sukirah kemudian menghilang selama 40 hari 

lamanya, tak seorang pun yang tahu keberadaanya dan kemana ia pergi. Ketika 

pulang, ia mengaku bertapa di suatu tempat untuk masa depan anaknya yang baru 

di lahirkan itu. 

Nama merupakan bagian dari kepribadian. Nama Soeharto sebenarnya 

bukan nama pemberian dari ayah atau ibunya, menurut adat Jawa atau daerah 

setempat di panggilah tetua desa guna mencarikan nama yang cocok bagi seorang 

bayi yang baru lahir. Hal itu juga yang di lakukan pada pasangan ini, nama yang 

telah di dapat dan di berikan pada anak Pak Kerto adalah Soeharto. Soe berarti 

lebih baik dan hartoberarti kekayaan. Kertosudiro berharap agar putranya akan 

tumbuh menjadi orang yang kaya dan berkedudukan tinggi. Dan harapanya 

menjadi kenyataan (Nugaroho, 2008: 10). 

Orang Jawa juga percaya bahwa legenda memainkan peran penting 

dalam mendidik dan mengembangkan pikiran anak muda. Bagi seorang jawa 

untuk menjadi seorang pemimpin harus alus atau berbudi halus, elegan, bertutur 

kata lembut, sopan, mudah beradaptasi dan sensitif. Maka mampu memberi 
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perintah secara tidak langsung dan sopan, yang di permukaan tampak seperti 

merendahkan diri. Emosi-emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, 

harapan dan rasa kasihan tidak seharusnya di perlihatkan di muka umum. Maka 

Soeharto adalah salah satu orang hebat yang mendemonstrasikan karakter alus ini 

dalam memimpin (Knapp, 2007: 2). 

Masa bayi Soeharto boleh dibilang sangat memprihatinkan, ia tidak 

seperti pada bayi umumnya. Ketika Soeharto yang usianya belum genap 40 hari, 

ia sudah tidak bisa merasakan air susu ibu lagi karena ibunya sakit dan tidak bisa 

menyusui. Akhirnya Soeharto di bawa kerumah Mbah Kromo untuk di asuh. Di 

bawah asuhan Mbah Kromo inilah Soeharto kecil belajar berdiri dan berjalan. Tak 

hanya itu, Mbah Kromo juga mengajarinya bertani, bekerja keras dan belajar 

menjadi seorang pemimpin. Soeharto kecil sering di gendong kesawah untuk 

membajak sawah dan ia suka bermain air, mencari belut, hingga mandi lumpur 

dan juga di ajari memberi Komando pada kerbau saat membajak, dari sinilah 

Soeharto belajar menjadi pemimpin (Sumartono, 2013: 19). 

Seperti yang di katakan oleh Soeharto dalam otobiografinya, ingatan saya 

tentang perjalanan hidup ini bermula ketika berumur tiga tahun. Waktu itu saya 

sudah bersama Mbah Kromodiryo seorang dukun yang biasa menolong orang saat 

melahirkan. Terlihat jelas bahwa kehidupan yang dijalani sangat memprihatinkan, 

karena selang beberapa tahun ibu Sukirah menikah lagi dengan seseorang yang 

bernama Atmopawiro.  Soeharto diasuh oleh Mbahnya dengan umur yang 

seharusnya memerlukan kasih sayang kedua orang tua (Dwipayana, 1989: 6). 
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Ketika Soeharto berumur empat tahun dan masih sering tidak memakai 

celana karena memang tidak ada. ia di ambil kembali oleh ibunya yaitu Sukirah, 

yang waktu itu sudah menikah lagi dengan seorang yang bernama Atmo Prawiro. 

Walau Soeharto anak tirinya, namun Atmo Prawiro menyayangi sebagaimana 

anak kandungnya yang lain. ia di beri hadiah yang tidak bisa di lupakan oleh ayah 

tirinya yaitu seekor kambing. Setelah di belikan kambing itu, Soeharto 

menghabiskan waktu senggangnya dengan menggembala. Setiap sore ia 

gembalakan kambingnya itu di sawah pinggir desa. Kadang-kadang ia mencari 

rumput bersama teman sebayanya untuk memberi makan di pagi harinya 

(Nugroho, 2008: 13). 

Tidak hanya kambing atau domba yang ia gembalakan, ketika Soeharto 

cukup besar ia mulai mengurus kerbau, bahkan suatu hari Soeharto diminta oleh 

kakeknya Atmosudiro untuk menggiring kerbau ke sawah. Hingga ada peristiwa 

yang tak terlupakan dalam perjalanan, ketika kerbaunya terperosok kedalam 

sebuah sungai kecil. sehingga kerbau itu tidak mungkin lagi bergerak maju atau 

mundur. Satu-satunya yang dapat dilakukan oleh ia adalah menangis dengan 

keras. Peristiwa ini tetap terukir dalam kenangan seorang bocah cilik yang 

menangis putus asa dan tersesat (Knapp, 2007: 7). 

 

B. Masa Sekolah Sampai Bertemu Jodoh. 

Soeharto kecil juga mengenyam pendidikan pada usia 8 tahun yaitu masuk 

ke SD (Sekolah Dasar) atau dulu sering di sebut dengan SR (Sekolah Rakyat). 

Semasa kecil Soeharto sudah gemar bekerja mencari uang sendiri untuk biaya 
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sekolahnya, karena ia sadar dengan keadaan ekonomi keluarganya. Ia juga 

melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu masuk ke Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), dan memilih di Muhammadiyah karena suka dengan aturanya yaitu 

memakai sarung. Soeharto juga sangat gemar bermain dengan teman-temanya 

terutama bermain sepak bola, tidak hanya itu Soeharto juga sangat gemar 

bercocok tanam di ladang seperti padi dan jagung (Susilo, 2008: 13). 

Sebagai seorang penganut Islam yang taat, Soeharto tidak hanya 

mementingkan sekolah tetapi juga mementingkan pendidikan kerohanian dan 

agama. Ia meluangkan waktu malamnya untuk belajar mengaji di langgar, pada 

masa-masa inilah ia tergerak untuk mengikuti ajaran nenek moyang yang melekat 

dan mempengaruhi hidupnya. Dimana ia belajar tiga prinsip JanganyaituJangan 

Kagetan,Jangan Terkagum-kagum, dan Jangan Mencemooh (Knapp, 2007: 8). 

Menurut seorang Guru sekolah Soeharto, Sastrodiharjo dalam Nugroho 

(2008: 16), Soeharto bukanlah anak yang terpintar dalam kelas, namun Ia senang 

sekali membaca dan berhitung. Dua mata pelajaran itulah Ia selalu mendapatkan 

nilai baik. Bayaran uang sekolah saat itu masih murah, besarnya antara dua 

sampai sepuluh sen. Soeharto membayar lima sen sebulan, karena dulu dalam 

membayar uang sekolah di lihat dari kemampuan orang tua. Maka dari itu Ia 

membantu biaya sekolah dengan memelihara dan menggembalakan kerbau milik 

kakeknya setelah pulang sekolah. 

Setelah lulus dari SMP, Soeharto tidak bisa melanjutkan pendidikan ke 

yang lebih tinggi lagi karena keterbatasan biaya. Tetapi Soeharto tidak putus asa 

untuk melanjutkan sekolah, karena ia memang sudah terlatih sejak kecil untuk 
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tidak putus asa dalam meraih cita-cita. Hal itu terlihat saat ia masih sekolah dan 

juga bekerja mencari uang sendiri untuk membiayai keinginanya melanjutkan 

sekolahnya. Ia pun berusaha mencari pekerjaan, walaupun kesana-kemari selalu 

gagal (Sumartono, 2013: 23). 

Soeharto kecil memang sudah terlatih untuk prihatin, ia benar-benar 

menjalankan ajaran agamnya yaitu berpuasa di hari Senin dan Kamis. Karena 

orang Jawa pada umumnya percaya dengan berpuasa dan bersemedi, seseorang 

akan memperoleh kekuatan batin untuk mengatasi segala cobaan hidup. Ia juga 

bergabung dengan Hizbul Wathan yaitu sebuah kelompok keagamaan yang mirip 

dengan Pramuka. Pelatihan yang ada juga untuk menghormati nenek moyang 

yang telah tiada (Knapp, 2007: 9). 

Semasa mengenyam pendidikan, Soeharto harus mengayuh sepeda butut 

untuk berangkat dan pulang sekolah. Ketika itu ia juga harus bekerja sebagai 

klerek bank, bekerja sebagai klerek mengharuskan Soeharto mengenakan pakaian 

jawa, beskap, dan lengkap dengan blangkon. Setiap hari berkeliling menggunakan 

sepeda ke kantor-kantor lurah yang menanmpung permintaan para petani, 

pedagang kecil dan pemilik warung yang menginginkan pinjaman. sehingga 

Soeharto mahir dalam ilmu pembukuan belajar dari mantri bank yang bernama 

Karmin (Susilo, 2008: 14). 

Soeharto akhirnya memutuskan berhenti menjadi klerek hanya gara-gara 

masalah kain yang diberi bibinya sobek terkena sadel sepeda. Ia dimarahi oleh 

bibinya, selain itu Soeharto juga di cela oleh clerek yang ia dampingi. Sehingga 
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Soeharto menganggur lagi, tapi ia bertekad ke Solo untuk mencari pekerjaan yang 

lebih baik, hingga ada penawaran dari temanya untuk mendaftar di angkatan laut 

Belanda. Namun Soeharto tidak mau karena yang di butuhkan adalah bagian 

masak. Hingga suatu hari ia mendaftarkan diri anggota KNIL atau angkatan 

perang Belanda dan lulus diterima pada 1 Juni 1940. Inilah awal karir militer 

Soeharto (Nugroho, 2008: 21). 

Saat berusia 26 tahun Soeharto sejenak berhenti memikirkan tugas-tugas 

kemiliteranya. ia memikirkan mengenai masa depanya mengenai pendamping 

hidupnya. Sehubungan dengan itu Soeharto menikah dengan Siti Hartinah, putri 

dari Soemoharjomo wedana di Wuryantoro sekaligus pegawai Keraton 

Mangkunegaran, Surakarta. Pernikahan Soeharto dan Hartinah dilangsungkan 

pada 26 Desember 1947 di Solo. Siti Hartinah yang kelak lebih di kenal dengan 

Ibu Tien sejak awal sudah sadar betul menjadi istri seorang prajurit. ia harus kuat 

karena pada saat itu keadaan politik dan keamanan belum menentu (Susilo, 2008: 

14). 

Pernikahan Soeharto dan Siti Hartinah sebenarnya bermula ketika 

keluarga Prawihardjo dari Wuryantoro datang ke tempat Soeharto. Kedatangan 

mereka sebenarnya untuk mengingatkan bahwa umurnya tidak lagi muda dan 

ingin menjodohkan dengan seseorang. Maka Ia juga tergugah dan sadar harus 

segera memiliki keluarga walaupun sedang sibuk menjalankan tugas sebagai 

anggota militer, dan Soeharto juga tidak ingin mengecewakan keluarga Prawiro 

yang dulu banyak membantuya. 
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Pernikahan Soeharto dan Hartinah, sebenarnya hasil dari perjodohan yang 

dilakukan oleh keluarga Prawirowiharjo dan keluarga Soemoharjomo meskipun 

sebenarnya Soeharto juga sudah cukup akrab dengan hartinah. Soeharto tidak 

percaya apakah keluarga Soeharjomo mau menerimanya sebagai menantu, 

ternyata pak Soemoharjomo dan ibu Hatmanti sedia menerima kami setelah ibu 

Prawiro bertindak lebih dahulu sebagai perantara. Maka upacara nontoni, 

pertemuan antara yang melamar dan yang dilamar dilangsungkan (Dwipayana, 

1989: 44). 

Siti hartinah adalah putri dari seorang wedana yang bekerja di kraton 

Mangkunegaran. Mangkunegaran merupakan kraton paling kecil dan paling muda 

di Solo, karyawan yang harus bekerja di kraton harus mempunyai darah biru atau 

keturunan priyayi. Setelah di bujuk bahwa perbedaan tidak menjadi halangan, 

maka Soeharto menyetujuinya. Sebenarnya, jauh dilubuk hatinya ia merasa ragu 

kalau orang tua Siti Hartinah, Soemoharjomo dan Siti Hatmanti, akan 

memperbolehkan putrinya menikah dengan orang biasa. Karena mereka masih 

keturunan ningrat dari keluarga priyayi (Knapp, 2007: 19). 

Sepertinya pepatah Witing tresna jalaran saka kulina (datangnya cinta 

karena bergaul dekat) berlaku pada pasangan pengantin ini. Tiga hari kemudian 

setelah perkawinan, Siti Hartinah diboyong suaminya ke Yogyakarta. 

Meninggalkan kota Solo yang telah memberikan sejuta kenangan, dan berpisah 

dengan keluarganya demi mendampingi sang suami. Di ibu Kota Republik 

Indonesia saat itu Yogyakarta, Letkol Soeharto telah menyiapkan sebuah rumah 
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beserta isinya yang sederhana untuk tempat tinggal mereka, dan Siti Hartinah 

menghuni sebagai Nyonya Soeharto (Nugroho, 2008: 45). 

Dari pernikahannya, Soeharto dan Ibu Tien dikaruniai enam orang anak 

yaitu tiga anak laki-laki dan tiga anak permpuan. Antara lain sebagai berikut : 

1. Siti Hardiyanti (yang akrab di panggil Tutut), anak pertama yang lahir pada 

23 Januari 1949. 

2. Sigit Haryoyudanto, anak kedua yang lahir pada 1 Mei 1951. 

3. Bambang Trihatmojo, anak ketiga yang lahir pada 23 Juli 1953. 

4. Siti Hardiyanti Haryadi (yang akrab di panggil Titiek), anak keempat yang 

lahir pada 14 April 1959. 

5. Hutomo Mandala Putra (yang akrab di panggil Tommy), anak kelima yang 

lahir pada 15 Juli 1962. 

6. Siti Hutami Endang Adiningsih (yang akrab di panggil Mamiek), anak bungsu 

yang lahir pada 23 Agustus 1964 (Sumartono, 2013: 27). 
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