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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Selama ini nama-nama pejuang pergerakan nasional yang turut berperang di 

kancah peperangan dan bernegosiasi di meja diplomasi pada umumnya banyak 

yang telah dikenal oleh masyarakat. Akan tetapi tidak demikian dengan nama-

nama pejuang yang turut serta membantu para tentara dan masyarakat ketika 

zaman merebut dan pasca kemerdekaan. Padahal ada beberapa faktor pendukung 

lainnya yang tidak boleh dilupakan peranannya ketika itu, salah satunya adalah 

orang-orang yang berprofesi dokter dan perawat yang membantu para tentara dan 

masyarakat di bidang kesehatan, di Jawa Barat misalnya, terdapat sosok Hasan 

Sadikin.  

Hasan Sadikin lulus dari Ika Daigaku pada akhir tahun 1943, beliau 

merupakan seorang dokter yang tinggi pengabdiannya dalam bidang kesehatan di 

Jawa Barat. Seperti yang dikemukakan oleh Martosewojo (1984, hlm. 6), Ika 

Daigaku ialah sekolah kedokteran pada masa pendudukan Jepang yaitu sekolah 

pengganti Geneeskundige Hoge School (GHS) yang dibuka pada tanggal 28 April 

1943. Hasan Sadikin  mengawali karier dokternya pada tahun yang sama di 

Kabupaten Bogor. Sekitar tahun 1944-1945, ia mulai terlibat dalam kegiatan 

perjuangan. Pada mulanya menjadi dokter di Dai San Daidon Batalion ke-3 

Tentara Peta di Sukabumi dengan pangkat Letnan Kesehatan (Eisei C). Pasca 

Indonesia merdeka, ia juga terlibat dalam perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan. Sosok ini bukan saja turut mendukung pertempuran di 

Bojongkokosan melainkan juga dalam pertempuran-pertempuran lainnya di 

Sukabumi dan di daerah sekitarnya dalam fungsinya sebagai dokter tentara. 

Pada tahun 1949 Hasan Sadikin berhenti dari ketentaraan dengan pangkat 

terakhir Mayor. Selanjutnya ia memusatkan perhatiannya di bidang profesinya 

sebagai dokter dengan bekerja di Rumah Sakit Immanuel lalu pindah ke Rumah 

Sakit Ranca Badak di bagian penyakit dalam dengan minat khusus penyakit paru-
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paru (pulmonologi). Pada bulan Agustus 1965, Hasan Sadikin ditunjuk menjadi 

Direktur Rumah Sakit Ranca Badak. Seperti yang dijelaskan dalam buku karya 

Rumah Sakit Hasan Sadikin (2003, hlm. 34), selain mengemban tugas sebagai 

seorang direktur rumah sakit, sosok ini pun mendapat tugas tambahan dari 

Menteri Kesehatan RI untuk mencari nama pengganti bagi Rumah Sakit Ranca 

Badak. Namun akibat kondisi fisiknya yang memburuk dan hakikatnya karena 

Tuhan pula yang memanggilnya pulang, Hasan Sadikin wafat pada tanggal 16 juli 

1967 sebelum nama pengganti Rumah Sakit Ranca Badak itu berhasil ia temukan. 

Berdasarkan pemaparan di atas setidaknya ada beberapa alasan mengapa 

penulis tertarik untuk mengkaji peranan Hasan Sadikin dalam bidang kesehatan di 

Jawa Barat.Pertama, bila kita mencermati sejarah kesehatan di Indonesia, maka 

dalam kadar tertentu harus diakui bahwa tidak banyak yang menyebutkan tokoh-

tokoh kesehatan yang sebenarnya berperan besar dalam perkembangan negara dan 

bangsa Indonesia. Bagi sebagian masyarakat negeri ini sosok pahlawan dalam 

masa pergerakan nasional ialah yang berjuang langsung dalam pertempuran secara 

fisik maupun berdiplomasi. Sedangkan kepahlawanan di bidang kesehatan seperti 

yang dilakukan sosok Hasan Sadikin yaitu tokoh dokter yang dijadikan obyek 

penelitian ini terkesan kurang dimunculkan. Padahal dalam bentuknya yang lain, 

peranan bidang kedokteran seperti yang dilakukan Hasan Sadikin sangatlah besar 

bukan saja bagi kesehatan para pejuang kala melawan penjajah melainkan juga 

bagi kemerdekaan dan masa-masa mengisi kemerdekaan. 

Hasan Sadikin merupakan salah satu tokoh kedokteran di Jawa Barat tetapi 

tidak banyak dituliskan dan diketahui peranannya oleh masyarakat. Padahal sosok 

ini merupakan salah seorang dokter yang cukup berperan dalam mengembangkan 

bidang kesehatan di Jawa Barat, salah satu peran pengembangan bidang kesehatan 

di Jawa Barat itu tercermin dalam fakta sejarah yang menyatakan bahwa ia 

merupakan salah satu tokoh yang ikut memprakarsai pembentukan Fakultas 

Kedokteran di Universitas Padjajaran. 

Kedua, selain rasa ketertarikan pribadi, salah satu alasan lainnya mengapa 

penulis mengangkat obyek penelitian ini adalah lantaran belum ada satu karya 

ilmiah berupa skripsi tentang Hasan Sadikin di Jurusan Pendidikan Sejarah 



3 
 

M. Faizal Rachman, 2015 
PERANAN HASAN SADIKIN DALAM BIDANG KESEHATAN DI JAWA BARAT TAHUN 1943-1967 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Dengan demikian jika sudah selesai, 

maka diharapkan skripsi ini akan menambah khazanah karya ilmiah skripsi di 

Jurusan Pendidikan Sejarah UPI mengenai tokoh bidang kesehatan di Jawa Barat 

khususnya tentang Hasan Sadikin. 

Berpijak dari alasan ketertarikan penulis tadi, maka hal itu hendak penulis 

tindaklanjuti dengan menyusun skripsi berjudul “Peranan Hasan Sadikin dalam 

Bidang Kesehatan Di Jawa Barat Tahun 1943-1967”. Penulis membatasi lingkup 

temporal kajiannya pada tahun 1943-1967 karena pada tahun 1943 merupakan 

acuan awal mula keaktifan dan keterlibatan Hasan Sadikin menjadi dokter dan 

mengikuti perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai dokter militer di Kabupaten 

Bogor. Tahun 1967 dijadikan batas akhir uraian karena mempertimbangkan 

bahwa di tahun ini ia wafat dan karena itu berakhir pulalah peranannya secara 

langsung. 

 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Terdapat satu permasalahan utama yang akan menjadi kajian dalam penulisan 

penelitian ini yaitu “Bagaimana Peranan Hasan Sadikin dalam Bidang 

Kesehatan di Jawa Barat Tahun 1943-1967?” 

Identifikasi masalah tersebut akan dirinci lagi ke dalam rumusan masalah 

berupa pertanyaan agar permasalahan yang dikaji lebih jelas dan fokus pada satu 

tema. Berikut ini pertanyaan-pertanyaannya. 

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Hasan Sadikin? 

2. Bagaimana peran Hasan Sadikin pada masa perjuangan tahun 1943-1949? 

3. Bagaimana peran Hasan Sadikin dalam lembaga kesehatan di Jawa Barat 

tahun 1950-1967? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian skripsi ini adalah “Untuk Mengetahui 

Peranan Hasan Sadikin dalam Bidang Kesehatan Di Jawa Barat Tahun 1943-

1967”. Lebih khusus lagi, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban-
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jawaban atas berbagai pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Secara rinci, 

tujuan penulisan skripsi ini untuk: 

1. Mendeskripsikan latar belakang kehidupan Hasan Sadikin. 

2. Mendeskripsikan peran Hasan Sadikin dalam perjuangan sebagai dokter 

militer dari tahun 1943-1949. 

3. Mendeskripsikan peran Hasan Sadikin sebagai dokter sipil dalam lembaga 

kesehatan di Jawa Barat tahun 1950-1967. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diuraikan dalam beberapa poin berikut ini.  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah skripsi di Jurusan 

Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia tentang  kiprah atau 

peranan  Hasan Sadikin dalam bidang kesehatan di Jawa Barat. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu dorongan serta 

motivasi kepada masyarakat luas, utamanya para pelajar dan pemuda, 

sehingga dapat mengetahui identitas Hasan Sadikin yang telah berperan besar 

dalam bidang kesehatan di Jawa Barat. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan informasi mengenai 

jasa-jasa Hasan Sadikin dalam bidang kesehatan di Jawa Barat, sehingga para 

pelajar dan pemuda dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam penulisan laporan hasil penelitian ini, sistematika uraian yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Isinya berkisar Latar Belakang, Identifikasi dan 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode dan Teknik Penelitian, Manfaat 

Penelitian, serta Struktur Organisasi Skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini dijelaskan daftar literatur yang 

digunakan dan perangkat teoritis dalam berpikir yang berisi konsep-konsep 

relevan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu mengenai peranan Hasan 

Sadikin dalam bidang kesehatan di Jawa Barat. 
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BAB III Metodologi Penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai metode 

yang digunakan dalam melakukan penelitian, uraian tersebut mencakup langkah-

langkah dan teknik penelitian yang digunakan dalam mencari sumber-sumber, 

cara pengolahan data dan sumber beserta analisisnya, hingga kemudian disajikan 

dalam bentuk tulisan menjadi penulisan sejarah atau historiografi. 

BAB IV Pembahasan. Bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai 

Peranan Hasan Sadikin dalam Bidang Kesehatan di Jawa Barat Tahun 1943 

Sampai Tahun 1967. Bagian ini berisi mengenai seluruh informasi yang diperoleh 

dari hasil penelitian yang sudah dilakukan kemudian penulis menuangkannya 

secara deskriptif agar pembahasan ini dapat dijelaskan secara terperinci. 

BAB V Kesimpulan. Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari jawaban 

terhadap beberapa permasalahan yang telah diajukan sebelumnya. 


