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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

 Soetisna Sendjaja merupakan salah seorang tokoh perjuangan bangsa 

Indonesia pada masa pergerakan nasional. Ia berpropesi sebagai seorang guru 

yang mengajar di HIS Pasundan Tasikmalaya sekaligus menjadi seorang 

wartawan pada beberapa surat kabar Sunda. Selain itu Soetisna Sendjaja juga 

merupakan anggota dari organisasi pergerakan Paguyuban Pasundan. Bersama 

Paguyuban Pasundan, Soetisna Sendjaja aktif memperjuangkan kepentingan 

masyarakat pribumi, khususnya orang Sunda di tengah kondisi memprihatinkan 

yang disebabkan oleh kolonialisme bangsa Belanda. Soetisna Sendjaja pun tampil 

menjadi motor utama perjuangan politik Paguyuban Pasundan pada masa 

pergerakan nasional. Ia selalu diprioritaskan untuk maju mewakili Paguyuban 

Pasundan pada setiap kontestasi politik yang dilaksanakan di parlemen-parlemen 

rakyat, seperti di Volksraad dan di dewan-dewan lokal, seperti gementeraad 

(dewan kota), raad kabupaten, dan raad provinsi.  

Peran penting Soetisna Sendjaja di Paguyuban Pasundan membuat para 

ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) Tasikmalaya tertarik untuk merekrut dan 

mengangkatnya menjadi ketua NU Tasikmalaya. Pada tahun 1932 Soetisna 

Sendjaja kemudian memutuskan untuk menerima tawaran dari para ulama NU 

Tasikmalaya tersebut. Bergabungnya Soetisna Sendjaja dengan NU menandai 

arah baru perjuangannya, dimana ia juga mulai aktif memperjuangkan 

kepentingan umat Islam di Tasikmalaya, terutama terkait permasalahan yang 

timbul akibat tindakan represif pemerintah terhadap praktik keagamaan di 

masyarakat.  

Soetisna Sendjaja memanfaatkan surat kabar yang dikelolanya sebagai 

media perjuangannya. Surat kabar Sipatahoenan yang digagas oleh Soetisna 

Sendjaja pada tahun 1923 berhasil menjadi salah satu karya jurnalistik Sunda 

terbaik yang turut mengangkat namanya dalam dunia pers dan pergerakan. 

Keberhasilan Soetisna Sendjaja dalam memajukan Sipatahoenan telah 
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membuatnya dikenal sebagai salah seorang pelopor kebangkitan jurnalistik Sunda 

modern pada awal abad ke-20. Soetisna Sendjaja juga aktif menulis untuk 

menuangkan berbagai pemikirannya dalam Sipatahoenan. Melalui tulisan-

tulisannyalah kita dapat memahami bagaimana Soetisna Sendjaja merespon spirit 

perbaikan nasib yang berkembang di Indonesia pada permulaan abad ke-20. 

Pemikiran-pemikirannya tentang masalah kebangsaan, kemerdekaan, demokrasi, 

dan sosial-keagamaan turut merepresentasikan perjuangan orang Sunda pada masa 

pergerakan nasional. 

Gagasan Soetisna Sendjaja tentang ide kebangsaan turut mewarnai 

dinamika pemikiran bangsa Indonesia dalam menemukan bentuk kebangsaannya 

yang mulai ramai diperbincangkan pada awal abad ke-20. Ia tampil menghadirkan 

suatu kontruksi pemikiran tentang masalah kebangsaan pada saat sebelum dan 

sesudah disepakatinya persatuan Indonesia sebagai suatu identitas politik dan 

kebangsaan oleh kaum pergerakan. Sebelum lahirnya ide persatuan Indonesia, 

Soetisna Sendjaja memandang jika identitas kebangsaan ditentukan oleh adanya 

kesamaan pada atribut kebangsaannya, seperti kesamaan dalam bahasa, etnis, 

kebudayaan dan adat istiadat. Oleh karena itu, ia memandang Sunda sebagai suatu 

bangsa yang berdiri sendiri karena memiliki atribut kebangsaannya sendiri yang 

berbeda dengan Jawa, Madura, Minang, Batak, dan bangsa-bangsa lainnya yang 

terdapat di tanah Hindia. Namun meskipun demikian, Soetisna Sendjaja tetap 

menghendaki adanya persatuan di antara bangsa-bangsa lainnya yang dipandang 

memiliki kesamaan ras dan geografis demi tercapainya kesejahteraan bersama.  

Menyebarnya ide nasionalisme Indonesia yang dibawa oleh anggota PI 

pada pertengahan tahun 1920-an turut merubah pandangan Soetisna Sendjaja 

tentang masalah kebangsaan. Soetisna Sendjaja tidak lagi memandang  kesamaan 

sosial-budaya sebagai dasar dari kebangsaan. Ia mulai memandang bahwa 

Indonesia merupakan satu atribut kebangsaan yang diisi oleh beragam suku 

bangsa, bahasa, kebudayaan dan adat istiadat yang batas-batasnya adalah batas-

batas kolonial, dimana Sunda merupakan salah satu bagian dari itu. Soetisna 

Sendjaja menjadikan keragaman sebagai dasar dari nasionalisme Indonesia yang 

sedang giat dibangun oleh para pemikir Indonesia tersebut. Menurutnya jika 

keberagaman dapat dijaga dengan baik dan seluruh elemen bangsa Indonesia 
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bersepakat berusaha untuk memajukan masyarakatnya dan melestarikan 

kebudayaan di daerahnya masing-masing, maka dengan sendirinya nasionalisme 

akan tetap berdiri kokoh. Begitupun sebaliknya, menurutnya apabila bangsa 

Indonesia tidak bisa menerima keberagaman, maka jangan harap persatuan dapat 

terwujud dan cita-cita menjadi bangsa yang merdeka hanya akan menjadi sebatas 

angan-angan saja.  

 Soetisna Sendjaja berpandangan bahwa untuk meraih kemerdekaan 

bangsa Indonesia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan 

zaman yang sedang berlangsung. Menurutnya terdapat tiga poin penting yang 

mesti diupayakan oleh bangsa Indonesia agar mampu menyesuaikan diri dengan 

perkembangan zaman. Pertama, mesti tumbuh kesadaran pada diri setiap 

masyarakat Indonesia tentang pentingnya suatu kemajuan bersama. Upaya yang 

mesti dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut adalah 

dengan menumbuhkan sikap kepedulian dari masyarakatnya. Kedua, 

mengupayakan supaya masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan yang 

layak. Soetisna Sendjaja meyakini bahwa pendidikan memiliki peranan yang 

sangat penting dalam merubah paradigma bangsa Indonesia sehingga 

berdapampak pada perubahan sosial dan kemajuan. Ketiga, berusaha agar bangsa 

Indonesia maju dalam bidang ekonomi. Menurut Soetisna Sendjaja kemajuan 

ekonomi membuat bangsa Indonesia dapat dihargai oleh bangsa-bangsa lain. 

Salah satu upaya untuk mewujudkannya, bangsa Indonesia mesti bekerjasama 

dalam perkumpulan-perkumpulan yang berbentuk cooperatie (koperasi). Tiga 

poin penting tersebut menurutnya akan sulit jika hanya diperjuangkan oleh 

masyarakat pribumi saja. Dukungan dari pemerintah turut menentukan 

keberhasilan terwujudnya ketiga poin itu. Oleh karena itu diperlukan suatu 

pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. 

Pemerintahan yang demokratis dipandang oleh Soetisna Sendjaja sebagai 

jalan terbaik untuk menciptakan pemerintahan yang berdasarkan pada 

kepentingan rakyat. Soetisna Sendjaja memandang bahwa pemerintah kolonial 

Hindia-Belanda sama sekali belum melaksanakan pemerintahannya secara 

demokratis. Menurutnya kebijakan politik yang dilaksanakan baru berpihak pada 



110 
 

 
Irfal Mujaffar, 2017 
PEMIKIRAN POLITIK SOETISNA SENDJAJA TAHUN 1918-1942 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

kepentingan pemerintah kolonial saja, sama sekali tidak menunjukkan 

keberpihakannya terhadap rakyat. Hal tersebut salah satunya terlihat dari 

bagaimana pemerintah menjalankan mekanismenya dalam pemilihan wakil-wakil 

rakyat di raad-raad yang merupakan parlemen representatif resmi. Banyak 

ketidakadilan yang sangat merugikan rakyat disana, seperti  dalam pemilihan 

anggota Volksraad masyarakat pribumi dihilangkan pengaruhnya karena tidak 

bisa memilih calon anggota dari bangsa lain (Tionghoa & Eropa). Pemerintah juga 

terlalu jauh ikut campur dalam pemilihan anggota Volksraad dengan melibatkan 

gewestelijke raden yang para anggotanya diangkat oleh pemerintah tanpa 

mempertimbangkan keinginan rakyat. Begitupun dengan perhelatan politik di 

raad-raad lokal, rakyat tidak di berikan kesempatan untuk memilih wakil-

wakilnya secara langsung, melainkan harus melalui perantara-perantara (kiesman) 

yang justru tidak menguntungkan rakyat. 

Menurut Soetisna Sendjaja dalam mewujudkan pemerintahan yang 

demokratis diperlukan adanya partisipasi politik dari masyarakat secara luas. 

Masyarakat mesti dilibatkan langsung dalam setiap perhelatan politik yang 

dilaksanakan, baik itu dalam pemilihan anggota Volksraad, maupun dalam 

pemilihan anggota di raad-raad lokal, seperti gementeeraad, raad kabupaten, dan 

raad provinsi. Seluruh masyarakat pribumi khususnya, mesti diberikan kebebasan 

seluas-luasnya untuk memilih para calon yang berkompetisi pada pemilihan di 

raad-raad tersebut secara langsung tanpa harus melalui perantara dan bebas 

menentukan pilihannya tanpa harus dibatasi ras maupun kebangsaan. Selain itu, 

pemerintah juga harus netral, tidak boleh ikut campur dari segi apapun yang 

berhubungan dengan pemilihan wakil-wakil rakyat di raad-raad yang telah 

dibentuk, sehingga dengan hal tersebut pelaksanaan pemerintahan akan benar-

benar berdasarkan pada representasi rakyat.  

  Soetisna Sendjaja juga menjadi salah seorang yang menentang 

keikutsertaan B.B Ambtenaar dalam perhelatan politik di raad-raad lokal. Apabila 

B.B Ambtenaar ingin ikut serta dalam kontestasi politik di raad lokal, mereka 

mesti melepaskan atribut kebangsawanannya terlebih dahulu. Namun hal tersebut 

menurut Soetisna Sendjaja akan sangat sulit karena titel tersebut terlanjur melekat 
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pada diri mereka. Alangkah lebih baiknya mereka tetap saja pada tugasnya 

masing-masing, tidak harus ikut serta dalam pemilihan. Apabila Ambtenaar turut 

serta dalam kontestasi politik di raad-raad lokal dikhawatirkan masyarakat 

menjadi merasa terpaksa harus memilih mereka karena kedudukannya di 

masyarakat, selain itu dikhawatirkan juga setiap keputusan yang mereka ambil 

nantinya hanya akan menguntungkan kelompoknya saja, bahkan menguntungkan 

pemerintah kolonial.  

Bersama dengan NU Tasikmalaya Soetisna Sendjaja turut 

memperjuangkan kepentingan umat Islam di Tasikmalaya. Ia tampil mengkritisi 

setiap kebijakan dan fatwa keagamaan yang datang dari pemerintah baik melalui 

para Kiai-kiai birokrat sayap pemerintah maupun dari para birokratnya sendiri 

tentang masalah praktik keagamaan di masyarakat. Soetisna Sendjaja mengkritisi 

keberadaan raad agama yang dipandangnya terlalu jauh mencampuri urusan 

keagamaan masyarakat. Menurutnya masalah praktik keagamaan seperti 

penentuan puasa, pernikahan, dan urusan keagamaan lainnya bisa cukup dengan 

di selesaikan oleh para pemuka agama setempat yang sehari-harinya hidup 

bersama masyarakat tanpa harus melalui raad agama yang justru malah dianggap 

menyulitkan dan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi.  

 Selain raad agama, Soetisna Sendjaja juga mengkritisi perkara fatwa 

penetapan Ulil Amri terhadap pemerintah kolonial Belanda. Menurut 

pandangannya pemerintah kolonial sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai Ulil 

Amri karena gelar tersebut merupakan suatu kepangkatan yang sangat tinggi 

dalam kepemimpinan umat Islam. Pemerintah kolonial dapatlah dipandang 

sebagai penguasa yang di legitimasi secara syiasi (politik) bukan secara syari 

(agama). Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia tidak diwajibkan sepenuhnya 

untuk menaati segala perintah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

kolonial, termasuk kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan praktik 

keagamaan. 
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5.2 Rekomendasi 

 Penelitian skripsi ini dapat menjadi suatu rujukan serta referensi bagi 

pembelajaran sejarah pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. 

Materi dalam penelitian skripsi ini relevan dengan Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar (KI & KD) Mata Pelajaran Sejarah Indonesia di kelas XI 

semester ganjil. Pada tataran praktis materi penelitian skripsi ini dapat menunjang 

KD tentang “menganalisis perjuangan strategi perlawanan bangsa Indonesia 

terhadap penjajahan bangsa Barat sebelum dan sesudah abad ke-20” dan 

“menganalisis persamaan dan perbedaan pendekatan dan strategi pergerakan 

nasional di Indonesia pada masa awal kebangkitan nasional, pada masa Sumpah 

Pemuda, masa sesudahnya sampai dengan proklamasi”.  

 Penelitian skripsi ini juga dapat menunjang perkuliahan khususnya bagi 

mahasiswa di Departemen Pendidikan Sejarah UPI. Materi penelitian skripsi ini 

dapat menambah referensi bagi para mahasiswa terutama dalam Mata Kuliah 

Sejarah Pergerakan Nasional dan Sejarah Politik. Selain itu penelitian ini juga 

dapat menjadi rujukan baik bagi mahasiswa maupun masyarakat umum yang 

meminati kajian sejarah lokal, khususnya tentang kiprah Soetisna Sendjaja 

sebagai salah seorang “putra daerah” (Jawa Barat) yang berperan penting dalam 

perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional. 

 Penulis merasa bahwa penelitian mengenai tokoh Soetisna Sendjaja masih 

sangat jarang terjamah oleh para sejarawan, sehingga kesempatan untuk 

mendalami dan mengeksplorasi lebih lanjut terkait penelitian ini masih sangat 

terbuka luas. Bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah atau Ilmu Sejarah yang 

berminat melengkapi penelitian skripsi ini, penulis merekomendasikan beberapa 

bahan kajian terkait tokoh Soetisna Sendjaja. Di antaranya, pertama, Soetisna 

Sendjaja merupakan salah seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar terhadap 

perkembangan pers lokal pada masa pergerakan nasional. Kedua, Soetisna 

Sendjaja berperan penting bagi perkembangan dan kemajuan organisasi Nahdlatul 

Ulama Tasikmalaya, bahkan di Jawa Barat. Ketiga, pada masa Demokrasi Liberal 

di Indonesia, Soetisna Sendjaja menjadi salah seorang representasi politik orang 

Sunda di pemerintahan, dimana ia menjadi satu-satunya wakil dari partai Gerakan 
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Pilihan Sunda (Gerpis) sebagai partai politik yang membawa kepentingan orang 

Sunda di Konstituante. Demikian beberapa rekomendasi dari penulis terkait 

penelitian ini. Penulis berharap penelitian skripsi tentang pemikiran politik 

Soetisna Sendjaja pada tahun 1918-1942 dapat bermanfaat dan menjadi 

sumbangsih yang berharga baik bagi pendidikan di Indonesia maupun bagi ranah 

keilmuan sejarah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


