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R.A.A Wiranatakusumah “Raja Sunda” Terakhir

Pengantar Redaksi

Dalam rangka menyambut peringatan dua abad Bandung, Harian Umum Pikiran 

Rakyat akan mengangkat tokoh-tokoh yang berjasa kepada kota kembang ini, juga 

peristiwa-peristiwa besar selama dua ratus tahun Bandung berdiri. Kali ini diawali 

dengan serangkaian tulisan tentang R.A.A. Wiranatakusumah V, salah seorang bupati 

yang banyak berjasa bagi kemajuan Bandung. Wiranatakusumah lahir pada 1888 dan 

wafat pada 22 Januari 1965. Selamat membaca.

"Tuan-tuan, meskipun perhimpunan kita baru bekerja tiga tahun lamanya, tetapi 

boleh dikatakan bahwa telah banyak diperolehkannya. Banyaknya lid-lid kita sekarang 

kurang lebih 6.000, ’orgaan’ kita mempunyai ’oplaag’ 6.500, ’begrooting’ kita 

sekarang sudah sebanyak lebih dari ƒ30.000. Dalam tahun ini tambah ’afdeelingen’ 

baru, menjadi jumlah ’afdeelingen’ yang sudah ada 73 di Jawa dan Madura, 7 di 

Sumatera, dan 1 di Borneo, jumlah 81 ’afdeelingen’."

Kutipan di atas adalah bagian dari pidato pengantar R.A.A Wiranatakusumah dalam 

pertemuan tahunan Perhimpunan Pegawai Bestuur Pribumi (PPBB) di Jakarta, 8-11 
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Oktober 1932. Catatan itu menunjukkan capaian luar biasa PPBB dalam tiga tahun 

masa kerjanya. Selain anggota yang berjumlah enam ribu, pegawai seluruh Hindia 

Belanda itu disambungkan dengan majalah bulanan Pemimpin yang oplahnya 

mencapai 6.500 eksemplar. Tahun 1932 juga ditandai dengan bertambahnya delapan 

kabupaten baru, dari 73 menjadi 81 kabupaten.

Jika saat itu sudah ada lembaga survei, dengan jabatan sebagai Ketua Umum PPBB, 

Wiranatakusumah boleh disebut sebagai tokoh pribumi paling berpengaruh di seluruh 

Hindia Belanda. PPBB ini murni aspirasi yang lahir dari rasa nasionalisme para priayi. 

Wiranatakusumah menginisiasi lembaga tersebut melalui sejumlah pertemuan Prijaji 

Bond. Sejak lembaga itu didirikan pada 1929, ia menjadi voorzitter hoofd bestuur 

(ketua umum) hingga 1935, didampingi sekretaris kepercayaannya Soetardjo 

Kartohadikoesoemo.

Pada pertemuan tahun 1932 tersebut, PPBB membahas peningkatan pendidikan bagi 

para pegawai dan akselerasi pembangunan desa. Pendidikan pegawai dibutuhkan 

karena aturan administrasi mengharuskan adanya laporan tertulis, sementara masih 

banyak pegawai yang buta huruf. Dalam bahasan pembangunan desa bahkan terlontar 

wacana otonomi desa. Hal itu muncul karena banyak aturan yang dianggap tumpang-

tindih dengan kebutuhan desa, misalnya soal gaji kepala desa. Tanpa menafikan realitas 

adanya penjajahan Belanda, Wiranatakusumah memimpin PPBB agar semua pegawai 

melakukan yang terbaik bagi rakyat. 

Kepemimpinannya diakui oleh para anggota PPBB. Di akhir pertemuan tahunan itu, 

peserta bernama Soemadi menyatakan, "… atas nama afgevaardigden (anggota) saya 

mengaturkan banyak terima kasih atas pendidikan Tuan Voorzitter, yang sudah 

menuntun ini vergadering (pertemuan) sampai mendapat resultaat (hasil) yang 
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menyenangkan kepada semua. Saya minta kepada afgevaardigden menyerukan tiga 

kali” Hiduplah Wiranatakusuma!"

Nasionalis sejati

Tak diragukan, Wiranatakusumah adalah seorang nasionalis. Seperti dinyatakannya 

dalam Pandji Poestaka (1931), "… Saya selalu melawan peraturan yang menurut 

pendapat saya tak baik bagi rakyat saya, meskipun hal itu akan menyebabkan saya 

terpecat dari jabatan saya. Saya seorang nasionalis dan hal itu harus saya tunjukkan. 

Orang takkan dapat memaksa saya menghambat atau melawan pergerakan bumiputra 

yang baik."

Dalam kebijakan majalah Pemimpin misalnya, sebagai penanggung jawab ia 

menunjukkan nasionalisme itu lewat penggunaan bahasa Melayu. Selama 

kepemimpinan Wiranatakusumah, jarang sekali ditemui artikel atau tulisan berbahasa 

Belanda. Begitu pula pemberitaan lebih banyak mengangkat isu-isu lokal, yang 

bersentuhan langsung dengan kebutuhan pembacanya. Hal yang berbeda sekali 

tampak ketika ia berhenti mengelola majalah ini, sekalipun awak redaksinya tetap. 

Pemimpin Edisi Nomor 12, Juni 1935, saat ia mulai berhenti, langsung berubah 

kebijakan. Majalah tersebut mulai banyak memuat berita-berita asing dan foto-foto 

artis. Bahkan, ada halaman khusus berbahasa Belanda (Hollads Pagina).

Di luar kedudukannya sebagai bupati dan pengurus PPBB, Wiranatakusumah banyak 

bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Ia tak segan-segan membantu dan 

menyantuni kehidupan anak-anak muda yang potensial, seperti terhadap Soekarno 

yang pada 1920-an sedang kuliah di THS Bandung. Wiranatakusumah melihat 

pemuda Soekarno mempunyai bakat kepemimpinan yang kuat. Di antara dua tokoh 
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ini lalu terjalin hubungan yang dekat. Wiranatakusumah misalnya menjadi saksi 

perkawinan Soekarno dengan Inggit Garnasih. 

Pada 1925, menjelang Soekarno lulus THS, Wiranatakusumah memesan rancangan 

Masjid Agung Bandung yang akan dipugar. Didampingi mentornya Prof. Schoemaker, 

Soekarno merampungkan rancangan masjid yang akan diberi nama Quwwatul Islam 

itu. Sayang, karena berbagai halangan, mesjid itu urung menggunakan rancangan 

yang megah tersebut. 

Begitu pula saat ia diminta jadi Wali Negara Pasundan. Ia bersedia menduduki jabatan 

itu atas nama kepentingan Republik Indonesia. Ia bisa saja menolak karena waktu itu 

ia menjabat Ketua DPA dan Penasihat Menteri Dalam Negeri RI yang berkedudukan 

di Yogyakarta. Namun, kecintaannya pada rakyat Sunda, membuatnya luluh. Apalagi 

Presiden Soekarno menyatakan, "Langkung sae Akang bae tibatan urang NICA anu 

jadi." Tercatat dalam sejarah, Wiranatakusumahlah yang pertama kali bergabung 

kembali dengan NKRI setelah Negara Pasundan dibubarkan, karena ia pada dasarnya 

menjabat untuk kepentingan republik. 

Bahwa setelah itu ia tidak lagi mendapatkan kedudukan yang selayaknya, karena 

digeneralisasikan sebagai bagian dari "kelompok separatis", itulah realitas politik yang 

pahit bagi tokoh-tokoh Sunda. Alih-alih mendapatkan balas budi, tokoh-tokoh 

prorepublik yang bergabung dalam Negara Pasundan malah dipersulit ikut terlibat 

dalam pemerintahan NKRI. Dari sinilah populer istilah sokong jongklok, awalnya 

tampak mendukung tapi akhirnya menjerumuskan. Kekecewaan atas perlakuan seperti 

ini, ditambah lagi dengan kurangnya perhatian pemerintah atas tewasnya Oto Iskandar 

di Nata di tangan penculiknya, melahirkan Seruan Pengurus Pusat Front Pemuda 

Sunda Nomor 0013/A-0/1956. Bahwa telah terjadi "imperialisme Jawa" dengan cara 

menyingkirkan tokoh-tokoh Sunda yang militan dari jabatan-jabatan strategis di 

tingkat nasional.
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"Raja Sunda" terakhir

Jika dilihat dari sisi sebagai orang Sunda, Wiranatakusumah adalah tokoh dengan 

jabatan tertinggi yang bisa diraih pribumi, baik secara struktural (bupati) maupun 

kultural (PPBB). Apalagi, selain itu, ia juga pernah menjabat Ketua Sedio Moelio, 

asosiasi bupati se-Hindia Belanda. Ditambah kedudukannya sebagai pendiri dan 

penasihat dalam berbagai kelompok kebudayaan, bukan mengada-ada jika 

Wiranatakusumah disebut sebagai "Siliwangi" modern. Dia bahkan mempunyai 

pengaruh yang lebih luas, menjangkau seluruh wilayah nusantara, tanpa kehilangan 

segala atribut kesundaannya. Rasanya tak berlebihan jika ia dijuluki "Raja Sunda" 

terakhir. 

Setelah Wiranatakusumah, tak ada lagi tokoh Sunda yang memiliki pengaruh sekuat 

dirinya. Memang banyak orang Sunda yang tampil di pentas Jawa Barat atau nasional, 

tetapi kurang berakar di tengah masyarakatnya sendiri. Kebanyakan mereka 

"terpelanting" ke pusat-pusat kekuasaan karena faktor kedekatan dengan penguasa. 

Apakah Wiranatakusumah layak menjadi pahlawan nasional? Ah, biarlah hal itu jadi 

diskursus bagi para sejarawan dan Badan Pembinaan Pahlawan Daerah saja. Bagi 

nonoman Sunda yang melek, Wiranatakusumah sudah menjadi pahlawan. Pengakuan 

negara hanyalah legitimasi administratif yang tidak perlu diminta-minta. Biarkanlah 

waktu yang akan mengujinya. Sebab, sebagaimana dikatakan Wiranatakusumah ketika 

menolak anugerah bintang pada 1948, "Belum pantas saya menerima bintang. Negara 

itu bukanlah saya, akan tetapi negara itu rakyat. Maka dalam tahun-tahun yang 

terakhir dari umur saya ini, saya akan bekerja lebih keras, menjelmakan cita-cita, tekad 

mengangkat rakyat ini dari kemiskinan dan kesengsaraan." 
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Wiranatakusumah, ”Sosok Nu Masagi”

Tokoh kita ini adalah Raden Adipati Aria Muharam Wiranatakusumah. Muharam 

adalah nama kecilnya. Wiranatakusumah V adalah gelarnya sebagai Bupati Bandung. Ia 

lahir di Bandung, 8 Agustus 1888. Versi lain menyebutkan 23 November 1888. 

Wiranatakusumah adalah putra dari pasangan R. Adipati Kusumahdilaga dan R. A. 

Soekarsih. 

Ayahnya adalah Bupati Bandung (1874-1893). Ketika Muharam berusia lima tahun, 

ayahnya wafat. Ia lalu diasuh dan dididik oleh ibunya hingga usia sembilan tahun. 

Setelah ayahnya mangkat, ditunjuklah tiga orang sebagai walinya, yaitu R. 

Martanagara (Bupati Bandung), R. Ardinagara (Jaksa Bandung), dan Suriadiningrat 

(Camat Cilokotot/Cimahi). Kepada ketiganya juga  dipasrahkan kewajiban untuk 

mengurus semua warisan Kusumahdilaga.

Pada usia sembilan tahun, Muharam dititipkan pada keluarga Adams untuk 

mendapatkan pendidikan ala Barat. Sekolah formal yang sempat diikutinya adalah ELS 

(1901), sempat melanjutkan ke OSVIA hingga kelas III, kemudian atas anjuran dr. 

Snouck Hurgronje, pada 1904 ia pindah ke HBS atau Gymnasium Willem III di Batavia 

dan mendapatkan diploma pada 1910. 

Di Batavia, Muharam tinggal di rumah inspektur sekolah Hellwig. Selain belajar di 

sekolah, setiap hari Minggu, dari jam 9.00-16.00, ia mendapatkan pelajaran tambahan 

di rumah Hurgronje. Ia belajar bahasa Prancis, Jerman, dan Inggris. Ketika R. 

Ardinagara wafat, Hurgronje menggantikannya sebagai wali bagi Muharam. Selain 

Hurgronje, tokoh lain yang ikut membentuk kepribadian Muharanm adalah Prof. G. 

J. A. Hazeu.
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Mengenai kehidupannya di dua dunia Timur dan Barat ini, Muharam menuturkan 

kebimbangannya sebagai seorang bumiputra, yang dipaksa keadaan harus mengenal 

budaya asing, yaitu Eropa. Ia menjelaskan pertentangan batinnya yang hebat melihat 

perbedaan dua dunia itu. Ia merasa seperti dipindahkan dari dunia bumiputra ke dunia 

Eropa. 

”Saya rasakan bagaimana sejak kecil hati saya tertarik ke dalam dunia bumiputra, dan 

saya rasakan pula betapa beberapa hal yang mendesak saya ke dunia Eropa,” katanya 

waktu itu.

Dua dunia itu diakuinya membuatnya gamang dan mengalami pertentangan batin. 

Sekalipun demikian, ia mengakui bahwa pada akhirnya ia berhasil mendamaikan kedua 

dunia itu. Pengalaman batin ini boleh disebut sebagai pertemuan budaya Timur dan 

Barat. 

Setelah lulus HBS, Muharam diangkat sebagai juru tulis di Kecamatan Tanjungsari 

dengan gaji 30 gulden. Lalu dengan keputusan Residen Priangan tertanggal 11 Januari 

1911, Nomor 829/8, ia diangkat menjadi mantra polisi di Cibadak Sukabumi. Tak 

berselang lama ia diangkat sebagai camat di Cibeureum Sukapura (Tasikmalaya). 

Melihat prestasi kerjanya yang mengesankan, tahun 1912, pada usianya yang ke-24, ia 

diangkat sebagai Bupati Cianjur. Setelah meraih berbagai prestasi, pada 1920 ia pindah 

menjadi Bupati Bandung. Setahun berselang, ia terpilih sebagai anggota Volksraad 

(Dewan Rakyat) mewakili Sedio Moelio, perhimpunan para bupati.

Muharam Wiranatakusumah adalah sosok yang masagi. Sebagai ambtenaar ia disegani 

atasan dan dicintai bawahan dan rakyatnya. Sebagai seorang Muslim, ia mendalami 

keilmuan Islam hingga layak disebut sebagai ulama. Karya-karya tulisnya dalam kajian 

Islam bisa menjelaskan predikat itu. Karyanya antara lain: ”Islam dan Demokrasi”, 
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”Arti Penting Hari-hari Besar Islam”, ”Tafsir Surat Al-Baqarah”, ”Riwayat Kangjeng 

Nabi”, ”Mi`raj Kangjeng Nabi”, dan ”Khalwat”.

Maesenas utama

Posisi Bandung yang menjadi salah satu pusat pergerakan kaum bumiputra, tak lepas 

dari peran sang bupati. Keleluasaan atas pergerakan itu, sebagaimana dituturkannya, 

sebagai bukti dukungannya pada gerakan kebangsaan. Secara berkala, ia mengundang 

pelajar dan mahasiswa Bandung untuk beramah-tamah di pendopo kabupaten. Dari 

pertemuan seperti itulah ia ”menemukan” para pemuda berbakat seperti Soekarno.

Dalam konteks lokal, nama Wiranatakusumah hampir selalu muncul dalam semua 

aspek yang berhubungan dengan kemajuan peradaban Sunda. Ia seorang maesenas 

Sunda yang paling utama. Namanya muncul dalam majalah Tjahaja Pasoendan, yang 

dianggap sebagai majalah berbahasa Sunda pertama. Dalam kover majalah dua 

mingguan itu tertulis, ”Ditangtayungan ku Kangjeng R. T. Wiranatakoesoema Regent 

Cianjoer”. Majalah ini sangat unik, karena redakturnya M. Suriadimadja tinggal di 

Mandirancan Cirebon, bagian administrasinya Lembana Wingnyadisastra tinggal di 

Bandung, dan penyandang dananya berdiam di Cianjur. Sekalipun demikian, majalah 

ini bisa rutin terbit setiap dua minggu sekali.

Nama Wiranatakusumah juga melekat dengan sejarah film Indonesia yang pertama, 

”Loetoeng Kasaroeng”, 1926. Selain membantu biaya produksi film bisu tersebut, 

anaknya pun ada yang ikut bermain.  Lima tahun sebelumnya, 1921, ia memprakarsai 

drama modern Sunda dalam lakon yang sama. ”Tunil Loetoeng Kasaroeng” itu digelar 

dalam rangka memeriahkan kongres Java Instituut di Bandung. Drama kolosal 

tersebut ditampilkan dalam panggung raksasa, dibangun di depan pendopo kabupaten. 

Ditonton ribuan orang, tunil itu dilukiskan sangat memukau. Bahkan sinyo-noni 
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Belanda waktu itu, belum pernah ada yang tampil di panggung terbuka. Pentas 

terbuka seperti itu baru menjadi tren di Eropa dan Wiranatakusumah berhasil 

menghadirkannya di Bandung. Karya ini merupakan kolaborasi antara Bupati

Bandung, Kartabrata, D.K. Ardiwinata, dan Yudadibrata.

Wartawan Sri Poestaka (1921) melaporkan pentas itu demikian, ”Akan kesucian 

riwayat itu nyata benar-benar pada bahagian 13, pada waktu hendak memotong padi. 

Pada bagian itu, tatkala beberapa orang dewa turun dari kayangan, membawa segala 

keperluan untuk memotong padi, seorang-seorang berlutut dan menyembah dengan 

tertib dan saksama; kesunyian lakon itu terasa meresap ke dalam tulang dan sumsum, 

menghentikan napas dan debar jantung… Orang yang beribu-ribu itu diam tidak 

berkata, sehingga di komidi halaman itu sunyi dan sepi sekali rasanya. Inilah bagian 

permainan Lutung Kasarung yang amat bagus sekali.” 

Dalam kongres kebudayaan itu, bersama J. Kunst yang pakar etnomusikologi, 

Wiranatakusumah mempresentasikan makalah ”Een En Ander Over Soendaneesche 

Muziek”, suatu rintisan awal mengenai teori musik Sunda.

Dalem Haji memang menaruh perhatian pada berbagai bidang, baik sebagai pelaku 

maupun maesenas. Selain mendukung bela diri lokal pencak silat, wayang golek, 

musik Sunda, ia tercatat sebagai Penasihat Panitia Kongres PSSI di Bandung tahun 

1936. Dan tentu saja, ia ikut mensponsori Persib yang lahir pada 1933.

Daftar jasanya pada berbagai jejak peradaban Sunda modern, dalam berbagai bidang, 

tentu akan sangat panjang untuk dicantumkan dalam tulisan singkat ini. 

Pertanyaannya, sudahkah kita, orang Sunda kiwari, memberikan apresiasi yang 

memadai atas jasa-jasanya itu? (Iip)
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Dari Memoar Dalem Haji

Dari memoar Sjarif Amin, Keur Kuring di Bandung (1983), kita dapat membaca 

keterangan seputar kebiasaan dan oleh-oleh R.A.A. Wiranatakusumah V (1888-1965) 

setelah ia berjuluk Dalem Haji.

Ada beberapa hal yang menandainya. Dalam buku yang mengambil latar belakang 

Bandung antara tahun 1920-1940 tersebut, wartawan kawakan ini menandai empat 

hal setelah Dalem Haji pergi ke Mekah. Pertama, Dalem Bandung ini selalu memakai 

pakaian ala orang Arab bila hendak menunaikan salat Jumat dan Id.  Kedua, ia pun 

membuat sebuah ruangan yang meniru ruangan di Arab di lingkungan kadaleman 

Bandung.

Ketiga, membunyikan meriam sebagai tanda buka dan sahur di bulan Puasa dibawa 

sebagai oleh-oleh Dalem Haji dari Tanah Suci. Keempat, terbetik pula ide untuk 

mendirikan masjid raya di Bandung yang dinamakan Quwwatul Islam. Ide ini lahir dari 

Dalem Haji dan sudah memesan rancangan mesjid kepada Soekarno. Pernah 

diupayakan pengumpulan dananya, hingga mencapai jumlah ratusan ribu gulden, 

tetapi tidak mencapai target biaya pembangunan yang mencapai jutaan gulden. 

Walhasil, rencana pembuatan masjid ini gagal terwujud.

Hal-hal tersebut paling tidak membuktikan transisi Wiranatakusumah ke arah yang 

lebih Islami. Meskipun harus disusulkan pula keterangan bahwa ia dikenal dekat 

dengan para ulama sebelum dan sesudah naik haji. Umpamanya ketika menjadi Bupati 

Cianjur, ia dekat dengan K.H. R. Muhammad Isa Al-Kholidi, musryid tarekat 

Naqsyabandiyah Kholidiyah. Ketika menjadi Bupati Bandung, ia pun dikenal dekat 

dengan penghulu Bandung termasyhur, Haji Hasan Mustapa (1852-1930).
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Akan tetapi, bukti yang paling terasa dan tergambar hingga kini adalah melalui buku-

bukunya yang dihasilkan setelah ia menunaikan ibadah haji. Di antara buku-buku 

tersebut adalah: Mijn Reis naar Mekka; naar het dagboek van den regent van 

Bandoeng Raden Adipati Aria Wiranatakoesoema (1924), De beteekenis der 

mohammedaansche feestdagen (1931), Het leven van Muhammad, de profeet van 

Allah (1940), Riwajat kangdjeng Nabi Moehammad s.a.w. (1941), Khotbah Lebaran 

(1937), Moreele en Geetelijke Herbewapening uit Islamietisch Oogpunt (1939), Miraj 

Kangjeng Nabi Muhammad SAW, Khalwat, Islamiestische Democratie in Theorie en 

Praktijk (1948), dan Soerat Al-Baqarah: tafsir Soenda damelan Al-Hadji R.A.A. 

Wiranatakoesoema.

Namun di antara buku-buku di atas, yang paling kentara menggambarkan transisi ke 

arah yang lebih islami adalah Mijn Reis naar Mekka. Buku ini terbit pertama kali dalam 

bahasa Belanda. Diterbitkan oleh N.V. Mij. Vorkink pada tahun 1924. Kemudian 

dimelayukan pada 1925 menjadi Perjalanan Saya ke Mekah. Lalu diterjemahkan 

Memed Sastrahadiprawira ke dalam bahasa Sunda (1926) menjadi Lalampahan 

Kangjeng Dalem Bandung Angkat Jarah ka Mekah.

Sebagaimana yang tersurat dari judulnya, buku ini mengisahkan perjalanan Dalem Haji 

ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 1924. Ia berangkat pada tanggal 

24 Maret 1924 dari Bandung dengan kereta api ke Tanjung Priok, menumpang pada 

kapal Surakarta. Setelah tiba di Jeddah, ia tinggal bersama konsul Belanda, van der Plas. 

Ia sering pula berkeliling, mengunjungi konsul Prancis, Inggris, Italia, dan 

mengunjungi Makam Babu Hawa. Dari Jeddah, ia dijemput mobil Raja Hejaz, disertai 

konsul R. Prawiradinata. Ia kemudian tinggal di rumah konsul tersebut selama di 

Mekah. Selain itu, ia pun menjadi tamu kehormatan Raja Hejaz, bahkan dianugerahi 

penghargaan berupa bintang Istiklal kelas I pada Iduladha, 5 Mei 1924.
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Selama di Mekah, ia banyak mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Makam para 

sahabat nabi, makam Pangeran Sumedang, Sayidina Abbas, Kosim, Tohir, Siti 

Khadijah, dan lain-lain. Ia pun sempat ikut membersihkan Kabah, mengganti kiswah, 

bersama-sama dengan Raja Hejaz.

Ada beberapa hal menarik dari buku tersebut. Pertama, buku ini diambil dari catatan 

harian Dalem Haji sepanjang menunaikan ibadah haji. Hal tersebut membuktikan 

bahwa Dalem Bandung ini juga mempunyai kebiasaan menuliskan pengalamannya 

sehari-hari.

Hal kedua yang menarik dari buku tersebut adalah Dalem Haji pun menuliskan sisi 

biografisnya. Ia menuliskannya secara ringkas pada bab ”Ke Arafah” (hal. 83-84), 

perihal keadaan keluarganya, pendidikannya, dan pekerjaannya. Mengenai 

keluarganya, ia menyebutkan bahwa ayahnya meninggal dunia pada tahun 1893. 

Tentang rumahnya yang sederhana di tepi Sungai Cikapundung.

Mengenai pendidikannya, ia diindekoskan pada orang Belanda. Oleh karena itu, ia 

akrab dengan Sinterklas, Hari Paskah, dan lain-lain. Ia bergaul ala Belanda itu selama 

enam tahun. Oleh karena itu, ketika diangkat jadi juru tulis Wadana di Tanjungsari 

tidak mengherankan bila ia menyatakan:

”Enam tahun lamanya saya hidup sebagai seorang Barat dalam pergaulan orang Barat. 

Setelah itu saya tiba-tiba mesti menjadi bumiputra yang sejatinja pula, harus berlaku 

menurut adat tertip sopan Bumiputera. Susah benar saya mengusahakan diri saya 

supaya sesuai dengan keadaan tempat saya. Walaupun demikian tiada sempat juga saya 

mengetahui sekalian adat kebiasaan bumiputera…” (hal. 84).
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Dari kenyataan di atas, tampak benang merah yang menghubungkan sikap kritis 

Dalem Haji atas segala hal yang ditemuinya di Arab. Soal tempat karantina jamaah haji 

sebelum ke Mekah yang ia anggap kotor keadaannya. Tentang jemaah dari Nusantara 

yang dinilainya banyak yang nekat dan selalu menjadi korban penipuan dan 

pemerasan baik oleh syekh pembimbingnya maupun oleh orang Arab, sehingga 

muncul istilah ”kambing Jawa”.

Namun, hal tersebut menjadi cair ketika kita membaca refleksi Dalem Haji atas 

persentuhannya dengan orang dan pendidikan Belanda di satu sisi, dan pergaulannya 

dengan masyarakat kecil yang dirasanya sangat kurang, karena ia berada di posisi 

menak atas. (Atep Kurnia, bergiat di Pusat Studi Sunda)
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Sosok Pemimpin yang Dicintai Rakyatnya

"Urang Bandung teh, ceuk pantun tea mah, beurat nyuhun, beurat nanggung, beurat 

narimakeunana. Panghayangna diregenan ku Aom Muharam teh, estu sidik katenjo 

buktina dina waktu anjeuna sumping dina poe Senen tanggal 12 bulan April 1920 

kira-kira pukul sawelas." (Sutisna Senjaya, Mei 1920)

Sebagai bupati yang berhasil dan punya pengaruh yang kuat di antara komunitas 

priayi, Wiranatakusumah sangat disegani pemerintahan Hindia Belanda. Akan tetapi,

lebih dari itu semua, ia dicintai rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Setiap kepergian 

dan kedatangannya dari suatu perjalanan, ia selalu disambut rakyat banyak. Misalnya 

pada saat ia pergi dan pulang naik haji. Sebagai penghormatan, sepulang dari Tanah 

Suci, rakyat menyebutnya Dalem Haji atau Kangjeng Haji. 

Kemampuannya yang mendalam dalam soal-soal keislaman membuatnya sangat 

dibanggakan. Saat dia akan pergi berkhotbah di Masjid Agung dan pulang kembali ke 

Pendopo, rakyat beriringan menyertainya. Hingga saat ini, sangat jarang pejabat yang 

menguasai kebudayaan Sunda sekaligus mendalam pemahaman keagamaannya, 

sehingga dianggap pantas untuk berkhotbah. Dari kemampuan yang istimewa inilah ia 

disebut menak-santri.

Kecintaan rakyat terus menyertainya hingga ia tak lagi memiliki jabatan publik. 

Penghormatan terakhir dari rakyat Bandung ia dapatkan sewaktu kembali dari 

Yogyakarta untuk menjabat sebagai Walinegara. Rakyat kembali berbaris 

menyambutnya. Dengan apakah gelombang kecintaan seperti itu dapat dihadirkan? 

Tentu hanya dengan kepemimpinannya yang tulus demi rakyat, bukan dengan iming-

iming uang, ancaman senjata, apalagi polesan pencitraan dari konsultan politik.
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Kecintaan rakyat Bandung

Wiranatakusumah meninggalkan Cianjur yang sudah dipimpinnya selama delapan 

tahun dengan tanpa cela. Satu prasasti di Cihea, Ciranjang, Cianjur mengabadikan 

keberhasilan pembangunan pada masa kepemimpinannya itu. "Ku jasana Raden 

Tumenggung Wiranata Koesoema Bupati Cianjur 1912-1920, Rawa reungit malaria 

ieu, diciptakeun jadi pasawahan upluk-aplak hejo lemboh tur karaos hasilna keur rayat 

turun-tumurun." 

Pada masanya pula Cianjur meraih prestasi menjadi daerah pertama yang mendapatkan 

otonomi. Dalam pidato menyambut prestasi itu, pada 1917, Wiranatakusumah 

menyatakan, "… kitalah yang mula-mula beroleh kepercayaan yang mahapenting ini, 

kitalah yang mula-mula dipercobakan akan menjalankan perintah dengan menurut 

pikiran sendiri yakni akan memajukan negeri dan memimpin rakyat kepada kemajuan 

dan kepada kesentosaannya."   

Bukti kecintaan rakyat Bandung sudah ditunjukkan saat Wiranatakusumah akan 

dipindahkan dari Cianjur. Begitu berita rencana kepindahan itu menyebar, Syarikat 

Islam Cianjur berkirim surat kepada Gubernur Jenderal agar Wiranatakusumah tetap 

menjadi Bupati Cianjur. Sementara itu, sejumlah organisasi di Bandung seperti 

Paguyuban Pasundan, Budi Utomo, Persatuan Guru Hindia Belanda, dan Persatuan 

Pegawai Staats Spoor, meminta Gubernur Jenderal agar segera memindahkannya ke 

Bandung.

Seperti dikutip dari reportase Sutisna Senjaya untuk mingguan Pasoendan di atas, 

rakyat Bandung sangat senang karena keinginannya untuk dipimpin oleh Aom 

Muharam, dikabulkan pemerintah. Dengan penuh semangat Sutisna melukiskan, 

"Barang kuring indit ti imah, jol ka jalan kaget nenjo jelema sakitu ubyagna … kolot 
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budak, awewe lalaki pada merlukeun nangtung di sisi jalan nu bakal kaliwatan, hayang 

nenjo omongna sareretan bae, dunungan anyar, ti suklakna ti siklukna, ti naggerang 

lila beurang, ti nangkarek lila poek, saenyana lain paomongan wungkul. Di setatsion, 

wah, geus teu bisa nyaritakeun, estu heurin usik, metet, jejel pasered-sered…."

Pelantikan Wiranatakusumah pada 12 April 1920 itu mendapat perhatian sangat besar. 

Seluruh bupati di Priangan hadir bersama aparat sipil dan militer lainnya. Yang paling 

mengesankan dalam pelantikan itu adalah pidato pertama Wiranatakusumah. Antara 

lain ia menuturkan, "… supaya pibisaeun nyumponan kana sumpahna, jeung 

instruksina nu jadi bupati, taya lian ngan kajaba ti sarerea bae, kudu pada boga rasa jadi 

bupati; lain rasa dina nampa kauntungan atawa dina boga kakawasaanana, tapi dina 

rasa kani`matan buahna kaadilan. Lamun rasa anu kitu dipiboga ku sarerea, tangtu ieu 

Kabupaten Bandung, moal salah deui pinanggih jeung kasalametan, hurip nagri waras 

rayat. Cicingna kaadilan nu jadi bupati, lain dina prak-prakan pikeun gunana 2-3 

jalma, tapi kaperluanana tina jalma nu leuwih loba, nu kudu dituturkeun."

Upacara pelantikan yang khidmat itu ditutup dengan "berbalas pupuh" antara 

perwakilan abdi dalem dan berbagai perkumpulan yang ada di Bandung dengan bupati 

baru. Para abdi menyerahkan serangkaian Sinom Liwung dalam plakat yang indah 

berpigura. Pada intinya mereka menyatakan kegembiraannya atas kehadiran bupati 

yang baru. Sementara Wiranatakusumah membalasnya dengan Sinom Pamales Budi. 

Di antaranya ia menuliskan, "Rebu nuhun kasadaya, kadang warga eusi nagri, kana 

kacintaanana, namprak dina peta budi, geus taya baris ngabanding, dasar dijungjung 

ku guyub, susah pimaleuseunana, pikeun kaula sarimbit, taya lian ngan Gusti anu 

Wisesa."

Gaya kepemimpinan yang dibungkus nuansa sastra Sunda itu menjadi ciri khas era 

Wiranatakusumah. Misalnya terlihat dari dokumen Obor, surat kabar bulanan pikeun 
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pamarentah desa jeung sakur anu hayang nganyahokeun kaperluan gerakna jaman. 

Surat kabar berbahasa Sunda ini mulai terbit pada 15 Oktober 1921. Melalui media 

inilah berbagai kebijakan pemerintah dijelaskan dalam bentuk dangding atau pupuh. 

Begitu pula aparat kecamatan atau desa, menangapi aturan itu atau bertanya dengan 

dangding dan pupuh. Absurd? Itulah realitas yang terjadi pada era Bandung dipimpin 

Dalem Haji. Instruksi pemimpin tidak lagi dalam bentuk perintah atau aturan yang 

berbahasa kaku, melainkan disertai penjelasan dalam bentuk puisi.

Tak salah kalau sekarang, sebagai warga Bandung, menjelang peringatan dua abad kota 

ini, kita merindukan kembali sosok R.A.A. Wiranatakusumah. Sosok yang cinta ka 

rayat asih ka abdi alit." (Iip D. Yahya)
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Wiranatakusumah, Degung, dan Cianjuran

Seperti biasa, jika sang Dalem Bandung terlelah selepas kerja, beliau kerap memanggil 

seorang penembang terkemuka saat itu, Nyi Mas Saodah. Kebetulan, suaminya, R. 

Emung Purawinata, merupakan pejabat di kadaleman Bandung.

Nyi Mas Saodah telah duduk bersimpuh di hadapan sang dalem. Lengkap dengan para 

pamirig. Di situ turut pula hadir beberapa petinggi kadaleman, termasuk R. Emung 

Purawinata, suami Nyi Mas Saodah. Sementara sang dalem duduk tersandar pada 

sebuah sofa.

Mengalunlah lagu cianjuran yang dilantunkan Nyi Mas Saodah. Suaranya merdu dan 

teramat syahdu. Maklum, Nyi Mas Saodah pada tahun ’30-’50-an merupakan juru 

mamaos cianjuran terkemuka, di samping para seniornya dari Cianjur seperti Rd. Siti 

Sarah, Rd. Anah Ruhanah, Ibu Imong, Ibu O`oh, serta Ibu Resna.

Mendengar kesyahduan suara cianjuran dari Nyi Mas Saodah, maka dalem pun terlena 

dengan mata terpejam di atas sofa. Nyi Mas Saodah boleh jadi menduga-duga, apakah 

sang dalem memang pulas tertidur ataukah karena tengah menyimak lagu yang 

dilantunkannya. Maka begitu setiap lagu cianjuran itu selesai dilantunkan, Nyi Mas 

Saodah pun kerap memberi isyarat, apakah melantunkan cianjurannya perlu 

diteruskan atau tidak. Lalu, setiap Nyi Mas Saodah melemparkan isyarat itu, setiap kali 

itu pula Emung memberikan isyarat agar Nyi Mas Saodah tetap melantunkan lagu 

cianjuran. Ketika suara Nyi Mas Saodah terhenti di antara lantunan lagu yang satu ke 

lagu yang lain itulah sang dalem akan serta merta berkata, ”Ayo teruskanlah Nyi Mas, 

jangan berhenti.” Maka Nyi Mas Saodah pun kembali melantunkan lagu cianjurannya.

Demikianlah Sang Dalem Wiranatakusumah V. Tak perlu diragukan lagi bagaimana 

kecintaannya terhadap seni Sunda, terutama seni mamaos cianjuran. Ketika menjadi 

Bupati Cianjur (1912-1920) Wiranakusumah V merupakan bupati yang memiliki 
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tingkat apresiasi tinggi terhadap seni. Di pendopo Cianjur, beliau senantiasa menggelar 

pertunjukan seni degung (instrumentalia). Pada masa pemerintahannya, di Cianjur 

sudah terdapat perangkat degung yang diberi nama Pamagersari. Senimannya yang 

terkenal saat itu adalah Bapak Idi. 

Dalam seni mamaos, beliau pulalah yang mulai menyebarluaskan ke luar padaleman. 

Padahal sebelumnya, seni mamaos hanya berkembang di lingkungan padaleman saja. 

Maka dengan menyebarnya seni mamaos ke masyarakat luas, masyarakat di luar 

padaleman menyambutnya dengan sukacita. Adapun yang kerap ditugasi 

menyebarkan seni mamaos tersebut adalah R. Ece Majid, seniman kebanggaan 

Kabupaten Cianjur.

Benar, bahwa R.A.A. Wiranatakusumah V merupakan menantu dari bupati Cianjur 

R.A.A. Prawiradiredja II (1864-1910). Dan kita tahu bahwa R.A.A. Prawiradiredja II 

adalah bupati yang sangat berjasa dalam mengembangkan seni mamaos yang 

diwariskan ayahnya, R.A.A. Kusumahningrat atau yang lebih dikenal sebagai Dalem 

Pancaniti. Namun upaya pengembangan seni mamaos cianjuran yang meluas hingga 

ke daerah Bandung dan Priangan, sejatinya adalah motivasi yang muncul dari diri 

pribadi Wiranatakusumah, mengingat seni mamaos ini perlu lestari dan mengakar di 

masyarakat. 

Sebagai bupati, di masa pemerintahannya, pembangunan  Cianjur -terutama pada 

sektor pertanian, berkembang cukup pesat. Kehidupan para petani menjadi makmur 

dan sejahtera. Keberhasilan dalam ngaheuyeuk wilayahnya menjadi kabupaten yang 

menonjol, berimbas pula pada keleluasaannya dalam mengembangkan seni. Maka 

tidak heran, sebagai wujud keberhasilan pemerintahannya, di pendopo kerap 

mengalun insrtumentalia seni degung dari gamelan Pamagersari. Pengelolaan dan 
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pemuliaan terhadap seni terbilang berhasil dengan bagus. Bahkan hingga akhirnya 

beliau dijadikan Bupati Bandung di tahun 1920.

Ada dua peristiwa yang mengindikasikan bahwa beliau adalah bupati dengan tingkat 

apresiasi seni yang sangat tinggi. Pertama, peristiwa ketika beliau dijadikan bupati 

Bandung menggantikan  Martanegara tahun 1920. Kedua, kiprah beliau setelah 

menjabat sebagai bupati Bandung.

Pada saat dialihkan dari Cianjur ke Bandung tahun 1920, beliau sengaja membawa 

serta perangkat degung Pamagersari beserta para nayaganya. Sejak saat itu, gamelan 

degung Pamegersari yang pemainnya dipimpin oleh Bapak Idi kerap menghiasi 

pertunjukan seni di Pendopo Kabupaten Bandung. Para pejabat dan masyarakat di 

lingkungan pendopo banyak tertarik untuk menabuh dan bisa memainkan seni 

degung. Karena banyak yang ingin bermain degung sedangkan degungnya hanya satu, 

Dalem Wiranatakusumah V memerintahkan membuat perangkat degung baru. Setelah 

terwujud, perangkat degung yang baru tersebut dinamai Purbasasaka, para nayaganya 

dipimpin oleh seniman Oyo. Pada 1926, degung Purbasasaka itulah yang digunakan 

sebagai musik pengiring film ”Loetoeng Kasaroeng” yang menjadi film pertama di 

Indonesia. 

Selain membawa perangkat gamelan degung, R.A.A. Wiranatakusmah pun membawa 

serta seorang sastrawan, seniman mamaos ternama, R. Ece Majid ke Bandung. Ini 

adalah strategi beliau dalam mengembangkan seni mamaos di wilayah Bandung serta 

daerah Priangan. 

Bersama Ece Madjid, Wiranatakusumah terus mengembangkan seni mamaos cianjuran 

hingga ke seluruh pelosok tatar Priangan. Mengajari siapapun yang berhasrat 

mempelajari seni mamaos. Adapun yang pertama-tama diajari adalah masyarakat di 

sekitar padaleman. Terutama para pejabat padaleman. Maka, jika di pendopo 
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kedatangan tamu agung, seni mamaos cianjuranlah yang disuguhkannya sebagai 

pertunjukan seni penghormatan. 

Pada dekade 20-an, di Bandung kerap diselenggarakan kongkur mamaos. Itu tak 

ubahnya festival atau pasanggiri yang kerap kita temui di masa sekarang. Melalui 

kegiatan kongkur tersebut, sesungguhnya bisa terukur sejauh mana animo masyarakat 

terhadap seni mamaos. Hasil dari kongkur tersebut, bisa disimpulkan bahwa seni 

mamaos hingga dekade 20-an, cukup menggembirakan. Seni mamaos saat itu sudah 

tidak lagi milik masyarakat Cianjur, namun telah menjadi milik masyarakat luar 

Cianjur, terutama Bandung. 

Sebagai seorang yang pernah menjabat bupati Cianjur dalam waktu yang cukup lama, 

serta juga menjadi menantu dari R.A.A. Prawiradiredja II, sudah barang tentu R.A.A. 

Wiranatakusumah menghidupkan kesenian cianjuran yang disenanginya. Hal itu 

terbukti dengan mempopulerkan kembali seni degung dan mamaos di Kabupaten 

Bandung dan mensponsori penampilan seni mamaos kepada para bupati lainnya di 

Indonesia seperti pada waktu Regenten Konperentie pada tahun 1930 di Jakarta. Di 

samping itu dia, mensponsori perekaman seni mamaos, seni degung, seni wayang 

golek, dan orkes degung pada piringan hitam Odeon tahun ’20-an.

Hingga saat ini, seni degung dan cianjuran telah sedemikian berkembang. (Dian 

Hendrayana, sastrawan, tinggal di Bandung).
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Pandangan tentang Agama

Wiranatakusumah mempunyai pandangan yang khusus terhadap masalah agama-

agama, khususnya Islam. Pada pertengahan 1940-an, ketika Belanda ditaklukkan 

Jerman dan Ratu Belanda mengungsi ke Inggris, dalam suatu pertemuan khusus, 

Wiranatakusumah memberikan paparan mengenai agama. Menurut dia, agama di 

masa itu berada dalam bahaya, bahkan semua manusia dalam keadaan yang demikian, 

sebab batin yang suci pada sebagian besar manusia sudah mulai lenyap. 

"Aliran yang serupa itu sudah mesti dicegah. Tentu orang tidak dapat membiarkan 

manusia dimusnahkan, karena kebatinan yang suci itu sudah lenyap, dan karena 

keingkaran manusia kepada Tuhan. Jika memang ada cita-cita yang demikian maka 

sekalian yang masih beriman, semua orang yang masih bercintakan kepada batin yang 

suci, sudah seharusnya bekerja bersama-sama mempertahankan kesucian agamanya. 

Demikianlah maka kita berkumpul di sini, baik Kristen maupun Islam ataupun Yahudi 

dan yang memeluk agama-agama lain, putih dan hitam bersisi-sisi, akan 

membuktikan bahwa ada Yang Maha Kuasa yang akan memenangkan kebenaran."

Dalem Bandung mengingatkan pula agar perkataan Islam atau Muslimin, tidak 

diasosiasikan dengan hal yang buruk-buruk, sebab semua itu tidak ada hubungannya 

dengan kesucian Islam. Segala informasi yang buruk itu hanyalah akibat perbuatan 

sedikit orang yang memeluk agama Islam yang telah salah memahami perintah dan 

larangan Islam. Islam menurut dia ialah, "Menjunjung tinggi perintah Tuhan dan 

cinta-mencintai sesama manusia." Asas Islam itu menuju damai, cinta, dan 

persahabatan antarsesama manusia, tidak pandang agama, bangsa atau warna.

Semua aspek kehidupan kaum Muslim sehari-hari adalah ibadah. Tidak ada hari baik 

hari buruk. Hari tidak dibeda-bedakan, semua hari itu suci, asal hidup dijalankan 

dengan suci, menurut perintah Tuhan Yang Maha Suci. Apabila kehendak Ilahi 
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dijalankan dengan tawakal maka itulah yang akan membawa kepada keselamatan 

manusia. "Bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, serta hidup dan matiku, semuanya 

bagi Allah Tuhan sekalian alam."

Lalu, bagaimana ikhtiar mencapai keselamatan manusia itu? Dalam pandangan 

Wiranatakusumah, ialah dengan membangunkan dan memajukan tenaga yang 

tersembunyi di dalam manusia, atau membangkitkan kesadaran manusia. Manusia 

memiliki kecakapan dan tenaga, yang harus dipupuk dan digunakan sebaik-baiknya. 

Untuk itulah agama diturunkan Tuhan ke dunia, dan diutuslah beberapa rasul, seperti 

Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad, untuk memimpin manusia kepada jalan yang 

baik, mengatur persoalan keseharian di atas dunia, menampilkan setiap potensi yang 

baik dan mulia yang ada pada manusia. Pendeknya, memimpin manusia dari yang 

gelap kepada yang terang. 

Sesuatu yang baik yang ada di dalam tiap-tiap manusia itu adalah nur Ilahi yang 

ditiupkan Allah ke dalam kalbu. Itulah napas yang asalnya dari Tuhan, dan yang 

apabila sudah sampai pada kesempurnaannya akan kembali pula kepada Tuhan, "Inna 

lillahi wa inna ilaihi raji`un (Bahwasannya kami datang dari Allah dan kembali kepada 

Allah)."

Akan tetapi, menurut Dalem Haji, mustika yang dianugerahkan Tuhan itu 

tersembunyi di dalam lumpur hawa nafsu manusia, yang di dalam keadaan yang 

senista-nistanya akan menyerupai kekejian binatang. Maka, hawa nafsu itu harus 

dibentuk dan disucikan sehingga menjadi suci pula. Hanya dengan demikian itu ruh 

itu dimungkinkan dapat kembali kepada Tuhan. Dan itulah sejatinya tujuan hidup 

manusia. (Iip, dari berbagai sumber).
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Merintis Pendirian Baitulmal

Tidak berlebihan ungkapan yang menyatakan bahwa Dalem Haji adalah monumen 

pertemuan spirit Sunda dan Islam. Fakta yang selama ini diabaikan oleh para peneliti 

dan sejarawan. Kecintaannya terhadap kebudayaan Sunda sebanding dengan 

kecintaannya terhadap Islam. Benaknya selalu diliputi pikiran-pikiran untuk 

membumikan Islam di Tatar Sunda. Selain menulis soal-soal keislaman -- antara lain -

- dalam bahasa Sunda, ia juga mencoba menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat Bandung. Di antara warisannya ialah pembentukan 

baitulmal. 

Kemakmuran suatu negeri tergantung pada kebijaksanaan pemerintah dan kebajikan 

rakyatnya. Jika pemerintah mengabaikan keperluan rakyat maka terjadilah kekacauan 

di dalam negeri. Sebab, fakir miskin yang gelap mata lantaran kesesatan hidup 

terjerumus di dalam kehinaan dan kejahatan, yang akibatnya menimbulkan berbagai 

tindak kejahatan.

"Saya memikirkan cara bagaimanakah yang harus dikerjakan untuk menolong fakir 

miskin dan kaum penganggur itu?" demikian antara lain kegelisahan Dalem Haji.

Perserikatan keluarga

Sebelum mewujudkan gagasan baitulmal itu, pada 1939, Wiranatakusumah merintis 

Badan Perserikatan Keluarga (BPK). Badan ini bertujuan untuk membentuk 

komunitas-komunitas kecil yang sehat dan damai sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

diajarkan di dalam Alquran. Kepala tiap perserikatan itu dinamakan rois, diambil dari 

bahasa Arab yang berarti kepala. Fungsi rois itu sebagai berikut. Pertama, setiap rois 

membawahi paling banyak empat puluh kepala keluarga. Kedua, mendidik anggota 

agar menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan agama Islam.
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Ketiga, turut menjalankan aturan pemerintah dan bekerja sama dalam setiap keperluan 

hidup bersama, seperti ikut memajukan pertanian dan kesehatan. Keempat, selalu 

mengetahui keadaan anggotanya, sehingga dapat segera memberikan pertolongan jika 

ada yang memerlukan. Kelima, mengetahui anggota yang bepergian jauh yang 

meninggalkan keluarganya. Keenam, memiliki catatan khusus mengenai setiap rumah 

dan anggota keluarganya. Ketujuh, sewaktu-waktu rois bisa mengadakan 

permusyawaratan dengan semua anggota dengan seizin lurah.

Adapun syarat menjadi rois ialah dipilih dari yang dituakan dan dinilai berpengalaman 

di suatu kampung, baik budi pekertinya, seorang Muslim, dan bisa baca tulis. Dalam 

hubungannya dengan kelurahan/desa, ditetapkan aturan berikut ini: a) rois bukan 

pegawai desa, tetapi seseorang yang berpengaruh dan terhormat di dalam suatu 

kampung, atau tokoh masyarakat, b) rois tidak di bawah perintah lurah, tetapi bisa 

diundang untuk bermusyawarah jika diperlukan pendapatnya oleh lurah, c) rois bisa 

memberikan usulan untuk memperjuangkan kepentingan anggota-anggotanya, d) 

rois boleh memberikan masukan kepada lurah untuk kepentingan desa dan rakyat.

Rois inilah yang di kemudian hari menjadi ujung tombak bagi keberhasilan baitulmal 

di Kabupaten Bandung. 

Baitulmal

Setelah BPK berjalan dengan baik, pada pertengahan 1942, Bupati Bandung 

meresmikan baitulmal. Awalnya, lembaga ini dipimpin langsung oleh bupati. Setelah 

muncul ketentuan yang mengatur pejabat hanya boleh jadi pengawas, pimpinan 

baitulmal diserahkan kepada Muhammad Syafi`i. 
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Sebelum lembaga ini dibentuk, penerimaan dan pembagian zakat fitrah, sedekah sudah 

berjalan di bawah kepengurusan pihak kaum (pengurus agama). Akan tetapi dari 

catatan yang ada, hanya sebagian kecil umat Islam yang memenuhi kewajiban 

mengeluarkan zakat fitrah dan sedekah, serta banyak ketidakberesan dalam 

pembagiannya kepada yang berhak. Baitulmal didirikan tidak untuk menyaingi 

pekerjaan pejabat kaum melainkan untuk bersinergi sehingga potensi zakat umat bisa 

lebih banyak lagi yang dapat ditampung dan disalurkan kepada yang berhak. Khusus 

untuk amil, dilakukan pengawasan khusus dalam bentuk surat keterangan yang 

lengkap yang setiap saat dapat diperiksa. Untuk seluruh Bandung terdapat enam ratus 

amilin. Pengurus baitulmal terdiri atas para ulama, kaum intelektual, yang mengerti 

berorganisasi. Pemasukan utama baitulmal antara lain dari pengumpulan beas perelek 

atau beras jumputan (sesendok makan) yang dikoordinasikan oleh para rois yang 

jumlahnya mencapai tiga ribu orang. Selain itu, ada pula sumbangan satu persen gaji 

dari para pegawai negeri. Selain dapat menolong secara langsung umat yang 

membutuhkan bantuan berupa makanan atau pakaian, baitulmal juga memberikan 

modal bagi petani dan pedagang kecil. 

Setelah baitulmal Bandung berjalan, menyusul kemudian pendirian baitulmal di setiap 

kecamatan di wilayah Bandung. Misalnya cabang Cicalengka (3/8/`42) dan Ciparay 

(16/7/`42). Kesuksesan Bandung mendirikan lembaga ini kemudian menginspirasi 

berbagai kabupaten lain di Jawa. Pada 25 Agustus sampai dengan 2 September 1943, 

Badan Pusat Baitul Mal Bandung mengadakan pelatihan singkat bagi para pemimpin 

baitulmal seluruh Jawa. Dari success story di Bandung inilah, baitulmal kemudian 

menjadi kebijakan nasional MIAI (Majlis Islam A`la Indonesia) yang kelak menjadi 

Masyumi.

Bagi pemimpin dan segenap aparat yang bersemangat menjadikan Bandung sebagai 

wilayah yang agamis, warisan Dalem Haji tersebut sangat layak untuk dijadikan 

pelajaran. (Iip, dari berbagai sumber)
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Wiranatakusumah dan Negara Pasundan

Pada masa revolusi (1947 - 1949), Jawa Barat merupakan salah satu daerah terpenting 

di Indonesia dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada masa ini, di Jabar 

berdiri dua kali Negara Pasundan. Pertama, Negara Pasundan yang didirikan oleh 

Soeria Kartalegawa pada 1947. Kedua, Negara Pasundan yang dihasilkan melalui 

Konferensi Jabar dengan wali negaranya R.A.A. Wiranatakusumah pada 1948. Negara 

Pasundan yang pertama kurang didukung oleh tokoh-tokoh Jabar sehingga tidak 

berjalan, sedangkan yang kedua melibatkan tokoh-tokoh Jabar melalui konferensi.

Ada dua sikap politik dari para tokoh Jabar dalam keterlibatan Negara Pasundan yang 

kedua, yaitu federalis dan republiken. Federalis adalah sikap yang mendukung terhadap 

terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) sedangkan republiken menolak 

terbentuknya RIS dan mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Keterlibatan para tokoh republiken pada Negara Pasundan, lebih banyak merupakan 

strategi politik agar Jabar tidak lepas dari RI. Salah satu tokoh penting dalam 

perjuangan tersebut adalah Wiranatakusumah yang diangkat menjadi pimpinan 

Negara Pasundan.

Birokrat yang nasionalis

Wiranatakusumah merupakan salah satu dari kaum terpelajar yang menjadi birokrat. 

Ia termasuk bupati yang vokal dalam memperjuangkan nasib kaum pegawai 

bumiputra. Ia menginginkan agar bupati, selain sebagai alat birokrasi pemerintahan, 

juga harus berpolitik untuk kepentingan kaum pribumi. Ketika menjadi Bupati 

Bandung, untuk menjalin hubungan informasi dengan pejabat pemerintahan hingga 

ke tingkat desa, ia menerbitkan majalah Obor. 
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Sejak era Hindia-Belanda, Wiranatakusumah memiliki kedekatan pemikiran tentang 

nasionalisme dengan para aktivis pergerakan nasional. Pada masa awal kemerdekaan, 

yang muncul sebagai pemimpin adalah para aktivis pergerakan kebangsaan seperti 

Soekarno, Hatta, dan Sjahrir. Sementara para pangreh praja yang pernah menjadi 

pegawai pemerintahan kolonial banyak dicurigai oleh para aktivis pergerakan dan 

dianggap sebagai perpanjangan tangan Belanda. Oleh karena itu, pada awal 

kemerdekaan, di beberapa daerah banyak terjadi revolusi sosial dan yang menjadi 

sasaran kemarahan rakyat dalam revolusi itu adalah para pangreh praja, seperti yang 

terjadi di Banten. Soekarno meminta kepada para pangreh praja yang pernah menjadi 

pegawai pemerintahan kolonial Belanda, agar loyal kepada Republik Indonesia. 

Wiranatakusumah sangat mendukung perjuangan kaum nasionalis dan pemerintahan 

Republik Indonesia itu. Ketika diadakan konferensi pangreh praja se-Jawa dan Madura 

Pada tanggal 2 September 1945 di Jakarta, Wiranatakusumah menjadi tokoh penting 

di dalamnya.  

Wiranatakusumah mendesak pengreh praja supaya mendekati rakyat dan komite-

komite nasional, dan untuk menghindarkan diri dari anggapan bahwa mereka sendiri 

tidak akan tuduh menuduh mengenai masa lampau, atau campur tangan dengan 

kedudukan mereka, karena situasi menuntut adanya persatuan dan kesatuan. 

Kedekatan dan pemikiran nasionalisme inilah yang, antara lain, menyebabkan 

Wiranatakusumah diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dalam pemerintahan RI 

yang pertama.
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Strategi Mempertahankan Jabar

Walaupun menjadi pejabat dalam pemerintahan pusat, Wiranatakusumah tidak 

melupakan perjuangan di Jabar. Gagalnya Kartalegawa dalam mendirikan Negara 

Pasundan, telah menyadarkan Belanda bahwa Soeria Kartalegawa bukanlah tokoh yang 

berpengaruh di Jabar. Oleh karena itu, Belanda melibatkan berbagai lapisan masyarakat 

melalui Konferensi Jabar, untuk membangun Negara Bagian di Jabar.

Konferensi Jabar pertama diadakan di Bandung pada tanggal 12-19 Oktober 1947. 

Penyelenggaraan konferensi ini dirancang oleh Recomba (Regerings Commisaris 

Bestuuranglengenhenden). Konferensi dihadiri oleh 50 orang yang terdiri atas 2 

orang ahli kesehatan, 22 orang pejabat pemerintahan, 14 orang kalangan swasta, 7 

orang tokoh agama, dan 5 orang dari pendidikan.

Pembicaraan utama dalam konferensi ini adalah perlu tidaknya pembentukan Negara 

Jabar. Dalam menyikapi pembicaraan tersebut terdapat tiga aliran. Pertama, federalis 

yang menghendaki pendirian negara di Jabar, terpisah dari RI. Kedua, republiken yang 

tidak menghendaki berdirinya suatu negara di Jabar terpisah dari RI. Dan terakhir, 

yang netral dan bersifat menunggu, walaupun yang ketiga ini ada yang bisa 

dimasukkan ke federalis atau republiken.

Konferensi Jabar yang pertama belum menghasilkan pembentukan Negara Jabar 

sehingga pembicaraan dilanjutkan pada Konferensi Jabar kedua, pada tanggal 16 

sampai dengan 20 Desember 1947. Konferensi ini mengundang berbagai lapisan 

masyarakat yang ada di Jabar, yang terdiri atas 117 orang bangsa Indonesia asli, 18 

orang Cina, 16 orang Belanda, dan 8 orang Arab, sehingga semuanya berjumlah 159 
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orang. Dalam konferensi terjadi kompromi yaitu dalam Konferensi Jabar III akan 

dibentuk suatu pemerintahan sementara yang berdasarkan status negara dan suatu 

Badan Perwakilan Rakyat.

Konferensi Jabar III diadakan dari tanggal 23 Februari sampai dengan 5 Maret 1948 di 

Bandung. Konferensi ini bertujuan melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah 

disepakati dalam Konferensi Jabar II, yaitu membentuk Negara Jabar dan 

menyelenggarakan badan perwakilannya.  Keputusan penting dari Konferensi Jabar III 

ini adalah berdirinya Negara Pasundan dan terpilihnya Wali Negara yaitu 

Wiranatakusumah. Wiranatakusumah terpilih melalui proses pemilihan. Dalam 

pemilihan ini ada dua kubu yang bersaing yaitu federalis dan republiken. 

Wiranatakusumah merupakan perwakilan dari kubu republiken, sedangkan wakil dari 

kubu federalis adalah Hilman Djajadiningrat. 

Kemenangan Wiranatakusumah sebagai Wali Negara Pasundan merupakan 

kemenangan kaum republiken dalam menguasai Negara Pasundan. Para tokoh 

republiken hanya menjadikan Negara Pasundan sebagai strategi agar Jabar tidak 

terpisah dari RI. Pembentukan Negara Pasundan bagi kelompok republiken bukanlah 

tujuan. 

Terpilihnya Wiranatakusumah mendapatkan dukungan pemerintah pusat. Ketika 

terpilih sebagai Wali Negara, Wiranatakusumah masih menjabat sebagai Ketua Dewan 

Pertimbangan Agung RI dan sedang berada di Yogyakarta, bersama dengan pejabat 

pemerintahan RI. Pada saat itu, para pejabat pemerintahan RI berpindah ke Yogyakarta 

karena Jakarta diduduki Belanda. Wiranatakusumah mendapat restu dari Sukarno 

untuk menjabat sebagai Wali Negara Pasundan. Dalam hal ini, Sukarno memahami 

betul bahwa kemenangan Wiranatakusumah merupakan kemenangan RI juga, 
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mengingat Wiranatakusumah adalah tokoh Sunda yang pro RI dan seorang birokrat 

nasionalis.

Sikap republiken Wiranatakusumah dalam menjalankan pemerintahan Negara 

Pasundan sangat menonjol. Dia menunjuk Perdana Menteri yang pro republiken 

seperti Adil Puradiredja dan R. Tumenggung Djoemhana. Adil Puradedja adalah tokoh 

Paguyuban Pasundan dan dia menyatakan dalam Koran Siasat, bahwa Negara 

Pasundan bukanlah tujuan tetapi hanya jalan. Pernyataan Adil ini menimbulkan 

teguran dari Belanda. Pada saat Belanda melakukan agresi militer kedua (19 Desember 

1948), Adil Puradiredja mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Pasundan sebagai 

bentuk protes. Adil diganti oleh R. Tumenggung Djoemhana. Dalam menyusun 

program pemerintahannya, Djoemhana lebih pro pada kepentingan RI. Program 

Djoemhana mendapatkan teguran pula dari Belanda bahkan mengancam akan 

membubarkan Negara Pasundan dan akan mengganti dengan pemerintahan militer. 

Tekanan Belanda tersebut direspons oleh Wiranatakusumah dengan balik mengancam 

bahwa dia akan meletakkan jabatannya. Atas ancaman Wiranatakusumah, Belanda 

tidak melakukan tekanan lagi.

Kedudukan Negara Pasundan semakin lemah setelah terjadinya peristiwa APRA

(Angkatan Perang Ratu Adil) yang dipimpin oleh Westerling. Pada tanggal 30 Januari 

1950, Wali Negara Pasundan menyerahkan mandatnya kepada Parlemen Pasundan. Di 

rumah kediaman Wali Negara, dilangsungkan serah terima kekuasaan Pemerintahan 

Pasundan kepada komisaris RIS, yaitu Sewaka. Sejak Sewaka menjabat sebagai komisaris 

RIS, diadakanlah rapat besar di Bandung yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kabupaten

yang ada di Jabar. Rapat ini diadakan pada tanggal 8 Maret 1950, yang kemudian 

menghasilkan suatu kesepakatan, yaitu dibubarkannya Negara Pasundan dan Jabar 
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kembali bersatu dengan RI yang beribu kota di Yogyakarta.  Dengan keputusan ini, 

maka berakhirlah pemerintahan Negara Pasundan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, patutlah kiranya kita mengingat adanya tokoh Sunda 

yang sangat berperan dalam perjuangan politik, baik di pusat (RI) maupun di 

daerahnya. Wiranatakusumah adalah pejabat pemerintah yang memiliki kepedulian 

terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan, baik dalam konteks daerah 

maupun nasional. Dia adalah figur pemimpin yang mementingkan kepentingan orang 

banyak, bukan kepentingan pribadi dan kelompok. (Agus Mulyana,   sejarawan 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung)
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R. Otong T. Wiranatakusumah, "Ayah Kami Sosok 
yang Moderat”

Kekaguman kepada sosok Wiranatakusumah tentu saja paling dirasakan oleh keluarga 

besarnya. Klan "Wirkus" ini cukup dikenal di tengah masyarakat Bandung. Bagaimana 

keluarga melihat sosok Bupati Bandung tersebut? Berikut wawancara dengan R. Otong 

Toyibin Wiranatakusumah, salah seorang putra Dalem Haji.

Apa yang Anda ingat tentang ayahanda?

Sewaktu kecil, saya selalu menemani beliau tidur. Sebelum tidur, saya selalu dituntun 

untuk membaca surat Al-Insyirah. Selebihnya beliau lebih banyak diam, hanya bicara 

seperlunya. Apalagi, dua tahun menjelang wafatnya, beliau sudah tidak pergi ke mana-

mana.

Kapan beliau mulai sakit?

Sejak saya kecil ayah sudah sakit. Saya lahir tahun 1947. Menurut ibu, ayah mulai 

merasakan sakit sejak berkeliling ke seluruh Jawa untuk menerima tanda tangan 

penyerahan kekuasaan dari panglima-panglima tentara Jepang. Itu dilakukan 

berbulan-bulan dan hanya didampingi pengawal pribadinya. Akibat perjalanan 

panjang itu beliau kelelahan dan sakit. 

Apakah ada arahan tertentu buat anak-anak?

Beliau sosok yang moderat. Tidak suka memaksakan sesuatu atau mendoktrin. 

Misalnya di rumah, kami diperkenalkan dengan budaya Sinterklas. Kami boleh 

meminta apa saja dan besoknya semua permohonan kami tersedia.
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Apakah ada peristiwa penting sewaktu beliau ikut hijrah ke Yogyakarta? 

Menurut ibu, bersamaan pada hari Oto Iskandar di Nata diculik, rumah ayah di 

Yogyakarta juga didatangi sejumlah orang berbaju hitam. Mereka datang berkali-kali, 

menanyakan ayah dan menyatakan ingin bertemu. Untungnya saat itu ayah sedang 

rapat bersama presiden dan baru pulang menjelang subuh. Ibu merasa ayah akan 

diculik. 

Apa aktivitas ayahanda setelah tidak menjabat apa-apa?

Beliau pernah menjadi dosen di Universitas Merdeka. Sebelumnya aktif pula di politik 

melalui PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) dan pernah terpilih menjadi anggota 

Konstituante. 

Bagaimana upaya keluarga menyelamatkan "warisan" Kangjeng Haji?

Upaya untuk menyelamatkan warisan beliau, apakah itu aset berupa tanah dan 

terutama pemikiran dan karya-karyanya, memang masih kurang. Sekarang sudah ada 

Yayasan Wiranatakusumah, mudah-mudahan dapat berbuat banyak untuk upaya 

tersebut.

Secara pribadi, apa yang Anda pelajari dari ayahanda?

Dalam menjelaskan sesuatu, ayah sering mencontohkan dengan apa yang ada di alam. 

Mengajarkan kami agar menyayangi alam. Lalu dalam kepemimpinan Sunda, dikenal 

konsep rama-resi-ratu. Dalam nama gelar ayah, wira-nata-kusumah, tercakup ketiga 

kemampuan itu. Beliau seorang budayawan yang mengayomi dan dituakan, 

cendekiawan yang produktif, dan pemimpin yang dicintai rakyatnya. Kami akui, dari 
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keturunan beliau belum ada yang bisa mewarisi kemampuan itu secara utuh, mungkin 

hanya sebagian-sebagiannya.

Ada informasi soal Blambangan Fonds, apa yang Anda tahu soal itu?

Blambangan Fonds itu hibah dari keluarga Belanda yang kaya raya tetapi tidak punya 

keturunan. Dalam akadnya dana itu harus dipakai sebagai dana abdi untuk membantu 

pendidikan, mendukung kemerdekaan Indonesia dan kemajuan syiar Islam, serta tidak 

boleh diserahkan kepada pihak Belanda. Pengelolaan dana itu secara berkala dipimpin 

oleh tokoh-tokoh Sunda, termasuk ayah. Sewaktu ayah memimpin yayasan ini, antara 

lain dipakai untuk membangun Unpad. Terakhir yang saya tahu, waktu saya kuliah, 

Blambangan Fonds dipimpin oleh Mr. Zaenal Kusuma Atmadja. Menurut Mr. Zaenal, 

fonds tersebut dipakai untuk beasiswa mahasiswa yang menyelesaikan skripsi. Sekarang 

informasi tentang fonds ini tidak jelas. Kalau merujuk amanat pemberi dana, 

seharusnya dana ini tetap dipakai untuk kepentingan pendidikan dan penggunaannya 

bisa diketahui masyarakat luas. (Iip)


