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BAB III 

BIOGRAFI DAN PERJALANAN KARIR AMIR SYARIFUDIN 1945-1948 

 Amir Syarifudin adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang dikenal 

sebagai seorang sosialis. Amir lahir dari keluarga yang cukup berada sehingga ia 

dapat menempuh pendidikan hingga jenjang yang tinggi. Sejak muda Amir dikenal 

sebagai seorang yang cerdas dan aktif dalam mendiskusikan masalah-masalah 

kebangsaan. Karir Amir menjadi semakin dikenal luas setelah ia terjun dalam dunia 

politik melalui Partai Indonesia (Partindo) kemudian Gerakan Rakyat Indonesia 

(Gerindo) yang merupakan partai yang Amir bentuk sendiri. Amir juga dikenal 

sebagai organisator ulung dan sebagai orator yang mampu membakar semangat 

nasionalisme rakyat Indonesia.  

 Pada masa pendudukan Jepang, Amir menjadi pemimpin Gerakan bawah 

tanah terbesar. Sepak terjang Amir pada masa perjuangan, membuat ia dipercayai 

sebagai Menteri Penerangan pasca kemerdekaan pada kabinet pertama yang 

dipimpin oleh Ir. Soekarno, selanjutnya ia menjadi Menteri Keamanan 

Rakyat/Menteri Pertahanan pada masa Kabinet Sjahrir, dan puncak karirnya adalah 

Amir menjadi Perdanan Menteri menggantikan Sutan Sjahrir yang diharapkan 

mampu menyelesaikan permasalahan sengketa dengan Belanda yang berusaha 

menguasai kembali Indonesia setelah Indonesia merdeka. Namun Amir dianggap 

gagal dan mendapat kecaman dari banyak pihak dari republik sendiri. hingga 

akhirnya Amir menyerahkan mandat sebagai Perdana Menteri kepada Presiden 

Soekarno. Karir Amir Syarifudin berhenti dalam pemerintahan, hingga ia terlibat 

dalam pemberontakan PKI di Madiun dan ditembak mati. 
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A. Biografi Amir Syarifudin 

1. Masa Kecil Hingga Dewasa 

Amir Syarifudin dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1907 di Medan. Amir adalah 

Anak sulung dari tujuh bersaudara. Ayahnya bernama Baginda Soripada Harahap 

dan Ibunya bernama Basoenoe Boru Siregar.Seperti yang dijelaskan oleh Frederiek 

Djara Wellem (2009:30) Orang tua Amir adalah orang yang terkemuka di Tapanuli 

Selatan. Pada masa Hindia-Belanda, Baginda Soripada menduduki jabatan sebagai 

Hoofddjaksadi Sibolga dan kemudian di pindahkan ke Medan dengan jabatan yang 

sama. Nama Amir Syarifudin memiliki arti “Pembaharu Iman”. Amir Syarifudin 

memiliki gelas bangsawan Batak yaitu Sutan Gunung Sualoon. Gelar bangsawan 

Batak ini, Amir dapat dari garis keturunan kakeknya. 

Kehidupan sehari-hari Amir sangat terjamin karena Ayahnya yang seorang 

jaksa. Saat memasuki usia sekolah, Amir masuk sekolah dasar pada 1915 di 

sekolah ELS (Europeesche Lagere School) di Medan. ELS adalah sekolah dasar 

Belanda yang diperuntukan bagi anak-anak Belanda dan bangsawan Indonesia. 

Kemudian tahun 1917 Amir berpindah ke ELS si Sibolga. Kepindahan sekolah Amir 

ini disebabkan karena Ayahnya dipindah tugaskan ke Sibolga. 

Menurut Frederiek Djara Wellem (2009:33) pada waktu Amir di ELS, ia telah 

menunjukkan dirinya sebagai anak yang cerdas. Guru-gurunya memuji kecerdasan 

Amir. Dalam kelas ia selalu menonjol di antara teman-temannya. Ia dapat 

menyelesaikan menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1921 pada ELS di 

Sibolga. Setelah Amir menyelesaikan pendidikan dasar di ELS, Ayah Amir 

merencanakan untuk menyekolahkan Amir di Belanda. Ayah Amir mempersiapkan 
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segala sesuatunya untuk pendidikan sang anak di Belanda. Seperti yang telah 

dijelaskan Frederiak Djara Wellem (2009:33) : 

“Untuk persiapan pendidikannya di Belanda, Amir mengikuti kursus bahasa 
Inggris dan Perancis pada seorang guru privat yang dibayar sampai Ia fasih 
berbicara dalam kedua bahasa asing itu”. 

Dari kutipan di atas dapat diartikan bahwa Ayah Amir memang bersungguh-

sungguh untuk pendidikan sang anak. Keluarga Amir yang tergolong keluarga 

berada, tentu tidaklah sulit bagi ayahnya untuk menyekolahkan Amir, dan membayar 

guru privat bahasa, yang dipersiapkan untuk Amir yang akan melanjutkan sekolah di 

Belanda. Tentunya hal ini tidak dapat dilakukan oleh masyarakat biasa kala 

itu.Karena memang sekolah pada zaman pemerintahan Hindia Belanda hanya 

diperuntukkan bagi anak-anak Belanda, dan orang-orang kaya pribumi. 

Pada tahun 1926 Amir Syarifudin berangkat ke Belanda.Di Belanda Amir 

bersama sepupunya yang sebelumnya telah bersekolah di Belanda lebih dulu. 

Bersama sepupunya Amir tinggal di rumah keluarga Dirk Smink di Haarlem. Seperti 

yang dijelas oleh Frederiek Djara Wellem (2009:34) bahwa keluarga Smink 

merupakan anggota Gereja Gereformeerd yang sangat setia dan saleh. Amir yang 

tiba di Belanda, tertarik dengan bahasa kuno, hingga Ia masuk di sekolah Negeri 

Gymnasium di Haarlem. 

Pada tahun 1922, Mulia menyelesaikan sekolahnya dan kembali ke 

Indonesia.Amir hidupbersama keluarga Smink tanpa ditemani sepupunya yang 

awalnya selalu menemani Amir. Setahun kemudian Amir pindah ke Gymnasium 

Negeri di Leiden yang berjarak 29 km. Kepindahan Amir ke Leiden disebabkan 



56 
 

 
 

karena adanya pertentangan antara Amir dan keluarga Smink. Seperti yang telah 

dijelaskan Frederiek Djara Wellem (2009:34) bahwa : 

“Dalam Gereja Gereformeerd yaitu “Setiap orang yang berdiam dalam 
keluarga anggota Gereja wajib mengikuti kebaktian setiap hari minggu di 
Gereja”. Kepada keluarga Smink, Amir selalu menjelaskan bahwaIa adalah 
seorang yang beragama Islam dan tidak bisa mengikuti peraturan tersebut”. 

Dari kutipan di atas dapat diartikan bahwa Keluarga Smink merupakan 

seorang Kristen yang taat.Dengan segala peraturan yang ada dalam keluarga Smink 

yang mengharuskan setiap orang yang ada dalam rumah keluarga Smink harus ikut 

peraturan Gereja.Hal ini jelas bertentangan denga keyakinan Amir Syarifudin yang 

terlahir sebagai seorang yang beragama Islam. Amir yang merupakan seorang 

muslim tentu tidak bisa mengikuti peraturang yang ada dalam keluarga Smink. 

Untuk mengatasi perselisihan antara Amir dan keluarga Smink yang dengan 

segala peraturannya ini, Amir memutuskan untuk pindah ke Lieden dengan 

persetujuan Ayahnya dan akhirnya Ayah Amir mengabulkan permintaannya. Seperti 

yang dijelaskan oleh Frederiek Djara Wellem (2009:34) bahwa di Leiden, Amir 

menumpang di rumah Nyonya A.A. van de Loosdrecht-Sizoo bersama dengan 

beberapa mahasiswa  dari Indonesia. 

Bersama mahasiswa Indonesia yang juga tinggal diruman Nyonya A.A. van 

de Loosdrecht-Sizoo ini, Amir bersahabat dengan salah satu mahasiswa Indonesia 

yang bernama Ferdinand Tampubolon. Ferdinand ialah orang yang mengajak Amir 

tinggal di rumah Nyonya Sizoo. Ferdinand adalah seorang Kristen yang 

taat.Persahabatan Amir dengan Ferdinand sanggat erat. Disinilah Amir mulai 

mengenal Injil melalui Ferdinand. Seperti yang dijelaskan Frederiek Djara Wellem 

(2009:35) bahwa : 
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“Ferdinand Tampubolon menceritakan banyak tentang Injil kepada Amir. 
Ketika Ferdinand jatuh sakit (kemudian meninggal dunia di Lieden) ia 
menghadiahkan Alkitabnya yang penuh dengan goresan pada banyak ayat 
kepada Amir Syarifudin. Inilah Alkitab pertama yang pernah dimiliki pemuda 
Islam itu”. 

Dari kutipan di atas, dapat diartikan bahwa Amir Syarifudin menjalin 

persahabatan yang erat dengan Ferdinand Tampubolon meskipun berbeda agama, 

namun hal itu tidak menghalangi persahabatan keduanya. Sedikit demi sedikit Amir 

mengenal Injil melalui sahabatnya. Pemberian Injil oleh Ferdinand untuk Amir, 

menjadaikan Amir tertarik untuk membaca dan memahami Alkitab yang dia dapat 

dari pemberian mendiang sahabatnya tersebut. Lambat laun Amir semakin tertarik 

dengan Injil. Walaupun Amir masih beragama Islam, Amir selalu memberikan 

perhatian besar soal perbedaan agama Islam dan Kristen.  

Semasa di Gymnasium Amir tergolong siswa yang cerdas dan Ia adalah 

siswa yang aktif. Di sekolah, Amir tidak mengalami kesulitan dalam soal bahasa. 

Banyak bahasa yang ia kuasai. Seperti yang telah dijelaskan Frederiek Djara 

Wellem (2009:36) bahwa : 

“Amir dapat menyelesaikan pelajarannya pada Gymnasium Negeri di Leiden 
pada tahun 1927. Pada Gymnasium ia tidak mengalami kesulitan dalam soal 
bahasa. Bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Yunani dan Latin dengan mudah 
dapat dikuasainya. Amir juga mempunyai perhatian yang besar kepada karya 
sastra dunia terutama karya pujangga Inggris yang terkenal yaitu W. 
Shakespeare. Di sekolah Ia telah menunjjukan kelincahannya berpidato 
dengan gaya yang menarik”. 

Dari kutipan di atas, dapat diartikan bahwa Amir Syarifudin memang seorang 

yang menonjol di sekolah.Aktif dan memiliki banyak pengetahuan. Hal ini didorong 

dengan kemahiran Amir dalam berbahasa sehingga Amir mudah dalam 

berkomunikasi dengan orang banyak sewaktu di Belanda. Ketertarikannya terhadap 

sastra dunia membuat Amir paham dengan banyak situasi di berbagai negara. 
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Kelincahannya berpidato semasa di Belanda, membuatnya sangat popular di mata 

teman-temannya. 

Amir Syarifudin juga menaruh perhatian kepada situasi politik di Indonesia. 

Walaupun Amir Syarifudin berada jauh di Belanda dan tidak masuk dalam dunia 

politik, namun Ia tetap memperhatikan situasi dan perkebangan politik yang ada di 

Indonesai. Berita-berita yang ada di Indonesia Ia ketahui melelui surat kabar 

terutama lewat majalah Indonesia yang diterbitkan oleh “Perhimpunan Indonesia” di 

negeri Belanda. Hal ini tentu membuat amir paham dengan yang terjadi di 

Indonesia. Hingga pada tahun 1927 Amir berhasil menyelesaikan sekolahnya di 

Leiden dan kembali ke Indonesia. 

2. Pendidikan yang Ditempuh 

Amir Syarifudi yang dilahirkan dari keluarga yang berada, membuat Ia bisa 

besekolah. Tidak seperti orang Indonesia yang bukan dari golongan bangsawan 

yang tidak boleh sekolah lantaran status ekonominya, Amir bisa masuk Sekolah di 

ELS (Europeesche Lagere School) yang merupaan sekolah dasar yang hanya untuk 

anak-anak orang belanda, kaum bangsawan, dan kaya di Medan.  

ELS(Europeesche Lagere School) adalah Sekolah Dasar pada zaman 

kolonial Hindia Belanda di Indonesia.ELS menggunakan Bahasa Belanda sebagai 

bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajarnya.ELS atau Sekolah Rendah 

Eropa tersebut diperuntukkan bagi keturunan peranakan Eropa, keturunan timur 

asing atau pribumi dari tokoh terkemuka.ELS yang pertama didirikan pada tahun 

1817 dengan masa sekolah 7 tahun.Awalnya hanya terbuka bagi warga Belanda di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Dasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
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Hindia Belanda, sejak tahun 1903 kesempatan belajar juga diberikan kepada orang-

orang pribumi yang mampu (dari golongan tertentu) dan warga Tionghoa. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Europeesche_Lagere_School tanggal 4 Juli 2017) 

Namun sekolahnya di ELS yang ada di Medan hanya berlangsung 2 tahun. 

Amir pindah ke sekolah yang ada di Sibolga lantaran ia harus ikut Ayahnya yang 

dipindah tugaskan. Ayahnya yang seorang Jaksa dipindah tugaskan dari Medan ke 

Sibolga. Semasa sekolah di ELS, Amir terkenal sebagai siswa yang cerdas. Ia tidak 

menemui kesulitan dalam mengikuti pelajaran yang ada. Baik dari segi bahasa 

maupun mata pelajaran yang ada. Karena di ELS bahasa yang digunakan adalah 

bahasa Belanda, maka semua siswa wajib menggunakan bahasa Belanda, dan Amir 

mampu menguasai bahasa Belanda. Kecerdasan Amir Syarifudin membuat guru-

guru di sekolahnya kagum pada Amir. Karena kecerdasannya itu pula, Amir sering 

mendapat pujian dari Guru-guru di sekolahnya. Pada tahun 1921, Amir berhasil 

menyelesaikan sekolah dasarnya di ELS. 

Setelah lulus dari sekolah dasar di ELS, Amir di kirim ke Belanda oleh 

Ayahnya untuk melajutkan sekolahnya ke tingkat SLTA. Ayah Amir yang merupakan 

seorang jaksa, tentu tidak sulit untuk membiayai sekolah Amir di Belanda. Ayah Amir 

yang merupakan orang terpandang, tentu tidak ingin jikalau anaknya hanya tamat 

sekolah di tingkat dasar ELS. Ayah Amir menginginkan Amir untuk sekolah sampai 

tingkat atas. Keinginan ayah Amir di dorong oleh sepupu Amir yag telah bersekolah 

di belanda lebih dulu. Seperti yang dijelaskan Yema Siska Purba (2013:3) bahwa : 

“Prakarsa agar Amir bersekolah di Belanda adalah saran dari sepupu tertua 
Amir yaitu Tudung Sutan Gunung Mulia yang merupakan anak dari kakak 
tertua ayah Amir, Mangaraja Hamonangan”. 

https://id.wikipedia.org/wiki/1903
https://id.wikipedia.org/wiki/Pribumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Europeesche_Lagere_School
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Dari kutipan di atas maka dapat dipahami bahwa Tudung Sutan Gunung 

Mulia yang merupaka sepupu Amir telah menempuh pendidikan di Belanda jauh 

sebelum Amir. Disisi lain juga dapat kita pahami bahwa keluarga besar amir adalah 

keluarga berada yang dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga ke Belanda. 

Status ekonomi keluarga besar Amir Syarifudin adalah sebagai penunjang karir Amir 

Syarifudin sebagai pelajar baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

Yema Siska Purba (2013) Maka sejak tahun 1921, Amir berangkat ke 

Belanda untuk menempuh pendidikan di Gymnasium. Ketertarikan Amir pada sastra 

bahasa kuno, membuat Ia memilih masuk Gymnasium yang merupakan sekolah 

Negeri di Harleem. Kecerdasan Amir membuat Ia mudah dalam menyelesaikan ujian 

masuk ke sekolah itu.Bersama sepupu tuanya Amir tinggal di rumah keluarga 

Smink. Setahun kemudian Amir pindah sekolah ke Gymnasium di Leiden. 

Kepindahan Amir dari Harleem ke Leiden disebabkan karena Amir yang tidak 

sejalan dengan keluarga Smink yang berbeda kepercayaan. Setelah berpindah ke 

Leiden, Amir tinggal di rumah seorang janda yang bernama Nyonya Van de 

Loosdrecht bersama dengan beberapa pelajar dari Indonesia. 

Dalam menempuh pendidikannya di Gymnasium, Amirtergolong siswa yang 

aktif dan memiliki banyak teman. Seperti yang dijelaskan oleh Yema Siska Purba 

(2013:5) bahwa : 

“Di Lingkungan pergauannya selama di Belanda, Amir sangat popular dalam 
bakatnya berorganisasi, terlebih ia cakap berkomunikasi dan menguasai 
bahasa Yunani klasik, Latin, Perancis, dan Inggris. Ketertarikannya pada hal-
hal yang bernuansa orientalis-tradisional juga tampak jelas dari kegiatannya 
di Belanda”. 
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Dari kutipan di atas, dapat kita pahami bahwa Amir Syarifudin merupakan 

siswa yang aktif di sekolanya yang ada di Belanda. Dimata teman-temannya Amir 

merupakan siswa yang popular dan dikagumi berkat kecakapannya dalam 

berkomunikasi dalam berbagai bahasa yang ia kuasai. Kegiatan-kegiatan yang Amir 

ikuti tidak hanya kegiatan yang ada di sekolah saja, melainkan seperti kuliah umum 

dan diskusi-diskusi kelompok Kristen. Menurut Johan Prasetya (2014:125) 

menjelaskan bahwa “Kegiatan itu mengubah keyakinan Amir dari Islam ke Kristen. 

Setelah menetap di Belanda, Amir kembali ke tanah air dan langsung di baptis.” 

Dari pendapat tersebut, dapat kita pahami bahwa Amir Syarifudin memang 

menaruh perhatian besar ke dalam diskusi-diskusi keagamaan yang ia ikuti semasa 

di Belanda. Diskusi-diskusi keagamaan yang ia lakukan membawa pemahaman 

yang berarti untuk Amir sendiri. Karena hal itu, Amir memutuskan untuk berpindah 

agama dari Islam ke Kristen. 

Berkat kecerdasan yang dimilikinya, Amir tidak menemui hambatan dalam 

menyelesaikan sekolahnya di Gymnasium. Amir berhasil menyelesaikan 

pendidikannya di Belanda pada tahun 1927. Setelah menyelesaikan sekolahnya di 

Gymnasium yang berada di daerah Lieden, Amir memutuskan untuk kembali ke 

Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia, Amir melanjutkan sekolah ke perguruan 

tinggi di Jakarta. Seperti yang telah dijelaskan oleh Johan Prasetya (2014:125) 

bahwa “Pada September 1927, sekembalinya dari Belanda, Amir masuk sekolah 

tinggi hukum di Batavia dan tinggal di asrama pelajar Indonesisch Clubgebouw, 

Keramat nomor 106.” 
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Amir masuk sekolah tinggi hukum yang bernama Rechtshogeschool yang 

dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1924. Disinilah Amir Syarifudin 

mulai terlibat secara langsung dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Seperti 

yang dijelaskan Johan Prasetya (2014:125) bahwa : 

“Dari awal kedatangan, Amir masih terlibat dalam diskusi aktif dengan aktivis 
Kristen. Ia juga ikut andil dalam kelahiran Gerakan Mahasiswa Kristen 
Indonesia (GMKI). Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ia 
terlubat sebagai pergerakan bawah tanah”. 

Dari kutipan di atas, dapat dipahami bahwa Amir selalu aktif dalam kegiatan-

kegiatan tentang keagamaan khususnya Kristen hingga ikut dalam Gerakan 

Mahasiswa Kristen Indonesai. GMKI jelas merupakan gerakan yang selalu 

mendiskusikan keagamaan dan perjuangan kemerdekaan. Pergerakan yang 

dilakukan Amir adalah gerakan bawah tanah. Hal ini menunjukkan bahwa Amir 

Syarifudin merupakan seorang nasionalis yang gemar melakukan diskusi-diskusi 

baik keagamaan hingga perjuangan bangsa Indonesia.Hingga pada tahun 1933 

Amir Syarifudin berhasil menyelesaikan pendidikannya di Rechtshogeschool dan 

mendapat gelar sarjananya. 

3. Memulai Karir Politik 

Keterlibatan Amir Syarifudin dalam organisasi politik dimulai pada waktuIa 

menjadi mahasiswa Rechtshogeschool. Bersama teman-temannya, Amir 

mendiskusikan masalah politik dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa 

itu, banyak organisasi-organisasi kedaerahan yang bertujuan untuk memajukan 

kesejahteraan daerah.Adanya organisasi-organisasi kedaerahan membuat para 

mahasiswa maupun pemuda daerah bergabung kedalamnya.Begitu jugaAmir 

Syarifudin yang bergabung dalam organisasi Jong Sumatranen Bond, yaitu 
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organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan.Seperti yang telah dijelaskan oleh 

Frederiek Djara Wellem (2009:70) bahwa : 

“Amir adalah seorang yang berasal dari Sumatera dan suku Batak maka ia 
menggabungkan diri kedalam organisasi kedaerahan tersebut, yaitu :Jong 
Sumatranen Bond pada tahun 1927. Amir berama Mohammad Yamin, 
Bahder Djohan, dan Abu Hanifah, menjadi pemimpin yang terkemuka dari 
Jong Sumatranen Bond”. 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Amir Syarifudi memang seorang 

yang menonjol dalam berorganisasi. Menjadi orang yang berperan penting dalam 

organisasi kedaerahan membuat Amir beserta teman-temannya semakin popular 

dikalangan pemuda daerah maupun kalangan mahasiswa. Jong Sumateranen Bond 

yang merupakan organisasi kedaerahan membahas tentang kebudayaan hingga 

perjuangan kemerdekaan. 

Selain menjadi salah satu pemimpin dari Jong Sumatranen Bond, Amir 

Syarifudin juga terkenal sebagai pemimpin organisasi pemuda Jong Batak’s Bond. 

Sepeti yang telah dijelaskan Frderiek Djara Wellem (2009:70) bahwa : 

“Selain menjadi pemipin Jong Sumatranen Bond, Amir juga terkenal sebagai 
pemimpin Jong Batak’s Bond. Organisasi pemuda ini bidang geraknya agak 
sempit dibandingkan dengan Jong Sumaranen Bond. Tujuannya untuk 
mempererat persatuan dan persaudaraan di antara pemuda Batak dan 
mempertahankan serta memajukan kebudayaan Batak”. 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Amir Syarifudin telah 

menunjukkan dirinya sebagai orang yang berpengaruh baik di daerah maupun lebih 

luas. Keluwesannya dalam berorganisasi membawa kepercayaan bagi teman-

temannya hingga Ia menjadi seorang pemimpin organisasi. Jong Sumatranen Bond 

dan Jong Batak’s Bond yang merupakan organisasi kedaerahan yang bersifat 
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nasional, membawa nama Amir Syarifudin menjadi lebih dikenal di kalangan 

pemuda yang lebih luas. 

Seiring berjalannya waktu, organsasi pemuda Jong Sumatranen Bond dan 

Jong Batak’s Bond  yang semula mendiskusikan tentang masalah kedaerahan, 

menjadi lebih luas hingga kepada masalah-masalah nasional dan perjuangan 

kemerdekaan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Frederiek Djara Wellem (2009:70) 

bahwa : 

“Sekalipun organisasi pemuda ini pada mulanya hanya bergerak di bidang 
sosial dan kebudayaan namun sejak tahun 1928 mereka melibatkan dirinya 
untuk mencapai Indonesia merdeka. Demikianlah juga Amir turut serta dalam 
arus perjuangan pemuda-pemuda Indonesia tersebut”. 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Jong Sumatranen Bond dan Jong 

Batak’s Bond yang merupakan organisasi kedaerahan berubah menjadi organisasi 

yang ikut serta dalam masalah-masalah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan 

Indonesia. Disini dapat dipahami juga bahwa pada masa itu banyak pemuda-

pemuda yang memfokuskan dirinya dalam upaya perjuangan bangsa Indonesia. 

Upaya mereka di tunjukkan dengan banyaknya pemuda terpelajar yang masuk 

dalam organisasi-organisasi yeng membahas tentang upaya memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia. 

Tidak hanya berkecimpung dalam organisasi kedaerahan, Amir Syarifudin 

juga aktif dalam organisasi lain seperti perkumplan pemuda dan pelajar seluruh 

Indonesia. Organisai ini bersifat nasional dengan diskusi-diskusi yang membahas 

tentang politik dan perjuangan bangsa Indonesia. PPPI merupakan suatu persatuan 

dari banyak organisasi kedaerahan. Anggota anggota organisasi ini adalah sebagian 

besar pelajar atau mahasiswa yang ada di Batavia dan Bandung termasuk Amir 
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Syarifudin yang merupakan tokoh penting dalam PPPI. Seperti yang telah dijelaskan 

oleh Frederiek Djara Wellem (2009:70) bahwa : 

“Amir bukan saja aktif dalam organisasi pemuda kedaerahan tetapi juga giat 
dan bahkan menjadi tokoh dari perkumpulan pemuda pelajar yang bersifat 
nasional. Organisasi pelajar nasional ini adalah Perhimpunan Pelajar Pelajar 
Indonesia (PPPI) yang didirikan pada tahun 1926.” 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa dalam jangka waktu yang 

bersamaan Amir Syarifudin selalu ikut serta dalam organisasi-organisasi penting 

baik itu bersifat kedaerahan maupun nasional. Terlebih lagi Amir Syarifudin 

termasuk orang penting dalam setiap organisasi yang Ia ikuti. Ini menunjukkan 

bahwa Amir Syarifudi adalah seorang organisator ulung yang namanya telah dikenal 

luas di kalangan pemuda Indonesia. 

PPPI yang merupakan suatu pekumpulan dari banyak organisasi kedaerahan 

memiliki tujuan yaitu berusaha untuk mencapai Indonesia Raya Merdeka. Diskusi-

diskusi yang merujuk kepada upaya kemerdekaan terus dilakukan hingga pada 

tahun 1928 diselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia II. Seperti yang telah 

dijelaskan oleh Frederiek Djara Wellem (2009:71) bahwa : 

“Atas inisiatif PPPI maka diselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia II 
pada tahun 1928. Amir duduk sebagai Panitia Persiapan Kongres Pemuda II 
sebagai bendahara mewakili Jong Batak’s Bond”. 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa PPPI adalah suatu perkumpulan 

dari banyak organisasi-organisasi kedaerahan yang memang serius dalam 

membahas tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Amir Syarifudin yang 

duduk sebagai bendahara dalam Kongres Pemuda II, menunjukkan bahwa Amir 

adalah seorang yang penting di kalangan pemuda. Keseriusan dalam 

memperjuangkan kemerdekaan Ia tunjukkan dengan kiprahnya bersama PPPI. 
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Adapun maksud dan tujuan Kongres Pemuda II adalah : Hendak melahirkan 

cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia, membicarakan masalah-masalah 

tentang pergerakan pemuda Indonesia, serta memperkuat perasaan kebangsaan 

Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres Pemuda II akhirnya 

berhasil diselenggarakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres ini 

selain dihadiri oleh para utusan organisasi pemuda, juga dihadiri oleh orang dewasa, 

perorangan, anggota Volkstraad, Pers, dan sebagainya. Jumlah yang hadir kira-kira 

750 orang. 

(http://airsoftgun53.blogspot.com/2017/02/sejarah-sumpah-pemuda.html diakses 

pada tanggal 5 Juli 2018) 

Seiring berjalannya waktu, Amir Syarifudin semakin eksis dalam organisasi 

nasional. Pada tahun 1931, didirikan partai politik yang benrama Partai Indonesia 

(Partindo). Partai ini bersifat radikal dan nonkoperatif. Sejalan dengan prinsip 

Partindo, maka Amir Syarifudin pun masuk dan menjadi bagian dari Partindo. 

Partindo adalah partai politik pertama Amir Syarifudin. Walaupun sebelumya Amir 

telah banyak mendiskusikan maslah-masalah politik bersama organisasi-organisasi 

sebelumnya, namun di Partindo Amir semakin mendalami tentang politik denga 

tujuan kemerdekaan Indonesia. Partindo termasuk kedalam partai besar yang 

memiliki banyak pendukung. Amir Syarifudin lagi-lagi masuk sebagai seorang yang 

berperan penting dalam Partindo bersama dengan Ir. Soekarno. Seperti yang telah 

dijelaskan oleh Frederiek Djara Wellem (2009:71-72) bahwa : 

“Partindo mendapat dukungan massa rakyat. Hal itu merupakan hasil 
propaganda dua orang orator terbaik yang dimiliki Partindo yaitu Ir. Soekarno 
dan Amir Syarifudin. Amir menghabiskan sebagian waktunya untuk 
pekerjaan propaganda Partindo. Walaupun ia masih seorang mahasiswa 

http://airsoftgun53.blogspot.com/2017/02/sejarah-sumpah-pemuda.html
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namun ia telah menempatkan diri sejajar dengan tokoh-tokoh yang lebih 
senior seperti Ir. Soekarno, Mr. Sartono, atau Moh. H. Thamrin”. 

Dari kutipan di atas maka dapat dipahami bahwa Amir Syarifudin berperan 

penting dalam Partindo. Menjadi seorang orator dan seorang organisator ulung 

membuat nama Amir disejajarkan dengan Ir. Soekarno dan tokoh senior lainnya. 

Semua itu dibuktikan dengan banyaknya dukungan massa yang didapat Partindo. 

Banyaknya dukungan massa yang didapat oleh Partindo adalah berkat peran Amir 

dan Ir. Soekarno yang bertugas mempropaganda rakyat untuk sama-sama berjuang 

demi kemerdekaan Indonesia melalui Partindo.  

Keluwesan Amir dalam berpidato menjadi modal utama untuk mendapatkan 

dukungan massa. Melalui pidatonya juga Amir dikenal luas oleh masyarakat hingga 

di berbagai daerah. Dalam mengerjakan tugasnya, Amir tidak hanya melakukan 

propaganda di Batavia melainkan di berbagai daerah di Indonesia. Seperti yang 

telah dijelaskan Frederiek Djara Wellem (2009:72) bahwa : 

“Amir berpropaganda bukan saja di Batavia tetapi juga di kota lainnya seperti 
Bandung, Surabaya, bahkan sampai ke Medan. Di Medan, Amir erpidato di 
hadapan ribuan orang. Pidatonya sangat memukau rakyat. Rakyat 
menyambut dengan tepukan tangan yang meriah sekali”. 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Amir Syarifusin merupakan 

seorang orator ulung yang mendapat banyak simpatik dari rakyat di berbagai 

daerah. hal itu membuatnya sangat terkenal di banyak kalangan mesyarakat 

Indonesia khususnya pemuda. Terlebih lagi Amir sangat popular di Medan karena 

memang Amir adalah putera Batak yang sebelumnya juga merupakan pemipin 

organisasi Jong Batak’s Bond. 
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Walaupun Partindo memiliki banyak massa, namun pergerakannya selalu 

dibayangi oleh pemerintah Hindia-Belanda karena di anggap mengancam 

pemerintah. Karena pergerakan Partindo terbatas dan terus dibawah bayang-

bayang pemerintah, maka Partindo dibubarkan pada tahun 1936. Setahun kemudian 

Amir Syarifudin dan teman-temannya membentuk partai baru yaitu Gerakan Rakyat 

Indonesia (Gerindo). Seperti yang telah dijelaskan Yema Siska Purba (20013:30) 

bahwa : 

“Sebagai intelektual muda, Amir terlibat dalam gerakan yang sekaligus  
berjalan sebagai partai yaitu Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Ia 
mendirikannya bersama Yamin yekan sedaerahnya si Sumatera dan A. K. 
Gani pada 1937. Melalui surat kabar Kebangoenan, gerakan ini 
mendeklarasikan diri sebagai gerakan tanpa rasialis yang memadukan 
kekuata demi merangkul semua pihak yang terlibat dalam usaha 
memerdekakan Indonesia”. 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Amir Syarifudin memang sangat 

serius dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melalui partai-partai yang ia 

ikuti dan ia bentuk, Amir menjadi seorang nasionalis. Keberanian untuk 

mendeklarasikan diri sebagai partai yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia 

tentulah membuka kesadaran nasionalisme bagi setiap orang khususnya kaum 

cendekiawan hingga tertarik masuk menjadi anggota partai. Anggota anggota dari 

Gerindo sebagian besar adalah orang-orang yang semula bergabung di Partindo 

yang telah bubar. Dipimpin oleh orang-orang yang hebat Gerindo muncul sebagai 

partai yang besar. Seperti yang telah dijelaskan George McTurnan Kahin (2013:132) 

bahwa : 

“Mereka yang menjadi anggota Gerindo adalah mantan anggota Partindo 
yang sudah dibubarkan serta sejumlah individu yang merasa tidak puas 
dengan partai-partai kolot. Gerindo berkembang pesat dan menjelma 
sebagai gerakan nasionalis sayap kiri yang kuat dibawah pimpinan Mr. 
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Sartono, Mr. Amir Syarifudin, Dr. A.K. Gani, Sanusi Pane, Wikana, dan Mr. 
Mohammad Yamin”. 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa anggota Gerindo adalah orang-

orang yang memiliki kesadaran nasional yang tinggi. Diketahui bahwa mantan 

anggota Partindo yang sekarang masuk ke Gerindo adalah orang-orang sosialis 

yang anti fasis, dan nonkooperatif. Seperti halnya Amir Syarifudin yang merupakan 

seorang nasionalis dan anti fasis. Menjadi salah satu pemimpin Gerindo, tentunya 

membuat Amir semakin melebarkan sayapnya di dunia politik. Sejak awal mengan 

amir adalah organisator dan orator yang cakap dan berkat skil yang ia miliki 

membuat Gerindo memliki banyak masa. 

Seklipun Amir tidak menjabat sebagai pucuk pimpinan partai, namun 

pengaruh dan peranannya sangatlah besar. Seiring berjalannya waktu, Gerindo 

telah dikenal di berbagai daerah. Hingga pada tahun 1939, Gerindo melangsungkan 

kongres di Palembang. Seperti yang telah dijelaskan oleh Frederiek Djara Wellem 

(2009:75) bahwa : 

“Pada tahun 1939, Gerindo melangsungkan kongresnya yang ke II di 
Palembang. Dalam kongres ini Amir Syarifudin dipilih menjadi ketua Gerindo. 
Suatu keputusan yang terpenting adalah soal penerimaan orang-orang Indo 
ke dalam Gerindo. Dasar penerimaan orang Indo dijelaskan dengan panjang 
lebar oleh ketua barunya yaitu Mr. Amir Syarifudin. Amir berpendapat bahwa 
nasionalisme itu tidak ditentukan oleh kriteria darah dan warna kulit tetapi 
terletak pada persamaan cita-cita, pada kesamaan nasib dan kemauan untuk 
mewujudkan cita-cita itu. Orang-orang dengan berbagai kulit bisa saling 
menjadi saudara”. 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Amir memang menjadi seorang 

yang penting bagi Gerindo. Seorang antifasis dan juga seorang yang sosialis, 

membuat Amir berhasil menyatukan semua golongan bahkan orang-orang Indo 

yang memang ingin mewujudkan perjuangan dan cita-cita bersama. Amir memiliki 



70 
 

 
 

solidaritas yang tinggi, dan hal ini dibuktikan dengan sikapnya yang merangkul 

semua kalangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Gerindo menjadi partai yang lebih 

besar berkat Amir Syarifudin yang menjadi ketua Gerindo. 

Menjadi pucuk pimpinan partai Gerindo, tidak membuat Amir hanya berdiam 

diri saja. Rasa nasionalisme yang tinggi, membuat Ia semakin melebarkan sayapnya 

untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui politik. Maka Amir 

Syarifudin ikut dalam pembentukan Gabungan Politik Indonesia (Gapi). Seperti yang 

telah dijelaskan George McTurnan Kahin (2013:134) bahwa : 

“Pada Mei 1939, terutama berkat usaha-usaha Mohammad Hoesni Tamrin 
dari Parindra, berbagai organisasi nasionalis penting bergabung ke dalam 
satu federasi besar bernama Gabungan Politik Indonesia (Gapi). Federasi 
yang merupakan gabungan delapan organisasi nasionalis terpenting di 
Indonesia diketuai oleh tiga serangkai, yaitu Amir Syarifudin mewakili 
Gerindo, Abikusno mewakili Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Thamrin 
mewakili Parindra”. 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Amir Sayrifudin tidak hanya 

berkecimpung dalam partai yang ia pimpin, namun juga ikut bersatu 

menggabungkan diri bersama partai-partai lain ke dalam Gapi. Gapi dibentuk 

sebagai wadah konsentrasi nasional, tujuannya adalah untuk membentuk kekuatan 

politik yang lebih besar untuk melawan penjajahan. Menjadi salah satu pemimpin 

partai membuat nama Amir Syarifudin sangat terkenal di seluruh Indonesia. 

Frederiek Djara Wellem (2013)Dalam wadah persatuan ini Amir Syarifudin 

menduduki jabatan yang penting yaitu pembantu sekretaris. Sekretarisnya adalah 

Abikusno Cokrosujoso. Amir sangat giat di dalam menjalankan program Gapi.  Amir 

mengadakan pidato-pidato yang menarih perhatian massa rakyat. T.B. Simatupang 

pernah mendengar pidato Amir pada kongres Gapi, Desember 1939. Pada 
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kesempatan itu Amir berpidato berapi-api, dengan gaya seorang orator ulung 

membakar semangat patriotisme rakyat Indonesia untuk mengusir kekuasaan 

penjajah. 

Amir syarifudin merupakan seorang yang populer dan giat dalam berpolitik. 

Melalui pidato-pidatonya Ia mengajak masyarakat bersatu untuk melawan penjajah 

demi kemerdekaan Indonesia. Hingga Amir dianggap sebagai ancaman bagi 

pemerintah Hindia Belanda dan di tangkap. Menurut Frederiek Djara Wellem 

(2013:77) bahwa pada medio 1940 Amir Syarifudin ditangkap oleh belanda dan 

dipenjarakan di sukamiskin, Bandung. Ia dituduh sebagai seorang komunis.namun 

Amir dibebaskan kembali karena tidakadanya bukti-bukti yang kuat bahwa Amir 

adalah seorng komunis. Prof. Schepper sering mengunjungi Amir di penjara. 

Schepper mencoba meyakinkan pemerintah bahwa Amir bukanlah seorang komunis 

dan sebaiknya Amir dipakai dalam pemerintahan. Amir diberikan kebasan untuk 

memilih, apakah ia mau dibuang ke Digul atau bekerja sama dengan Belanda. Amir 

memilih untuk bekerja sama dengan Pemerintah Belanda. Ia bekerja pada 

Departemen Ekonomi, di bawah pimpinan H.J. van Mook. Dengan demikian 

Pemerintah Belanda dapat mengawasi terus menerus sehingga kegiatan politiknya 

sekurang-kurangnya dibatasi. 

 Amir memilih bekerja sama dengan Pemerintah Belanda karena ia 

menganggap itu jalan terbaik. Walaupun semua tahu bahwa Amir adalah seorang 

yang antifasis. Namun Amir tentu paham dengan situasi politik dunia karena Amir 

sangat giat dalam mendiskusikan politik yang ada di Indonesia maupun dunia 

bersama kaum nasionalis lainnya. Pada tahun-tahun ini Perang Dunia II telah 

meletus, dimana kesadaran akan adanya bahaya fasisme pasti membuat Amir 
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semakin gelisah. Keadaan ini yang membuat Amir meilih bekerja dengan 

Pemerintah Belanda. Frederiek Djara Wellem (2013:78) ia sadar bahwa pemimpin-

pemimpin besar seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir telah tersing dari perjuangan 

bangsanya sehingga ia sekarang harus tetap berada di tengah-tengah perjuangan 

bangsanya meskipun ia harus bekerja sama dengan kolonialis. Barangkli inilah jalan 

pemikiran Amir padawaktu itu. 

Menjelang pendaratan tentara Jepang ke Indonesia, pemerintah Belanda 

meminta Amir Syarifudin membentuk gerakan bawah tanah untuk melawan 

kekuasaan Jepang. Permintaan tersebut diterima oleh Amir karena memang Amir 

merupakan seorang yang anti fasis. Seperti yang telah dijelaskan Frderiek Djara 

Wellem (20013:78) bahwa : 

“Menjelang tentara Jepang mendarat di Indonesia Amir Syarifudin didekati 
oleh van der Plass untuk meminta mengorganisasi suatu gerakan bawah 
tanah melawan kekuasaan Jepang, permintaan tersebut diterima oleh Amir 
karena ia memang seorang anti fasis. Belanda memberikan dana seberar 
25.00 gulden untuk membiayai kegiatan kegiatan bawah tanah tersebut. 
Dalam mata Amir, Jepang bukanlah sebagai pembebas bangsa Indonesia 
tetapi sebagai penjajah baru di Indonesia”. 

Dari kutipan di atas dapat kita pahami bahwa kedatangan Jepang di 

Indonesia sebelumnya telah disadari oleh Pemerintah Belanda. Dipilihnya Amir oleh 

Pemerintah Belanda untuk menyusun gerakan bawah tanah karena Amir merupakan 

seorang anti fasis. Belanda gerakan bawah tanah ini di bentuk juga untuk 

mengantisipasi Jepang. Amir Syarifudin yang sejak awal adalah anti fasis tentu 

setuju dengan gerakan bawah tanah. Disisi lain, Amir yang merupakan seorang 

nasionalis memanfaatkan gerakan bawah tanah tidak hanya untuk kepentingan 

Pemerintah Belanda tetapi lebih kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia.  



73 
 

 
 

Kedatangan Jepang di Indonesia membawa dampak kepada pemerintah 

Hindia-Belanda. Serangan demi serangan dilancarkan oleh tentara Jepang ke 

berbagai wilayah di Indonesia secara berturut-turut. Serangan bertubi-tubi yang 

dilancarkan Jepang membuat Pemerintah Belanda mengalami kekalahan di 

berbagai wilayah Indonesia. Hingga akhirnya Jepang masuk ke pulau jawa. Seperti 

yang telah dijelaskan oleh George McTurnan Kahin (2013:145) bahwa : 

“Pada 1 Maret 1942 dini hari, Jepang mendarat di Jawa dan dalam waktu 
delapan hari, Letnan Jendral Hein Ter Poorten, Komandan Tentara Kerajaan 
Hindia Belandamenyerah atas nama seluruh angkatan perang Sekutu di 
Jawa”. 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa dengan waktu yang cukup singkat 

Jepang berhasil merebut wilayah Indonesia dari kekuasaan Belanda. Kekuatan 

tempur tentara yang sangat baiklah yang menyebabkan Belanda mampu dikalahkan 

oleh Jepang. Penyerahan kekuasaan Belanda di Indonesia kepada Jepang 

menandakan Indonesia memasuki babak baru yaitu masa penjajahan Jepang. 

Masa pendudukan Jepang di Indonesia tidak banyak mengubah situasi politik 

dan perjuangan bangsa Indonesia khususnya gerakan bawah tanah. Amir Syarifudin 

yang berprinsip anti fasis, tetap mengkordinir gerakan bawah tanah yang di beri 

nama Liga Anti Fasis. Sebagai pemimpin dan orang yang popular pada saat itu Amir 

selalu di curigai dan di anggap berbahaya bagi Jepang karena Jepang telah 

mempunyai gambaran tentang keadaan politik yang ada di Indonesia. Seperti yang 

dijelaskan Soe hok Gie (2017:50) bahwa : 

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Jepang telah mempunyai gambaran 
yang jelas dari aliran-aliran yang ada di indonesia dan bagaimana sikapnya 
terhadap Pemerintah Jepang. Juga gerakan-gerakan komunis ilegal dan 
sikap Gerindo telah diketahui Jepang. Hal inilah yang membuat gerakan 
bawah tanah yang mengadakan kontak dengan Pemerintah Hindia Belanda 
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mudah sekali terbongkar. Sejak bualan September 1942 penangkapan 
dimulai”. 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Jepang benar-benar mempelajari 

keadaan Indonesia. Organisasi-oraganisasi yang dianggap berbahaya oleh 

Pemerintah Jepang segera terbongkar. Gerindo yang merupakan partai anti fasis 

yang dipimpin Amir Syarifudin juga menjadi sasaran penangkapan. Maka dari itu 

Amir Syarifudin yang merupakan pemimpin Gerindo dan gerakan bawah tanah 

selalu dicurigai. 

Wellem (2013:105) Amir berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat 

lainnya di Jawa Timur dan akhirnya ia bersembunyai di Semarang. Dari Semarang 

Amir mengirim seorang kurir ke Jakarta untuk meminta perlindungan kepada Drs. 

Moh. Hatta. Hatta berusaha melindungi sahabatnya itu. Perihal Amir dibicarakan 

dengan Miyoshi. Hatta menasihati Miyoshi agar sebaiknya Amir dipakai saja oleh 

Jepang. Amir dapat dipekerjakan pada kantor Hatta. Hatta sendiri memberikan 

jaminan bahwa tidak akan terjadi apa-apa jikalau Amir bekerja dengannya. Miyoshi 

menyetujuinya dan Amir segera dipanggil oleh Hatta ke Jakartadengan demikian kita 

menemui Amir bekerja pada Hatta tanpa rasa takut diganggu oleh Kenpeitai yang 

terkenal kejam itu. Pemerintah militer jepang telah memberikan instruksi kepada 

Kenpeitai agar Amir Syarifudin jangan diapa-apakan lagi. 

Bekerja untuk Jepang tentu sangat berlawanan dengan prinsip Amir yang 

anti fasis. Rasannasionalisme yang tinggi mendorong Amir untuk tetap melakukan 

aksi gerakan bawah tanahnya. Tidak lama kemudian Amir di tangkap oleh 

Pemerintah Jepang. Menurut Soe Hok Gie (2017:51) bahwa pada Februari 1943 ia 
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bersama dengan 300 orang-orangnya ditangkap. Amir Syarifudin, Pamudji, Sukajat, 

Abdulrachim, dan Abdulasis dihukum mati. 

Melihat Amir yang tertangkap dan dijatuhi hukuman mati, membua Ir. 

Soekarno dan Drs. Moh. Hatta berusaha menyelamatkan Amir. Seperti yang telah 

dijelaskan Soe Hok Gie (2017:51) bahwa : 

“Hatta menemui Soekarno dan bersama-sama pergi ke Letnan Jenderal 
Nagano panglima tertinggi Jepang di Jawa mereka katakan bahwa Amir 
adalah seorang tokoh yang populer.Jika ia sampai dibunuh maka akan timbul 
suasana yang kurang baik di kalangan rakyat Indonesia. Akhirnya ia hanya 
dijatuhi hukuman seumur hidup. Hatta sendiri tahu bahwa Amir pada waktu 
itu memimpin gerakan bawah tanah”. 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa seorang Ir. Soekarno dan Drs. 

Moh. Hatta paham betul siapa Amir syarifudin. Sosok yang gemilang di masyarakan 

dirasa sangat penting bagi gerakan perjuangan bangsa Indonesia. Bisa jadi jikalau 

Amir terbunuh maka situasi Indonesia akan memanas dan mungkin tidak kondusif. 

Karena masyarakat mengenal sosok Amir Syarifudin sebagai seorang yang 

memotifasi akan tumbuhnya nasionalisme di kalangan masyarakat melalui pidato-

pidatonya. Drs. Moh. Hatta yang mengetahui kegiatan amir bersama gerakan bawah 

tanah yang dipimpin Amir, membuat Hatta benar benar berusaha menyelamatkan 

Amir dari hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa semua tokoh nasionalis 

memang berkordinasi, menjalin hubungan baik. 

Ditangkapnya Amir Syarifudin tentu membuat situasi politik Indonesia 

menjadi menurun. Tertangkapnya Amir berarti berhenti pula kegiatan Amir 

Syarifudin dalam politik. Dari sinilah kita tahu bahwa sejak Amir di tangkap maka 

berhentilah sejenak Amir dalam perjuangan kemerdekaan melalui gerakan-gerakan 
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yang dipimpinnya. Hingga dia dibebaskan setelah Indonesia merdeka pada tahun 

1945. 

Amir selalu berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah lainnya untuk 

melarikan diri dari tentara Jepang, sembari mengkordinir Liga Anti Fasis. Hingga 

pada Februari 1943, Amir beserta 53 temannya di tangkap oleh tentara Jepang di 

Surabaya. Semula Amir di jatuhi hukuman mati, namun berkat bantuan Bung Hatta 

dan Ir. Soekarno, Amir berhasil lolos dari hukuman mati da di ganti dengan hukuman 

seumur hidup. 

B. Perjalanan Karir Amir Syarifudin di Pemerintahan 

1. Menteri Penerangan dan Menteri Pertahanan 

Pada tahun 1943 Amir Syarifudin ditahan oleh Pemerintah Jepang karena 

kegiatan-kegiatan propaganda melalui gerakan bawah tanah yang dilakukan 

dianggap sebagai ancaman bagi Pemerintahan Jepang di Indonesia. Karir Amir 

Syarifudin seakan berhenti. Namun ketika Jepang mengalami kekalahan perang di 

Pasifik dan ditambah lagi dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika 

maka Jepang menyerah. Kekalahan Jepang ini berimbas pada pemerintahan yang 

ada di Indonesia. Pada akhirnya Jepang menyerah kepada Sektu. Berita kekalahan 

Jepang ini segera diketahui oleh kaum nasionalis Indonesia. Seperti yang telah 

dijelaskan George McTurnan Kahin (2013:195) bahwa : 

“Pada 10 Agustus 1945, setelah mendengar siaran radio bahwa Jepang 
menyerah terhadap Sekutu,Soetan Sjahrir mendesak agar Mohammad Hatta 
bersama Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 
Sjahrir juga meyakinkan Hatta bahwa ia akan didukung para pejuang bawah 
tanah serta banyak unit Peta”. 
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Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa kekalahan Jepang telah diketahui 

Soetan Sjahrir yang mendengarkannya dari siaran radio. Berita ini segera 

disampaikan kepada Drs. Moh. Hatta dan Ir. Soekarno. Dari sini terlihat bahwa 

Sjahrir memandang kedua tokoh tersebut pantas menjadi pemimpin bangsa yang 

membacakan Proklamasi Kemerdekaan. Sjahrir yang merupakan orang kiri juga 

meyakinkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta bahwa semua golongan akan 

mendukung disegerakannya pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan. 

Menanggapi hal itu Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta masih menyimpan 

keraguan akan kekalahan Jepang. Kedua tokoh itu tak mau terburu-buru dalam 

mengambil tindakan yang akan menjadi peristiwa penting bagi Bangsa Indonesia. 

Seperti yang telah dijelaskan George McTurnan Kahin (2013:195) bahwa : 

“Soekarno dan Hatta yang belum begitu yakin bahwa Jepang sudah 
menyerah merasa bahwa kelompok-kelompok bawah tanah belum mampu 
menghimpun kekuatan melawan Jepang. Mereka kawatir apabila hal itu 
justru mengakibatkan pertumpahan darah yang sia-sia”. 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta 

sebenarnya mengetahui situasi nya masih belum kondusif untuk memproklamasikan 

kemerdekaan. Kedua tokoh tersebut menginginkan pembacaan Proklamasi 

Kemerdekaan dengan damai dan aman tanpa pertumpahan darah. Karena kita 

ketahui bahwa Jepang terhadap sekutu namun tentara Jepang masih berada di 

Indonesia. 

Perselisihan terjadi dimana kaum nasionalis Indonesia terpecah menjadi dua 

yang biasa disebut Golongan Tua dan Golongan Muda. Dimana Golongan tua 

adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta beserta orang-orangnya dan Golongan Muda 

adalah Soetan Sjahrir beserta sebagian besar sayap kiri. Akibat perselisihan 
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tersebut maka terjadi peristiwa Rengasdengklok. Rengasdengklok merupakan 

peristiwa dimana Ir. Soekarno beserta Drs. Moh. Hatta diculik dan didesak oleh 

Golongan Muda yang sedang bergejolak karena menginginkan secepatnya 

memproklamasikan kemerdekaan. Namun Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta berhasil 

kembali ke Jakarta berkat Ahmad Soebarjo yang mendesak agar Golongan Muda 

yang dipimpin Sukarni untuk membawa Ir.Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Jakarta. 

Setelah melakuna serangkaian  diskusi, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta 

beserta dengan Ahmad Soebarjo, Wikana, dan Sukarni merumuskan teks 

proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Menurut Kahin (2013) bahwa 

Setelah berdebat panjang, teks proklamasi ditentukan, dan pada 17 Agustus 1945 

pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut di hadapan suatu kelompok 

kecil di depan rumah pribadinya. 

Demikian serangkaian peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Maka 

sejak saat tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia dinyatakan merdeka. Berita 

kemerdekaan ini segera disebarluaskan oleh semua orang yang hadir dalam proses 

pembacaan teks proklamasi. Seperti yang telah dijelaskan George McTurnan Kahin 

(2013:198) bahwa : 

“Segera setelah itu, bersama denga pesan pribadi Hatta kepada sahabat-
sahabatnya dari kelompok nasionalis, proklamasi kemerdekaan disiarkan di 
seluruh radio Domei Indonesia dan jaringan telegraf oleh para pegawai 
Indonesia dibalik pintu terkunci kantor mereka di Jakarta (Batavia)”. 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa pembacaan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia hanya diketahui oleh sejumlah orang yang hadir. Namun 

untuk mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia, kabar kemerdekaan itu 

segera disebarluaskan melalui radio dan media pers lainnya. Hal ini dikarenakan 
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Indonesia yang merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau yang sangat luas 

tentu masyarakanya tidak langsung tahu bahwa Indonesia telah merdeka. 

Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka dibentuklah  

suatu susunan pemerintahan Republik. Pembentukan susunan pemerintahan ini 

dirapatkan melalui PPKI yang diketuai Ir.Soekarno. Menurut Frederiek Djara Wellem 

(2009) bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 diadakan sidang Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mengambil tiga keputusan, yaitu : 

a. Mengesahkan Undang-undang Dasar Negara. 

b. Memilih Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil 

presiden. 

c. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang merupakan pembantu 

presiden. 

Hasil sidang PPKI tersebut menjadi awal pemerintahan Indonesia dimana 

Indonesia telah memiliki kepala negara (Presiden). Indonesia menjadi suatu negara 

yang menganut sistem presidensial. Kekuasaan dipegang oleh presiden dan dibantu 

oleh KNIP. Ir. Soekarno yang yang menjabat sebagai presiden, juga sekaligus 

perdana menteri menunjuk Amir Syarifudin sebagai Menteri Penerangan. Menurut 

Frederiek Djara Wellem (2009) bahwa sesudah Amir menerima pengangkatannya 

sebagai menteri maka mulailah ia mengatur kementerian ini supaya dapat berjalan 

sebagaimana mestinya yaitu sebagai suatu pusat penerangan Republik Indonesia 

baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

Dari sini nampaklah setelah proklamasi kemerdekaan Amir Syarifudin adalah 

seorang yang penting bagi perjuangan bangsa Indonesia. Menjadi seorang yang 
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menonjol dalam berbagai organisasi dan partai pada masa penjajahan membuat 

Amir tersohor hingga presiden Soekarno menunjuk ia menjadi Menteri Penerangan. 

Padahal kala itu Amir masih berada dalam tahanan Jepang. Menurut Yema Siska 

Purba (2013) hukuman penjara bagi Amir belum berakhir hingga kemerdekaan 

Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia dibebaskan pada 1 

Oktober 1945. 

Kementerian Penerangan memiliki tugas yang cakupannya sangat luas, 

bebagai bidang pekerjaan diserahkan kepada Kementerian Penerangan. Hal ini 

dikarenakan pada awal kemerdekaan banyak Kementerian belum terorganisasi 

dengan baik. Menurut Frederiek Djara Wellem (2009) bahwa apabila anggota 

tentara hendak masuk ke daerah yang diduduki Belanda maka Surat Keterangan 

Jalan harus dikeluarkan oleh Kementerian Penerangan. Demikianlah juga 

perjalanan presiden dan wakil presiden dengan Kereta Api Luar Biasa (KLB). Semua 

alat-alat penerangan, termasuk radio berada dalam penguasaan kementerian ini. 

Dari banyaknya bidang yang dikerjakan oleh Kementerian ini, dan Amir 

Syarifudin yang ditunjuk sebagai Menteri Penerangan, maka dari situ pula nampak 

bahwa Amir Syarifudin merupakan sosok yang dipercaya oleh pemerintah. 

Kepercayaan itu Amir dapat berkat sepak terjangnya yang menunjukkan ia adalah 

seorang nasionalis sejati, dan merupakan tokoh terkemuka. 

Menjabat sebagai Menteri Penerangan membuat Amir Syarifudin 

mendapatkan banyak ancaman bahkan upaya pembunuhan. Hal ini dikarenakan 

Amir merupakan sosok yang berbahaya bagi lawan-lawannya karena Amir 

merupakan seorang nasionalis dan tokoh militan yang gigih dalam mempertahankan 
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kemerdekaan Indonesia. Hingga Belanda yang berupaya mengambil kembali 

kekuasaannya atas Indonesia seperti masa dulu mencoba membunuh Amir 

Syarifudin. Seperti yang telah dijelaskan Frederiek Djara Wellem (2009:144) bahwa : 

“Kementerian Penerangan sangat berhasil dalam pekerjaannya untuk 
membangkitkan semangat perlawanan rakyat terhadap Belanda. Oleh 
karena tu, dimata Belanda, Amir merupakan tokoh yang sangat berbahaya. 
Belanda mencoba membunuh Amir pada tanggal 28 Desember 1945 tetapi 
usaha itu gagal”. 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Amir Syarifudin berhasil dalam 

mengemban tugas sebagai Menteri Penerangan. Keberhasilan ini di rasakan 

sebagai ancaman besar bagi Belanda. Sebagaimana diketahui bahwa Belanda 

kembali ke Indonesia pasca kemerdekaan, dengan tujuan untuk membangun 

kembali  kejayaan atas Indonesia yang sempat direbut oleh Jepang. Keberhasilan 

yang dicapai Amir Sebagai Menteri Penerangan dalam membangkitkan semangat 

perlawanan rakyat terhadap Belanda, tentu dianggap sebagai ancaman besar dan 

mengganggu rencana Belanda. 

Menjadi Menteri Penerangan membuat nama Amir Syarifudin semakin 

melambung di pemerintahan hingga masyarakat luas. Kepercayaan demi 

kepercayaan datang dari berbagai kalangan. Keadaan inipun membuat Amir 

Syarifudin semakin dekat dengan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta yang merupakan 

persiden dan wakil presiden Indonesia. Jabatan sebagai Menteri Penerangan ia 

jalankan sebagaimana mestinya dan terhitung sangat baik. Amir telah banyak 

berbuat dalam pertumbuhan dan perkembangan Kementerian ini selama ia 

menjabat. 
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 Setelah menjadi Menteri Pertahan, perjalanan Amir Syarifudin berlanjut pada 

pemerintahan Indonesia. Diawali dengan dibentuknya kabinet baru yaitu kabinet 

yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri, Amir Syarifudin diberi 

mandat untuk memegang jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Seperti yang telah 

dijelaskan George McTurnan Kahin (2013:242) bahwa : 

“Sebagai Perdana Menteri, pada 14 November 1945, Sjahrir mengumumkan 
keanggotaan kabinetnya yang pertama, terdiri atas pengikutnya maupun 
para pejabat non-politikus yang kompeten. Menurut catatan, mereka semua 
tidak pernah bekerjasama dengan Jepang. Hanya dua anggota kabinet 
Soekarno yang tetap duduk dalam Kabinet Sjahrir I itu, yakni Amir Syarifudin 
yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan, serta 
Ir. R.P. Surachman yang memperoleh tugas sebagai Menteri Keuangan. 
Sjahrir sendiri memegang tanggung jawab sebagai Menteri Luar negeri dan 
Menteri Dalam Negeri”. 

 Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Amir Syarifudin di angkat menjadi 

Menteri Pertahanan sejak dikeluarkannya pengumuman dari Kabinet Sjahrir I. 

Ditunjukknya Amir Syarifudin sebagai menteri pertahanan bisa jadi karena Amir dan 

Sjahrir adalah dua tokoh sosialis dan seorang yang terkemuka pada gerakan bawah 

tanah pada masa penjajahan. Amir terkenal dengan sikapnya yang anti penjajah. 

Selain itu, Amir yang memiliki kecakapan dalam berpidato sekaligus berpropaganda 

dan merupakan seorang nasionalis yang militan membuat Amir terpilih untuk 

menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam Kabinet Sjahrir I, Amir memegang 

dua jabatan penting yaitu Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan. Hal tersebut 

menunjukan bagwa Amir Syarifudin mendapatkan kepercayaan penuh dari 

pemerintahan. Sekali lagi Amir Syarifudin menjadi seorang yang penting dalam kursi 

pemerintahan RI. 

 Jabatan sebagai Menteri Pertahanan (Menteri Keamanan Rakyat). Menjadi 

seorang yang Selanjutnya pada Kabinet Sjahrir II, Amir Syarifudin mendapatkan 
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mandat untuk memegang dianggap penting dalam pemerintahan, membuat Amir 

Syarifudin tetap dipercaya sebagai Menteri Pertahanan hingga Kabinet Sjahrir III. 

Saat pengangkatan Amir Syarifudin sebagai Menteri Pertahanan, Sutan Sjahrir 

selaku Perdana Menteri mendapatkan banyak protes dari berbagai kalangan 

terutama kalangan tentara. Namun Sjahrir tetap percaya dengan pilihannya yaitu 

memilih Amir Syarifudin sebagai Menteri Pertahanan dengan alasan yang menurut 

Sjahrir benar. Seperti yang telah dijelaskan Frederiek Djara Wellem (2009:150) 

bahwa : 

“Agaknya Sutan Sjahrir tetap pada pendiriannya untuk menunjuk Amir 
sebagai Menteri Keamanan Rakyat karena Sjahrir tidak menyukai seorang 
militer menjadi menteri seperti di Jepang. Kementerian ini adalah 
kementerian yang penting sehingga ia harus dipegang oleh seorang sosialis. 
Sjahrir percaya kepada kemmpuan Amir untuk menangani kementerian yang 
penting ini”. 

 Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa pada kabinet Sjahrir I, II, dan III 

Amir Syarifudin masih diberi kepercayaan penuh dalam mengamban tugasnya. 

Seorang sosialis dan anti fasis yang tertanam dalam diri Amir Syarifudin dipandang 

dapat membuat pertahanan Indonesia menjadi pertahanan yang baik dengan 

didasari nasionalisme yang tinggi. Sikap Amir yang menentang keras akan 

penjajahan, membuat Amir seperti seorang prajurit militan yang benar-benar 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka dari situlah Amir mendapat 

kepercayaan penuh dari Sutan Sjahrir. 

 Karir Amir Syarifudin semakin menanjak dalam pemerintahan. Hal ini 

dibuktikan dengan beberapa jabatan penting dalam kementerian. Hingga pada 

kegagalan Kabinet Sjahrir selanjutnya Amir Syarifudin diberikan mandat oleh 

Presiden Soekarno untuk menjadi Perdanan Menteri. 
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2. Menjadi Perdanan Menteri Indonesia 

Menjadi seorang perdanan Menteri adalah puncak karir Amir Syarifudin. 

Berawal dari jatuhnya Kabinet Sjahrir yang diangap gagal dalam Perjanjian 

Linggarjati maka Sjahrir mengembalikan mandat sebagai Perdanan Menteri kepada 

Ir. Soekarno selaku Presiden Indonesia. Mengingat adanya gejolak politik dalam 

negeri, maka Presiden Soekarno menyerukan kepada petinggi negara untuk 

membentuk suatu kabinet baru untuk menyetabilkan politik dalam negeri. 

George McTurnan Kahin (2013:293) menyatakan Pada 30 Juni 1945, 

Soekarno menyerukan kepada pemimpin dari keempat partai terbesar, Masjumi, 

PNI, PSI, dan Partai Buruh untuk membentuk kabinet koalisi. Masjumi menuntut 

jabatan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan 

Menteri Dalam Negeri. Partai-partai lain menolak untuk ikut dalam kabinet koalisi 

yang sangat didominasi oleh Masjumi. Akhirnya, pada 3 Juli 1947, Syarifudin 

berhasil membentuk kabinet yang didasarkan pada dukungan tiga partai besar 

lainnya serta satu partai kecil yang baru muncul yang merupakan pecahan dari 

Masjumi, yaitu Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). 

Melihat dari situasi yang ada saat perintah Presiden Soekarno mengeluarkan 

perintah untuk membentuk kabinet koalisi, nampak bahwa Masjumi menginginkan 

dominasi besar dalam kabinet tersebut. Karena tidak disetujui banyak pihak yang 

bersangkutan, maka Masjumi tidak ikut dalam penyusunan kabinet koalisi. Melalui 

dukungan dari banyak partai ang ikut serta dalam pembentukan kabinet, Amir 

Syarifudi berhasil membentuk kabinet baru. Keberhasilan Amir Syarifudin ini 

sebenarnya adalah berkat Presiden Soekarno yang menunjuk Amir untuk 
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membenuk kbinet. Seperti yang telah dijelaskan Frederiek Djara Wellem (2009:158) 

bahwa : 

“Kemudian Soekarno menunjuk kembali Amir Syarifudin, A.K. Gani, Setiadjit 
untuk membentuk kabinet yang baru tanpa mengikutsertakan Masjumi. Pada 
tanggal 3 Juli 1947 dilantiklah kabinet baru. Amir Syarifudin bertindak 
sebagai Perdana Menteri dengan merangkap sebagai Menteri Pertahanan”. 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Amir Syarifudin adalah orang 

yang dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk membentuk kabinet. Amir yang sejak 

awal menjadi tokoh pemimpin dalam partai-parta yang ia bentuk tentu membuat 

Presiden percaya akan kemampuan yang dimiliki Amir. Kabinet Amir dapat 

dikatakan sebagai kabinet yang kuat karena kursi kabinet di isi oleh tokoh-tokoh 

terkemuka dan didukung oleh partai-partai yang besar. Sejak dilantik menjadi 

Perdana Menteri, maka Amir menjadi orang yang sangat penting dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menenjadi tokoh utama dalam 

pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno membuat ia semakin 

terkemuka. 

Kabinet Amir membawa harapan besar bagi bangsa Indonesia. Maslah 

dengan Belanda yang belum juga menemui titi terang membuat Kabinet Amir harus 

bekerja ekstra demi menyelesaikan maslah denga Belanda yang ingin merebut 

kembali kekuasaan atas Indonesia. Tuntutan dan ancaman Belanda atas wilayah 

Indonesia yang begitu besar membuat pemerintah mengambil jalan diplomasi. 

Seperti yang telah dijelaskan Soe Hok Gie (2017:140) bahwa : 

“Dan pimpinan Sayap Kiri sesuai dengan evaluasinya tetap berpendapat 
bahwa jalan perundingan adalah yang terbaik. Tanggal 7 November 
1947perundingan resmi dibuka di atas kapal angkut pasukan Renville. 
Belanda berusaha agar garis “van Mook” diakui oleh RI sedangkan pihak 



86 
 

 
 

Indonesia meminta agar tentara Belanda ditarik ke kedudukan semula 
sebelum Belanda menyerbu”. 

 Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa jalan perundingan adalah jalan 

terbaik untuk menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda. Mengingat 

bahwa Belanda telah menduduki beberapa wilayah di Indonesia dengan kekuatan 

dan segala ancamannya, maka pemerintah dibawah komando Perdana Menteri 

Amir tidak menginginkan adanya gencatan senjata. perundingan akhirnya 

dilaksanakan di atas kapal milik Belanda yaitu kapal Renville. Maka perundingan itu 

di kenal dengan Perjanjian Renville. 

Pada tanggal 17 Januari 1948, Peranjian Renvile di tandatangani. Namun 

Perjanjian Renville tersebut dianggap merugikan Indonesia. Anggapan ini 

dilontarkan oleh banyak pihak baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintahan 

kepada Perdana Menteri Amir. Amir dianggap gagal dalam menjalankan tugas 

perundingan hingga Ia mendapat kecaman dari banyak kalangan masyarakat 

Indonesia. Keadaan ini membuat Amir terpojok hingga Amir mengundurkan diri dari 

kursi pemerintahan dan mengembalikan mandat sebagai Perdana Menteri kepada 

Presiden Soekarno. Menurut Yema Siska Purba (2013) bahwa Amir akhirnya 

mengundurkan diri dari posisi perdana menteri digantikan Hatta denag menyerahkan 

mandat kepada Presiden Soekarno pada 23 Januari 1948. 

Amir Syarifudin yang sejak awal adalah seorang nasionalis yang militan 

dalam masa perjuangan kemerdekaan dan kiprahnya dalam dunia politik yang 

cemerlang akhirnya harus berhenti setelah mencapai puncak karir dalam 

pemerintahan. Menjadi Perdana Menteri yang dianggap gagal oleh banyak pihak, 

dan mendapat banyak kecaman dari berbagai kalangan, membuat Amir merasa 
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terasingkan dan terbuang hingga memutuskan untuk keluar dari pemeritahan.  

Pengembalian mandat sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno, 

menandakan berkahirnya kiprah Amir Syarifudin dalam pemerintahan. 

C. Segi Pedagogis 

Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan banyak melahirkan kaum-kaum 

intelektual yang disebut juga sebagai tokoh-tokoh penggerak bangsa dan memiliki 

jiwa nasionalisme tinggi. Hal ini didorong dari keadaan Indonesia yang menjadi 

korban dari penjajahan bangsa-bangsa besar. Salah satu dari sekian banyak para 

tokoh-tokoh penggerak bangsa yaitu Amir Syarifudin. Amir Syarifudin dikenal 

sebagai orator ulung dan dapet disejajarkan dengan Ir. Soekarno. kepiawaiannya 

dalam berpidato, mengobarkan semangat kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia 

untuk melawan penjajah. 

Amir Syarifudin juga terkenal sebagai pemimpin sayap kiri melalui gerakan 

bawah tanah terbesar pada masa sebelum kemerdekaan. Sewaktu masih menjadi 

pelajar pun Amir sudah sering mendiskusikan tentang permasalahan-permasalah 

yang ada di Indonesia. Dari organisasi kedaerahan hingga panggung politik 

nasional, Amir beserta tokoh-tokoh lain terus berupaya untuk melawan penjajah 

demi kemerdekaan Indonesia. Kepopuleran Amir pada masa sebelum 

kemerdekaan, membuat dirinya diberi mandat oleh Ir. Soekarno yang merupakan 

presiden untuk menjabat sebagai menteri hingga perdana menteri pasca 

kemerdekaan Indonesia. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam pokok bahasan ini adalah: 
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a. Nilai semangat kebangsaan, diketahui bahwa dalam masa 

perjuangan, para tokoh penggerak bangsa melakukan perlawanan 

dengan berbagai cara seperti orasi-orasi perjuangan untuk 

kemerdekaann Indonesia. Seperti yang dilakukan Amir Syarifudin. 

Melalui pidato-pidatonya di berbagai daerah, Amir terus melakukan 

propaganda untuk membakar semangat masyarakat Indonesia 

dengan tujuan mendapat dukungan untuk melawan penjajah.  

b. Nilai cinta tanah air, perjuangan-perjuangan yang dilakukan untuk 

menuju kemerdekaan Indonesia tentulah didasari dengan rasa cinta 

tanah air. Hal ini terbukti dari segala upaya perlawanan yang di 

lakukan para tokoh-tokoh penggerak bangsa yaitu untuk merebut dan 

melindungi tanah air Indonesia dari pihak asing yang menjajah dan 

mengeksploitasi kekayaan Indonesia. 

c. Nilai cinta damai, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia 

dinyatakan merdeka. Namun keadaan yang ada di Indonesia masih 

belum sepenuhnya bebas dari ancaman pihak asing. Belanda yang 

kembali mengancam dengan tujuan membangun lagi kekuasaan di 

Indonesia melakukan serangkaian ultimatum kepada pemerintah 

Indonesia. Demi mempertahankan Indonesia dari ancaman pihak 

asing, dan meredam terjadinya pertumpahan darah, pemerintah 

Indonesia melakukan diplomasi dengan pihak asing yaitu pihak 

Belanda. Ada beberapa usaha diplomasi yang dikenal dengan 

Perjanjian Linggajati pada masa kabinet Sutan Sjahrir, hingga 

Perjanjian Renville pada masa kabinet Amir. Diplomasi ini dilakukan 

dengan harapan perdamaian dan tanpa pertumpahan darah. 
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d. Nilai tanggung jawab, ditunjuknya Amir Syarifudin sebagai Perdana 

Menteri oleh Presiden Soekarno adalah dengan harapan agar 

Kabinet Amir dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pasca 

kemerdekaan yaitu adanya ultimatum yang dilakukan oleh pihak 

asing. Merasa diberi mandat, Amir lekas mencoba melakukan 

diplomasi kembali dengan pihak Belanda yang terus mengancam 

Indonesia. Amir bertanggung jawab atas diplomasi yang dilakukannya 

yaitu Perjanjian Renville. Melakukan perundingan dengan sebaik-

baiknya demi kedaulatan bangsa Indonesia. 


