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ABSRACT 

Governmental Power of Dutch Indies in South Sulawesi, have never got out of the 
turbulence distortion of various society circle. This matter can be evaluated from two 
importance aspect that is local aspect and national aspect. Considered to be by Local 
aspect of reaction for political policy of Pax Nerlandica which aim to place all region of 
below Dutch domination. While from aspect of national importance that since a period 
of which ago, people of South Sulawesi have braided the relation " brotherhood" by 
various ethnical in Nusantara of the core important in the case of commerce. Pattern of 
people Movement in South Sulawesi at a period of Governmental occupying of 
divisible Dutch Indies for three phase, that is: first, year 1906-1915 in the form of 
movement of foray and vengeance. Second, year 1917-1930 in the form of expectancy 
movement. Third, year 1930-1942 in the form of social movement and politics. This 
movement is marked by delivering birth organization  movement of have scale of 
national in Java, then its influence is felt also till other area in Nusantara is inclusive of 
South Sulawesi. Finally the effort national movement in South Sulawesi succeed to 
form the society view about nationalism with all its idealism  
 
Keywords: turbulence, national movement, and independence 

 

INTISARI 

Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan, tidak pernah lepas dari 
gejolak pergolakan berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat ditinjau dari dua aspek 
kepentingan yaitu aspek lokal dan aspek nasional. Aspek lokal dianggap sebagai reaksi 
atas kebijakan politik Pax Nerlandica yang bertujuan menempatkan semua wilayah di 
bawah dominasi Belanda. Sedangkan dari aspek kepentingan nasional bahwa sejak 
masa yang silam, orang Sulawesi Selatan telah menjalin hubungan “persaudaraan” 
dengan berbagai etnis di Nusantara utamanya dalam hal perdagangan. Pergerakan 
Nasional di Sulawesi Selatan dapat dibagi atas dua fase, yaitu: pertama, Munculnya 
Akar Nasionalisme. Kedua, Lahirnya organisasi-organisasi pergerakan baik yang 
bersifat sosial politik maupun keagamaan di Sulawesi Selatan. Akhirnya usaha 
pergerakan nasional di Sulawesi Selatan berhasil membentuk pandangan masyarakat 
tentang nasionalisme dengan segala idealismenya. 

 
Kata kunci: pergolakan, pergerakan nasional, dan kemerdekaan  
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PENDAHULUAN 

Nasionalisme Indonesia merupakan suatu gejala sejarah yang hanya bisa dipahami 

bila kita menempatkannya pada proses sejarah. Karena itu, pengaruh pengawasan 

politik Belanda di luar Jawa utamanya di Sulawesi Selatan permulaan abad ke-20 

tepatnya tahun 1905, serta muncul dan berkembangnya organisasi  sosial politik  dan 

keagamaan sebagai wadah untuk mematangkan nasionalisme sekitar tahun 1930, 

merupakan dua hal yang menjadi fokus perhatian.  

Gejolak perlawanan yang terjadi di Sulawesi Selatan menentang pendudukan 

Hindia Belanda dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek lokal dan aspek nasional. 

Aspek lokal dianggap sebagai reaksi atas kebijakan politik Pax Nerlandica yang 

bertujuan menempatkan semua wilayah di bawah dominasi Belanda. Melalui kebijakan 

politik itu Pemerintah Hindia Belanda bersikap kesewenang-wenangan dalam mengatur 

berbagai bidang kehidupan orang Sulawesi Selatan.  

Kebijakan politik Pax Nerlandica dan sikap kesewenang-wenangan bila 
ditinjau dari segi hukum, merupakan tindakan melanggar hukum oleh pihak 
Pemerintah Hindia Belanda terhadap daerah terutama Makassar, Bone, 
Turatea, Bulukumba, Soppeng, Wajo dan Luwu; yang dalam 
Regeeringsreglement tahun 1854, pasal 44, daerah-daerah tersebut 
dimasukkan sebagai wilayah yang merdeka dan berdaulat.( Risink,1987: 73).  

 

Ditinjau dari aspek kepentingan nasional dapat dijelaskan bahwa sejak jauh masa 

silam, orang Sulawesi Selatan telah menjalin hubungan “persaudaraan” dengan berbagai 

macam etnis yang ada di kepulauan Nusantara utamanya dalam kepentingan 

perdagangan. Dalam hubungan inilah maka gejolak perlawanan anti kolonialisme yang 

terjadi di Sulawesi Selatan dapat dianggap sebagai “Sinyal Nusantara”. Suatu ajakan 

untuk bangkit bersama-sama menentang penjajahan, terutama di tujukan kepada para 

pejuang di wilayah Jawa dan Madura yang ketika itu wilayahnya telah lama ditetapkan 

sebagai wilayah yang diperintah langsung dan bagian dari kekuasaan Hindia Belanda.  

Bagi orang Bugis Makassar yang tersebar di kepulauan Nusantara baik 
sebagai saudagar di lautan dan darat, tetap setia mengikuti tradisi 
perlawanan Karaeng Bonto Marannu dan Karaeng Galesong yang tidak puas 
atas isi Perjanjian Bungaya 1667, mereka menganggap orang Belanda 



3 
 

adalah “musuh jaman” dan dengan demikian maka di tempat manapun juga 
di Nusantara dan di waktu kapan saja bila berpapasan dengan orang atau 
pasukan Belanda, mereka harus diperangi, baik secara berkelompok atau 
ikut serta dengan pejuang setempat (Patunru, 1967: 68). 
 

Semangat kebersamaan dan ajakan untuk berjuang menentang kolonialisme seperti 

uraian di atas, merupakan salah satu ciri dari rasa kebangsaan dan ide nasionalisme 

(State Of Mind) yang lahir di tengah masyarakat Sulawesi Selatan sebelum abad ke-20. 

Penyebaran gagasan nasionalisme ke seluruh pelosok Nusantara sangat dimungkinkan 

oleh beberapa faktor sejarah seperti : (1) kesamaan pengalaman sejarah di bawah 

kolonialisme, (2) ingatan kolektif antar etnis, dan (3) tradisi maritim yang 

memungkinkan terjalinnya hubungan kultural secara lisan baik melalui agama, bahasa, 

maupun  perdagangan. Menurut J.R. Chaniago: 

Bahwa secara realitas, perkembangan semangat nasionalisme pada awal 
mulanya harus dilihat bergerak dari tingkat lokal dan regional ke tingkat 
nasional untuk kemudian pada abad ke-20 terjadi arus balik dari Jakarta ke 
wilayah-wilayah lain di Indonesia terutama setelah tahun 1930-an dalam 
bentuk ideologi politik yang lebih jelas. Demikianlah bahwa gerakan 
perlawanan sebagai bentuk anti kolonialisme yang terjadi di Sulawesi Selatan 
sangat terkait erat dengan semangat nasionalisme dan semangat kebangsaan 
(2002: 49-50). 
 

Pada sisi lain, di awal Abad ke-20 setelah belajar dari kenyataan sejarah di 

Sulawesi Selatan akan adanya  de anrust eiland, pihak Pemerintah Hindia Belanda 

mulai merencanakan secara matang penguasaan secara langsung atas sejumlah wilayah 

di Sulawesi Selatan, walaupun mereka sendiri mengakui bahwa sampai tahun 1910 

kedudukan kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut merupakan negara merdeka bertaraf 

internasional, sejajar dengan kedudukan Kerajaan Belanda di negerinya. Hanya dengan 

alasan menegakkan ketertiban dan keteraturan, Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 

1905 mulai merampas wilayah kekuasaan raja-raja di Sulawesi Selatan dengan kekuatan 

militer dan mengambil alih pemerintahannya. (Harun Kadir, 1984: 68). 

Mereka menurunkan kedudukan kerajaan pribumi dari status kerajaan merdeka 

menjadi kerajaan Sekutu, dan rajanya dipaksa menandatangani pernyataan pendek 

(korte verklaring) di bawah sumpah. (Ch. Jies, 1935: 827-830; J.M. Somer, 1934; 
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Poelinggomang, 2004: 228-230).  Adapun isi dari pernyataan pendek itu berupa ikrar 

yang pada intinya berbunyi bahwa: (1) wilayah raja yang dikalahkan dengan senang hati 

dimaksudkan dalam bagian dari wilayah Hindia Belanda, (2) Tidak akan membicarakan 

dalam perundingan “sikap terjang” Pemerintah Hindia Belanda kepada pihak asing 

(Inggris, Jerman, Portugal dan lainnya) dan menyembunyikan hal ikhwal itu, serta (3) 

akan menuruti semua keinginan Pemerintah Hindia Belanda. 

Janji Pemerintah Hindia Belanda untuk menciptakan suasana ketertiban dan 

keteraturan di wilayah Sulawesi Selatan ternyata isapan jempol belaka, bahkan 

situasinya berbanding terbalik, di mana-mana timbul kegelisahan dan kesengsaraan. 

Kehadiran Pemerintah Hindia Belanda sebagai penguasa yang sah juga mengangkat 

orang-orang Belanda sebagai pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan yang absah 

menggantikan jabatan para raja bangsawan. Raja bangsawan pribumi tergeser dan tidak 

dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan yang secara tradisional, karena kedudukannya  

berhak melaksanakan kekuasaan. Kini mereka kehilangan dan tidak dapat melaksanakan 

kekuasaan karena bagi orang Belanda para bangsawan dianggap sebagai kekuatan 

tandingan. Untuk menghadapi kemungkinan penolakan  dan perlawanan dari pihak 

bangsawan karena pasti merasa dirugikan secara langsung baik secara politik maupun 

ekonomi, Pemerintahan Hindia Belanda menerapkan pemerintahan sipil militer. Bagi 

bangsawan yang menunjukkan sikap penolakan akan ditindas, menentang dan melawan 

akan ditawan, dan jika perlu diasingkan dengan alasan ketentraman dan keteraturan. 

Dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda, derajat kepemimpinan kelompok 

bangsawan sangat dilecehkan dan terhinakan. Mereka tidak dapat berbuat banyak 

karena harus berhadapan dengan sanksi militer yang sangat keras.  

Meskipun pada masa pemerintahan Gubernur A.J. Baron Quarles de Quarles 
(1908-1910) ada tawaran kepada bangsawan tinggi seperti Karaeng 
Mappanyukki dan Karaeng Bontonompo untuk bersama-sama melaksanakan 
pemerintahan dengan tugas sebagai mata-mata, sebagai pengawal atau 
bertugas mempengaruhi bangsawan lainnya agar dapat mengakui kekuasaan 
Belanda, akan tetapi ajakan itu justru sangat melukai perasaan mereka 
karenanya mereka menolak. (A.J. Baron).  
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 Di tengah kegelisahan para bangsawan, pengikutnya tampil dan bangkit melawan 

sebagai pernyataan sikap perjuangan anti kolonial. Perjuangan mereka pada mulanya 

bersifat sembunyi-sembunyi namun kemudian secara terang-terangan. Mereka juga 

menyadari bahwa meskipun harus berhadapan dengan kekuatan militer yang jauh lebih 

kuat dan terorganisir dengan baik, hal itu tidak akan menyurutkan semangat patriotik 

mereka untuk berjuang. 

 

METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini, diawali dari pelacakan sumber hingga tahap penulisan akhir dengan 

menggunakan metodologi penelitian sejarah, yakni pengumpulan sumber (heuristic), 

baik sumber arsip, buku, maupun surat kabar; pemeriksaan data-data yang telah 

dikumpulkan untuk dipilih yang dianggap benar-benar bias dipertanggungjawabkan; 

menginterpretasi data-data yang akan dipakai, dan penulisan sejarah (historigraf). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
1. Akar Nasionalisme di Sulawesi Selatan 

Kedatangan W.Frijling (1916-1921) ke Kota Makassar untuk menggantikan 

kedudukan gubernur Th.A.L Heyting, disambut oleh issu yang berkembang di daerah 

Takalar bahwa telah muncul seorang tokoh yang bernama Baso Ua Ta Esa. Ia 

memberikan ramalan bahwa dalam waktu dekat akan terjadi gerhana matahari dan akan 

muncul Batara Gowa I Sangkilang untuk mengawinkan putrinya dengan dia. 

Selanjutnya ia menyatakan bahwa darah akan mengalir dan semua orang Eropa dan 

Timur Asing akan lenyap dan digantikan oleh Kerajaan Gowa yang baru, wilayah ia 

dinobatkan sebagai raja. Meskipun pemerintah berhasil mendokumentasikan issu itu 

dengan mencatat bahwa pada tanggal 10 Juli 1916 Baso Ua Ta Esa berhasil ditangkap 

dan dipenjarakan karena kegiatannya dipandang dapat menimbulkan gangguan 

keamanan dan ketertiban, karena menghasut rakyat untuk menentang pemerintah. 

(Kolonial Verslag,1916-1917). 
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 Meskipun demikian, sepanjang pencarian Edward Poelinggomang atas arsip 

pemerintah Belanda di Den Haag, keterangan mengenai hal itu tidak ditemukan 

sehingga diambil kesimpulan bahwa ketika rakyat berada dalam ancaman dan tidak 

memperoleh perlindungan dari siapapun juga, maka terbuka kemungkinan bagi mereka 

tenggelam dalam impian-impian hampa yang mengharapkan akan datangnya tokoh 

penyelamat.(Poelinggomang,2004:179-180). Dalam tahun 1923 muncul gerakan 

Karaeng Ta yang mengaku sebagai keturunan dari Karaeng Data seorang tokoh 

karismatis dari Kerajaan Gowa masa lampau. Gerakan ini dipimpin oleh Matuleleh, 

seorang petani berusia 26 tahun yang pandai bermain sulap. Ia memulai kegiatannya di 

daerah Jeneponto dan Malakaji. Dengan kemampuan bersulap ia berhasil mendapatkan 

banyak pengikut. Kepada pengikutnya ia mengatakan akan membinasa-kan dan 

mengusir Belanda dari daerah itu. untuk membangkitkan keberanian dan meyakinkan 

pengikutnya bahwa mereka pasti akan berhasil membinasakan Pemerintah Belanda, 

Matuleleh memberikan jimat yang diyakini dapat digunakan untuk kekebalan tubuh dan 

dapat menghilang bila dikejar atau ditangkap. Pengaruh yang ia lakukan itu akhirnya 

berhasil meyakinkan pengikutnya, sehingga ia dipandang memiliki kekuatan gaib dan 

karenanya dipandang sebagai panrita. Kegiatan Matuleleh akhirnya berhasil diketahui 

kemudian ditangkap dan dikenai hukuman satu tahun tiga bulan. 

Gerakan yang sama juga dilakukan oleh seorang keturunan Cina bernama Ong 

Cing Beng pada tahun 1928, mengaku putra Karaeng Data. Ia menyatakan bahwa kelak 

Karaeng Data akan datang dan bersama seorang bangsawan dari Bontonompo berhasil 

dan membinasakan Pemerintahan Hindia Belanda dan mengambil alih kekuasaannya. 

Oleh karena itu, ia ditangkap dan dipenjarakan. Pada tahun 1028 muncul kembali 

seorang keturunan Cina yang bernama Karaeng Baba, ia menyatakan bahwa pada bulan 

haji mendatang akan turun dari kayangan tujuh orang raja di Karebosi yang akan 

mengusir dan melenyapkan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah tidak berhasil 

menangkapnya namun diketahui bahwa tokoh gerakan ini bergabung dengan gerakan 

Pajenekang. 

Gerakan Pajenekang termasuk dalam gerakan pengharapan yang dipimpin oleh 

Sattu Gandi pada tahun 1936. Ia  juga meramalkan akan datang dari kayangan tujuh 
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orang raja di Karebosi. Mereka akan tampil memimpin perlawanan terhadap pemerintah 

dan akan berhasil mengusir serta membinasakan Pemerintah Hindia Belanda. Setelah 

berhasil, mereka mem-bentuk suatu pemerintahan baru yang membebaskan rakyat dari 

pajak dan kerja wajib. (Ch. H. Terlaag, October 1938”, Mailrapport 1938).  Pengaruh 

gerakan Pajenekang itu cukup luas di kalangan rakyat karena banyak rakyat yang 

percaya pada ramalan itu dan berharap akan ada pembebasan penderitaan mereka. 

Gerakan lain yang menunjukkan ciri khas dalam usaha menarik perhatian para 

pengikutnya adalah gerakan yang dipimpin oleh Hasan, yang mengambil nama julukan 

Susah. Gerakan ini bermula dengan mendirikan suatu perkumpulan yang bertujuan 

untuk membina hubungan kerjasama dan saling bantu-membantu di bidang lapangan 

kerja. Perkumpulan ini didirikan di Kampung Manggala Sungguminasa dan berhasil 

memikat sejumlah besar rakyat. Keberhasilan ini menyebabkan pihak pemerintah 

menaruh kecurigaan dan berusaha meneliti usaha-usaha dari perkumpulan itu. hasil 

penelitian ternyata menunjukkan bahwa dengan semboyan saling bantu-membantu 

perkumpulan itu berusaha mengumpulkan anggota dan mempengaruhi mereka 

menentang terhadap peraturan pajak dan kerja wajib yang dilaksanakan pemerintah. 

Hasan menyatakan kepada anggotanya bahwa tidak lama lagi akan terjadi perang. 

Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone akan bersatu dalam perang melawan Pemerintah 

Hindia Belanda dan berhasil membinasakannya.  

Di Bone muncul La Wahide, La Massi, dan La Tamma pada tahun 1929 untuk 

mengorganisir perlawanan. Di Pare-Pare, di Kampung Kapa Lapao, muncul La Tipu 

dengan ramalan-ramalan memikat rakyat untuk ikut melaksanakan gerakan perlawanan. 

Di Tanete, di Kampung Batu Maraja, tampil La Madi juga dengan cara yang sama 

memikat rakyat untuk menentang Pemerintah Hindia Belanda. Gerakan-gerakan rakyat 

di tempat lain yang bermunculan sebagai gerakan perlawanan terhadap pemerintah 

Hindia Belanda antara lain Gerakan Madusila pada tahun 1935 di Kampung Dori-Dori 

(Onderafdeling Wajo), gerkan Andi Matola pada bulan Mei 1936 di Batu Sidenreng, 

Gerakan Sattu Gandi pada bulan Mei 1936 di Malakaji, gerakan ini juga dikenal dengan 

gerakan Pajenekang, Gerakan So Lini yang pada bulan Juli 1935 di Kampung 

Marinding. Selanjutnya Gerakan Dupa yang terjadi pada bulan Juli 1936 di Mario-
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Riwawo Soppeng yang dipimpin oleh La Duppa. Umumnya gerakan rakyat ini 

merupakan gerakan penolakan dan perlawanan rakyat menentang dominasi 

pemerintahan Belanda dan sikap manipulasi kekuasaan yang menyertai dalam 

pelaksanaan pemerintahan. (Harun Kadir, 1984: 97). 

Menjadi suatu kenyataan bahwa periode Pemerintahan Hindia Belanda di 

Sulawesi Selatan terus diwarnai dengan berbagai bentuk perlawanan. Gerakan-gerakan 

yang bersifat keagamaan yang dilakukan untuk memikat rakyat dengan ramalan-

ramalan, menokohkan diri, atau dengan cara lain guna menentang pemerintah banyak 

bermunculan. Gerakan-gerakan itu umumnya bercorak nativistis akan tetapi sering 

berbaur dengan harapan-harapan kehadiran tokoh yang pernah dikagumi. 

Kecenderungan umum dari gerakan rakyat itu menunjukkan sikap anti kolonial dan 

menentang Pemerintah Hindia Belanda serta berharap ditegakkan kembali pemerintahan 

dan kekuasaan bumiputra. Uraian di atas itulah yang kemudian dipahami sebagai bentuk 

dari akar nasionalisme di Sulawesi Selatan. 

 

2. Organisasi Pergerakan Nasional Di Sulawesi Selatan 
 

Masa Pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan tidak hanya diwarnai 

dengan bermunculannya gerakan rakyat yang menentang pemerintahan dan kekuasaan 

Belanda, tetapi juga ditandai oleh munculnya organisasi sosial dan politik yang 

bercorak modern. Nasionalisme atau agama yang dijadikan sebagai suatu azas dan 

tujuan dari beberapa organisasi sosial dan politik tersebut. Pemerintah Hindia Belanda 

bertindak sangat keras kepada organisasi sosial dan politik yang berazaskan 

nasionalisme karena dianggap melawan pemerintah dan mengganggu ketertiban umum. 

Sementara bagi organisasi sosial yang berazaskan agama, pemerintah bertindak 

agak lunak namun tetap mendapatkan pengawasan yang ketat. Khusus untuk organisasi 

modern Islam ingin membiarkan masalah Islam, di lain pihak juga ingin membentuk 

dan mengarahkannya. Kedua sikap ini sebenarnya bergantung pada posisi dari 

anggotanya, bila mereka kooperatif tentu dibiarkan dan bila menunjukkan gelaja militan 
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atau ada potensi ke arah itu maka mendapat tindakan hukum. (Deliar Noer, 1980: 190-

199). 

Sarekat Dagang Islam  (SDI), adalah organisasi sosial politik yang pertama kali 

muncul di Makassar pada tahun 1916. Tujuan SDI, untuk mengimbangi dominasi 

penentuan harga dan monopoli bahan baku dagangan oleh pedagang Cina. Pendiri 

cabang SDI di  Makassar adalah para pedagang yaitu Ince Abdul Rahim, Ince Tajuddin, 

dan Baharuddin. Dalam perkembangan selanjutnya setelah nama organisasi ini diubah 

menjadi Sarekat Islam (SI) oleh H.O.S. Tjokroaminoto dengan tujuan memajukan 

pertanian, perdagangan, kesehatan, pendidikan dan pengajaran; memajukan hidup 

menurut perintah agama dan menghilangkan faham-faham yang keliru tentang agama 

Islam; dan mempertebal rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong di antara 

anggota. Walaupun tetap tidak dicantumkan dalam anggaran dasarnya, organisasi ini 

juga aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ketatanegaraan yang 

berorientasi politik seperti menentang perlakuan yang sewenang-wenang dan 

ketidakadilan atas penduduk pribumi. Ide emansipasi yang ditawarkan oleh SI untuk 

membebaskan diri dari kebodohan dan keterikatan tradisi yang terbukti telah gagal 

memperbaiki kehidupan, menarik bagi bangsawan karena dipandang sebagai jalan 

keluar bagi pembebasan diri dari dominasi kolonial. 

Diantara para bangsawan terkemuka di Sulawesi Selatan yang menjadi anggota SI  

adalah Andi Ninnong dari Wajo, Andi Abdul Kadir Tenrisesu dari Tanete Barru, dan 

Opu Daeng Risaju dari Luwu. Yang menjadi pelindung dan pendukung SI adalah Andi 

Jemma Datu Luwu, Andi Makkasau dan Abdullah Bau Masepe keduanya adalah Datu 

Suppa. Sampai pada tahun 1915, anggota cabang SI  di Sulawesi Selatan mencapai 

2.270 orang dan sebagian besar adalah para pedagang. Peranan saudagar sekaligus 

sebagai mubaligh dalam pengembangan sebuah organisasi menempati posisi yang 

sangat strategis dan efisien. Penghidupan sebagai pedagang memungkinkan mobilitas 

dari suatu kota ke kota lain, dari desa ke desa bahkan mobilitas antara daerah dalam 

upaya memperoleh komoditas dagang atau memasarkannya. Sebagai muslim, mereka 

menjalani ibadah di tempat-tempat yang ia singgahi. Kepentingan dunia berjalan sejajar 

dengan kepentingan akhirat. 
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Muhammadiyah, satu-satunya organisasi yang mendapat anggota dan dukungan 

yang besar dari masyarakat Sulawesi Selatan dan menurut catatan sejarah, organisasi ini 

membuka cabangnya di Makassar pada tahun 1926. Para pelopor Muhammadiyah di 

Makassar adalah: Kiyai Haji Abdullah, Muhammad Nuruddin Daeng Magassing, dan 

Kiyai Haji Mansur Al Yamani. Tujuan organisasi ini adalah berupaya memurnikan 

kembali ajaran agama Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad 

SAW. Serta menolak berbagai bentuk sinkritisme. Selain didukung oleh kalangan elit 

tradisional, juga mendapat dukungan dari pedagang muslim dan guru-guru agama yang 

bertugas terutama yang didatangkan dari Minangkabau dan Jawa. Pada tahun 1932 

cabang-cabangnya hampir terdapat di semua kota di Sulawesi Selatan, sehingga 

menempati urutan keempat di seluruh Indonesia. Kemajuan ini mendorong 

diselenggarakannya Kongres Muhammadiyah yang ke-21 di Makassar, yang dimulai 

pada tanggal 30 April 1932.  

Di dalam Kongres ini disampaikan protes kepada Pemerintah Hindia 
Belanda atas campur tangannya dalam urusan Islam yang terutama dalam 
hal melaporkan bahan pengajaran yang diberikan serta jumlah orang 
muridnya, yang bagi Muhammadiyah dipandang tidak pada tempatnya. 
Termasuk juga diantaranya adalah masalah pengaturan guru agama Islam, 
Wakaf, Waris dan tentang pernikahan. (A.K. Pringgodigdo, 1991: 189-190).  

 

Aktivitas Muhammadiyah di Sulawesi Selatan hanya terbatas pada bidang sosial, 

keagamaan dan pendidikan. Dalam aktivitas keagamaan Muhammadiyah menghendaki 

perlindungan hukum pemerintah tetapi netral menyangkut syarat; dalam kegiatan sosial 

dan pendidikan, Muhammadiayah minta dan mendapatkan bantuan keuangan dari 

pemerintah Hindia Belanda. Dalam bidang politik organisasi Muhammadiyah selalu 

bersikap netral. Akibatnya, Muhammadiyah sering dianggap  tidak tanggap terhadap 

kondisi sosial masyarakat kolonial yang bersifat rasialis dan tidak memperhatikan 

perlindungan kepentingan dan keadilan penduduk pribumi. Secara berkala, 

Muhammadiyah menyelenggarakan berbagai pertemuan dan kegiatan dakwah di 

berbagai tempat umum, walaupun diawasi dengan keras oleh Polisi Belanda. (Honoch 

Luhukay, Manuskrip tidak diterbitkan: 86). 
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Tahun 1937 Muhammadiyah di Sulawesi Selatan telah memiliki 66 cabang dan 

ranting, jumlah ini meningkat tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan tahun 1932. 

akhirnya pada tahun 1941 jumlah anggotanya mencapai 6000 orang, dan 2000 

diantaranya adalah wanita. Selain itu juga memiliki organisasi pemuda kepanduan 

Hizbul Wathan atau pembela tanah air yang beranggotakan 1000 orang. Jika pada 

mulanya Muhammadiyah di Sulawesi Selatan bersikap loyal pemerintah, tetapi para 

anggotanya memiliki semangat dan jiwa nasionalisme akibat dari corak organisasinya 

yang melewati batas-batas lokal. Organisasi ini bersama dengan Sarekat Islam berperan 

menanamkan nasionalisme di kalangan pemuda terbatas pada masyarakat kota tetapi 

juga di kalangan masyarakat pedesaan. (Bambang Soelistyo, 1996: 27-32). 

Partai Persatuan Selebes Selatan (PPSS),  merupakan suatu organisasi politik 

bersifat loyal dan bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dan berjuang untuk 

mencapai “Indonesia Raya” yang meliputi semua kelompok etnis Indonesia yang hidup 

saling menghargai dan mencapai kedudukan yang sama, jadi juga berwawasan 

kebangsaan. 

PPSS  pimpinan Najamuddin Daeng Mallewa merupakan satu-satunya organisasi 

politiik yang turut ambil bagian dalam defile untuk menghormati Gubernur Timur Besar 

pada tanggal 31 Agustus 1941. organisasi politik lainnya menolak untuk ikut defile itu. 

Umumnya organisasi politik di Sulawesi Selatan -kecuali PPSS- tidak ikut kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan politik Pemerintah Hindia Belanda. Rakyat juga, 

kurang yang ingin menjadi anggota organisasi politik, mereka lebih cenderung 

mengambil tindakan langsung dalam gerakan-gerakan perlawanan terhadap pemerintah. 

Partai Nasional Indonesia (PNI), didirikan oleh Sukarno pada tanggal 4 Juli 

1927 di Bandung dan di Makassar terbentuk cabangnya tahun 1929 di bawah pimpinan 

Sosrowijoyo. Dalam mencapai tujuan PNI perjuangan dilakukan secara non-kooperatif. 

Dengan demikian tidak menerima anggota yang berstatus pegawai pemerintah karena 

dicurigai akan menjadi mata-mata Belanda. Akibatnya,  PNI mengalami hambatan 

dalam pengembangannya di Sulawesi Selatan, meski segala gagasannya dapat 

disebarluaskan lewat kerjasama dengan PSI, para anggotanya terdiri dari kelas 

menengah ke bawah seperti pedagang dan pegawai perusahaan swasta. Jadi dapat 
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dimengerti bila jumlah anggotanya PNI di Makassar pada bulan Juni 1929 hanya 

mencapai 22 orang. 

Pada bulan September 1929 cabang Partai Nasional di Makassar telah 
berhasil mendirikan Indonesia National Padvinderss Organisatie (INPO), 
yakni organisasi kepanduan yang di dalamnya para pemuda-pemuda dari 
Sulawesi Selatan ditumbuhkan semangat patriotisme untuk menentang 
pemerintah Hindia Belanda.( Harry A Poeze, Bronnnen-publikatie Deel 
II 1929-1930: 161; 210). 
 

 Gerakan PNI  merupakan gerakan massa yang cukup radikal dan sangat 

revolusioner, karena ciri-ciri inilah maka PNI berakhir ketika Soekarno ditangkap di 

Yogyakarta pada akhir tahun 1930. Akibatnya, cabang PNI di Makassar yang 

anggotanya kebanyakan dari Jawa juga membubarkan diri. (Sarita Pawiloy, 1992:63).   

 

KESIMPULAN 

 
Sebelum munculnya gerakan nasionalisme, di Sulawesi Selatan telah muncul  

nasionalisme yang bersifat lokal. Kepentingan kerajaan-kerajaan yang berbeda-beda 

dengan batas wilayah territorial, menjadi pertanda eksitensi suatu kerajaan. Selanjutnya 

untuk memperkuat posisi setiap kerajaan, mereka melakukan konfederasi-konfederasi 

sehingga terbentuk suatu zona territory tersendiri. Kemudian kehadiran Bangsa Belanda 

dan penguasaan atas wilayah Sulawesi Selatan, secara tidak langsung mendorong 

munculnya perasaan yang sama, yang  dialami oleh kerajaan-kerajaan di Sulawesi 

Selatan.  

Organisasi-organisasi modern di Sulawesi Selatan mulai muncul sekitar tahun 

1914, baik organisasi cabang dari Jakarta maupun organisasi yang didirikan oleh 

masyarakat Sulawesi Selatan sendiri.  Organisasi pergerakan ini, bekerja untuk 

memajukan pendidikan masyarakat Sulawesi Selatan. Keberadaan organisasi-organisasi 

ini mendapat respon positif dari masyarakat, terbukti dengan perkembangan setiap 

organisasi dalam hal jumlah keanggotaan dan kegiatan-kegiatan organisasi. Setelah 

pemberontakan PKI tahun 1926 di Jakarta, Pemerintah Belanda melakukan pengawasan 

terhadap organisasi pergerakan nasional. Tekanan Pemerintah Belanda mengakibatkan 
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melemahnya kegiatan-kegiatan organisasi. Beberapa tokoh ditangkap oleh Pemerintah 

Belanda atas tuduhan propaganda.  
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