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MENELADANI KEPEJUANGAN IWA KUSUMA SUMANTRI (1899-1971)∗ 

 
Prof. Dr. Nina Herlina, M. S. 

(Guru Besar Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran) 
 

 

A. Masa Muda 

Iwa Kusuma Sumantri dilahirkan pada Rabu tanggal 30 Mei 1899 di Ciamis, 

Jawa Barat sebagai putra sulung dari keluarga Raden Wiramantri, Kepala Sekolah 

Rendah yang kemudian menjadi penilik sekolah (school opziener) di Ciamis. Pada 

1910, Iwa Kusuma Sumantri memasuki bangku pendidikan di Eerste Klasse School 

(Sekolah Kelas Satu) di Ciamis, yaitu sekolah khusus kaum pribumi yang berasal dari 

kalangan menak atau orang berada dengan penghasilan tertentu. Tamat dari sekolah ini, 

ia meneruskan pendidikannya ke Hollandsch Inlandsche School (HIS), sekolah dasar 

berpengantar bahasa Belanda untuk anak-anak kalangan menak pribumi. Selesai di HIS, 

pada 1915, Iwa Kusuma Sumantri melanjutkan sekolahnya ke Opleidingschool voor 

Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di Bandung. Oleh karena tidak sesuai dengan hati 

nuraninya, pada 1916, ia keluar dari OSVIA dan masuk ke Sekolah Menengah Hukum 

(Recht School) di Batavia yang dianggap cocok dan sesuai dengan bakatnya.  

 

B. Aktivitas dalam Dunia Pergerakan 

Semasa sekolah di Recht School, Iwa Kusuma Sumantri aktif juga di organisasi 

pemuda Tri Koro Darmo, yang nantinya menjadi Jong Java. Pada 1918, ia terpilih 

menjadi salah seorang pengurus Tri Koro Darmo pada saat Sukiman Wirjosandjojo 

menjabat sebagai ketua. Meskipun aktif di organisasi pergerakan, Iwa Kusuma Sumantri 

tidak mengabaikan sekolahnya yang dibuktikan bahwa pada 1921, ia menyelesaikan 

pendidikannya dengan hasil yang memuaskan. Setamat belajar hukum, ia bekerja di 

kantor Pengadilan Negeri Bandung. Enam bulan kemudian, dipindahkan ke Pengadilan 

Tinggi (Raad van Justitie) di Surabaya. Seiring dengan itu, Iwa Kusuma Sumantri 

mengajukan permohonan untuk dapat belajar di Negeri Belanda sehingga dirinya 

meminta pindah ke Jakarta, walaupun baru bekerja di Surabaya selama dua bulan.  

                                                 
∗ Dipresentasikan dalam acara Seminar 110 Tahun Kebangkitan Nasional pada 8 Mei 2018 di Museum 

Kebangkitan Nasional, Jakarta. 
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Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan selama 

bekerja di Jakarta, Iwa mendapat pelajaran yang sangat berharga ketika menghadapi 

beberapa kasus pergerakan nasional, antara lain kasus pengadilan H.O.S. Cokroaminoto, 

Ketua Umum Sarekat Islam, yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta dan Peristiwa 

Cimareme yang terjadi pada 1919 yang dipimpin oleh Haji Hasan. Dalam bentuk 

apapun, perjuangan itu memerlukan pengorbanan seperti yang telah diperlihatkan oleh 

Cokroaminoto dan Haji Hasan. 

Kasus itu telah menginspirasi dirinya yang memutuskan sekolah lagi ke Belanda 

tidak dengan menggunakan fasilitas beasiswa dari Pemerintah Hindia Belanda, 

melainkan dengan biaya sendiri. Biaya kuliah diambil dari tabungannya setelah kurang 

dari dua tahun bekerja di lembaga yudikatif serta atas bantuan dari orang tua dan 

pamannya, Dr. Abdul Manap, yang tinggal di Medan. Pada September 1922, Iwa 

Kusuma Sumantri berangkat ke Belanda bersama temannya, Sartono, untuk kuliah di 

Fakultas Hukum Universitas Leiden. Pada 1925 Iwa berhasil meraih gelar Meester in de 

Rechten (Mr.) atau Sarjana Hukum (SH) gelar di Indonesia sekarang. 

Semasa menjadi mahasiswa di Leiden, Iwa Kusuma Sumantri terjun secara aktif 

di dunia pergerakan nasional melalui organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda yang 

mula-mula bernama Indische Vereeniging, kemudian diubah menjadi Indonesische 

Vereeniging. Pada 1923-1924, ia terpilih menjadi ketua organisasi tersebut dan pada 

masa kepemimpinnya dikeluarkanlah keterangan tentang asas organisasi dan 

menetapkan bahwa hanya satu jalan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia 

ialah non-kooperasi.  

Atas usul Iwa Kusuma Sumantri, pada periode kepemimpinan Dr. Sukiman, 

nama organisasi Indonesische Vereeniging diganti menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). 

Tujuan organisasi pergerakan ini adalah merdeka dengan menyatukan berbagai 

golongan bangsa Indonesia sehingga dapat mematahkan kekuasaan kolonial Hindia-

Belanda. Dalam lapangan politik, PI bekerja sama dengan partai-partai politik di 

Indonesia, dan partai-partai politik itu mengakui kepemimpinan PI sebagai pos terdepan 

di Eropa. 

Setelah menamatkan studinya, Mr. Iwa Kusuma Sumantri ditugaskan 

organisasinya untuk pergi bersama Semaun ke Moskow. Mereka ditugaskan untuk 

mempelajari program Front Persatuan yang sedang didengung-dengungkan ketika itu 
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oleh Rusia dan untuk mempelajari sampai di mana peran negara dalam program itu. 

Keberangkatanya ke Rusia sangat dikhawatirkan pihak keluarganya karena takut 

terpengaruh ideologi komunis. Akan tetapi, meskipun pada mulanya Iwa tertarik pada 

sosialisme, tetapi ia tak pernah tertarik untuk menjadi komunis karena di Rusia antara 

praktik dan teori ajaran tersebut begitu berbeda. 

Setelah terjadi pemberontakan PKI pada 1926-1927, Mr. Iwa Kusuma Sumantri 

kembali ke tanah air lewat Negeri Belanda. Setibanya di Indonesia, ia langsung menjadi 

anggota Partai Nasional Indonesia (PNI). Organisasi ini pada hakekatnya melanjutkan 

cita-cita Perhimpunan Indonesia yang pernah diketuainya dahulu. Di bawah pimpinan 

Ir. Sukarno dan tokoh militan yang berasal dari PI, organisasi ini maju dengan pesat dan 

menjadi partai politik terkemuka.  

Selain aktif dalam organisasi pergerakan, Mr. Iwa Kusuma Sumantri bekerja 

juga sebagai pengacara di Jakarta bersama dengan teman kuliahnya, Mr. Sartono. Selain 

itu, ia bertindak juga mewakili kantor pengacara Mr. Iskaq Cokroadisuryo yang 

berpusat di Bandung. Selama bekerja, Mr. Iwa merasa kebebasannya dibatasi sehingga 

ia tidak kerasan dengan pekerjaannya itu. Mr. Iwa Kusuma Sumantri kemudian 

memutuskan untuk pindah ke Medan dan membuka kantor pengacara sendiri. Di tempat 

baru itu ia terkenal sebagai pengacara yang banyak membela kepentingan rakyat, 

terutama para buruh perkebunan di Deli yang terkena poenale sanctie (hukuman yang 

dijatuhkan kepada para buruh yang dianggap melanggar kontrak kerja). 

Mr. Iwa Kusuma Sumantri kemudian menikah dengan Kuraesin Argawi-nata, 

seorang gadis yang masih mempunyai hubungan kerabat pula dan tinggal di tempat 

pamannya di Medan, Dr. Abdul Manap. Dari pernikahan ini yang berlangsung sampai 

akhir hayatnya membuahkan enam orang anak, terdiri atas lima orang puteri dan 

seorang putera. 

Di samping sebagai pengacara, Mr. Iwa Kusuma Sumantri juga memimpin surat 

kabar di Medan yang bernama Mata Hari Indonesia. Ia sering mengkritik pemerintah 

kolonial Hindia Belanda melalui tulisan-tulisannya dalam surat kabar ini. Ia juga dipilih 

menjadi Penasihat Persatuan Sopir dan Pekerja Bengkel (Persatuan Motoris Indonesia) 

dan Ketua Perkumpulan Pekerja, Opium Regie Bond luar Jawa dan Madura 

(ORBLOM). Selain itu, Mr. Iwa Kusuma Sumantri juga diminta duduk sebagai 
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penasihat organisasi kepanduan yang bernama Indonesisch National Padvinders 

Organisatie (INPO). 

 

 

 

C. Dipenjarakan dan Dibuang 

Pandangan dan tindak-tanduk Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang progresif 

revolusioner dalam kegiatan politik dianggap membahayakan pemerintah kolonial 

Hindia Belanda. Itulah sebabnya, pada Juli 1929 ia ditangkap dan disekap dalam penjara 

di Medan selama satu tahun, kemudian dipindahkan ke penjara Glodok dan penjara 

Struis-Wyck di Batavia (Jakarta). Selanjutnya, pemerintah Kolonial Belanda 

memutuskan bahwa Mr. Iwa Kusuma Sumantri bersama keluarganya dibuang dan 

diasingkan ke Banda Neira, Maluku. Ketika keluarga Mr. Iwa Kusuma Sumantri tiba di 

Banda Neira, di situ telah lebih dahulu diasingkan Dr. Cipto Mangunkusumo selama 

satu setengah tahun. Di tempat ini menyusul diasingkan  pula tokoh pergerakan nasional 

yang lain, yaitu Moh. Hatta dan Sutan Syahrir. Selama dalam pengasingan ini ia 

menulis buku (masih berbentuk naskah) dengan judul Nabi Muhammad dan Empat 

Khalifah. Karya tulis ini membuktikan jiwa dan sikap religiusitasnya. 

Pada 1941 dengan status sebagai tahanan politik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri 

dipindahkan dari Banda Neira ke Makasar. Atas permintaaannya, pemerintah kolonial 

Hindia Belanda mengizinkan dia untuk mengajar di sekolah Taman Siswa Makasar. 

Sewaktu Jepang menduduki Kota Makasar pada 8 Februari 1943, Mr. Iwa Kusuma 

Sumantri bersama keluarganya menyingkir ke luar kota. Akan tetapi, Pemerintah 

Pendudukan Jepang mencarinya dan memintanya untuk membantu Nazamudin Daeng 

Malewa yang diangkat jadi Walikota Makasar. Setelah keadaan Makasar tenang, Mr 

Iwa Kusuma Sumantri berhenti bekerja sebagai pembantu walikota dan diangkat 

menjadi Kepala Pengadilan Makasar. 

Tidak lama di Makassar, Mr. Iwa Kusuma Sumantri kembali ke Jawa. Setelah 

mengarungi Laut Jawa selama lima hari, Mr. Iwa Kusuma Sumantri dan keluarganya 

berhasil mendarat di Surabaya. Dari Surabaya keluarga Mr. Iwa Kusuma Sumantri 

melanjutkan perjalanan ke Ciamis, kampung halaman mereka. Dari Ciamis, Mr. Iwa 

pergi ke Bandung untuk mencari kerja, tetapi tidak mendapat pekerjaan yang cocok. 
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Akhirnya, ia bekerja sebagai advokat bersama Mr. A. A. Maramis di Jakarta dan 

membantu Kantor Riset Kaigun Cabang Jakarta yang waktu itu dipegang oleh Mr. 

Ahmad Subarjo, temannya sewaktu studi di Belanda.  

 

 

D. Mengabdi Republik 

Sesudah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Mr. Iwa Kusuma Sumantri 

diangkat menjadi Menteri Sosial dan Perburuhan pada Kabinet RI pertama yang 

dipimpin oleh Presiden Ir. Sukarno. Setelah jabatannya sebagai Menteri Sosial dan 

Perburuhan berakhir, Mr. Iwa Kusuma Sumantri tetap aktif di lapangan politik. 

Sementara itu, dalam perang mempertahankan kemerdekaan Mr. Iwa Kusuma Sumantri 

juga ikut berjuang bersama-sama dengan para pemuda mempertahankan daerah Bogor, 

Cianjur, dan Purwakarta serta pernah ditahan oleh pengikut Amir Syarifudin di Cianjur.  

Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Mr. Iwa Kusuma Sumatri 

difitnah terlibat dalam “Peristiwa 3 Juli 1946”. Ia dituduh akan menggulingkan 

pemerintahan yang sah bersama-sama dengan Tan Malaka dan teman-teman lainnya 

yang tergolong revolusioner. Akibat tuduhan ini, Mr. Iwa Kusuma Sumantri bersama-

sama dengan Prof. Mr.  Moh. Yamin, Mr. Subarjo, Dr. Buntaran, Sukarni, Adam Malik, 

Sumantoro, Tan Malaka, dan Pandu Kartawiguna, ditangkap oleh Pemerintah Syahrir 

dan dipenjarakan selama satu setengah tahun di Jawa Timur, Yogya, dan Magelang.  

Tuduhan itu berpangkal dari peristiwa kunjungan Mr. Iwa Kusuma Sumantri dan 

Mr. Ahmad Subarjo kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ketika mereka datang, 

sudah hadir di sana Mr. Moh. Yamin, Tan Malaka, dan Sukarni. Saat itu, Panglima 

berbicara tentang keadaan di Yogya, tentang masuknya kapal-kapal perang Belanda ke 

perairan Laut Jawa antara lain ke Teluk Cirebon, percobaan blokade yang dilakukan 

pihak Belanda, dan sebagainya. Dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan yang 

bersifat politik. Peristiwa ini oleh Mahkamah Agung disebutkan sebagai usaha untuk 

mempengaruhi Panglima Besar Jenderal Soedirman agar ikut dalam komplotan untuk 

menggulingkan pemerintah yang sah.  

Sedemikian jauh Mr. Iwa Kusuma Sumantri tidak pernah mengerti mengapa ia 

dituduh sekeji itu. Beberapa hari kemudian, Mr. Iwa menyadari bahwa kejadian-

kejadian masa lalu, yang tidak disengaja, bahkan kebetulan saja ia berada di suatu 
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tempat, telah menjadikan bukti yang memberatkan tuduhan atas dirinya. Bahwa ia pada 

27 Juni 1946 hadir bersama yang lain di rumah Mr. Budiarto, bahwa ia pernah 

menengok Jenderal Sudirman ketika di Tawangmangu, dan secara kebetulan tahanan-

tahanan Madiun juga menghadap ke sana. Semuanya ini baru menjadi jelas, ketika Mr. 

Iwa Kusuma Sumantri disidangkan di depan Mahkamah Tentara Agung di Yogyakarta. 

Pada 3 Juli 1947, Kabinet Syahrir jatuh dan digantikan oleh Kabinet Amir 

Syarifudin. Pada 27 Mei 1948, Mr. Iwa Kusuma Sumantri dibebaskan dari penjara dan 

pada 9 Agustus 1948, Presiden Soekarno memberikan grasi kepada Mr. Iwa Kusuma 

Sumantri dan kawan-kawan, walaupun mereka tidak memintanya. Ini membuktikan 

bahwa pemerintah telah menyadari ada pihak yang telah mengambil keputusan yang 

keliru. Artinya, Mr. Iwa Kusuma Sumantri tidak bersalah, ia telah menjadi korban fitnah 

politik. Hal ini bisa saja terjadi dalam pergolakan politik di republik yang masih sangat 

muda itu.  

Sewaktu Belanda melancarkan agresi militer yang kedua pada 19 Desember 

1948 dan menduduki kota Yogyakarta, Mr. Iwa Kusuma Sumantri juga ikut ditangkap 

bersama-sama dengan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta serta 

pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya. Setelah perjanjian Roem-Royen ditandatangani, 

maka pemimpin Indonesia yang ditahan oleh Belanda dilepaskan kembali, termasuk Mr. 

Iwa Kusuma Sumantri. 

Pada masa Kabinet Ali-Wongso-Arifin yang dibentuk pada 1953 di bawah 

pimpinan Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri diangkat 

menjadi menteri pertahanan. Sebelumnya kursi jabatan ini ditawarkan kepada beberapa 

orang, tetapi mereka menolak karena tidak berani dan kurang merasa tenteram 

menghadapi Angkatan Darat, yang saat itu dalam keadaan tidak stabil. Akhirnya, Mr. 

Iwa Kusuma Sumantri bersedia menjabatnya meskipun tak terlalu menyenangkannya. 

Sebagai menteri pertahanan, Mr. Iwa Kusuma Sumantri berhasil meram-

pungkan beberapa program untuk kepentingan TNI, antara lain (1) mengajukan undang-

undang pertahanan, (2) menjadikan daerah Jakarta Raya menjadi daerah militer 

tersendiri lepas dari Jawa Barat, yang waktu itu namanya Komando Militer Kota Besar 

(KMKB) Jakarta, kemudian menjadi Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya, (3) 

memperhatikan kepentingan asrama tentara, (4) mengusahakan pensiun bagi para janda 
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pahlawan, dan (5) memperhatikan pendidikan di kalangan TNI, termasuk mengusulkan 

agar perwira-perwira TNI diberi pendidikan di luar negeri. 

Ketika Mr. Iwa Kusuma Sumantri menjadi menteri pertahanan, ada suatu 

peristiwa yang menyebabkan ia dituduh berfaham komunis. Sejak terjadinya Peristiwa 

17 Oktober 1952, yang menurut Mr. Iwa Kusuma Sumantri adalah percobaan kudeta 

oleh Angkatan Darat terhadap pemerintah RI yang sah, terjadi kegoncangan dalam 

hirarki dan disiplin di kalangan militer serta berkurangnya wibawa militer di mata 

rakyat. Oleh karena itu. sebagai menteri pertahanan, ia berusaha untuk mengadakan 

perbaikan di lingkungan militer, khususnya di kalangan Angkatan Darat  

Mr. Iwa Kusuma Sumantri memutuskan bahwa setiap kepala staf angkatan dapat 

menghubungi langsung menteri pertahanan sehingga jabatan Kepala Staf Angkatan 

Perang ditiadakan. Akibatnya Mayjen TB Simatupang sebagai KSAP harus kehilangan 

posisinya. Tentu saja hal ini dianggap tindakan yang tidak menyenangkan bagi yang 

bersangkutan. Pada Februari 1954, Fraksi Masyumi melalui Burhanudin Harahap 

mengajukan mosi meminta agar keputusan itu dibatalkan. Mosi itu tidak diterima karena 

kalah suara di parlemen. Ketika Mr. Iwa Kusuma Sumantri menunjuk Kol. Zulkifli 

Lubis menjadi Wakil KSAD, dan para perwira yang dikenal “anti-peristiwa 17 Oktober 

1952”, seperti Kol. Abimanyu dan Letkol Sapari, diangkat menjadi perwira tinggi di 

MBAD, semakin keras suara yang menentang kebijakannya. Akan tetapi, kondisi 

tersebut dianggap hal itu wajar-wajar saja oleh dirinya. Ternyata reaksi keras itu 

berlanjut terus. Mulailah Mr. Iwa Kusuma Sumantri dikaitkan dengan komunis. 

Masyarakat waktu itu memang sangat sensitif dengan siapa saja yang berbau komunis, 

sejak terjadinya Peristiwa Madiun. Kembali orang mengingat bahwa Mr. Iwa Kusuma 

Sumantri pernah hidup lama di negeri komunis, Rusia. Padahal waktu itu, Mr. Iwa 

Kusuma Sumantri datang ke Rusia sebagai utusan Perhimpunan Indonesia di Negeri 

Belanda. 

Doktrin revolusioner bukan hanya milik komunis, tetapi juga merupakan jiwa 

perjuangan rakyat yang ingin bebas dari penderitaan penjajahan. Jadi tuduhan bahwa 

Mr. Iwa Kusuma Sumantri adalah komunis karena ia revolusioner, tidaklah dapat 

dipertanggungjawabkan. Kalaupun ia tercatat sebagai anggota kehormatan Partai 

Murba, ini tidak berarti bahwa ia menganut murbaisme ataupun faham komunis. Partai 

inilah yang telah membantunya dan mendukungnya untuk menyuarakan perjuangan Mr. 
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Iwa Kusuma Sumantri, hingga akhirnya ia menjadi menteri pertahanan. Ia menaruh 

simpati kepada partai Murba, tetapi ia tetap bukan komunis. Fitnah datang dari berbagai 

pihak, terutama dari pihak-pihak yang merasa dirugikan karena kebijakannya. Bahkan 

ada perintah dari kalangan militer untuk kampanye anti-menteri pertahanan yang 

berfaham komunis. Tentu saja tuduhan ini sangat menyakitkan bagi Mr. Iwa Kusuma 

Sumantri, tetapi ia memilih diam saja karena bila ia menanggapi atau marah atas 

tuduhan itu, khawatir akan menambah suasana semakin panas. 

Pembelaan kemudian datang dari Presiden Soekarno yang mengenal Mr. Iwa 

Kusuma Sumantri. Presiden mengadakan rapat di Istana Negara yang harus dihadiri 

militer berpangkat mayor ke atas sehubungan dengan tuduhan komunis terhadap 

menteri pertahanan. Dalam rapat itulah, Presiden berkali-kali meyakinkan hadirin 

bahwa Mr. Iwa Kusuma Sumantri adalah pejuang nasionalis-revolusioner, bukan 

komunis. Sejak pertemuan di istana itu, fitnah atas dirinya mereda. 

Mr. Iwa Kusuma Sumantri kemudian menyadari perlunya memberi penjelasan 

tentang hal ini. Melalui otobiografi yang ditulisnya pada 1971, Mr. Iwa Kusuma 

Sumantri berkali-kali ia menyatakan dirinya bukan komunis dengan disertai penjelasan 

tentang latar belakang mengapa tuduhan seperti itu bisa terjadi. Jangan lupa, ketika di 

Banda Neira, Mr. Iwa Kusuma Sumantri mendalami agama Islam, bahkan menurut 

keterangan keluarganya, ia menulis juga buku tentang empat khalifah sahabat Nabi 

Muhammad. Selain itu, ia juga telah menunaikan ibadah haji. Hal ini membuktikan 

bahwa dirinya bukanlah komunis karena tidaklah mungkin bagi seorang komunis untuk 

melakukan ibadah sebagai muslim. 

Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya pada 1955, Mr. 

Iwa Kusuma Sumantri tidak aktif lagi dalam bidang pemerintahan dan politik. Sebagai 

seorang swasta ia kembali lagi ke daerah asalnya dan ikut aktif pada Badan 

Musyawarah Sunda. Mr. Iwa Kusuma Sumantri pernah difitnah oleh lawan politiknya 

dan dituduh menentang kebijakan pemerintah Presiden Sukarno. Ia pernah ditangkap di 

Malang, tetapi karena terbukti tidak bersalah Mr. Iwa Kusuma Sumantri dibebaskan 

kembali. Bahkan Mr. Iwa Kusuma Sumantri ditarik ke Jakarta untuk menjadi anggota 

Dewan Nasional yang baru dibentuk Presiden Sukarno. 
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E. Akhir Perjuangan 

Pada tahun 1958 Mr. Iwa Kusuma Sumantri diangkat menjadi Rektor 

(Presiden) Pertama Universitas Padjadjaran di Bandung. Selama menjadi rektor (1958-

1961) banyak perubahan diadakan, di antaranya (1) mengganti sistem perpeloncoan 

dengan dengan masa perkenalan biasa sesuai dengan alam kemerdekaan, (2) 

mengusulkan diadakannya Undang-Undang Perguruan Tinggi untuk memperbaiki mutu 

pendidikan. Dalam pada itu jabatannya sebagai guru besar (profesor) juga dikukuhkan 

oleh pemerintah sesuai dengan bidang dan keahliannya. Ia kemudian menjadi promotor 

Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H. 

Pada tahun 1961, mengangkat Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri sebagai 

Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) sebagai pecahan dari 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selama menjadi menteri PTIP, ada dua 

kebijakan yang melahirkan reaksi berlebihan, yaitu (1) peremajaan di kalangan tenaga 

pengajar, karena pada waktu itu masih banyak rektor dan dosen yang terlalu tua; dan (2) 

pembersihan terhadap sisa-sisa tenaga pengajar yang masih berjiwa Belanda karena 

tidak sesuai dengan alam kemerdekaan. Reaksi itu yang mendorong Presiden Soekarno 

mengambil tindakan untuk memindahkan Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri dari pos 

Menteri PTIP ke pos Menteri Negara (1962-1966).  

Sejak 1966, Mr. Iwa Kusuma Sumantri pensiun dari semua jabatan 

pemerintahan dan aktif menulis sampai akhir hayatnya. Karya-karya yang pernah 

dihasilkannya yang dicetak dan dipublikasikan berjumlah sembilan buah yaitu Ilmu 

Hukum Keadilan, Revolusinalisasi Hukum Indonesia, Sejarah Revolusi Indonesia (Jilid 

I-III), Ke Arah Perumusan Konstitusi Baru, Pengantar Ilmu Politik, Pokok-pokok Ilmu 

Politik, dan Pemberontakan 30 September. Di samping buku-buku di atas, masih ada 

sebuah naskah autobiografi dan naskah tentang Islam di Indonesia yang belum 

diterbitkan.  

Dalam kesibukannya menulis, penyakit jantung yang diderita oleh Prof. Mr. 

Iwa Kusuma Sumantri kambuh yang mengakibatkan pada September 1971, ia dirawat di 

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Setelah beberapa waktu dirawat, pada 27 

September 1971 pukul 21.07 WIB, Prof. Mr. H. Iwa Kusuma Sumantri meninggal dunia 

di rumah sakit tersebut. Sebagai seorang perintis kemerdekaan, seharus jenazah Prof. 



10 

Mr. Iwa Kusuma Sumantri dikebumikan di Taman Pahlawan Kalibata. Akan tetapi, 

sebelum meninggal dunia, Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri menyampaikan pesan 

kepada keluarga apabila dirinya meninggal dunia, jangan dimakamkan di Taman 

Pahlawan Kalibata. Untuk melaksanakan amanatnya itu, pihak keluarga meminta negara 

untuk mengizinkan alm. Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri dimakamkan di Pemakaman 

Karet. Di bawah Inspektur Upacara Menteri Sosial, Mintareja, S.H., secara resmi negara 

melepas kepergian alm. Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri menghadap Sang Khalik. 

 

 

F. Penutup 

Selama pengabdiannya kepada nusa dan bangsa, Mr. Iwa Kusuma Sumantri 

telah mendapatkan penghargaan-penghargaan antara lain (1) Surat Keputusan Presiden 

R.I. tahun 1953, tentang pengangkatan sebagai Menteri Pertahanan; (2) The Order of 

the Yugoslav Flag Second Class, Yugoslavia tahun 1958; (3) Satya Lencana Peringatan 

Perjuangan Kemerdekaan dari Pj. Presiden RI, Ir. Juanda tahun 1961; (3) Anugerah 

Pendidikan/Ilmu Pengetahuan Bidang Hukum oleh Menteri Mashuri tahun 1972.; (4) 

Piagam Penghargaan dari Rektor/Ketua Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran tahun 

1972; (4) Surat Keputusan Perintis Kemerdekaan tanggal 2 Pebruari 1967 no. 

Pol.680/67/PK dan tanggal 17 November 1972 no.Pol 18/11/72/PK; (5) Bintang Maha 

Putra Adipradana tahun 1992; dan (6) gelar Pahlawan Nasional pada 2002 berdasarkan 

Surat Keputusan Presiden No. 073/TK/Tahun 2002.  
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