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Minggu, 09 Agustus 2009
Saya tidak menyangka kalau tokoh ini masih hidup. Bahkan, masih segar bugar. Dia lahir
pada 22 September 1921 yang berarti kini sudah berusia 88 tahun. Bicaranya masih
sangat bersemangat dan ingatannya masih luar biasa tajam.
Dia tidak pernah diwawancarai wartawan, setidaknya karena dua hal. Pertama, selama 35
tahun masa Orde Baru tentu tidak ada wartawan yang berani mewawancarainya. Kedua,
dia memang jarang bergaul di depan umum. Ini karena sepanjang hidupnya dulu dia
hampir selalu berada di penjara. Kalau toh waktu itu sedang di luar penjara, dia tidak
berani menggunakan nama aslinya.
Dan, 22 tahun terakhir, setelah keluar dari penjara, dia memilih tinggal di Sydney, yang
membuatnya semakin jauh dari ingatan orang Indonesia. Apalagi, dia juga lantas menjadi
warna negara Australia.
Tinggal dialah tokoh utama pertempuran Surabaya pada 1945 yang masih hidup. Yang
menjadikan Surabaya sebagai Kota Pahlawan itu. Selama ini kita hanya menyanjungnyanjung tokoh seperti Bung Tomo atau Roeslan Abdoelgani. Padahal, yang satu ini adalah
ketuanya dua orang itu. Bahkan, Bung Tomo pernah minta kepada dia agar diselamatkan
nyawanya. Yakni, ketika Bung Tomo ditangkap para pemuda karena dianggap melanggar
disiplin perjuangan.
Dia yang kita bicarakan ini tentu tokoh yang amat terkenal kala itu. Namun, namanya
tidak masuk buku sejarah. Bahkan, tidak pernah lagi disebut-sebut orang, entah sudah
berapa puluh tahun. Namanya pendek: Soemarsono. Bisa dipanggil Marsono, Mar, atau
bahkan Son saja.
Dia juga pernah punya banyak nama samaran: Samio dengan pangkat sersan atau Setia
dengan pekerjaan guru. Bergantung pada siapa yang sedang menangkapnya. Dia sendiri
secara resmi pernah punya pangkat mayor jenderal (tituler) yang diberikan oleh Bung
Karno.
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Begitu mendengar bahwa orang ini masih hidup, saya langsung berusaha mencari dan
menemuinya. Awalnya tentu saya harus mencari orang yang tahu alamat lengkapnya di
Sydney. Saya bertekad ingin ke sana khusus untuk menemuinya. Tapi, ketika saya sedang
menelusuri alamatnya itu, saya mendengar selentingan bahwa dia lagi di Jakarta. Lagi
menengok anaknya.
Saya pun bergegas ke Jakarta pekan lalu. Sebelum Marsono keburu balik ke Sydney. Pagi
itu juga saya bisa diterima di rumah anaknya di bilangan Bintaro. Salah satu dari enam
anaknya memang tinggal di perumahan kelas menengah itu. Putrinya ini seorang dokter
gigi yang kawin dengan seorang fund manager. Dialah anak yang praktis dibesarkan hanya
oleh ibunya, karena sang ayah lebih banyak ”sibuk” masuk penjara.
Hampir lima jam saya bicara dengan Soemarsono. Tentu, saya menanyakan banyak hal.
Mulai pertempuran Surabaya sampai ke soal Peristiwa Madiun yang menewaskan banyak
sekali keluarga saya. Ya! Soemarsono juga tokoh utama dalam Peristiwa Madiun 1948
yang amat terkenal itu. Jabatannya dalam struktur pemerintahan yang dipimpin Musso
dan Amir Syarifudin itu sangat tinggi: gubernur militer. Dalam kesempatan lain saya akan
menulis khusus mengenai bagaimana Soemarsono memimpin peristiwa Madiun kala itu.
Soal pertempuran Surabaya sendiri dia masih ingat sampai ke soal detail-detailnya.
Penjelasannya sangat rinci, dengan warna-warna yang kaya dan tanpa pretensi agar dia
diakui sebagai pahlawan utama pertempuran Surabaya. ”Saya tidak ingin ada orang yang
dipahlawankan dalam pertempuran Surabaya itu,” kata Soemarsono ketika saya tanya
mengapa dia tidak mau menonjolkan diri. ”Pahlawan sebenarnya adalah rakyat,”
tambahnya.
Tapi, mengapa Bung Tomo begitu populer sebagai tokoh pertempuran Surabaya?
Soemarsono ternyata memiliki jawaban yang belum pernah saya dengar selama ini.
Jawabannya ini juga tidak pernah diucapkan oleh siapa pun selama ini. ”Itu karena dia
terus mengobarkan semangat rakyat lewat radio,” ujar Soemarsono. ”Itu dia lakukan
sebagai tugas karena dia memang menjabat ketua bidang penerangan di PRI,” tambahnya.
PRI adalah singkatan Pemuda Republik Indonesia, sebuah organisasi yang menghimpun
hampir seluruh kekuatan pemuda di Surabaya. Soemarsonolah ketua PRI itu.
Ketika Bung Tomo membakar semangat kepahlawanan arek-arek Soroboyo melalui radio,
Soemarsono sebagai ketua PRI terus menggerakkan rakyat di lapangan. Membakar
semangat yang sama dari kampung ke kampung. Kalau istilah sekarang, Bung Tomo yang
melakukan serangan udara dan Soemarsono yang menggelar serangan darat.
Selama ini, sesuai dengan yang ditulis di buku-buku, kita mengenal Bung Tomo sebagai
ketua BPRI (Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia). Bukan sebagai bagian penerangan
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PRI. ”Benar,” kata Soemarsono. ”Tapi, itu belakangan. Setelah dia semakin terkenal,
kemudian dia mendirikan BPRI. BPRI itu berdiri belakangan,” ujarnya.
Bahkan, menurut Soemarsono, tindakannya mendirikan BPRI itu sempat menjadi masalah.
Membuat tokoh-tokoh pemuda Surabaya marah. Bung Tomo dianggap berusaha memecah
belah kekuatan pemuda Surabaya.
Bung Tomo, kata Soemarsono, lantas ditangkap oleh pemuda-pemuda beringas itu. ”Lalu
dibawa ke saya dengan maksud agar saya menjatuhkan hukuman kepadanya,” kata
Soemarsono.
”Begitu tiba di rumah saya, Bung Tomo langsung duduk jongkok di depan saya. Minta
nyawanya diselamatkan,” tambah Soemarsono. Kisah ini benar-benar baru bagi saya.
Saat itulah Soemarsono berusaha menenangkan para pemuda itu. Dia menjelaskan bahwa
Bung Tomo tidak menyalahi aturan. Pendirian BPRI justru bisa menampung
pemuda-pemuda yang masih di luar PRI, seperti tukang-tukang becak.
Para pemuda beringas tersebut ternyata bisa menerima penjelasan Soemarsono. Bahkan,
Soemarsono menyatakan bahwa Bung Tomo tetap sebagai ketua bidang penerangan PRI
dan sekaligus diperbolehkan menjadi ketua BPRI. Maka, tidak ada lagi yang mencurigai
Bung Tomo sebagai orang yang bergerak sendiri.
PRI sendiri didirikan pada 21 September 1945. Kurang dari dua bulan sebelum
pertempuran 10 November Surabaya. Yakni, ketika hampir semua organisasi pemuda saat
itu menyatakan meleburkan diri ke dalam PRI. Beberapa tokoh, seperti Soemarsono,
Roeslan Widjajasastra, dan Bambang Kaslan menjadi pimpinannya, namun belum ada
ketuanya.
Dua hari kemudian ada rapat AMI (Angkatan Muda Indonesia) yang diketuai Roeslan
Abdoelgani di gedung GNI, Jalan Bubutan. Dalam rapat yang juga dihadiri seluruh
eksponen pemuda Surabaya inilah Roeslan Abdoelgani mengundurkan diri. Dan, yang lebih
penting, dia minta forum itu memilih Soemarsono sebagai ketua PRI. Maka, hari itu
Soemarsono terpilih secara aklamasi. ”Saya sudah terlalu tua untuk memimpin organisasi
pemuda ini,” ujar Roeslan Abdoelgani seperti ditirukan Soemarsono.
PRI memilih bermarkas di sebuah bangunan kecil di Jalan Wilhelminalaan. Hari itu juga
papan nama jalan tersebut langsung mereka ganti dengan Jalan Merdeka (sekarang
dikenal dengan nama Jalan Widodaren). Belakangan markas PRI pindah ke Hotel Simpang
yang jauh lebih besar.
”Roeslan Abdoelgani itu, menurut saya, mundur bukan karena merasa terlalu tua. Tapi,
dia itu orangnya memang agak penakut,” ujar Soemarsono seraya tersenyum. ”Kalau saya
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ini sudah sering bilang kepada istri bahwa saya bisa sewaktu-waktu mati. Harus
diikhlaskan,” tambahnya. (bersambung)
Senin, 10 Agustus 2009

Rangkulan-Bisikan Amir Syarifuddin Bikin Lemas
Soemarsono, Tokoh Kunci dalam Pertempuran Surabaya (2)
https://dahlaniskan.wordpress.com/2009/08/10/551/

Saya juga baru tahu dari Soemarsono tentang latar belakang sebenarnya mengapa
pertempuran Surabaya dulu terjadi. Selama ini saya hanya tahu bahwa hari itu tentara
Sekutu mendarat kembali di Surabaya, lalu disangka bahwa Belanda akan menjajah
kembali Indonesia. Pemuda Surabaya tidak senang atas kenyataan itu, lalu terjadilah
pertempuran dahsyat yang membuat Surabaya menjadi Kota Pahlawan itu.
Ternyata tentara Sekutu itu mendarat di Surabaya dengan cara baik-baik. Menurut
Soemarsono -tokoh utama pertempuran Surabaya yang ternyata masih hidup dan berusia
88 tahun ini-, tentara Sekutu waktu itu mendarat dengan izin resmi dari pemerintah
Indonesia. Juga diterima secara baik-baik oleh kekuatan pemuda Surabaya, yang di
dalamnya Soemarsono menjadi ketua.
Sebelum tentara Sekutu mendarat, tiga utusan dari pemerintah pusat datang menemui
Soemarsono. Salah seorang di antara mereka adalah pejabat Menteri Keamanan Salyo
Hadikusumo (menteri keamanan yang sebenarnya adalah Suprijadi. Namun, sejak
sebelum diangkat pun tidak ada yang tahu di mana pejuang dari Blitar itu berada). Ada
juga Menteri Negara Sartono. Utusan Jakarta ini memberi tahu bahwa dalam waktu
dekat tentara Sekutu akan mendarat di Surabaya.
Tujuan pendaratan itu baik: mereka akan mengurus tahanan-tahanan perang di masa lalu
yang masih ada di penjara-penjara Surabaya. Yakni, ketika terjadi perang antara Jepang
dan tentara Sekutu dengan kekalahan telak di pihak Jepang di seluruh Asia. Urusan ini,
menurut ilmu hubungan internasional, disebut RAPWI -Repatriation of Allied Prisoners
of War and Internees.
Maka, ketika tentara Sekutu mendarat, para pemuda Surabaya pun membantu. Mereka
menyiapkan di mana saja Komisi Pengurusan Tawanan Perang Sekutu itu akan bermarkas.
Salah satunya di Gedung Internatio -bangunan dua lantai yang kini berada di bagian
barat Jembatan Merah Plaza itu. Di sinilah Brigjen Mallaby, komandan komisi itu,
berkantor.
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Menurut Soemarsono, kecurigaan mulai muncul setelah tiga hari tentara Sekutu berada
di Surabaya. Lalu mulailah muncul rumor dan desas-desus: jangan-jangan Sekutu juga
akan melucuti senjata yang secara luas kini berada di tangan mereka. Sebab,
senjata-senjata itu dulu memang milik Jepang atau Belanda. Baik yang didapat dengan
cara direbut maupun hasil dari tentara Sekutu yang ditembak. Dalam tiga hari itu, berita
dari mulut ke mulut kian luas: kok tentara Sekutu berada di sudut-sudut Surabaya yang
strategis.
Berdasarkan kecurigaan itulah pemuda Surabaya membuat keputusan untuk mendahului
daripada didahului. Kekuatan pemuda Surabaya mulai menyerang pusat-pusat
konsentrasi tentara Sekutu. Terjadilah perang selama tiga hari. Yakni 28, 29, dan 30
Oktober 1945.
”Perang ini perang besar. Ini perang melawan tentara Sekutu yang gagah berani, yang
persenjataannya modern, yang baru saja memenangkan perang besar di seluruh Asia
Timur/Tenggara,” ujar Soemarsono.
Dalam pertempuran itu, menurut Soemarsono, kekuatan pemuda Surabaya di atas
angin. ”Saya yakin, dalam beberapa jam lagi kemenangan mutlak sudah bisa didapat,” ujar
Soemarsono mengenang peristiwa 64 tahun lalu itu.
Sekutu sudah kewalahan. Buktinya, Mallaby menghubungi markas pusat Sekutu se-Asia
Tenggara di Singapura. Mallaby minta atasannya itu mengusahakan genjatan
senjata. ”Karena itu, kami sempat jengkel ketika Bung Karno minta pertempuran
dihentikan,” ujar Soemarsono yang dalam usia 88 tahun ini semangatnya masih luar biasa.
Setelah menerima laporan dari Mallaby, komandan tertinggi tentara Sekutu di Singapura,
D.C. Hawthorn, langsung terbang ke Jakarta. Yakni, untuk menemui Bung Karno dan Bung
Hatta. Hawthorn minta diberlakukan gencatan senjata. Waktu itu Bung Karno belum
genap tiga bulan menjadi presiden pertama Indonesia. Soemarsono tidak tahu apa
kompensasi yang diberikan tentara Sekutu untuk tawaran gencatan senjata di Surabaya
ini. Yang jelas, hari itu juga Bung Karno dan Bung Hatta langsung terbang ke Surabaya
dengan pesawat dari Singapura tersebut.
Tiba di Surabaya Bung Karno langsung melakukan konvoi keliling kota. Bung Karno
menyerukan agar tembak-menembak dihentikan. Bung Karno keliling kota seperti itu
karena tidak tahu bagaimana cara mencari para pimpinan pemuda Surabaya. Mereka
semua sedang berada di front yang berbeda-beda. Soemarsono, misalnya, lagi memimpin
pasukan di Wonokromo, bagian selatan Kota Surabaya.
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Soemarsono kaget ketika tiba-tiba mendengar seruan Bung Karno itu. ”Saya
nyumpah-nyumpah dan marah-marah. Bagaimana ini? Perang sudah hampir menang, kok
disuruh berhenti,” kisahnya.
Dari siaran itu Soemarsono juga tahu bahwa mobil konvoi presiden akan melewati Jalan
Ngagel yang tidak jauh dari Wonokromo. Karena itu, dia pamit kepada pasukannya untuk
mencegat konvoi Bung Karno di Ngagel. ”Saya berdiri di tengah jalan. Saya hentikan
mobil yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta. Konvoi itu berhenti. Mallaby juga ada
dalam konvoi itu. Saya marah-marah kepada Bung Karno. Saya beri tahu Bung Karno
bahwa sebentar lagi Inggris pasti kalah. Mengapa dihentikan begitu. Bung Karno diam
saja sambil menunduk,” kenang Soemarsono.
Tidak lama kemudian, Soemarsono melihat Bung Karno menjawil Mr Amir Syarifuddin.
Jabatan Amir kala itu adalah menteri keamanan rakyat. Jawilan Bung Karno itu
maksudnya sebagai kode agar Amir turun dari mobil untuk menemui Soemarsono.
”Amir langsung merangkul pundak saya dan membisikkan kata-kata yang membuat saya
lemas menyerah,” kata Soemarsono sambil memeragakan bagaimana Amir merangkul
dirinya dengan cara dia merangkul Don Kardono, pemred harian INDOPOS Jakarta
(Jawa Pos Group) yang bersama saya menemui Soemarsono pekan lalu.
Sambil merangkul Don Kardono, Soemarsono membisikkan kata-kata seperti gaya waktu
Amir membisikkan kata-kata sakti itu kepadanya. Apa isi bisikan ”maut” itu? ”Marsono,
ini sudah dirundingkan dengan kita-kita di Jakarta,” ujar Soemarsono menirukan bisikan
Amir Syarifuddin. Melihat Soemarsono belum bisa menerima alasan itu, Amir
menambahkan bisikannya dengan mengutip pepatah dalam bahasa Inggris. ”Not the
battle. We have to win the war,” bisik Amir.
Dalam kamus militer, memenangkan pertempuran (battle) memang belum berarti
memenangkan perang (war). Padahal, tujuan serangan yang sebenarnya adalah
memenangkan perang dan bukan hanya untuk memenangkan pertempuran. Menurut teori
ini, kalau perlu sebuah pasukan bisa memenangkan perang tanpa harus melakukan
pertempuran.
Dalam setiap revolusi, kapan pun dan di mana pun, memang selalu ada konflik intern
menyangkut strategi memenangkan perang. Para politisi sering lebih memilih jalan
perundingan. Para pejuang di lapangan sering memilih jalan perang. Dua kelompok ini
sering saling mengklaim dirinyalah yang benar. Jangankan dalam sebuah perang
kemerdekaan sebuah negara. Dalam sebuah partai kecil pun perbedaan seperti itu tidak
bisa dihindarkan. Di Partai Golkar saat ini, misalnya, pertentangan antara kelompok yang
mau oposisi dan yang mau bergabung ke SBY saja serunya bukan main.
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”Mendengar kata-kata Amir itu, saya langsung seperti Gatotkaca ilang gapite, lemes,”
ujarnya. Maksudnya, Soemarsono kehilangan daya.
Soemarsono memang sangat tunduk kepada Amir Syarifuddin. ”Kalau saja hari itu hanya
Bung Karno yang meminta saya untuk menghentikan perang, saya tidak akan tunduk,”
ujarnya. ”Tapi, Bung Karno juga tahu kelemahan saya. Karena itu, Bung Karno mengajak
serta Amir Syarifuddin ke Surabaya,” tambahnya.
Soemarsono akhirnya tidak berdaya ketika justru diajak Amir untuk naik mobil ikut
konvoi. Juga harus ikut menyerukan gencatan senjata. ”Mati aku ini,” katanya dalam hati
ketika itu.
Hari itu juga, 30 Oktober 1945, perundingan diadakan di kantor gubernur Jatim. ”Dalam
perundingan itu Mallaby mengatakan ada sekitar 5.000 tentaranya yang hilang. Minta
dikembalikan,” ujar Soemarsono mengenang. ”Saya langsung jawab. Kami kehilangan
20.000 orang. Apa bisa minta kembali?” imbuh Soemarsono.
Perundingan itu memang tidak memuaskan pihak Sekutu. Karena itu, 10 hari kemudian, 10
November 1945, ketika sudah berhasil konsolidasi, tentara Sekutu melakukan serangan
hebat. Sekutu memborbardir Surabaya. ”Serangan 10 November itu pada dasarnya
adalah serangan pembalasan. Luar biasa banyaknya korban jatuh. Karena itu, saya usul ke
Bung Karno untuk menjadikan hari itu sebagai Hari Pahlawan. Bung Karno langsung
setuju,” ujar Soemarsono.
Dengan mengusulkan penentuan Hari Pahlawan itu, Soemarsono bermaksud agar tidak
ada satu tokoh pun yang ditetapkan jadi pahlawan dalam kaitan dengan perang Surabaya
ini. Tidak juga dirinya. ”Ini perang rakyat Surabaya. Bukan perangnya satu orang,” ujar
Soemarsono yang kini menjadi warga negara Australia itu. (bersambung)
Selasa, 11 Agustus 2009

Memangnya Dia Bisa Merobek Bendera Itu Sendirian
Soemarsono, Tokoh Kunci dalam Pertempuran Surabaya (3-Habis)
https://dahlaniskan.wordpress.com/2009/08/11/memangnya-dia-bisa-merobek-bendera-itu-sendirian/

Setelah hampir 25 tahun tinggal di Sydney, Australia, Soemarsono sempat ke Surabaya.
Tujuh tahun yang lalu. Yakni ketika dia ke Jakarta untuk menengok anak-anaknya. Kali ini
dia ke Indonesia sebagai orang asing. Ia ingin tahu bagaimana keadaan Kota Surabaya.
Kota yang pada 1945 melakukan pertempuran besar dan dialah salah seorang tokoh
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utamanya. Dia juga sempat ke Jalan Peneleh untuk melihat rumahnya yang bersejarah
itu.
Rumah itu, tentu sudah berubah. Penghuninya sudah tidak dia kenal lagi. “Tapi pemilik
rumah yang sekarang sangat baik. Saya diperbolehkan masuk. Dia juga merasa bangga
bahwa rumahnya itu ternyata rumah yang bersejarah,” ujar Soemarsono menceritakan
perjalanannya ke Surabaya itu. Karena memang tidak ingin menonjolkan diri, waktu ke
Surabaya itu Soemarsono tidak ingin menemui tokoh siapa pun. Dia hanya ingin
mengenang pengalaman pribadinya sebagai orang biasa saat ini. Bahkan sebagai orang
asing pula.
Dia ingin konsekuen pada pendirian lamanya agar jangan sampai ada satu atau dua orang
saja yang mengklaim dirinya sebagai yang paling berjasa dalam pertempuran Surabaya
yang bersejarah itu.
Karena itu, Soemarsono juga gelo ketika mengetahui ada orang yang ngotot minta diakui
sebagai yang paling berjasa dalam peristiwa penyobekan bendera tiga warna di atas
Hotel Oranye (kini Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan) itu. Yakni peristiwa kemarahan
pemuda Surabaya ketika melihat bendera Belanda (merah-putih-biru) berkibar kembali
di tiang bendera di atas atap lobby hotel tersebut.
“Memangnya dia bisa merobek bendara itu sendirian. Kalau tidak ada orang-orang yang
mau pundaknya dia injak, apakah dia bisa mencapai bendera itu” Kalau tidak ada orang
yang ramai-ramai naik ke gedung itu, apakah dia bisa naik” Kalau tidak ada puluhan
pemuda yang memenuhi halaman hotel itu sambil berteriak-teriak memaki Belanda,
apakah mereka berani naik” Semua orang itu, ratusan orang itu, semua berjasa,” kata
Soemarsono.
Hari itu, 19 September 1945. Beberapa pemuda datang ke rumahnya di Jalan Peneleh.
Rumah Soemarsono memang jadi pusat kegiatan pemuda Surabaya. Dia sudah jadi ketua
Pemuda Minyak Surabaya, sebelum akhirnya jadi ketua Pemuda Republik Indonesia —
organisasi yang menghimpun perkumpulan-perkumpulan pemuda di kota ini. Saat itu
Surabaya memang menjadi kota minyak sehingga banyak buruh minyak yang jadi aktivis
pergerakan. Para pemuda umumnya dari golongan kiri karena Soemarsono adalah tokoh
PKI ilegal — sejak pemberontakan 1926 PKI dilarang hidup di Indonesia dan kelak baru
hidup lagi pada 1950.
Tiba di rumah Soemarsono para pemuda itu melaporkan adanya bendera Belanda yang
berkibar kembali di atas hotel tersebut. Rombongan pemuda yang ke rumah Soemarsono
itu berjumlah sekitar 10 orang. Mereka menuntut agar Soemarsono mau bertindak.
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“Waktu itu di rumah saya juga lagi ada beberapa tokoh pemuda seperti Roeslan
Widjajasastra,” kata Soemarsono mengenang.
Maka, dengan modal sekitar 10 orang itu Soemarsono mengajak mereka berjalan ke arah
hotel untuk menurunkan bendera itu. Sepanjang perjalanana dari Peneleh ke Jalan
Tunjungan mereka terus berteriak. Intinya mengajak orang-orang yang mereka lewati
untuk bergabung bersama-sama ke Jalan Tunjungan. Tukang-tukang becak pun ikut. Kian
lama jumlah yang bergabung kian banyak. Sampai di depan hotel jumlahnya sudah
ratusan orang.
Menurut Soemarsono, mereka langsung masuk ke halaman hotel. Mereka melihat ada
seorang petugas hotel yang berseragam sersan. Dia adalah tentara Inggris yang
ditugaskan menjaga hotel. Kepada si sersan mereka berteriak-teriak sambil
menudingkan tangan ke atas atap, ke arah bendera berkibar. Maksudnya agar si sersan
segera menurunkan bendera tersebut.
“Turunkan bendera itu! Turunkan bendera itu….,” teriak mereka seperti ditirukan
Soemarsono.
Si sersan tidak mau beranjak. “Dia hanya melongo saja. Rupanya dia tidak mengerti
bahasa Indonesia sehingga tidak paham apa arti teriakan turunkan bendera itu…,” ujar
Soemarsono.
Sesaat kemudian, dari dalam hotel muncullah seorang Belanda yang badannya seperti
petinju. Besar dan kokoh. Belakangan diketahui bahwa dia adalah W.V.Ch. Ploegman,
orang yang oleh Belanda ditugaskan kembali sebagai wali kota Surabaya. Sebagai wali
kota sebenarnya dia sudah tidak berdaya. Surabaya sudah dikuasai pergerakan rakyat.
Sambil keluar dari hotel, Ploegman mengayun-ayunkan tongkat kayu besar berwarna
hitam. Maksudnya menakut-nakuti massa.
Melihat itu para pemuda mundur beberapa puluh meter. Mereka tertegun ketika
tiba-tiba ada orang yang berani menghadapi dengan senjata yang diayun-ayunkan. Tapi,
tidak lama para pemuda itu tertegun. Dalam suasana diam yang agak lama itu tiba-tiba
mulai ada satu orang di bagian belakang yang berani berteriak ke arah Ploegman.
“Turunkan bendera itu,” teriaknya dari belakang. Pemuda yang lain juga mulai ada yang
berani mengikuti teriakan itu. Kian lama teriakan tersebut semakin ramai. Ribut. Gaduh.
Kian berani. Bahkan ada yang mulai berani melempar batu dan pecahan genteng ke arah
Ploegman. Kian lama semakin banyak batu yang dilempar. Keberanian kolektif mereka
meningkat. Mereka menyerbu lagi ke depan hotel.
Tiba-tiba, Ploegman berlumuran darah. Wali kota Surabaya itu terkapar. Perutnya
ditusuk senjata tajam entah oleh siapa. Mungkin oleh seorang tukang becak yang bisa
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saja sebenarnya dia tidak tahu siapa Ploegman sebenarnya –kecuali bahwa orang itu
hanyalah orang yang menyebalkan.
Berhasil merobohkan Ploegman, perasaan menang sudah menguasai mereka. Keberanian
terus meningkat. Ada yang mencari tangga dan memasangnya di depan hotel. Puluhan
orang mulai menaiki tangga itu menuju atap hotel. Kian lama kian banyak yang naik. Dari
atas atap mereka naik lagi dan naik lagi. Menaiki tiang bendera dengan cara menginjak
pundak temannya. Salah seorang di antara mereka lalu merobek bagian yang berwarna
biru dan menyisakan warna merah dan putih.
Banyak bagian dari kisah itu yang juga baru bagi saya. Saya beruntung sempat bertemu
tokoh yang merasa tidak jadi tokoh ini. Apalagi Soemarsono masih bisa menceritakan apa
saja peranannya sebelum kemerdekaan dan setelah proklamasi kemerdekaan. Juga
bagaimana dia kemudian memimpin peristiwa Madiun 1948 bersama Musso dan Amir
Syarifuddin –yang antara lain membuat banyak keluarga saya dibunuh PKI.
Dalam perbincangan selama lebih dari empat jam itu saya juga bisa bertanya banyak hal
mengenai bagaimana dia melawan pemberontak Simbolon di Sumut. Lalu, pada 1965
ditangkap dan dipenjarakan selama 9 tahun karena dituduh terlibat G 30 S/PKI. Juga,
bagaimana dia memutuskan untuk pindah ke Australia dan menjadi warga negara asing.
Saya akan menuliskannya dalam serial yang lain beberapa hari mendatang. (habis).
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