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Abstrak 

Penelitian ini mengkaji lukisan karya Mohammad Toha dalam buku Dullah (1982), Karya 
Dalam Peperangan dan Revolusi di Yogyakarta, 1948-1949, Jakarta: AJB Bumiputera 1912. 
Mohammad Toha (usia 12 tahun) adalah pelukis anak didik Dullah yang melukis secara on the 
spot ketika Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia diserbu dan diduduki oleh militer 
Belanda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mencermati tanda-tanda visual 
(a language of visual signs) yang terdapat pada lukisan Mohammad Toha. Data lukisan yang 
terkumpul 74 buah akan diklasifikasikan, kemudian dipilah-pilah dan diambil beberapa lukisan 
sebagai contoh (sample) untuk dianalisis dengan menggunakan pendekatan semiotika dari 
Charles Sanders Pierce. Makna kontektualitas karya peperangan dan revolusi pada masa agresi 
militer Belanda II di Yogyakarta tersebut akan dihubungkan dengan beberapa historiografi 
agresi militer Belanda II di Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan sebagai inspirasi merekonstruksi sejarah (historiografi) yang tidak hanya tergantung 
dengan terbatasnya dokumen/arsip, tetapi sejarah (historiografi) juga dapat ditulis dengan 
pembacaan karya-karya/teks seni lukis (on the spot) sebagai potret/foto, dan saksi rekaman pada 
zamannya (Zeit Geist).  

Kata Kunci: Seni Lukis, Mohammad Toha,  Semiotika Charles Sanders Pierce, Agresi Militer, 
Yogyakarta 

 
 
 
 
I.  Pendahuluan 

1.1.  Latar Belakang 

Seni rupa senantiasa memiliki makna kontekstual yang berkaitan dengan 
kehidupan sebuah masyarakat. Tanpa kecuali di saat terjadi perubahan penataan ulang 
kembali tatanan sistem sosial politik masyarakat secara cepat/radikal (revolusi). 
Peristiwa revolusi (chaos) pada umumnya dapat memperluas dorongan kreatifitas 
seniman dalam ekspresi seninya. Setiap kejadian baik yang menimpa dirinya dan 
masyarakat sekitarnya dapat menjadi inspirasi obyek karya seni lukis sebagai saluran 
komunikasi (visual). Aura interdependensi antara bentuk dan isi menjadikan revolusi 
sosial politik sebagai kekuatan pengendali di belakang konsepsi-konsepsi artistik 
mereka. Kesenian tidak lahir dari ruang yang kosong. Seni lahir dalam masyarakat, 
dihasilkan oleh masyarakat, dan dihayati oleh masyarakat (art-world). Maksudnya, 
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kesenian tercipta bukanlah semata-mata sebagai karya individu senimannya sendiri, 
melainkan seni senantiasa lahir sebagai produk sosial. 

Seni lukis Mohammad Toha semasa peperangan dan revolusi di Yogyakarta 
1948-1949 tidak dapat dilepaskan sebagai rekaman produk sosial masyarakat. Seni bagi 
Toha adalah jiwa kethok dari lingkungan masyarakatnya. Sensifitas, kesadaran, dan 
kepedulian Toha terhadap persoalan-persoalan yang berada di sekelilingnya, ia lukiskan 
secara on the spot ketika Yogyakarta mengalami agresi militer Belanda II, 18 Desember 
1948. 

Sepengetahuan penulis dalam penelusuran awal, tidak ada/belum pernah ada 
karya-karya lukis masa revolusi di Indonesia yang dikerjakan secara on the spot oleh 
seorang seniman. Tema-tema lukisan yang dikerjakan Mohammad Toha cakupannya 
relatif luas dan beragam (temporal dan spasialnya), diantaranya pertempuran, 
pengungsian, penyiksaan, pencurian, pemakaman, transaksi jual-beli, sistem barikade, 
bergerilya, dan beberapa peristiwa lainnya yang memiliki kaitan dengan nama suatu 
tempat di wilayah Yogyakarta 

1.2.  Batasan Penelitian 

Batasan Spasial dan Tematik 

Batasan spasial penelitian ini ini adalah wilayah Yogyakarta yang mengalami 
peperangan dan revolusi agresi militer Belanda II, dan secara khusus yang terekam 
dalam lukisan Mohammad Toha (74 buah) dalam tema Karya Dalam Peperangan dan 
Revolusi di Yogyakarta, 1948-1949.  

Sedangkan secara tematik peneliti memakai istilah agresi militer Belanda II di 
Yogyakarta 1948—1949 mengingat substansi visualisasi lukisan Mohammad Toha 
memang merekam pada peristiwa tersebut. Lukisan Toha sendiri, sebagaimana karakter 
lukisan anak-anak senantiasa melihat sebuah peristiwa sebisa mungkin akan ia hadirkan 
secara gegap gempita sesuai yang ia lihat sebagaimana apa adanya.  Dullah dalam 
kuratorialnya memberikan tema peperangan & revolusi. Walaupun peperangan antara 
pasukan gerilyawan Republik dengan militer Belanda sesungguhnya telah masuk 
kategori sebuah peristiwa revolusi karena kedua pasukan menginginkan terjadinya 
perubahan secara radikal dan cepat (terbentuknya sebuah pemerintahan). Bersifat 
radikal karena mereka saling berperang dan bertempur dengan satu keinginan dari pihak 
Belanda, mereka merasa masih ‘memiliki hak’ sebagai kolonial atas tanah jajahannya 
yaitu Hindia Belanda. Di pihak lain dunia internasional telah mengetahui bahwa 
Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Artinya, pasukan Republik lebih 
berhak sebagai bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari tanah airnya sendiri. 
Jadi persoalannya berdimensi radic, sangat mendasar. Hal yang diperebutkan/ 
dipersoalkan adalah hal yang mendasar yaitu persoalan kekuasaan dan siapa yang 
berhak memimpin lndonesia.  Jadi dengan mempertahankan tema  peperangan dan 
revolusi, kajian ini memiliki makna kontekstual yaitu sebuah pertempuran besar 
bersenjata antara dua pasukan atau lebih (tentara, laskar, pemberontak, dll), dan adanya 
suatu perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang tertentu.  

1.3.  Signifikasi Penelitian 

Penelitian ini menganalisis lukisan karya Mohammad Toha yang berjumlah 74 
buah. Seluruh lukisan tersebut adalah karya lukis on the spot ketika Yogyakarta menjadi 
Ibu Kota Republik Indonesia diserbu dan diduduki oleh militer Belanda. Kajian ini 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

581

cukup signifikan untuk dilakukan karena beragamnya peristiwa agresi militer Belanda II 
di Yogyakarta ini  yang dapat dilukis/didokumentasikan oleh Mohammad Toha. Banyak 
hasil lukisannya yang tidak dapat dipotret oleh para fotografer jurnalis perang 
(Associate Press) dan tidak ada dalam ilustrasi berbagai historiografi agresi militer 
Belanda II di Yogyakarta. Lukisan Mohammad Toha lebih komprehensif visualnya jika 
dibandingkan dengan berbagai Agresi Militer Belanda II yang ada saat ini. 

1.4.  Kajian Pustaka 

Beberapa kajian pustaka di bawah ini adalah referensi yang dipergunakan untuk  
memahami makna kontektual visualisasi lukisan Mohammad Toha, dalam peperangan 
dan revolusi di Yogyakarta 1948-1949. Beberapa pustaka tersebut, antara lain:  

Piere Heijboer (1998), Agresi Militer Belanda, Memperebutkan Pending Zamrud 
Sepanjang Khatulistiwa 1945/1949, terj W.S. Karnera, Jakarta: Gramedia. Buku ini 
sangat membantu dalam memahami agresi militer Belanda di Yogyakarta. Heijboer 
menyertakan banyak foto sebagai ilustrasi untuk mengkisahkan bagaimana pendaratan 
militer Belanda dalam melakukan penyerangan di berbagai tempat di nusantara, sistem 
pertempuran/gerilya, serangan di Yogyakarta, penangkapan Soekarno, Belanda berserah 
diri, dan kembalinya Yogyakarta ke tangan Republik Indonesia.  

SESKOAD (1990), Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Latar 
Belakang dan Pengaruhnya, Jakarta: Citra Lamtoro Gung. Buku ini memberi 
sumbangan untuk mengetahui latar belakang terjadinya agresi militer Belanda ke 
Yogyakarta, penggagas serangan umum 1 Maret 1949, dan keadaan Yogyakarta pasca 
ditariknya militer Belanda dari Yogyakarta.  

Andi Suwirta (2000), Suara dari Dua Kota, Revolusi Indonesia dalam 
Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta), 
1945-1947, Jakarta: Balai Pustaka. Buku ini mengkaji tiga variable (kolom tajuk 
rencana, catatan pojok, dan karikatur) dari kedua surat kabar tersebut dengan 
mengambil kurun waktu dari tahun 1945 (sejak Proklamasi Kemerdekaan RI)  sampai 
tahun 1947 (sejak Pemerintah Belanda melakukan Agresi Militer I di Indonesia). 
Sumbangannya dapat mengetahui semangat zaman revolusi secara luas yang terekam 
dalam kedua koran tersebut. 

Kusnadi dkk. (1979), Sejarah Seni Rupa Indonesia, Jakarta: Proyek Penelitian 
dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Buku 
ini menceritakan perjalanan panjang sejarah seni rupa Indonesia dari pra sejarah, masa 
klasik, masa Islam, sampai perkembangan seni rupa modern sesudah tahun 1950. 
Khusus pada masa modern disertai pula uraian munculnya berbagai kelompok sanggar 
seni rupa. 

Astri Wright (1994), Soul, Spirit, and Mountain: Preoccupation of 
Contemporary Indonesian Painters, Cornell University Press. Studi ini mengkaji seni 
rupa modern pada awal abad ke-20 atas proses kreatif seniman-seniman dari Jawa, Bali, 
dan Sumatra, terutama mereka yang telah aktif sejak tahun 1945. Wright menemukan 
bahwa spiritualitas seni rupa modern Indonesia, selalu memakai simbol-simbol segetiga 
gunungan dan pepohonan sebagai pengaruh Hindu-Budha dan budaya setempat. 
Gunung oleh para seniman dimaknai sebagai simbol tempat bersemanyamnya kekuatan 
tertinggi, poros/pusat kegiatan yang mengendalikan kehidupan alam semesta ini. 
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Sedangkan pohon dimaknai gambaran alam semesta ini, cabangnya adalah lapisan-
lapisan langit, cabang yang lebih rendah adalah permukaan tanah.  

Penelitian M. Agus Burhan, (1997), Perkembangan Seni Lukis Mooi Indie 
Sampai Persagi di Batavia, 1900-1942, Tesis, Program Pascasarjana Studi Ilmu 
Sejarah, UGM Yogyakarta. Kajian dengan perspektif sejarah ini menguraikan proses 
terbetuknya gaya seni lukis Mooi Indie, periode PERSAGI dengan tokohnya 
Sindudarsono Soedjojono (jiwa yang kethok), dan berakhir masa pendudukan Jepang di 
Indonesia. 

Helena Spanjaard. (1998), Het Ideaal van Een Moderne Indonnesische 
Schilderkunst, 1900—1995, de Creatie van Een Nationale Cultureleidedtiteit, Facultiet 
de Sociale Wetenschappen, Rijksuniverversitiet te Leiden. Buku ini membahas 
bagimana proses pembentukan seni rupa modern Indonesia yang ideal. Bahasannya 
secara temporal dimulai dari tahun 1900-1995, kapan mulainya pelukis-pelukis Belanda 
berdatangan ke Hindia Belanda sebagai juru gambar sampai munculnya gejala seni rupa 
kontemporer. Pokok bahasannya lebih menekankan kepada kreasi pencarian identitas 
Nasional. Kontroversi mazhab Bandung dan mazhab Yogyakarta juga menjadi perhatian 
studi ini. 

Claire Holt. (1967), Art in Indonesia: Continuities and Change atau Melacak 
Jejak Perkembangan Seni di Indonesia, terjemahan R.M. Soedarsono, (2002), 
Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia (MSPI), Bandung.  Periode kajian Holt 
melingkupi dari akar-akar seni rupa pra sejarah (warisan), tradisi-tradisi yang masih 
hidup, sampai seni modern Indonesia. Pada bagian Seni Modern Indonesia, pembahasan 
dimulai dengan eksplanasi bagaimana bentuk seni rupa modern sebelum dan sesudah 
kemerdekan, serta bagaimana hubungan seni dengan negara. Uraian dilanjutkan dengan 
membahas perdebatan mazhab yang terjadi yaitu mazhab Yogyakarta, Bandung dan 
Jakarta. Adapun buku-buku secara konseptual yang mendukung dalan penelitian ini, 
antara lain: Kris Budiman(2005), Ikonisitas, Semiotika, Sastra dan Seni Visual, 
Yogyakarta: BukuBaik; Hoed, Benny H. (2007), Semiotika dan Dinamika Sosial 
Budaya, Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, Julia Kristeva, Jacques Derrida, 
Charles Sander Peirce, Marcel Danesi dan Paul Perron, Jakarta: Komunitas Bambu; 
Sunardi, St. (2004), Semiotika Negativa, Yogyakarta: BukuBaik. Danesi, Marcel (2010), 
Pengantar Memahami Semiotika Media, terj., A. Gunawan Admiranto, Yogyakarta: 
Jalasutra. 

1.5.  Perumusan Masalah 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa berbagai bentuk tanda-tanda 
ikonografi karya seni lukis Mohammad  Toha  pada masa peperangan dan revolusi di 
Yogyakarta yang terdapat dalam buku kuratorial pelukis Dullah (1982) yang memiliki 
konteks sosial politik dengan semangat perjuangan dalam peperangan dan revolusi di 
Yogyakarta 1948—1949. 

Oleh karena itu muncullah beberapa pokok pertanyaan, antara lain: Seperti apa 
sesungguhnya visualisasi lukisan Mohammad Toha. Bagaimana motif-motif lukisan 
tersebut sehingga dapat memiliki makna historiografi dibalik visualnya?  

1.6.  Metodologi Penelitian  

Penelitian ini akan menempuh beberapa tahapan, yaitu: 1). Pengumpulan 
berbagai sumber, baik data primer maupun sekunder yang memiliki kaitan dengan 
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Agresi Militer II di Yogyakarta, 1948—1949. 2). Melakukan analisis semiotik atas 
karya-karya lukis Mohammad Toha dengan menghubungkan pada berbagai sumber 
sejarah untuk memahami konteks kultural tanda dan simbol ekspresi karya lukis 
Mohammad Toha.  

Tahapan kedua, pendekatan semiotik akan dipergunakan untuk mencermati 
tanda-tanda visual (a language of visual signs) yang terdapat pada lun kisan Mohammad 
Toha. Menurut Danesi (2010), metode semiotika dicirikan dengan dua prosedur 
penelitian utamanya, yaitu penelitian sejarah dan interpretasi. Metode sejarah 
dipergunakan untuk memahami bagaimana sistem makna tersebut terbentuk. 
Pemahaman makna historis diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang benar 
tentang makna sesuatu, bagaimana hal tersebut muncul—makna kontekstul. Sedangkan 
langkah interpretasi untuk menjelaskan makna hubungan X = Y.  X  adalah sesuatu 
yang ada secara material, dan Y  makna dengan seluruh dimensinya (pribadi, sosial, dan 
historis). 

Untuk membaca obyek visual lukisan Mohammad Toha, peneliti akan 
menggunkan pendekatan semiotik dari Charles Sander Pierce (triadik), yaitu 
representasi [tanda = T], obyek [O], dan interpretasi [I]. Menurut Pierce, kehidupan 
manusia tidak bisa dilepaskan dari tanda, dan tanda senantiasa memiliki muatan makna. 
Selanjutnya makna memiliki muatan pesan sebagai komunikasi kepada 
audiensi/apresiator obyek visual (lukisan Mohammad Toha).  

Menurut Pierce, titik sentral kajian semiotikanya adalah trikotomi relasi 
“menggantikan” [stand for] diantara tanda [representamen] dan obyeknya melalui 
interpretan. Representamen [T] adalah sesuatu yang dapat ditangkap secara pancaindra 
manusia [perceptible]. Kehadiran tanda tersebut mampu membangkitkan interpretan [I] 
sebagai suatu tanda lain yang ekuivalen dengannya dalam benak seseorang 
[interpreter]. Jadi penafsiram makna oleh pemakai tanda terpenuhi ketika 
representamen telah dikaitkan dengan obyek. Sedangkan obyek [O] yang diacu oleh 
tanda merupakan sebuah konsep yang dikenal oleh pemakai tanda sebagai “realitas” 
atau apa saja yang [dianggap] ada [Budiman, 2005:49-53; Hoed, 2011: 19-26]. Skema 
semiotika triadik [tiga elemen dasar] C.S. Pierce sebagai berikut: 

 

 

Hal yang senada juga dikemukan  oleh Stone (2000). 
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Rebecca Stone, April 2000. 
 
 

II.  Hasil Temuan Visual Lukisan Mohammad Toha dan Analisis Semiotika Pierce 

2.1.  Biografi singkat Mohammad Toha 

Lahir di Magelang pada tanggal 23 Juli 1937. Anak laki-laki dari Ny. Suratijah 
dan ayah M. Adimijoyo, seorang pensiunan guru HIS di Magelang. Ia juga salah satu 
pendiri Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912.  Toha pada tahun 1942 mengikuti 
kedua orang tuanya pindah dari Magelang ke Yogyakarta. Tahun 1948-1949, Toha 
sebagai murid kelas 5 SD “Keputran” C. Yogyakarta. Belajar melukis dari pelukis 
Dullah. Sewaktu belajar melukis pada Dullah ia digembleng melukis secara on the spot 
untuk mendokumentasikan peristiwa agresi militer Belanda II di Yogyakarta. 
Selanjutnya pada kurun 1950-1954, Toha sebagai siswa tingkat SMP telah dipercaya 
mengelola majalah dingding di sekolahnya “Pelita.” Ia juga sebagai pembuat  ilustrasi, 
karikatur, menciptakan lambang sekolah, mengikuti berbagai lomba melukis. Dalam 
kepiawiannya melukis, ia pernah mendapatkan penghargaan dari ASRI (Akademi Seni 
Rupa Indonesia). Dalam riwayat pendidikannya, Toha berhasil lulus menjadi Sarjana 
Hukum UGM (1965), dan bekerja sebagai penasehat hukum di PT. Nindya Karya 
Jakarta, dan menjadi sekretaris Dewan Komisaris serta Direksi.  

Sebagaimana telah dikemukan di atas bahwa lukisan Mohammad Toha memiliki 
kelebihan diantaranya banyaknya motif, corak dan begitu luas cakupannya dalam 
peristiwa agresi militer Belanda II di Yogyakarta. Lukisan yang terkumpul berjumlah 74 
buah ini sesungguhnya lukisan “tersisa” yang dapat diselematkan oleh Dullah. Seberapa 
banyak sesungguhnya lukisan Mohammad Toha yang bertemakan peperangan dan 
revolusi di Yogyakarta? Jawabannya secara pasti  tidak  dapat didapatkan. Ke-74 buah 
lukisan ini dikatakan sisa karena sebelum Belanda melakukan agresinya ke Yogyakarta 
19 Desember 1948, mereka berencana mengadakan pameran di India. Untuk 
kepentingan tersebut mereka telah selesai mengepak lukisan sebanyak 80 buah yang 
oleh kementerian Penerangan Republik Indonesia akan dipamerkan di India. Namun 
sangat disayangkan lukisan yang sudah rapi di Kementerian Penerangan dan hanya 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

585

menunggu pengirimannya saja akhirnya harus hilang karena terjadinya agresi militer 
Belanda II di Yogyakarta.  

Secara keseluruhan lukisan Mohammad Toha yang berjumlah 74 buah tersebut 
jika kita gabungkan uraian eksplanasi motif-motifnya menjadi satu, maka  kita dapatkan 
sebuah narasi tersendiri yang panjang tentang agresi militer Belanda II ke Yogyakarta. 
Dalam kuratorialnya, Dullah sengaja berusaha membuat narasi mengikuti time-line dari 
agresi militer Belanda II. Nomer satu ditempatkannya lukisan yang bertemakan 
Bertepatan dengan menyisingnya fajar di Timur datanglah squadron kapal terbang 
Belanda dengan suaranya yang gemuruh terbang melingkari Yogyakarta Ibu Kota 
Republik Indonesia untuk mengadakan serangkaian serangan dan pemboman. 
Sedangkan nomer ke-74 sebagai akhir narasi agresi militer Belanda adalah lukisan 
“Potret Diri Mohammad Toha,” yang secara visual/representamen Mohammad Toha 
dengan melakukan aktivitas melukisnya di atas kotak rokok dagangannya Dengan 
jongkok di tepi jalan Mohammad Toha sebagai strategi dan taktikal penyamarannya 
[lihat lampiran, 1.]. 

2.2.  Historiografi Agresi Militer Belanda di Yogyakarta 

Historiografi agresi militer Belanda II ke Yogyakarta terjadi pada tanggal 18 
Desember 1948. Keinginan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia dengan cara 
membonceng tentara sekutu yang memiliki tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang 
dan mengkoordinasikan mereka untuk dipulangkan ke negeri asalnya yaitu Jepang. 
Ternyata tentara Jepang dipakai oleh tentara Inggris sebagai partner untuk 
mengembalikan penjajahan baru di Indonesia. Sebanyak 800 tentara Belanda telah 
mendarat di Jakarta sehingga pada tanggal 4 Januari 1946 atas pertimbangan keamanan 
maka pusat pemerintahan Republik Indonesia  dipindahkan  ke Yogyakarta. Keinginan 
Belanda menguasai kembali Indonesia secara kilat pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda 
melakukan agresinya yang pertama ke beberapa wilayah Indonesia. Belanda berhasil 
mempersempit wilayah Republik Indonesia dan menjadikan para pemimpinnya 
terkepung. 

18 Desember 1948, militer Belanda mengerahkan squadron pesawat terrbangnya 
terdiri dari beberapa pesawat pemburu dan bomber memenuhi udara kota Yogyakarta 
dengan suara gemuruh melakukan pemboman ke daerah pinggiran dan pusat kota 
Yogyakarta. Di Lapangan terbang Meguwo, pesawat militer Belanda  menurunkan 
pasukan terjun payungnya untuk menyerbu kota Yogyakarta. Banyak masyarakat 
menjadi korban keganasan dan kebrutalan penembakan secara membabi buta dalam 
perjalanan mereka ke pusat kota. Belanda berfikir dengan menduduki Yogyakarta dan 
menawan Soekarno Hatta maka riwayat Republik Indonesia akan berakhir. Ternyata 
pusat kekuasaan dan pemerintahan Republik Indonesia telah dipindahkan ke Sumatra di 
bawah kepeminpanan Syafruddin Prawiranegara. Pemerintahannya dikenal  dengan 
sebutan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.    

Belanda menutup secara rapat-rapat informasi bahwa Republik Indonesia masih 
memiliki kekuatan perlawanan untuk menduduki kembali Yogyakarta kepada pihak 
dunia internasional. Pemimpin nasionalnya Soekarno-Hatta telah ditawan untuk 
diasingkan ke Sumatra dan secara administratif wilayah Republik Indonesia semakin 
sempit. Menurut perhitungan Belanda,  Republik Indonesia sudah hancur dan tidak ada 
lagi. Namun yang terjadi sebaliknya yaitu perlawanan gerilya yang dipimpin oleh 
Jenderal Sudirman semakin kuat dan meluas ke seluruh wilayah Yogyakarta terhadap 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 
586 

zona-zona yang telah diduduki oleh tentara Belanda. Pencegatan, penghalangan, dan 
perintangan kepada kendaraan-kendaraan truk, dan tank-tank Belanda kerap terjadi pada 
siang hari bolong. Pada malam harinya wilayah-wilayah dan markas-markas pertahanan 
yang telah diduduki tentara Belanda senantiasa diserang secara gerilya oleh tentara 
Republik Indonesia. Mereka menyerang guna memukul mundur tentara Belanda. Sikap 
frustasi dan keputus asaan tentara Belanda diharapkan oleh tentara Republik Indonesia. 
Serangan tentara Republik Indonesia di bawah pimpinan Jendral Sudirman dari hari ke 
hari berikutnya semakin efektif.  

Harapan Belanda hanya tinggal satu yaitu mengharapkan pihak keraton 
(Hamengku Buwono IX) agar mau diajak kerja sama untuk dapat meredam dan 
menenangkan rakyat Yogyakarta. Namun yang terjadi sesungguhnya sebaliknya yaitu 
Sultan tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Bahkan secara diam-diam pihak 
keraton telah mengadakan hubungan dengan pra pemimpin gerilya. Keraton telah 
memfasilitasi pasukan gerilya dengan sikap tegas yaitu bersedia istananya dijadikan 
tempat penyimpanan senjata, persembunyian pasukan gerilya, serta tempat untuk 
mengatur siasat penyerangan/perlawanan. Akhirnya sampailah pada puncak 
penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Republik Indonesia yaitu sebuah serangan 
yang dikenal dengan nama “Serangan Umum 1 Maret 1949,” atau dikenal juga dengan 
sebutan lain yaitu “S.O. 1 Maret 1949.” Pengambil inisiatif serangan umum 1 Maret 
1949 terdapat beberapa versi yaitu inisiatif penyerangan datangnya dari Letkol 
Soeharto. Versi kedua adalah sesungguhnya yang memilki ide dan berinisiatif 
mengambilkeputusan adalah sultan Hamengku Buana IX.  

Tepat jam enam pagi pada waktu berakhirnya jam malam Belanda dengan 
bunyinya sirene, maka datanglah pasukan gerilya dari berbagai pelosok pinggiran kota 
Yogyakarta menyerbu secara serentak markas-markas Belanda. Pasukan gerilya 
Republik Indonesia berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Belanda tidak 
dapat lagi menutupi fakta bahwa Republik Indonesia tetap masih ada dan mampu 
mengusai Yogyakarta. Akhirnya Dewan Keamanan P.B.B. cepat-cepat mengadakan 
sidang umum untuk membahas perkembangan terakhir yang terjadi di Indonesia. 
Mengingat tekanan-tekanan yang semakin massif yang dilakukan pasukan gerilya di 
sekitar Yogyakarta, perlawanan-perlawanan sporadis juga terjadi di berbagai wilayah 
Indonesia, serta hasil diplomasi Republik Indonesia terhadap negara-negara sahabat 
Indonesia di Dewan Keamanan P.B.B., akhirnya Belanda setuju meninggalkan kota 
Yogyakarta, wilayah yang telah ia duduki selama kurang lebih 6 bulan 15 hari. 
Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dari pengasingannya, selanjutnya pusat 
pemerintahan berada di Jakarta lagi. Hal tersebut sebagai tanda secara resmi 
berakhirnya keberadaan tentara Belanda di Indonesia. Dengan setting narasi peperangan 
dan revolusi di Yogyakarta 1948-1949, lukisan Mohammad Toha yang dibuat secara on 
the spot hendak mengkisahkan kembali kronologi peristiwa yang telah terjadi secara 
visul.  

2.3.  Hasil Temuan Visualisasi/Representamen [Tanda]  
Lukisan Mohammad Toha 

Untuk memudahkan pemahaman/kajian ini ada baikknya ke-74 visual lukisan 
Mohammad Toha diklasifikasikan terlebih dahulu. Hasil klasifikasi visual lukisan 
Mohammad Toha, sebagai berikut:  

A.2.1.1. Serangan Udara dan Darat oleh Belanda (Pendudukan— 20 buah) 
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A.2.1.2. Akibat dan Dampak (kesengseraan— 14 buah) 
A.2.1.3. Keberhasilan dan Kekalahan Pihak Belanda (21 buah) 
A.2.1.4. Serangan Umum 1 Maret 1949 (Sistem Gerilya dan Keberhasilan Pihak 

Republiken—17 buah) 
A.2.1.5. Pihak K.T.N. (Komisi Tiga Negara— 1 buah) 
A.2.1.6. Poter Diri (Wajah Diri Mohammad Toha—1 buah) 

Motif-motif lukisan Mohammad Toha dari klasifikasi ini jika kita satukan 
seluruhnya menjadi satu, terasa telah membentuk sebuah narasi tersendiri untuk 
dipergunakan memahami terjadinya peperangan dan revolusi di Yogyakarta 1948—
1949. Untuk membuktikan hal tersebut di bawah ini adalah hasil penggabungan motif-
motif lukisan Mohammad Toha sesuai dengan klasifikasinya:  

A.2.1.1. Serangan Udara dan Darat oleh Belanda (Pendudukan— 20 buah), 
motif-motifnya memiliki narasi sebagai berikut: Bertepatan dengan menyisingnya fajar 
di Timur datanglah squadron kapal terbang Belanda dengan suaranya yang gemuruh 
terbang melingkari Yogyakarta Ibu Kota Republik Indonesia untuk mengadakan 
serangkaian serangan dan pemboman; Bombardemen dimulai;  Sebuah bomber sedang 
menukik dan mengebom daerah Skip; Kapal terbang Belanda mengebom Benteng di 
tengah Kota Yogyakarta; Dua buah bomber mengadakan rentetan bombardemen; Iring-
iringan cocor merah; Cocor merah menukik menghamburkan peluru; Pesawat itu 
terbang rendah; Sebuah bomber; Di lapangan terbang Maguwo kapal terbang Belanda 
menerjunkan tentara payung; Tentara payung itu sudah hampir tiba di tanah; Dalam 
perjalanan dari lapangan terbang Maguwo menuju Yogyakarta, sepanjang jalan tentara 
Belanda dengan brutal menembaki penduduk yang dijumpainya; Penduduk berlindung 
di bawah pepohonan menghindari pesawat Capung Belanda yang bisa mengadakan 
pengintaian sebelum pasukannya melakukan gerakan dan sering melemparkan granat-
granat; 

A.2.1.2. Akibat dan Dampak (Duka dan Kesengsaraan— 14 buah), motif-
motifnya memiliki narasi sebagai berikut: Kaca-kaca jendela rumah hancur akibat 
getaran pemboman; Getaran pemboman telah menghancurkan kaca-kaca jendela rumah; 
Dalam perjalanan dari lapangan terbang Maguwo menuju Yogyakarta, sepanjang jalan 
tentara Belanda dengan brutal menembaki penduduk yang dijumpainya; Dimana—mana 
terdapat korban penembakan tentara Belanda yang sedang masuk menuju Yogyakarta; 
Penduduk mengebumikan korban—korban penembakan tentara Belanda; Penduduk 
mulai mengungsi meninggalkan kota; Iring—iringan penduduk yang mengungsi ke luar 
kota pada waktu tentara Belanda memasuki kota Yogyakarta; Berbondong-bondong 
penduduk mulai mengungsi ke luar kota; Penduduk dibuat sebagai perisai oleh tentara 
Belanda yang masuk kota Yogyakarta; Tentara Belanda yang masuk kota Yogyakarta 
menggunakan penduduk sebagai perisai; Belanda mulai mengadakan pembersihan dan 
penangkapan terhadap penduduk; Dalam pembersihan penduduk ditangkap dan 
dikumpulkan; Tiap ada pembersihan mereka jalan dulu; Sambil patroli tentara Belanda 
menyambar ayam milik penduduk; Tentara Belanda membawa pulang ayam sambaran; 
Kalau kendaraan tentara Belanda mogok di jalan, penduduk disuruhnya mendorong; 
Penduduk disuruh mendorong kendaraan tentara Belanda yang mogok di jalan; Babu-
babu Belanda yang mau masuk kerja dijemput dengan truk. Dua orang yang melihat 
membicarakan mereka; Dua orang gerilya mencari sokongan ke kota; Pembersihan di 
pasar Lempuyangan sesudah Serangan Umum. Yang memakai baju surjan biru adalah 
ayah Toha, sedang di samping ayahnya adalah pamannya; Tentara menggeledah 
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rumah-rumah penduduk mencari senjata api sesudah Serangan Umum; Tentara Belanda 
menggeledah rumah Mohammad Toha sesudah Serangan Umum mencari abangnya 
Toha yang ikut bergerilya. Toha dipaksa harus duduk diam dipojok; Rumah penduduk 
yang dibakar tentara Belanda sesudah Serangan Umum; Tentara Belanda yang akan 
meninggalkan kota Yogyakarta berkeliling kota dengan kendaraan yang diberi corong 
pengeras suara menghasut penduduk supaya mengungsi; 

A.2.1.3. Keberhasilan dan Kekalahan Pihak Belanda (21 buah), motif-motifnya 
memiliki narasi sebagai berikut: Istana Presiden diduduki tentara Belanda; Belanda 
keliling kota menyuruh penduduk menyerahkan senjata; Sesudah seminggu ditawan di 
Istana Kepresidenan, Presiden, Wakil Presiden dan pemimpin-pemimpin Republik yang 
lain di angkut oleh tentara Belanda ke lapangan terbang Maguwo untuk diterbangkan 
dan diasingkan ke Sumatra; Belanda mengambil hati penduduk dengan membagi-
bagikan rokok; Belanda memaksa penduduk untuk menggunakan uang Federal; Tentara 
Belanda sedang patroli; Penjagaan ketat Belanda di jembatan Gondolayu di tengah kota 
Yogyakarta; Tentara Belanda menjual rokok perlu uang; Patroli tentara Belanda sesudah 
Serangan Umum; Sesudah Serangan Umum Belanda mengadakan operasi di jalan-jalan 
dan kampung-kampung; Tentara Belanda yang mengadakan operasi di jalan-jalan dan 
kampung-kampung sesudah Serangan Umum; M.P. (Militer Polisi) Belanda 
menggeledah tiap orang di jalan-jalan sesudah Serangan Umum. Celana harus dilepas; 
Truk-truk konvoi tentara Belanda meninggalkan Yugyakarta; Pemandangan sungai 
Code dengan latar belakang pabrik Watson yang dipakai sebagai gudang mesiu oleh 
tentara Belanda; Pemandangan sungai Code dengan latar belakang pabrik Watson yang 
dipakai sebagai gudang mesiu oleh tentara Belanda; 

A.2.1.4. Serangan Umum 1 Maret 1949 (Sistem Gerilya dan Keberhasilan Pihak 
Republiken—17 buah), motif-motifnya memiliki narasi sebagai berikut: Bumi hangus 
oleh pasukan Republik pada waktu tentara Belanda menyerbu Yogyakarta; Bangkai 
kendaraan—kendaraan yang dibumi hangus sendiri oleh pasukan Republik di 
Lempuyangan Yogyakarta; Begitu sirene Belanda sebagai tanda berakhirnya jam malam 
berbunyi melengking pada pukul enam pagi tanggal 1 Maret 1949, mulailah Serangan 
Umum gerilya dilancarkan dan menyerbulah pasukan-pasukan Republik dari segala 
penjuru masuk ke kota Yogyakarta; Gerilya-gerilya yang menyerbu dalam Serangan 
Umum memakai kalung janur kuning (daun Kelapa yang masih muda) di lehernya; 
Dengan antusias yang meluap penduduk kota Yogyakarta menyambut para gerilya 
diwaktu Serangan Umum dengan menempelkan bendera-bendera Merah Putih dari 
kertas di rumahnya masing-masing; Dalam Serangan Umum itu dibawa pula oleh 
gerilya bendera Merah Putih; Tiga orang gerilya Republik di waktu Serangan Umum; 
Pasukan-pasukan Republik yang sudah sekian lama terpisah bertemu di dalam Serangan 
Umum; Gerilya Republik naik pick-up keliling kota di waktu Serangan Umum; Plakat-
plakat gerilya di waktu Serangan Umum; Rintangan yang dipasang di jalan-jalan di 
waktu Serangan Umum; Setelah selama enam jam menguasai kota Yogyakarta di siang 
hari bolong gerilya-gerilya Republik kembali ke luar kota membawa amunisi yang 
ditaruh diatas punggung kuda hasil rampasan dari gudang senjata Belanda dipabrik 
Watson; Gerilya Republik kembali dengan menuntun seekor kuda yang memuat 
amunisi rampasan. gerilya Republik kembali keluar kota sesudah Serangan Umum; Lagi 
sepasukan gerilya dengan seekor membawa amunisi rampasan keluar kota sesudah 
Serangan Umum; Kembali keluar kota dengan mobil rampasan sesudah Serangan 
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Umum; Akhirnya pasukan Republik yang berada di luar kota dan di gunung-gunung 
masuk kota Yogyakarta sesudah Yogyakarta kembali di bawah kekuasaan Republik; 

A.2.1.5. Fasilitator/Pihak K.T.N. (Komisi Tiga Negara— 1 buah), motif-
motifnya memiliki narasi sebagai berikut: Jeep K.T.N. (Komisi Tiga Negara) sedang 
melaju di tengah jalan; 

A.2.1.6. Poter Diri (Wajah Diri Mohammad Toha—1 buah), motif-motifnya 
memiliki narasi sebagai berikut: dengan jongkok di tepi jalan Mohammad Toha sedang 
melukis di atas kotak rokok dagangannya—sebuah penyamaran yang sangat sempurna; 

2.4. Analisis semiotika triadik Charles Sanders Peirce 

Sebagaimana telah dikemukakan di depan bahwa untuk kepentingan penelitian 
awal ini pembahasan hasil temuan lukisan Mohammad Toha dengan memakai analisis 
semiotika triadik Charles Sanders Pierce. Proses analisisnya dengan mengklasifikasikan 
ke-74 visual lukisan Mohammad Toha sebagai representamen. Selanjutnya mengenali 
obyek [O] yang diwakili oleh tanda sebagai sebuah konsep yang dikenal oleh pemakai 
tanda sebagai “realitas” atau apa saja yang [dianggap] ada, dan kognisi yang terdapat 
pada pikiran seseorang ketika menangkap berbagai tanda yang ada sebagai interpretan 
[I]. 

Visualisasi lukisan Mohammad Toha jika kita cermati ke-74 lukisannya dari 
unsur garis, warna, tekstur dan ruang maka akan dijumpai beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: dari unsur-unsur garis yang diciptakan oleh Mohammad Toha dalam seluruh 
lukisannya sangat baik. Garis-garisnya begitu tajam, dan nyata sebagai keberhasilan 
pengamatannya melihat obyek-obyek yang hendak dilukisnya. Ketegasan dan 
kemampuan menghadirkan garis yang ia cipatakan dengan cat air di atas kertas 
membuktikan bahwa aktivitas melukis on the spot mampu memberikan dorongan  
kepada diri senimannya untuk lebih dekat dengan obyeknya sehingga sang seniman 
akan mampu menangkap dan menghadirkan kembali setiap evidensi yang baru saja ia 
lihat untuk didokumentasikan dalam bentuk visual/lukisan. Padahal ketegasan garis 
dalam media cat air relatif sulit dalam mengeksekusinya mengingat goresan/sapuan 
kuasnya tidak bias diulang-ulang. Pengulangan akan menjdikan ketegasan garis dengan 
warna dasar (warna yang telah digoreskan terlebih dahulu) akan menyatu dan 
menjadikan warna akan gelap. Mari kita sajikan beberapa gambar yang cukup menarik 
itu. 

Dua lukisan yang masuk dalam klasifikasi A.2.1.1. serangan udara oleh tentara 
Belanda ini sudah menunjukkan kehebatan dan matangnya Mohammad Toha menguasai 
secara teknis cara melukis. Toha mampu membuat garis yang sangat tegas. Ketajaman, 
nyata, dan kuatnya garis bagaimana bomber itu memuntahkan bom-bom dan peluru. 
Dalam gambar kesatu, Toha sangat jeli dengan visual menukiknya sebuah bomber yang 
baru saja selesai mengebom di sekitar Skip Yogyakarta. Asap bomber yang masih pekat 
secara perlahan menghilang dengan dedaunan pohon-pohon yang ikut bergetar sewaktu 
pengebomam tersebut. Dari sisi warna-warna, corak, dan motif yang dipilih oleh Toha 
adalah warna-warna yang memiliki karakter harmonis dan murni. Dikatakan harmonis 
karena warna yang dipilih Toha adalah warna yang disesuaikan, dihubungkan, dengan 
warna dominan untuk mendapatkan variasi obyek. Sedangkan warna murni (ala 
Cezanne) adalah warna yang memperjelas dan warna yang digunakannya untuk 
kepentingan warna itu sendiri. Hal lainnya jika dicermati dari sisi ruang obyek yang 
dipilih oleh Toha adalah mampu mengajak pemirsa ikut merasakan ketika peristiwa 
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tersebut terjadi. Ruang-ruang obyek dari klasifikasi A.2.1.1 ini oleh Toha ia mainkan 
dengan beragam visualnya yaitu ia pandai mainkan perspektif berbagai ruang dari 
lukisannya untuk dapat memberi kesan keluasan, kesatuan, kedalaman, dan jauh 
dekatnya suatu obyek.  

 

1     2  

1. Sebuah bomber sedang menukik dan mengebom daerah Skip 
2. Cocor merah menukik menghamburkan peluru 

Di luar dari sisi teknis, tetap terdapat sebuah pertanyaan. Bagaimana seorang 
anak yang baru berusia 12 tahun mampu melukis secara on the spot di tengah-tengah 
dentuman bom, peluru dan meriam. Toha mampu menghadirkan berbagai visual yang 
tidak terekam oleh kamera dunia sekalipun.  

 

 

Dalam perjalanan dari lapangan terbang Maguwo menuju Yogyakarta, 
sepanjang jalan tentara Belanda dengan brutal menembaki penduduk yang dijumpainya 
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Dimana-mana terdapat korban penembakan tentara Belanda yang sedang masuk menuju Yogyakarta. 

 

Ini hanya beberapa kasus saja, bagaimana Toha mampu menghadirkan kembali 
narasi agresi militer Belanda II di Yogyakarta. Toha melukis secara spontan, cepat 
(faktor keamanan), meluap-luap, komposisinya dinamis, dan mampu memberikan 
impresi. Lukisan-lukisan lainnya yang lebih menengangkan adalah ia mampu melukis 
bagaimana kejamnya tentara Belanda menembaki penduduk di sepanjang perjalanan 
mereka dari Meguwo ke Yogyakarta kota. Kedua lukisan ini pada dasarnya membicara-
kan kebrutalan militer Belada pada waktu melakukan agresi ke Yogyakarta. Bidang 
kedua lukisan sama-sama penuh dengan warna, sebagaimana karakter lukisan anak-anak 
yang senantiasa tidak memberikan ruang kosong dari bidang yang ingin dilukisnya. 
Pada lukisan pertama memiliki warna yang relatif cerah dengan dominan warna krem 
kemerah-merahan melambangkan kedinamisan dan keteguhan menjalani aktivitas 
hidup. Namun apa yang terjadi, para penduduk yang sedang berpapasan dengan militer 
Belanda secara brutal mereka berondong dengan tembakan walaupun para penduduk 
tersebut sudah mengangkat kedua tangannya. Senapan yang tetap menyala dengan api 
menandakan tembakan beruntun. Tembakan tepat diarahkan ke salah satu muka 
penduduk, bukan ke bagian organ tubuh lainnya guna melumpuhkan. Sebuah tindakan 
yang sungguh tidak manusiawi.  

Lukisan kedua dengan tema tentang korban penembakan oleh militer Belanda 
dengan berserakannya mayat-mayat di jalan memiliki warna-warna muram, coklat dan 
hijau tua, dengan karakter warna yang padat/tebal  menarasikan situasi yang mencekam, 
ketidak berdayaan, dan kehampaan. Lorong ujung jalan yang begitu pendek dengan 
tertutup oleh pepohonan mengandaikan sebuah nasib yang telah dan segera berhenti 
yaitu sebuah kematian itu sendiri—berserakannya mayat-mayat bagai sampah yang 
berserakan di jalanan. 

Namun juga ada lukisan yang anekdotik yaitu seorang tentara Belanda ketika 
mengadakan patroli guna menjaga keamanan ternyata ia mengamankan ayam penduduk 
dan bagaimana ketika tentara Belanda memerlukan uang? Mereka akan menjual rokok 
kepada penduduk. Visualnya sebagai berikut:  
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Sambil patroli tentara Belanda menyambar   Tentara Belanda menjual rokok ke penduduk ayam 
milik penduduk.       karena perlu uang 

 

Bagaimana Serangan Umum 1 Maret 1949 dan “Janur Kuning” dilukis oleh 
Toha sebagai tanda kemenangan pasukan Republik. 

 

 
Begitu sirene Belanda bunyi sebagai tanda berakhirnya jam malam berbunyi melengking  pada pikul 

enam pagi tanggal 1 Maret 1949, Mulailah Serangan Umum gerilya dilancarkan dan menyerbulah 
pasukan-pasukan Republik dari segala penjuru masuk ke Kota Yogyakarta 

 

 
Gerilya-gerilya yang menyerbu dalam Serangan Umum memakai kalung “Janur Kuning” di lehernya 
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Di bawah ini akan ditampilkan 19 lukisan dari 74 lukisan on the spot yang 
dikerjakan oleh Mohammad Toha dalam peristiwa agresi militer Belanda II di 
Yogyakarta 1948—1949. 
 

ANALISIS SEMIOTIKA  
TRIADIK CHARLES SANDERS PIERCE 

TANDA 
[ T ]  & KLASIFIKASI 

OBJEK [ O ] 
INTERPRETASI 

[ I ] 

 
[A.2.1.1.] 

Pesawat terbang 
Cocor merah 
menukik 
menghamburkan 
ribuan peluru ke 
pemukiman 
penduduk 
Yogyakarta 

Kedigdayaan 
Belanda dengan 
kemajuan 
teknologi. Sebuah 
peperangan yang 
tidak sebanding 

 
[A.2.1.1.] 

Di lapangan terbang 
Maguwo kapal 
terbang Belanda 
menejunkan tentara 
payung 

Penyerangan ke 
Yogyakarta tidak 
cukup hanya 
melalui serangan 
udara, tapi juga 
penaklukan lewat 
darat yaitu Belanda 
menerjunkan 
pasukan 
payungnya.  

 
[A.2.1.1.] 

Dalam perjalanan 
dari lapangan terbang 
Maguwo menuju 
Yogyakarta, 
sepanjang jalan 
tentara Belanda 
dengan brutal 
menembaki 
penduduk yang 
dijumpainya 

Penembakan brutal 
yang dilakukan 
oleh  
 tentara Belanda 
sebagai bentuk 
tindakan yang 
biadab dan 
melanggar HAM 

 
[A.2.1.1.] 

Tentara Belanda yang 
masuk kota 
Yogyakarta 
menggunakan 
penduduk sebagai 
perisai  

Sebuah tindakan 
pengecut dan anti 
kemanusian/ 
melanggar  HAM 
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[A.2.1.2.] 

Kaca-kaca jendela 
rumah hancur akibat 
getaran pemboman 

Akibat/dampak: 
begitu dahsyatnya 
pengeboman yang 
dilakukan oleh 
Belanda. Tidak 
seimbangnya dua 
kekuatan antara 
Belanda vs pasukan 
Republik 

[A.2.1.2.] 

Berbondong-bondong 
penduduk mulai 
mengungsi ke luar 
kota 

Kota Yogykarta 
mulai tidak aman 
karena bombardier 
oleh pesawat-
pesawat Belanda 
sehingga 
masyarakat sipil 
Belanda harus 
menjadi pengungsi 
di negeri sendiri 

 
[A.2.1.3.] 

Belanda keliling kota 
menyuruh penduduk 
menyerahkan senjata 

Penaklukan sebagai 
kemenangan 
militer Belanda 
dengan melakukan 
sweping 
kepemilikan senjata 

 
[A.2.1.3.] 

Dimana—mana 
terdapat korban 
penembakan tentara 
Belanda yang sedang 
masuk menuju 
Yogyakarta 

Berserakannya 
mayat-mayat di 
jalanan kota 
Yogyakarta akibat  
 penembakan oleh 
tentara Belanda 
dalam serangan 
daratnya. 

 
[A.2.1.3.] 

Istana Presiden 
diduduki tentara 
Belanda 

Pendudukan oleh 
militer Belanda: 
Istana Presiden 
diduduki oleh 
militer Belanda  
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[A.2.1.3.] 

Sesudah seminggu 
ditawan di Istana 
Keprisedenan, 
Presiden, Wakil 
Presiden dan 
pemimpin-pemimpin 
Republik yang lain di 
angkut oleh tentara 
Belanda ke lapangan 
terbang Maguwo 
untuk diterbangkan 
dan diasingkan ke 
Sumatra 
 

Penawanan/ 
Pengasingan: 
Presiden, Wakil 
Presiden dan 
beberapa pemimpin 
Republik lainnya 
untuk diasingkan 
ke Sumatra  

 
[A.2.1.3.] 

Tentara Belanda yang 
akan meninggalkan 
kota Yogyakarta 
berkeliling kota 
dengan kendaraan 
yang diberi corong 
pengeras suara 
menghasut penduduk 
supaya mengungsi 
 

Kekerasan-
penghasutan: 
tentara Belanda 
menghasut 
penduduk untuk 
mengungsi. Sebuah 
tindakan yang 
sangat licik dengan 
menebar terror rasa 
tidak aman 

 
[A.2.1.3.] 

Truck-truck convoy 
tentara Belanda 
meninggalkan 
Yogyakarta 

Kekalahan 
Belanda: Akhirnya 
Belanda mau 
meninggalkan kota 
Yogyakarta  

 
[A.2.1.4.] 

Begitu sirene Belanda 
sebagai tanda 
berakhirnya jam 
malam berbunyi 
melengking pada 
pukul enam pagi 
tanggal 1 Maret 1949, 
mulailah Serangan 
Umum gerilya 
dilancarkan dan 
menyerbulah 
pasukan-pasukan 
Republik dari segala 
penjuru masuk ke 
kota Yogyakarta 

Keberhasilan 
pasukan 
Replubiken: 
Serangan Umun 1 
Maret 1949   
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[A.2.1.4.] 

Gerilya-gerilya yang 
menyerbu dalam 
Serangan Umum 
memakai kalung 
janur kuning (daun 
Kelapa yang masih 
muda) di lehernya 

Keberhasilan 
pasukan 
Replubiken: 
Serangan Umun 1 
Maret 1949; Janur 
Kuning    

 
[A.2.1.4.] 

Dengan anthusiasme 
yang meluap pen-
duduk kota Yogya-
karta menyambut 
para gerilya diwaktu 
Serangan Umum 
dengan menempel-
kan bendera-bendera 
Merah Putih dari 
kertas di rumahnya 
masing-masing 

Keberhasilan 
pasukan 
Replubiken: 
anthusiasme yang 
meluap penduduk 
kota Yogyakarta 
menyambut para 
gerilya diwaktu 
Serangan Umum   

 
[A.2.1.4.] 

Dalam Serangan 
Umum itu dibawa 
pula oleh gerilya 
bendera Merah Putih 

Keberhasilan 
pasukan 
Replubiken: 
pasukan gerilya 
membawa bendera 
Merah Putih   

 
[A.2.1.4] 

Pasukan-pasukan 
Republik yang sudah 
sekian lama terpisah 
bertemu di dalam 
Serangan Umum 

Keberhasilan 
pasukan 
Replubiken: 
pasukan Republik 
yang sudah sekian 
lama terpisah 
bertemu dengan 
bersalaman   

 
[A.2.1.5.] 

Jeep K.T.N. (Komisi 
Tiga Negara) 

Fasilitator: K.T.N. 
(Komisi Tiga 
Negara)   
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2.6. Komparasi Hasil Visualisasi Lukisan Mohammad Toha dengan Fotografi 
Agresi Milter Belanda II (Historiografi) 

2.6.1.  Heijboer, Pierre (1998), Agresi Militer Belanda, Memperebutkan Pending 
Zamrud Khatulistiwa 1945/1949, terj., W.S. Karnena, Jakarta: PT. Gramedia 
Widiasarana-Perwakilan KITLV Jakarta. 

Buku sejarah yang secara khusus bicara tentang agresi militer Belanda di 
Indonesia ini hanya menyajikan sekitar enam buah foto sebagai ilustrasinya dalam bab 
“Serangan Yogya.” Dari sisi narasinya tidaklah sedahsyat visualisasi lukisan 
Mohammad Toha. Belum lagi pada keragamam motif, corak dan makna dibalik 
gambarnya (ikonografi).  

 

 
Cucuk dari regu penerobos Belanda sedang berlindung dalam perjalanan ke Yogya, halaman 145. 

 
[A.2.1.6.] 

Dengan jongkok di 
tepi jalan Mohammad 
Toha sedang melukis 
di atas kotak rokok 
dagangannya 

Sebuah upaya 
penuh stategi 
dengan taktikal 
yang matang oleh 
Mohammad Toha 
dalam rangka 
melakukan 
aktivitas melukis 
dengan  jongkok di 
tepi jalan   di atas 
kotak rokok 
dagangannya—
penyamaran yang 
sempurna. 

VISUAL VERBAL KOGNISI 
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Sebuah regu mortir Belanda di salah satu jalan panjang dan lurus kota Yogyakarta, halaman 147.  

 

2.6.2. Ridhani, R. (2010), Letnan Kolonel Soeharto: Bunga Pertempuran Serangan 
Umum 1 Maret 1949, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 

Buku putih Soeharto tentang “Serangan Umum 1 Maret 1949,” ini juga sama 
saja sangat miskin visualnya. Maksudnya, buku ini lebih berisi narasi kehebatan 
Soeharto dalam memimpin serangan, namun secara visual bagaimana Soeharto 
memimpin rapat dan melakukan serangan ke Yogyakarta kota tidaklah ada visualnya. 
Jika sebuah buku memerlukan ilustrasi agar lebih mudah difahami serta mudah dicerna, 
maka visualisasi lukisan Mohammad Toha lebih memiliki arti dan makna terhadap 
“Serangan Umum 1 Maret 1949.” 

 
Peran Letkol Soeharto dalam SeranganUmum 1 Maret 1949 (?) 

 
3.  Kesimpulan 

Visualisai lukisan Toha memiliki banyak motif, corak, dan ragmanya. Begitu 
juga sangat luas cakupan peristiwanya. Dari mulai tipe-tipe persenjatan yang dipakai 
oleh militer Belanda dalam mendukung kesuksesan agresinya; berbagai pengebomam 
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dengan berbagai tipe pesawat; melakukan serangan darat; penembakan secara brutal; 
operasi keamanan dengan cara menggeladah rumah-rumah penduduk;  persoalan sosial; 
kesengsaraan hidup; mayat berserakan di jalan-jalan;  pengungsian; pemakaman mayat; 
hingga pencurian (ayam) yang dilakukan oleh tentara Belanda; banyaknya rumah-rumah 
yang dibakar oleh tentara Belanda dan terbakar karena pengeboman ; persoalan 
ekonomi-finasial; sistem pemakaian uang federal; transaksi jual beli; rusaknya sarana-
prasaran perekonomian; pendudukan istana presiden, penawanan presiden dan 
wapresnya; dan narasi di sekitar kemenangan pasukan gerilya Republik Indonesia dalam 
melakukan Serangan Umum 1 Maret 1949.   

Motif visualisasi lukisan yang ditampilkan juga sangatlah menarik dengan 
banyak mamengandung makna dibalik gambarnya, misalnya tentara Belanda mencuri 
ayam; tentara Belanda menjual rokok; tentara Belanda memaksa memakai uang federal; 
dan masih banyak lainnya. Ke-74 lukisan bukan hanya bicara aspek serangan militer 
Belanda ke kota Yogyakarta, tapi Toha juga berhasil mengangkat persoalan-persoalan 
yang lebih jauh yaitu persoalan aspek sosial, ekonomi, dan humanity. 

Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa lukisan-lukisan on the spot dari 
Toha ini tidak ada yang menandingi capaiannya sebagai “saksi sejarah” dan tak ternilai 
harganya terhadap kesaksian Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta. Walaupun pada 
tahun 1949 telah diketemukan teknologi fotografi yang relatif baik, namun tehnologi 
tersebut belum bisa melawan panasnya “bom” yang dihujamkan militer Belanda di 
Yogyakarta sehingga banyak fotografi dari kalangan para jurnalis perang (Associate 
Press) yang hasilnya  tidak jadi baik/maksimal. Berbeda dengan Toha, ia memakai 
media cat air yang cepat kering untuk merekam berbagai peristiwa Serangan Umum 1 
Maret 1949 tanpa terbebani secara mbentoyong persoalan teknologi, namun hasilnya 
bisa lebih dahsyat dari teknologi modern itu sendiri. Mohammad Toha sebagai sosok 
seorang anak dalam melakukan aktivitas melukisnya dengan menyamar sebagai seorang 
penjual rokok sehingga militer Belanda tidak menaruh curiga. Sungguh sebuah upaya 
dan strategi yang sempurna dengan hasil capaian yang maksimal 

Jadi signifakasi kajian lukisan Mohammad Toha bagi historiografi agresi militer 
Belanda II di Yogyakarta adalah sumbangan terbesarnya dalam menarasikan peristiwa 
agresi militer Belanda II yang secara visual tidak diketemukan di berbagai sumber-
sumber atau buku-buku historiografi konvensional. Jika hal tesebut masih memerlukan 
verifikasi yang lebih dalam dengan saksi mata maupun dokumen/arsip, maka setidak-
tidaknya lukisan Mohammad Toha dapat dijadikan ilustrasi sebagai ‘bahasa visual’ di 
berbagai buku historiografi agresi militer Belanda II di Yogyakarta agar semangat 
zaman (ZietGeist) dapat ditangkap dan  mampu memberikan aura dalam menghayati 
peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar agresi militer Belanda II di Yogyakarta 
1948—1949.  
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