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ABSTRACT
This article discussed the life of Dutch missionaries in Eastern Indonesia in detention camps in South Sulawesi
during the Japanese occupation period (1942-1945). This was motivated by the political policy of the Japanese
Navy as the ruler of the East Indonesia region which tried to eliminate all kinds of Western influence, one of
which was through the detention of Catholic missionaries. This article used a historical method based on a
literature study. The study result showed that several places in South Sulawesi, such as Makassar, Malino,
Kampili, Pare-Pare, Bojo, and Bolong were chosen as the detention camps for Dutch Catholic missionaries
in Eastern Indonesia, because they were the central government of the Japanese Navy in Eastern Indonesia.
Besides, the poor conditions of the detention camps and prone to armed attacks caused many missionaries die
there while being detained in 1942 and 1943. Some of the missionaries who survived were returned to their
mission lands from late 1945 to early 1946. At the end, this crucial period had a major impact on the history of
the Catholic Church in Indonesia, that was the absence of Dutch missionaries in the mission lands as well as
the common active involvements and a few Japanese missionaries in carrying out missions.
Keywords: South Sulawesi, Dutch missionaries, Catholic Church, detention camps, Japanese occupation
ABSTRAK
Artikel ini membahas tentang kehidupan misionaris Belanda di Indonesia Timur dalam kamp tahanan di
Sulawesi Selatan selama periode pendudukan Jepang (1942-1945). Hal ini dilatarbelakangi oleh kebijakan
politik pemerintah balatentara Angkatan Laut Jepang sebagai penguasa wilayah Indonesia Timur yang
berusaha menghilangkan segala macam pengaruh Barat, salah satunya melalui penahanan misionaris
Katolik. Artikel ini menggunakan metode sejarah yang berdasarkan pada studi pustaka. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa beberapa tempat di Sulawesi Selatan, seperti Makassar, Malino, Kampili, Pare-Pare,
Bojo, dan Bolong dipilih sebagai kamp tahanan misionaris Katolik di Indonesia Timur, karena merupakan
pusat pemerintahan balatentara Angkatan Laut Jepang di Indonesia Timur. Selain itu, kondisi kamp tahanan
yang memprihatinkan serta rawan terhadap serangan bersenjata menyebabkan banyak misionaris wafat di
sana ketika ditahan pada tahun 1942 dan 1943. Sebagian misionaris yang selamat dikembalikan ke tanah
misinya sejak akhir 1945 hingga awal 1946. Pada akhirnya, periode krusial ini berdampak besar dalam
sejarah Gereja Katolik di Indonesia, yaitu ketiadaan misionaris Belanda di tanah misi sekaligus keterlibatan
aktif peran awam dan sedikit misionaris Jepang dalam menjalankan misi.
Kata kunci: Sulawesi Selatan, misionaris Belanda, Gereja Katolik, kamp tahanan, pendudukan Jepang.
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PENDAHULUAN
Masa pendudukan Jepang di Indonesia
sepanjang 1942-1945 merupakan periode
singkat namun krusial–atau M.C. Ricklefs
menyebutnya sebagai “periode yang paling
menentukan”–dalam bentang sejarah Indonesia
(Ricklefs, 2008: 421). Pada periode permulaan,
yaitu sejak akhir 1941 hingga awal 1942, satu
per satu wilayah di Hindia Belanda dikuasai
Jepang. Pendudukan Jepang pun secara resmi
ditandai dengan penyerahan Hindia Belanda
ke tangan Jepang melalui penandatanganan
perjanjian oleh Letnan Jenderal Ter Poorten
mewakili Hindia Belanda dan Letnan Jenderal
Hitoshi Imamura mewakili Jepang pada 8
Maret 1942. Hal ini semata-mata merupakan
kemenangan militer, bukanlah kemenangan
politik, mengingat Gubernur Jenderal Hindia
Belanda terakhir, Tjarda van Starkenborgh, tidak
pernah menyetujui penyerahan Hindia Belanda
“secara umum” (Oktorino, 2016: 190-191).
Ketika Jepang berkuasa atas Indonesia,
Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah
pemerintahan militer. Sumatra dikuasai oleh
Angkatan Darat ke-25. Jawa dan Madura
berada di bawah Angkatan Darat ke-16.
Kalimantan dan Indonesia Timur dikuasai
oleh Angkatan Laut. Kebijakan di tiga wilayah
pemerintahan ini pun berbeda. Jawa dianggap
paling maju secara politik, meskipun sumber
daya ekonominya kurang memadai. Sumatra
memiliki sumber-sumber strategis. Selebihnya,
wilayah yang berada di bawah kekuasaan
Angkatan Laut dianggap terbelakang secara
politik dan ekonomi. Ricklefs menyebut bahwa
pemerintahan atas wilayah tersebut bersifat
“sangat menindas” (Rickefls, 2008: 421-422).
Kedatangan Jepang secara umum diterima
dengan sukacita. Rakyat Indonesia percaya
bahwa Jepang merupakan “saudara tua” yang
akan menjadi pembebas dari cengkeraman
penjajah Barat. Hal ini diperkuat dengan sejumlah
kebijakan yang mengangkat harkat martabat
Indonesia, seperti mengizinkan pengibaran
bendera merah putih dan menyanyikan lagu
kebangsaan Indonesia Raya. Pembebasan ini pun

juga terlihat dari pemenjaraan atau penahanan
semua penduduk Belanda ke dalam kampkamp konsentrasi yang dilakukan Jepang dalam
waktu enam bulan sejak kedatangannya (Kahin,
2013: 146). Bahkan, secara khusus di wilayah
Angkatan Laut, penginterniran atau penahanan
orang Eropa (terutama Belanda) telah terjadi
segera sesudah Jepang masuk ke Indonesia
(Bank, 1999: 131).
Orang Belanda yang ditawan atau
dimasukkan ke dalam kamp-kamp tahanan
mencapai 170.000 orang, 65.000 orang di
antaranya tentara Belanda, 25.000 orang serdaduserdadu Sekutu, dan 80.000 orang warga sipil
(termasuk 60.000 perempuan dan anak-anak).
Secara umum, Ricklefs menyebut bahwa kondisi
di kamp-kamp tahanan sangat buruk. Hal ini
berdampak pada angka kematian tahanan yang
cukup tajam. Kurang lebih 20% dari tawanan
militer Belanda, 13% warga sipil perempuan,
10% anak-anak, dan 40% warga sipil pria wafat
dalam kamp tahanan (Ricklefs, 2008: 422-423).
Penahanan orang Belanda merupakan
salah satu bentuk kebijakan Jepang untuk
menghapuskan segala bentuk warisan Belanda
di Hindia Belanda (Indonesia). Salah satu
warisan tersebut adalah perkembangan agama
Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Karel
Steenbrink menyebut bahwa secara umum
Jepang memberlakukan kebijakan untuk
menjadikan agama sebagai instrumen atau
sarana membangun kerja sama dengan tujuan
propaganda (Steenbrink, 2018: 3). Lebih lanjut,
Simon Petrus L. Tjahjadi menyebut bahwa
propaganda simpatik ini terlihat pada hubungan
Jepang dengan penganut agama Islam yang
notabene merupakan mayoritas di Hindia
Belanda. Hal ini berbanding terbalik dengan
sikapnya terhadap agama Kristen, secara khusus
Gereja Katolik. Agama ini dicap sebagai agama
pihak musuh, terutama Belanda. Oleh sebab itu,
di antara beribu orang Belanda yang ditahan,
para misionaris Katolik dan zending Protestan
juga tidak luput di dalamnya (Tjahjadi, 2018:
55-61).
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Meski demikian, hal ini tidak seragam
terjadi. M.P.M. Muskens menyebut bahwa
kebijaksanaan Jepang terhadap Gereja Katolik
“memang agak mengherankan” sebab meskipun
banyak misionaris diasingkan, tidak sedikit
pula misionaris yang dibiarkan melakukan
karya pelayanannya. Uskup Jakarta dan Uskup
Ende-Flores tidak ditahan. Hal ini menjadi
bukti bahwa pada waktu itu, menganut agama
Katolik sama sekali tidak sama dengan “jadi
bersemangat Barat atau pro-Barat” (Muskens,
1973: 289-290; Zwaan, 1981: 84; Post et al.
(eds.), 2010: 312). Secara khusus, di Flores
sebagai salah satu wilayah di Indonesia Timur,
Tjahjadi menyebut bahwa daerah ini merupakan
“sebuah kekecualian” tersendiri sepanjang
periode pendudukan Jepang (Tjahjadi, 2018:
209).
Kombinasi kebijakan Jepang secara
umum yang menahan orang Belanda, termasuk
misionaris, dan kebijakan pemerintah Angkatan
Laut di Indonesia Timur yang terbilang “sangat
menindas”, menyebabkan perkembangan
Gereja Katolik di sana cenderung mengalami
stagnasi. Meski demikian, Jan Bank menyebut
bahwa tindakan penginterniran yang menyebabkan kehilangan banyaknya kader atau
pelaku misi tidak berlaku secara umum di
Indonesia Timur. Agama Kristen justru cukup
“bersahabat” ketika berada di daerah penganut
mayoritas (Bank, 1999: 136-137). Di sisi lain,
dalam konteks ini, Sulawesi Selatan menjadi
salah satu pusat perhatian pemerintah bala
tentara Jepang untuk menahan misionaris
Belanda di Indonesia Timur.
Berdasarkan latar belakang di atas,
rumusan masalah yang diangkat dalam
penelitian ini adalah kehidupan misionaris
Belanda di Indonesia Timur dalam kamp
tahanan di Sulawesi Selatan. Sejumlah
pertanyaan diajukan dalam penelitian ini.
Pertama, mengapa Sulawesi Selatan dipilih
sebagai kamp tahanan misionaris Belanda di
Indonesia Timur? Kedua, bagaimana proses
penahanan misionaris Belanda ke kamp tahanan
di Sulawesi Selatan? Ketiga, bagaimana kondisi
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misionaris Belanda selama dalam kamp tahanan
di Sulawesi Selatan? Keempat, bagaimana
proses pemulangan misionaris Belanda dari
kamp tahanan di Sulawesi Selatan ke tempat
asalnya? Kelima, apa dampak penahanan
misionaris Belanda dalam kamp tahanan di
Sulawesi Selatan bagi perkembangan misi dan
Gereja Katolik sepanjang periode pendudukan
Jepang? Batasan temporal adalah sepanjang
periode pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu
1942 hingga 1945, sedangkan batasan spasial
adalah Indonesia Timur (Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku, dan Papua) secara umum
maupun Sulawesi Selatan secara khusus.
Tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut. Pertama, untuk menjelaskan alasan
Sulawesi Selatan dipilih sebagai kamp tahanan
misionaris Belanda di Indonesia Timur.
Kedua, untuk menguraikan proses penahanan
misionaris Belanda ke kamp tahanan di Sulawesi
Selatan. Ketiga, untuk menggambarkan kondisi
misionaris Belanda selama dalam kamp tahanan
di Makassar. Keempat, untuk memaparkan
proses pemulangan misionaris Belanda dari
kamp tahanan di Sulawesi Selatan ke tempat
asalnya. Kelima, untuk menjabarkan dampakdampak yang ditimbulkan akibat penahanan
misionaris Belanda dalam kamp tahanan di
Sulawesi Selatan bagi perkembangan misi dan
Gereja Katolik sepanjang periode pendudukan
Jepang.
Sejumlah penelitian terdahulu telah
menarasikan masa pendudukan Jepang di
Indonesia. Jacob Zwaan (1981), M.C. Ricklefs
(2008), Peter Post et al. (2010), George
McTurnan Kahin (2013), dan Nino Oktorino
(2016) telah mengkaji secara makro dan lebih
menekankan dinamika politik dan militer, di
samping aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
Terkait keberadaan orang Belanda secara umum
sepanjang periode ini, L. de Jong (1985 dan
2002) telah mengulas berdasarkan catatan harian,
arsip, dan wawancara yang memuat keterangan
autentik untuk memperkuat rekonstruksi atas
periode krusial ini. Sebelum itu, penelitian
berdasarkan dokumen telah dikerjakan oleh I.J.
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Brugmans, H.J. de Graaf, A.H. Joustra, dan A.G.
Vromans (1960). Secara khusus, kajian seputar
kamp tahanan di Hindia Belanda selama Perang
Dunia II secara makro telah dikerjakan oleh D.
van Velden (1963). Lebih khusus lagi, catatan
harian misionaris yang ditulis oleh Anonim
(1946) dan F. Cornelissen (1949 dan 1978),
juga catatan harian seorang tentara Jepang oleh
Tasuku Sato dan Mark Tennien (2005) patut
dikaji lebih lanjut.
Di samping itu, tidak banyak kajian
seputar sejarah Gereja Katolik di Indonesia,
secara khusus di Indonesia Timur, sepanjang
periode pendudukan Jepang. Kajian-kajian
lebih banyak bersifat regional dan tidak terlalu
mendalami periode ini, seperti Piskaty dan
Riberu (1966), Lalawar (1974), Patriwirawan
(1974), Haripranata (1984), Anonim (1992),
Kees de Jong (2002), Sloot (2014), serta Sol
dan Pangemanan (2015). Meski demikian,
kajian A.F. Manning (1990) dan Simon Petrus
L. Tjahjadi (2018) telah membantu untuk
melihat secara khusus sejarah Gereja Katolik di
Indonesia sepanjang periode ini secara makro.
Kajian Jan Bank (1999) dalam periode revolusi
serta Karel Steenbrink (2018) dalam periode
Indonesia merdeka, juga membantu meski tidak
menjadi fokus utamanya.
Selain itu, kajian sejarah Sulawesi
Selatan secara umum, maupun sejarah Gereja
Katolik di Sulawesi Selatan secara khusus,
sepanjang periode ini juga tidak menjadi fokus
utama, melainkan hanya sebagai salah satu
bagian di dalamnya. Y.P.C. van den Eerenbeemt
(1974); Harun Kadir, Muchlis Paeni, dan
La Side Daeng Tapala (1978); G. van Schie
(2000); serta Terance W. Bigalke (2019) telah
memberikan kontribusi untuk membangun
sebuah pengetahuan awal (prior knowledge)
atas sejarah Sulawesi Selatan secara makro
maupun sejarah Gereja Katolik di Sulawesi
Selatan secara mikro, sepanjang periode
pendudukan Jepang.
Dengan demikian, belum terdapat kajian
yang berfokus pada kehidupan misionaris
Belanda di Indonesia Timur dalam kamp

tahanan di Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu,
tulisan ini hadir untuk mengisi “kekosongan”
narasi atau menyatukan narasi yang tercecer di
banyak tempat agar menjadi sebuah rekonstruksi
historis yang utuh.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian
sejarah dengan lima tahap, yaitu pemilihan
topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan
historiografi (Kuntowijoyo, 2013: 69). Pada
tahap pertama, pemilihan topik telah dijabarkan
dalam latar belakang dan rumusan masalah
serta dieksplisitkan dalam sejumlah pertanyaan
penelitian. Oleh karena penelitian ini merupakan
studi pustaka, tahap heuristik atau pengumpulan
sumber meliputi sejumlah kajian atau pustaka
yang memuat kisah-kisah secara terpisah
tentang periode ini. Tahap selanjutnya adalah
verifikasi atau kritik untuk menguji autentisitas
dan kredibilitas sumber. Tahap keempat adalah
interpretasi atas sumber yang menghasilkan
sejumlah fakta historis melalui metode analisis
dan sintesis. Tahap terakhir adalah penyusunan
kerangka narasi historis secara kronologis.
PEMBAHASAN
Alasan Sulawesi Selatan Dipilih sebagai
Kamp Tahanan Misionaris Belanda di
Indonesia Timur
Di wilayah Indonesia Timur, sejatinya
tidak hanya Sulawesi Selatan yang dijadikan
kamp tahanan. D. van Velden membuat daftar
kamp tahanan yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia Timur, di antaranya Banjarmasin,
Samarinda, dan Tarakan di Kalimantan Selatan
dan Timur; Makassar, Malino, Kampili,
Parepare, Bojo, dan Bolong di Sulawesi Selatan;
Manado, Tomohon, dan Airmadidi di Sulawesi
Utara; Tantuï dan Stovil di Ambon; Manokwari
dan Hollandia (Jayapura) di Papua; Denpasar
dan Singaraja di Bali; Mataram di Lombok,
Bima di Sumbawa; Waingapu di Sumba; Ende
dan Ndona di Flores; serta Atambua dan Dili
di Timor. Meski demikian, hanya kamp tahanan
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di Sulawesi Selatan yang menjadi “pusat” dari
seluruh kamp tahanan di wilayah Indonesia
Timur. Hal ini dapat dilihat dari daerah asal para
tahanan di sana yang mencakup hampir seluruh
wilayah Indonesia Timur, seperti Sulawesi
Selatan, Kepulauan Sunda Kecil, Kepulauan
Maluku, hingga Papua (van Velden, 1963: 540543).
Kenyataan demikian terjadi karena
Sulawesi Selatan secara umum atau Makassar
secara khusus merupakan pusat pemerintahan
bala tentara Angkatan Laut (Kaigun) Jepang
untuk wilayah Indonesia Timur (Kadir, Paeni, dan
Tapala, 1978: 91). Sebagai pusat pemerintahan,
Makassar juga dipilih sebagai pusat kamp
tahanan/interniran bagi Angkatan Laut Jepang.
Para tahanan, baik tentara, misionaris, zending,
maupun warga sipil Belanda dari Nusa
Tenggara, Maluku, dan kawasan Indonesia
Timur lainnya dibawa ke Makassar melalui jalur
laut. Setelah itu, mereka ditampung sementara
sebelum dimasukkan ke kamp-kamp tahanan.
Kamp ini terbagi ke dalam dua golongan, yaitu
kamp di Kampili (sebelumnya di Malino) untuk
tahanan perempuan dan anak-anak serta kamp
di Parepare untuk tahanan laki-laki (van den
Eerenbeemt, 1974: 452; Zwaan, 1981: 84-85;
L. de Jong, 2002: 62; Tjahjadi, 2018: 186).
Proses Penahanan Misionaris Belanda ke
Kamp Tahanan di Sulawesi Selatan
Sebagaimana disebutkan sebelumnya,
pemerintah bala tentara Angkatan Laut Jepang
segera melakukan penahanan bagi orang Eropa,
terutama Belanda, secara umum, maupun
misionaris secara khusus, ke Makassar sejak
kedatangannya. Kedatangan tentara Jepang
ke Makassar terbilang lebih awal dibanding
penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang
pada 8 Maret 1942, yaitu pada 9 Februari 1942
(van Velden, 1963: 15). Pada saat itu, daerah
misi yang masih “muda” tersebut diserbu
oleh Jepang. Akibatnya, mereka semua, para
misionaris laki-laki, ditahan dalam kamp
konsentrasi di Parepare (van den Eerenbeemt,
1974: 452; Anonim, 1992: 30).
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Tidak lama setelah pendaratan di
Makassar, Jepang segera mendarat di Bali.
Patriwirawan menyebut bahwa mereka
mendarat pada 18 Februari 1942 dan segera
menangkap serta menawan para misionaris.
Sejumlah misionaris awal SVD (Societas Verbi
Divini/Serikat Sabda Allah) yang berkarya
di Bali, seperti Pastor Agus de Boer, Pastor
Kersten, dan Pastor Simon Buis ditangkap
meski di tempat yang berbeda. Pastor Agus
de Boer ditawan di Jawa, Pastor Kersten di
Flores, dan Pastor Simon Buis di Singaraja,
Bali. Mereka pun kelak akan bertemu dengan
seluruh misionaris yang sama-sama ditawan
Jepang di Parepare sejak akhir 1943. Sebelum
itu, Mgr. Henrikus Leven selaku Vikaris
Apostolik Sunda Kecil dari Ndona, Flores,
mengirimkan surat kepada para guru agama
(katekis) di Bali, seperti Pan Regig, Pan Rosa,
Pan Paulus, dan Pan Maria yang berisi kuasa
untuk untuk mengatur dan memimpin upacara
kebaktian mingguan serta menerimakan
Sakramen Permandian dan Perkawinan dengan
beberapa syarat khusus (Patriwirawan, 1974:
1415-1417).
Persiapan sebelum kedatangan Jepang
juga telah dilakukan di Sumba. H. Haripranata
menulis bahwa Pastor van Stokkom yang
berkarya di sana, pada Januari 1942, telah
membentuk Kerkbestuur atau Dewan Gereja
di Waingapu dengan menunjuk empat umat
awam di dalamnya, yaitu A. Fernandez (guru),
A. Lewa (mantri kesehatan), J. Nudu (ahli
bahasa), dan J. Nonggo Routa (guru agama).
Tidak lama berselang, Jepang pun mendarat
di Waingapu pada 14 Mei 1942. Tiga hari
kemudian, para misionaris dikumpulkan dan
dibawa ke Waikabubak. Sebelum itu, Pastor
van Stokkom berpesan kepada umatnya untuk
tidak takut dan senantiasa berdoa (Haripranata,
1984: 342-343).
Serupa dengan apa yang terjadi di Bali
dan Sumba, pimpinan Gereja setempat telah
mempersiapkan diri ketika mengetahui Jepang
akan segera tiba di Makassar. Mgr. Martens,
Prefek Apostolik Makassar, bersama beberapa
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misionaris CICM (Congregatio Immaculata
Cordis Mariae/Kongregasi Hati Maria Tak
Bernoda), salah satunya Pastor N. Schneiders,
saling membagi tugas pelayanan di sekitar
Makassar. Selain itu, mereka juga berusaha
mengamankan perlengkapan misa (ibadah)
di ruang sakristi dalam lemari terkunci.
Tidak lama kemudian, tentara Jepang tiba
di Makassar dan masuk ke Gereja Katedral.
Akibatnya, Pastor Schneiders segera ditahan.
Ia pun meminta bantuan umat awam untuk
menjaga perlengkapan misa tersebut agar
tidak diambil oleh tentara Jepang. Berdasarkan
kisah yang tertulis, hingga perang berakhir,
meskipun tentara Jepang terus mengawasi dan
terjadi pengeboman di Makassar dekat Gereja
Katedral oleh Sekutu pada 9 Oktober 1943
yang menyebabkan kerusakan pada gedung
gereja, perlengkapan misa tersebut masih utuh
(Anonim, 1992: 26-27).
Beralih ke Sulawesi Selatan bagian
pedalaman, Terance W. Bigalke (2019: 250)
menyebut bahwa sejak pertengahan Maret,
personel misi (misionaris) Belanda telah
meninggalkan Makale dan Rantepao (Tana
Toraja) untuk diinternir di berbagai kamp
tahanan di Kalosi, Parepare, dan Makassar.
Kisah ini dipertegas oleh G. van Schie yang
menyebut bahwa Pastor G. Giezenaar yang
telah berkarya lama di Makale dan Rantepao
menyadari bahwa dirinya tidak akan dapat
berkarya terus sejak kedatangan Jepang.
Oleh sebab itu, ia mempersembahkan misa
perpisahan sementara di Rantepao dan Makale
pada 24 dan 26 Maret 1942. Keesokan harinya,
ia berangkat ke Enrekang dan seterusnya
ke Parepare untuk ditahan bersama semua
misionaris dan orang Belanda lainnya di sana.
Sebelum itu, ia memercayakan wewenang
tertentu secara tertulis kepada seorang penolong
awam bernama A. Rarun, antara lain menjaga
dan memelihara segala milik gereja, mengurus
sekolah Katolik, dan mendiami pastoran sampai
ada pastor lagi (van Schie, 2000: 47).
Selain dari Sulawesi Selatan, misionaris
CICM dari Muna, Sulawesi Tenggara, juga

ditahan. Salah satunya adalah Pastor Menting
yang telah berkarya di sana sejak 1937. Pada
hari raya Jumat Agung 1942, ia ditangkap oleh
beberapa orang Bugis dan diserahkan kepada
tentara Jepang untuk ditahan. Pastor Menting,
bersama sejumlah misionaris suster JMJ (Jesus
Maria Joseph/Yesus Maria Yoseph), ditahan
selama tiga tahun di Sulawesi Selatan (Kees de
Jong, 2002: 120).
Di wilayah Indonesia Timur yang lain,
Jepang mendarat di Flores, tepatnya di Ende
pada 15 Mei 1942. Setelah itu, semua misionaris
Flores diangkut untuk ditahan di Ndona. Meski
demikian, dua misionaris SVD bernama Mgr.
Leven dan Pastor van der Heyden (Sekretaris
Mgr. Leven) tidak ditahan, juga ditambah dua
misionaris lain yang merupakan rektor dari dua
seminari di Flores, yaitu Pastor J. Koemeester
(Seminari Ledalero) dan Pastor F. Cornelissen
(Seminari Mataloko) (Cornelissen, 1949: 3033; Piskaty dan Riberu, 1966: 42-43; Manning,
1990: 209). Selebihnya, banyak misionaris,
seperti pastor, bruder, dan suster Belanda di
Flores mulai dibawa pada Juli 1942 dan ditahan
di Makassar (van Velden, 1963: 91; Bank,
1999: 136).
F. Cornelissen mencatat bahwa 15 Juli
1942 merupakan satu hari yang “tragis” bagi
kehidupan gereja di Flores. Pada hari itu,
tidak kurang 70 pastor, 14 bruder, dan 29
suster meninggalkan Flores untuk diasingkan
ke Makassar. Bahkan, dengan jumlah yang
terbilang banyak tersebut, ia menulis sebuah
kesan bahwa, “Misi tidak pernah menerima
pukulan seperti itu, dan mudah-mudahan tidak
akan mengalaminya untuk kedua kalinya.”
Tidak hanya itu, ia juga mengisahkan bahwa
keberangkatan para misionaris tersebut diiringi
dengan rasa duka dan haru yang mendalam
(Cornelissen, 1949: 34-35).
Kisah demikian juga dicatat oleh
Haripranata. Di Sumba, misionaris yang
semula ditahan di Waikabubak (Sumba Barat)
kemudian dibawa ke Waingapu (Sumba
Timur). Selanjutnya, pada 13 Juli 1942, mereka
diangkut ke Ende, Flores dengan waktu tempuh
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perjalanan dua hari. Persis setelah mereka tiba,
mereka bertemu dengan 70 pastor, 14 bruder,
dan 29 suster. Pastor de Zwart menulis bahwa
pertemuan tersebut merupakan “pukulan
hebat yang belum pernah dialami misi”.
Sebelum sampai ke Ende, para misionaris telah
mengalami siksaan dari tentara Jepang. Tidak
lama kemudian, pada 15 Juli 1942, semua
misionaris diangkut dari Ende ke Makassar
dengan jalur laut. Setelah tiba di Makassar,
mereka ditahan selama tiga bulan lalu diangkut
ke Parepare. Mereka mengalami penginterniran
selama lebih dari dua tahun di sana (Haripranata,
1984: 343-347).
Kapten Tasuku Sato berperan penting
di dalam penahanan dan pengasingan para
misionaris Belanda di Flores tersebut. Ia
merupakan salah satu tentara Jepang yang
menerima sebuah tugas baru dari Panglima
Angkatan Laut di Makassar berdasarkan
informasi yang diterimanya. Informasi tersebut,
antara lain (a) Di Flores masih terdapat sebelas
orang musuh laki-laki, mereka semua adalah
misionaris Belanda; (b) Telah diputuskan
untuk mengangkut imam-imam Katolik ini
ke Makassar dan ditawan dengan alasan
keamanan serta ketenteraman umum di Pulau
Flores; (c) Telah dikirim empat orang imam
Jepang untuk menggantikan para misionaris
yang ditawan; dan (d) Saya bertanggung jawab
untuk mengangkut para misionaris dari Flores
ke Makassar, setelah imam-imam Jepang tiba
untuk menggantikan mereka (Sato dan Tennien,
2005: 27-28). Secara khusus, Cornelissen (1978:
80) menegaskan poin ketiga bahwa “imamimam Jepang harus datang untuk menggantikan
(bukan membantu) mereka”.
Daerah lain di Nusa Tenggara yang juga
mengalami hal serupa adalah Timor. Herman
Lalawar menyebut bahwa semua pastor di
Timor diinternir Jepang. Satu setengah tahun
mereka ditahan di Timor dan satu setengah
tahun di Parepare. Sebelum diasingkan, para
misionaris, seperti Pastor Antoon van Haren
dan Pastor Theodorus van den Tillaart, sempat
melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang
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yang bertindak beringas ketika mereka hendak
merampas harta benda gereja. Tindakan para
pastor berujung pada penahanan dan ancaman
hukuman mati. Meski demikian, total tujuh
orang pastor lolos dari hukuman tersebut akibat
pembelaan seorang umat bernama Ambrosius
Tjung Djung Kie (Lalawar, 1974: 1310-1312).
Daerah di Indonesia Timur yang juga
tidak luput adalah Kepulauan Maluku. Pada
waktu itu, kepulauan ini bersama Papua
merupakan wilayah Vikariat Apostolik Papua
Belanda (Nieuw-Guinea) yang dipimpin oleh
Mgr. Johannes Aerts. Wilayah ini terbilang lebih
dahulu diduduki Jepang. Pada 6 Februari 1942,
seluruh wilayah Maluku telah dikuasai Jepang.
Oleh sebab itu, pada 17 Maret 1942, Mgr. Aerts
mengeluarkan “surat gembala masa perang”
yang ternyata merupakan pesan terakhirnya
bagi umatnya. Ia mengajak seluruh umat untuk
mempersiapkan diri dalam kondisi perang yang
terburuk dan membangun solidaritas. Beberapa
bulan kemudian, sebuah peristiwa tragis terjadi.
Ia bersama tiga belas misionaris yang lain
dihukum mati oleh Jepang pada 30 Juli 1942
dini hari di Langgur, Kei Kecil, karena tidak
mau menyerahkan diri. Dengan demikian,
wilayah ini kehilangan gembalanya. Pada
akhirnya, banyak misionaris pun menyerahkan
diri dan ditahan Jepang di Tantui. Peristiwa ini
membawa duka yang mendalam bagi umat di
sana (Sol dan Pangemanan, 2015: 646-666).
Setelah wafatnya sang gembala bersama
belasan misionaris lainnya, sebagian besar
misionaris yang semua ditahan di Tantui mulai
diangkut ke Makassar. Mereka tiba pada Maret
1943 dan langsung dibawa ke Parepare. Salah
satu misionaris dari Maluku tersebut adalah
Pastor Bedaux. Ia bersama misionaris yang
lain dari berbagai daerah di Indonesia Timur
ditahan di kamp yang berpindah-pindah, mulai
dari Parepare, Bojo, hingga Bolong (Sol dan
Pangemanan, 2015: 673).
Di samping para misionaris laki-laki,
baik pastor maupun bruder, para misionaris
perempuan atau biarawati (suster) Belanda turut
ditahan Jepang. L. de Jong menjelaskan bahwa
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setelah para misionaris dan orang Belanda
secara umum ditahan di Makassar, kaum
perempuan dan anak-anak dikirim ke Malino
sejak 1942. Setahun berselang, tepatnya pada
Mei 1943, kamp itu ditinggalkan dan Jepang
memutuskan untuk menggunakan kompleks
sanatorium kosong di Kampili, sekitar 25 km
selatan Makassar, sebagai kamp interniran baru
(L. de Jong, 1985: 754-755).
Menurut catatan kesaksian suster JMJ
pada 1946, para suster yang ditahan di Malino,
yang kemudian dipindahkan ke Kampili,
terdiri atas 20 suster kongregasi JMJ, 42
suster kongregasi dari Steyl (kongregasi SSpS/
Servarum Spiritus Sancti/Abdi Roh Kudus),
dan 30 suster kongregasi PBHK (Putri Bunda
Hati Kudus). Para suster ini turut membina
kehidupan rohani para tahanan perempuan
dan anak-anak selama dalam kamp tahanan
(Anonim, 1946: 64).
Kondisi Misionaris Belanda dalam Kamp
Tahanan di Sulawesi Selatan
Kondisi misionaris di kamp tahanan
sangat memprihatinkan. Di kamp tersebut,
para misionaris harus melakukan pekerjaan
berat, seperti membuat jalan dan bekerja di
perkebunan. Oleh sebab itu, mereka mengalami
tekanan psikologis dan perasaan traumatis
akibat kesewenang-wenangan penjaga Jepang,
aneka penyakit, dan kematian tahanan lainnya.
Pengalaman pahit ini pun pernah mendapat
protes dari Pastor N. Schneiders. Ia sebagai
kepala atas kamp yang dihuni mencapai
600 orang tahanan tersebut menyampaikan
protes kepada para penjaga Jepang. Protes ini
dibalas dengan perilaku kejam berupa tindakan
kekerasan yang menyebabkan dirinya tidak
sadarkan diri (van Schie, 2000: 57).
Meski situasi kamp tahanan dan misionaris
sangat memprihatinkan, sebuah kisah lain
menunjukkan adanya harapan. Kapten Tasuku
Sato sebelum berangkat dari Makassar ke
Flores untuk mengangkut misionaris Belanda
sempat melihat kondisi kamp tahanan, baik
untuk perempuan dan anak-anak maupun

laki-laki. Ia menyebut bahwa anak-anak dapat
bermain tanpa peduli mereka sedang ada dalam
tawanan. Begitu pula dengan kaum perempuan
yang bersenda-gurau seakan-akan mereka
tinggal di kampung saja. Oleh sebab itu, ketika
perang telah berakhir, para tawanan, menurut
Sato, menyatakan rasa syukur mereka kepada
opsir Angkatan Laut atas perlakuan yang baik.
Hal ini ia anggap bukan suatu “kepura-puraan”.
Meski demikian, ia pun tidak menampik bahwa
para tawanan mungkin diperlakukan lebih
buruk dari yang terlihat (Sato dan Tennien,
2005: 28-30).
Kisah lain datang dari Pastor van
Egmond, seorang misionaris OFM (Ordo
Fratrum Minorum/Ordo Fransiskus) yang
telah lama berkarya di Maluku (Ambon) dan
Papua. Ia tiba di Parepare pada 1 Juni 1943.
Ia menuturkan bahwa terdapat 500 orang
tahanan laki-laki yang terdiri atas para pastor,
pendeta, polisi, dan warga sipil di sana. Jumlah
ini terus bertambah dari Timor, Irian Barat
(Papua), dan Sulawesi Selatan hingga akhir
1943. Pastor van Egmond mengamini kondisi
yang memprihatinkan dalam kamp tahanan.
Namun, di samping pekerjaan berat yang harus
dijalaninya, ia sering berjumpa dan berkumpul
dengan para pastor dan dominee (pendeta)
sehingga ia menyebut kamp tersebut sebagai
“kamp intelektual”. Di sana, para pastor dan
pendeta mengerjakan penerjemahan khotbahkhotbah Bapa Gereja dan surat-surat Rasul
Paulus bersama-sama (Sloot, 2012: 95).
Selanjutnya, kamp di Parepare dihuni
hingga dibom oleh Sekutu pada 1944. Ancaman
dari luar ini terjadi karena kamp tahanan di sana
tidak diberi tanda “POW” (Prisoners of War)
atau Tahanan Perang. Bahkan, pengeboman ini
pun cukup sering terjadi. Sebelumnya, pada
September 1943, kamp tahanan juga dibom
oleh tentara Sekutu. Oleh sebab itu, kamp di
Parepare selalu dalam keadaan bahaya dari
udara (Haripranata, 1984: 347).
Akibat dari pengeboman ini adalah
beberapa tahanan meninggal dunia dan tahanan
yang lain segera dipindahkan ke kamp lain.
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Mula-mula mereka dipindahkan ke Bojo,
sebuah daerah pedalaman, selama hampir
setahun, yaitu sejak 22 Oktober 1944 hingga 30
Mei 1945. Keadaan juga tidak terlalu membaik
di sana. Krisis pangan menyebabkan angka
kematian tahanan meningkat. Tidak lama
kemudian, para tahanan kembali dipindahkan
ke Bolong, Tana Toraja. Kamp tersebut terletak
di daerah pegunungan yang terisolir sehingga
persediaan makanan sangat terbatas serta hawa
udara yang sangat dingin dirasakan oleh tahanan
(van Velden, 1963: 294-295; Sloot, 2012: 96).
Salah satu hal yang menarik selama
penahanan di Sulawesi Selatan adalah adanya
bantuan dana yang diterima oleh pemerintah
bala tentara Angkatan Laut Jepang dari zending
Belanda sebesar 109.650 gulden pada 1944.
Dari total bantuan dana tersebut, sekitar 80.000
gulden diberikan ke kamp perempuan di
Kampili dan 10.000 gulden diberikan ke kamp
laki-laki di Bojo. Meski demikian, penggunaan
dana ini tidaklah jelas (van Velden, 1963: 158).
Hal terkait dana juga tercantum dalam
catatan seorang bruder (biarawan Katolik) yang
ditulis pada akhir 1945. Ia menjelaskan bahwa
pada awalnya semua interniran menyerahkan
hampir seluruh harta bendanya sehingga
mereka mengalami kekurangan dana. Terlebih
lagi, mereka harus menyerahkan sejumlah uang
makan kepada tentara Jepang. Makanan pun
hanya disediakan seadanya. Oleh sebab itu,
para tahanan melakukan penggalangan dana
(geldinzameling) (Brugmans, de Graaf, Joustra,
dan Vromans, 1960: 415).
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa
terdapat tiga sumber dana sebagai hasil dari
penggalangan yang dilakukan, yaitu kas kamp
(kampkas), dana bantuan dari Paus/pemimpin
tertinggi Gereja Katolik di seluruh dunia
(Pausfonds), dan dana kompas (passerfonds).
Sumber dana pertama diperoleh dari pinjaman
yang disalurkan oleh agen bank Jawa (Javase
bank) secara rahasia. Praktik lain yang
dilakukan secara rahasia adalah penjualan harta
benda para tahanan yang masih tersisa kepada
Jepang, juga penyeludupan barang antara para
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tahanan dan penduduk setempat. Terkait hal
itu, bruder tersebut menulis bahwa mereka
membentuk “sebuah geng penyeludup resmi”
(een officiële smokkelbende). Hal demikian
dilakukan semata-mata untuk menambah
pundi-pundi kas kamp mereka. Sumber dana
kedua berasal dari bantuan Paus yang dikirim
melalui pemerintah (pelarian) Belanda di
London. Dikisahkan bahwa para tahanan
sangat senang ketika menerima bantuan
10.000 gulden untuk memenuhi kebutuhan
mereka, terutama pangan. Terakhir, sumber
dana ketiga berasal dari dana kompas yang
merupakan keuntungan hasil penjualan buah,
tepung, dan lain-lain. Di samping itu, gaji
yang para tahanan peroleh ketika bekerja di
pelabuhan, sebagaimana merupakan perintah
tentara Jepang, juga menambah pundi-pundi
dana mereka (Brugmans, de Graaf, Joustra, dan
Vromans, 1960: 416).
Dengan tiga sumber dana tersebut, para
tahanan laki-laki mampu menjalani kehidupan
yang lebih baik, terutama setelah mereka pindah
dari Parepare ke Bojo dan Bolong, lalu mulai
terserang penyakit disentri. Bahkan, bruder
yang menulis kisah tersebut menyebut bahwa,
“Seandainya kami tidak memiliki dana kamp,
dana Paus, dan dana kompas, lebih banyak
korban akan jatuh di lembah disentri Bodjoh
dan lembah kematian Bolong” (Brugmans, de
Graaf, Joustra, dan Vromans, 1960: 417).
Jika penjelasan di atas lebih banyak
membicarakan kondisi kamp tahanan laki-laki,
terdapat sebuah “situasi luar biasa” dari kamp
tahanan perempuan. Di Kampili, pengkhotbah
(predikant) dan pastor diizinkan oleh komandan
Jepang untuk memberikan pelayanan rohani
bagi penghuni kamp tahanan. Meski demikian,
tidak jarang para pengkhotbah dan pastor
tersebut harus juga bekerja sebagai pandai besi,
tukang kayu, tukang ledeng, dan sebagainya
(van Velden, 1963: 263).
Di satu sisi, kelaparan yang parah,
sebagaimana dialami di kamp laki-laki, tidak
terjadi di Kampili. Akan tetapi, di sisi lain,
berbagai jenis penyakit juga menyerang para
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tahanan. Malaria dan disentri menjadi penyakit
masa perang yang begitu ditakuti. Dengan
sarana kesehatan yang sangat minim, ditambah
cuaca hujan yang tidak mendukung, banyak
pasien penderita malaria dan disentri yang tidak
dapat tertolong, terutama anak-anak. Bahkan,
sebuah puisi melukiskan bagaimana suasana
anak-anak yang sedang sekarat dan akhirnya
meninggal. Tidak hanya itu, serbuan “anjing
gila” juga menjadi ancaman tersendiri bagi
mereka (Anonim, 1946: 82-86).
Ancaman lain dari luar juga datang atas
kamp ini. Sebagaimana kamp laki-laki, pada
pertengahan Juli 1945, kamp Kampili dibom
oleh Sekutu sehingga tujuh interniran tewas.
Setelah peristiwa tersebut, keadaan dapat
berlangsung pulih. Hal ini dibuktikan dengan
penyelenggaraan misa setiap hari Minggu yang
dipimpin oleh seorang pastor dan para suster
bertindak sebagai paduan suara di dalamnya (L.
de Jong, 1985: 756-758).
Kehidupan rohani di kamp perempuan
dan anak-anak terbilang jauh lebih baik, meski
mereka sangat tergantung dengan keberadaan
pastor dan/atau pendeta. Saat tidak ada pastor
di sana, mereka hanya dapat melangsungkan
ibadah dengan pembacaan Injil tanpa komuni
kudus. Hal inilah yang dirasakan ketika
merayakan Paskah pada 1942 hingga setahun
lamanya. Pada 1943, pastor kembali hadir
sehingga misa kudus dapat diselenggarakan
dan komuni kudus dapat diterimakan kepada
para tahanan di sana. Tidak sampai di situ,
tahanan anak-anak, yang sebelumnya sudah
dididik oleh para suster, menerima komuni
kudus untuk pertama kalinya. Pembaptisan juga
terjadi atas para bayi yang lahir dalam tahanan.
Dalam setiap perayaan misa kudus, pastor
membawakan khotbah dengan penuh kharisma
sehingga ia dijuluki sebagai “orator sejati yang
selalu memberitakan kegembiraan di saat-saat
sedih” (Anonim, 1946: 65-66, 68).
Dalam catatan harian suster JMJ di
kamp Kampili, terdapat sejumlah puisi yang
dapat menggambarkan situasi sekaligus emosi
(perasaan) para tahanan ketika dapat kembali

merayakan misa kudus. Beberapa puisi lain juga
dituliskan dalam rangka memperingati Hari
Ratu (Koninginnedag) sebagai ungkapan doa,
harapan, sekaligus rasa hormat kepada Sri Ratu
Belanda yang pada waktu itu juga mengungsi ke
luar Belanda untuk menjalankan pemerintahan
darurat pada masa Perang Dunia II. Ketika
perang telah berakhir, para tahanan perempuan
dan anak-anak bersukacita sebagaimana tertuang
dalam kalimat “Ons gebed was verhoord–Onze
Koningin in Holland. Oranje boven!–Gode zij
dank!” (Doa kami telah dijawab–Ratu kami
di Belanda. Oranye (Belanda) di atas!–Terima
kasih Tuhan!) (Anonim, 1946: 68-74).
Ungkapan rasa syukur di atas tidak
terlepas dari rasa kesetiaan para misionaris
Belanda terhadap bendera, ratu, dan negara
Belanda. Jacob Zwaan menulis bahwa hal
itu telah sangat kuat, bahkan telah “menjadi
sikap hidup mereka”. Tidak hanya itu, warga
setempat yang telah menganut agama Kristen
Katolik juga menyatakan rasa kesetiaannya
sebagai “anti-Jepang dan pro-Barat” (Zwaan,
1981: 124).
Proses Pemulangan Misionaris Belanda
dari Kamp Tahanan di Sulawesi Selatan ke
Tempat Asalnya
Misionaris Belanda yang ditawan dalam
kamp tahanan di Sulawesi Selatan perlahan
kembali ke tempat asalnya. Hal ini tidak
terlepas dari kekalahan Jepang dalam Perang
Dunia II yang kemudian diikuti dengan
proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17
Agustus 1945. Ketika para tahanan menerima
kabar tepat pada hari itu, mereka mengenang
hari itu sebagai hari perdamaian dan keajaiban.
Para tahanan perempuan di Kampili bersukacita
atas “pembebasan” tersebut. Rasa sukacita ini
pun dirayakan dalam sebuah upacara syukur
gabungan oleh pendeta dan pastor di sana
(Brugmans, de Graaf, Joustra, dan Vromans,
1960: 608).
Berita membahagiakan tersebut turut
disampaikan oleh Mgr. Yamaguchi di Flores.
Pada 29 Agustus 1945, ia menyampaikan
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berita singkat sebagai berikut. “Sekarang
saya membawakan Anda kabar baik. Sampai
sekarang saya datang untuk membawa Anda
semua kabar buruk, tetapi sekarang berita
yang sangat bagus! Perang telah berakhir.”
Cornelissen menyebut bahwa kabar gembira
tersebut sungguh benar-benar “gaudere cum
gaudentibus” (bersukacita dengan mereka yang
bersukacita). Keesokan harinya, ia berpamitan
dengan Mgr. Leven untuk berangkat ke Ndona,
lalu melanjutkan perjalanan ke Maumere,
Makassar, hingga akhirnya kembali ke
Jepang bersama misionaris Jepang yang lain
(Cornelissen, 1949: 148-151).
Empat bulan kemudian, misionaris secara
bertahap mulai dipulangkan ke Flores dengan
kapal dari Makassar. Meski tujuh imam dan satu
bruder telah meninggal dalam kamp tahanan,
kedatangan misionaris ini merupakan sebuah
sukacita bagi umat di Flores. Para gembala
telah kembali. Tidak lama berselang, hari raya
Natal 25 Desember 1945 merupakan pesta
Natal pertama setelah penahanan selama lebih
dari tiga tahun bagi para misionaris Belanda.
Cornelissen (1978: 135-137) menyebut bahwa
peristiwa itu merupakan “pesta indah Natal
ketika dalam sekejap para imam telah berada
(kembali) di rumah mereka”.
Kurt Piskaty dan Joannes Riberu
menyebut bahwa para misionaris Timor
merupakan misionaris awal yang meninggalkan
Sulawesi Selatan. Pada 18 November 1945,
mereka mendarat di Kupang dan melanjutkan
perjalanannya ke bagian tengah Timor. Selain
misionaris dari Timor, misionaris di Maumere,
Flores Barat, juga telah tiba pada 19 Desember
1945. Kedatangan mereka disambut dengan
meriah oleh umat, sebagai tanda “terhentinya
masa penderitaan berat bagi Nusa Tenggara”
(Piskaty dan Riberu, 1966: 48).
Misionaris di Nusa Tenggara yang juga
kembali dari penahanan adalah misionaris
dari Sumba, yaitu Pastor van Stokkom, Pastor
Mezenberg, Pastor de Zwart, dan Pastor de
Rechter. Pada 13 November 1945 malam,
mereka naik kapal laut di Makassar dan
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keesokan harinya berangkat ke Maumere. Pada
16 November 1945, mereka tiba di Pelabuhan
Maumere. Setelah tiba di sana, mereka berlayar
menuju Waingapu, Sumba. Pada 7 Desember
1945, para misionaris menginjakkan kaki
di sana setelah lebih dari tiga tahun dalam
pengasingan. Tiga hari kemudian, mereka
berangkat dan tiba di Waikabubak. Perasaan
gembira bercampur sedih meliputi mereka
dan umat yang menyambut kedatangannya
(Haripranata, 1984: 357-360).
Proses kepulangan misionaris ini pun
tidak selamanya tanpa kendala. Pada awalnya,
mereka yang berada di Bolong dikembalikan
ke Parepare. Mereka tinggal di sana dengan
keadaan yang lebih baik sebelum mereka
dipindahkan ke Makassar. Setelah tiba di
Makassar, mereka secara bertahap kembali ke
tempat misi mereka. Misionaris Fransiskan
yang berkarya di Papua, misalnya, berangkat
ke Balikpapan untuk meneruskan perjalanan
ke Morotai hingga Biak. Ada pula perjalanan
ke Ternate menuju Hollandia (Papua). Ratarata mereka tiba di tanah misinya pada awal
1946. Meski demikian, tidak semua pastor
dapat kembali langsung ke tanah misi mereka.
Beberapa dari mereka terpaksa pergi cuti ke
Belanda untuk menjalani perawatan akibat
penginterniran lebih dari tiga tahun dengan
kondisi yang memprihatinkan, seperti Pastor
van Egmond, Pastor Moors, dan Pastor van
Leeuwen (Sloot, 2012: 97-101).
Misionaris yang berkarya di Kepulauan
Maluku dengan total empat belas orang,
termasuk Pastor Bedaux, juga secara bertahap
dipulangkan sejak September 1945. Dari
Parepare, mereka dibawa ke Makassar. Di sana,
Pastor Bedaux bertemu dengan Pastor Grent
yang menggantikan Mgr. Aerts. Pastor Grent
lebih dahulu meninggalkan Makassar dan
terbang ke Morotai untuk menuju ke Merauke
dan Kei sebagai perhentian akhirnya. Pastor
Bedaux harus menunggu lebih lama karena
ia tidak langsung pulang ke tanah misinya. Ia
berangkat dari Makassar menuju Australia pada
Oktober 1945 untuk menjalani perawatan atas
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kondisi kesehatannya yang memburuk akibat
berada dalam kamp tahanan bertahun-tahun.
Di samping itu, misionaris yang lain pun mulai
tiba di Ambon, Kei, Tanimbar, dan sekitarnya
sejak awal 1946. Sebagian besar dari mereka
menggunakan kapal laut maupun pesawat
angkatan udara Australia (Sol dan Pangemanan,
2015: 680-683).
Ketika sebagian besar misionaris telah
kembali ke tanah misi mereka hingga awal
1946, hal berbeda terjadi di Bali. Patriwirawan
mencatat bahwa Pastor Buis dan Pastor Kersten
baru kembali ke Bali pada pertengahan 1946,
tepatnya pada permulaan Mei 1946. Ketika
mereka kembali, keadaan masih dalam bahaya
dan kekacauan. Terlebih lagi, mereka harus
memenuhi banyak panggilan oleh militer meski
mereka merupakan orang nonmiliter. Terlepas
dari itu semua, para misionaris tersebut mulai
membangun dan mengembangkan kembali
misi yang beberapa tahun telah ditinggalkan
mereka (Patriwirawan, 1974: 1417).
Dampak Penahanan Misionaris Belanda
dalam Kamp Tahanan di Sulawesi Selatan
Dampak dari penahanan sebagian
besar misionaris Belanda adalah kekurangan
tenaga pelayanan terhadap umat. Sloot (2012:
342) menyebutnya dengan kalimat “gembala
dipukul, kawanan domba tercerai-berai”. Hal
ini terjadi di berbagai tempat. Di pedalaman
Sulawesi Selatan, Tana Toraja, misalnya, guruguru penginjil awam yang dipercayakan untuk
mengajar dan membina iman umat justru
meninggalkan pekerjaannya. Secara ringkas,
akibatnya adalah “terdapat kondisi statis di
paroki” (Bigalke, 2019: 263-264).
Periode
pendudukan
Jepang
menempatkan peran umat awam sebagai motor
penggerak Gereja Katolik di banyak tempat. Di
Sumba, sebagaimana disebutkan sebelumnya,
tokoh umat awam yang telah ditunjuk oleh
para misionaris untuk mempersiapkan diri
mulai melakukan pekerjaan dan pelayanannya,
seperti menjaga rumah misi, mengajar, dan
mengadakan kebaktian. Meski demikian,

umat cenderung “malas atau tidak berani”
untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan
tersebut. Mereka juga takut terhadap tentara
Jepang yang sewaktu-waktu menjarah mereka,
bahkan menangkap dan membunuh mereka
(Haripranata, 1984: 349-355).
Sebuah kisah menarik datang dari umat
awam di Muna, Sulawesi Tenggara. Para guru
agama Katolik berperan sangat menonjol saat
“secara resmi tidak ada pemimpin Gereja Katolik
lagi di Pulau Muna.” Kees de Jong mengutip
sebuah arsip CICM yang menulis bahwa “umat
Katolik tidak sadja memelihara imannja tetapi
djuga sering berkumpul bersama-sama dan
berdoa”. Meski demikian, tantangan yang
dihadapi tidaklah mudah. Di beberapa tempat,
para perwira Jepang bahkan mengancam
hukuman mati bagi penduduk setempat yang
berani membuat tanda salib. Meski demikian,
tidak sedikit umat yang mempersenjatai diri
dengan parang untuk menyelamatkan diri
sewaktu keadaan bahaya mengancam (Kees de
Jong, 2002: 120-122).
Sekalipun umat awam menjadi motor
penggerak, sejumlah misionaris Belanda
juga masih bertahan di tanah misi mereka.
Sebagai sebuah daerah yang “dikecualikan”,
Flores masih memiliki tenaga misionaris yang
mumpuni. Uskup Mgr. Leven beserta sejumlah
imam masih bertahan di sana. Bahkan, sepanjang
periode krusial ini, di Flores terjadi penahbisan
imam baru, yaitu Pastor Johannes Bala Letor
dan Pastor Rufinus Pedrico, SVD pada 15
Agustus 1942. Pendidikan calon misionaris pun
tetap berjalan di Seminari Menengah Todabelu
dan Seminari Tinggi Ledalero (Piskaty dan
Riberu, 1966: 42-46).
Di samping tenaga misionaris yang
masih bertahan di sana, sejumlah misionaris
Jepang juga didatangkan ke Flores. Uskup
Nagasaki Mgr. Paulus Yamaguchi mendarat di
Flores pada 30 Agustus 1943. Ia didampingi
oleh Administrator Apostolik Hiroshima Mgr.
Aloysius Ogiwara, SJ dan dua imam praja
Michael Iwanaga dan Philipus Kyono dari
Yokohama. Kedatangan mereka ini merupakan
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Morella yang mengetahui bahwa terjadi
penahanan misionaris di Flores (Piskaty dan
Riberu, 1966: 46-47).
Kedatangan misionaris Jepang ini pun
disambut gembira oleh umat setempat. Mgr.
Yamaguchi dan Mgr. Leven yang berkeliling
di Flores menjalankan tugasnya sebagai
misionaris, meski bangsanya saat itu saling
berperang. Walau mereka disambut gembira,
misionaris tetap dicurigai oleh Jepang. Dalam
hal ini, Mgr. Yamaguchi bertindak sebagai
penengah untuk meredam konflik di sana.
Mereka pun turut membantu pelayanan
misionaris Belanda yang masih tersisa hingga
perang berakhir dan misionaris Belanda telah
kembali dari kamp tahanan. Pada akhirnya,
kehadiran mereka ini dinilai mendatangkan
sebuah “keluputan (pembebasan dari ancaman
Jepang) yang limpah rahmat bagi pulau yang
Katolik ini” (Piskaty dan Riberu, 1966: 47-48).
Kapten Tasuku Sato menulis kesannya
terhadap dua uskup Jepang yang bertugas
di Flores selama masa pendudukan Jepang.
Mgr. Yamaguchi sejak awal tidak menyetujui
pernyataan bahwa dirinya harus menggantikan
Mgr. Leven sebagai uskup di Flores karena hal
itu merupakan wewenang Takhta Suci Vatikan
yang tidak sesederhana pemerintahan sipil.
Selain itu, ia tidak setuju dengan pengasingan
terhadap para misionaris asing (Belanda) yang
dilakukan oleh Angkatan Laut Jepang (Sato dan
Tennien, 2005: 76, 154).
Mgr. Ogihara juga dituliskan sebagai
uskup yang dicintai oleh umat di Flores. Meski
pada awalnya Kapten Sato berpikir bahwa para
misionaris Jepang akan ditolak di sana, mereka
justru mendapat tempat di hati umat. “Ia (Mgr.
Ogihara) ada di sana memberi bantuan rohani,
dan mereka (umat) menerimanya,” tulis Kapten
Sato. Mgr. Ogihara telah mengadakan kunjungan
ke banyak kampung untuk memberikan
pelayanan rohani, mempersembahkan misa,
juga membaptis para katekumen (calon
baptis). Kapten Sato juga menulis kesan umat
Katolik di Flores atas karya para misionaris
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Jepang sebagai berikut. “Jepang bukan cuma
membebaskan kita dari penjajahan Belanda,
tetapi Jepang sudah berbuat lebih jauh. Mereka
juga mengirim imam-imam meskipun mereka
sendiri kekurangan, untuk memelihara hidup
rohani kita” (Sato dan Tennien, 2005: 155-167).
Pada akhirnya, Kapten Sato menyebut
bahwa dirinya sangat tersanjung dengan umat
di Flores yang tetap menghidupi iman mereka
dengan berpasrah kepada Tuhan meski keadaan
porak-poranda akibat perang yang dahsyat.
“Biarpun bom-bom dapat menghancurkan
semua gereja, ada satu yang akan tetap hidup,
yaitu iman umat,” tulisnya. Mengapa hal
demikian terjadi? Ia mengutip pernyataan Mgr.
Yamaguchi bahwa “penyelenggaraan ilahilah
yang telah mengirimkannya ke Flores untuk
memelihara iman di sana” (Sato dan Tennien,
2005: 223-224).
PENUTUP
Periode pendudukan Jepang merupakan
salah satu periode krusial dalam sejarah
Indonesia secara umum maupun sejarah
Gereja Katolik di Indonesia secara khusus. Di
Indonesia Timur yang meliputi Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,
pemerintahan bala tentara Angkatan Laut
Jepang berkuasa yang dipusatkan di Makassar.
Di samping sebagai pusat pemerintahan,
Makassar secara khusus maupun Sulawesi
Selatan secara umum dipilih sebagai pusat
kamp interniran atau penahanan orang Belanda
di wilayah Indonesia Timur. Di antara orang
Belanda tersebut, misionaris Katolik dan
zending Protestan termasuk di dalamnya.
Kamp tahanan dibagi menjadi dua golongan,
yaitu kamp untuk perempuan dan anak-anak di
Kampili serta kamp untuk laki-laki di Parepare,
lalu berpindah ke Bojo dan Bolong.
Setelah menetapkan Sulawesi Selatan
sebagai kamp tahanan misionaris Belanda untuk
wilayah Indonesia Timur, proses penahanan
mulai dilakukan sejak kedatangan Jepang di
berbagai daerah. Untuk wilayah ini, proses
tersebut terbilang relatif singkat. Misionaris
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yang berada di Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, Nusa Tenggara, Maluku, hingga
Papua secara umum diberangkatkan dengan
kapal ke Makassar lalu ditempatkan di kamp
yang telah ditentukan sesuai golongannya.
Proses ini berjalan sejak awal 1942 hingga
1943.
Selama dalam kamp tahanan di
Sulawesi Selatan, sejumlah misionaris
menyatakan kondisi yang dialaminya sangat
memprihatinkan. Kamp laki-laki, misalnya,
seringkali tidak aman dari serangan Sekutu
serta rawan terhadap krisis pangan dan
merebaknya penyakit. Akibatnya, banyak
misionaris meninggal dalam kamp tahanan dan
beberapa kali para tawanan dipindahkan ke
kamp dengan kondisi yang jauh lebih buruk.
Meski demikian, beberapa misionaris juga
mengisahkan peristiwa yang membangunkan
harapan dalam situasi genting, seperti kerja
sama antara misionaris Katolik dan zending/
pendeta Protestan dalam penerjemahan Kitab
Suci dan khotbah. Di sisi lain, kondisi kamp
perempuan dan anak-anak sedikit lebih baik,
terutama dalam hal pangan dan kehidupan
rohani. Meski demikian, serangan dari Sekutu,
penyakit, hingga hewan liar turut menjadi
ancaman tersendiri di sana.
Setelah mengalami penahanan selama
lebih dari tiga tahun di Sulawesi Selatan, para
misionaris Belanda secara bertahap dibebaskan
dan kembali ke tanah misi atau tempat asalnya
dengan kapal atau pesawat terbang. Meski
demikian, tidak sedikit misionaris harus pergi
ke luar negeri untuk menjalani perawatan akibat
hidup dalam kamp tahanan. Proses ini terjadi
sejak kekalahan Jepang terhadap Sekutu pada
September 1945 hingga awal 1946. Ketika para
misionaris kembali, umat menyambut mereka
dengan penuh sukacita.
Selama periode yang krusial ini,
penahanan misionaris Belanda di Sulawesi
Selatan memiliki dampak yang besar bagi
perkembangan Gereja Katolik di berbagai
daerah. Secara umum, peran umat awam
menjadi sentral, yaitu sebagai motor penggerak

dan garda terdepan dalam melakukan pelayanan
dan pengajaran. Meski demikian, terdapat
pengecualian kasus di Flores ketika sejumlah
misionaris justru diizinkan bertahan, bahkan
ditambah dengan kedatangan misionaris Jepang
di sana.
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