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Beberapa dekade terakhir ini banyak orang Minahasa mulai memikirkan tentang 

masa depannya  dalam kaitan dengan berbangsa dan bernegara.  Dalam hal  ini,  terkait 

dengan apakah orang Minahasa akan tetap menjadi bagian dari negara Indonesia dengan 

melihat situasi sekarang, ataukah akan memisahkan diri dengan kata lain menjadi negara 

merdeka. 

Latar belakang

Dari  beberapa  pemikiran  yang  muncul,  setidaknya  beberapa  usulan  yang 

mengkristal adalah: membentuk provinsi sendiri (provinsi Minahasa), otonomi khusus, 

federalisme,  dan  yang  terakhir  menjadi  negara  merdeka.  Situasi  ini  muncul  dengan 

melihat kondisi bangsa Indonesia yang tidak lagi kondusif untuk didiami oleh masyarakat 

pluralitas. Terutama dengan gencarnya kelompok tertentu yang memaksakan penegakan 

Syariat Islam di Indonesia. Belum lagi soal dominasi suku tertentu dan semakin kurang 

dipercayanya kinerja pemerintah Indonesia dan para legislator.

Persoalan ini memang bukan hanya menjadi persoalan orang Minahasa, tapi juga 

daerah lain, yang selama ini tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat, sekaligus 

ketidakpuasan terhadap dominasi suku dan agama tertentu. Dari beberapa daerah yang 

tidak  puas  itu,  masing-masing  mempunyai  landasan  dan  juga  tindakannya  masing-

masing. 

Daerah Aceh misalnya,  meskipun sebagai daerah Islam, ternyata sebagian telah 

bergerak menjadi satu kekuatan bersenjata, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Begitu 

pula  sebagian  anak  Papua  yang  berjuang  melalui  Gerakan  Papua  Merdeka  (GPM). 

Minahasa  sendiri  dalam  ketidakpuasan  yang  sama,  memilih  lebih  rasional,  dengan 

mewujud pada gagasan-gagasan dan wacana yang lebih dapat diterima oleh semua pihak. 

Bahwa memang banyak pula yang memilih  untuk merdeka,  namun itu  masih sebatas 

wacana. Karena tidak diwujudkan dalam suatu gerakan bersenjata ataupun perjuangan 

perjuangan politik yang nyata.
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PERGERAKAN PERSATUAN MINAHASA

Berdasarkan pada persoalan di atas, telah merasuk jiwa seorang dr. Bert Adriaan Supit  

untuk  menyusun  suatu  risalah  yang  diberinya  judul,  “Paradigma  Baru  Minahasa, 

Pergerakan  Persatuan  Minahasa.”  Di  dalamnya  dokter  Supit  banyak  mengupas 

mengenai bagaimana menentukan masa depan Minahasa. Bagi dia dalam membicarakan 

masalah  masa  depan  Minahasa  itu,  maka  diperlukan  suatu  gerakan  yang  bisa 

menyatukan berbagai persepsi untuk menuju satu visi yang sama. 

Maka  dengan  landasan  itun  pula  teringatlah  ia  tentang  gagasan  yang  pernah 

dipraktikkan dalam hidup seorang pahlawan asal Minahasa Dr. Sam Ratulangi. Gagasan 

yang  pernah  mewarnai  eksistensi  orang  Minahasa  itu  tidak  lain  adalah  “Persatuan 

Minahasa”.

Menurut  dokter  Supit,  apa  sebab  masih  perlu  dibentuk  “Pergerakan  Persatuan 

Minahasa?”  Pertanyaan  ini  pasti  akan  muncul  di  banyak kalangan orang  Minahasa. 

Pertanyaan mungkin saja akan diajukan secara sinis maupun negatif. Karena bagaimana 

mungin mendirikan suatu wadah yang “berbau” politis dan lokal, padahal masyarakat 

Minahasa  sudah  jenuh  dan  sedang  dibanjiri  oleh  puluhan  organisasi  politik  yang 

semuanya bersifat nasional. 

Namun sebaliknya, syukurlah kalau pertanyaan  juga diajukan secara kritis, positif, dan 

kreatif  untuk  lebih  mengetahui  latar  belakang  berpikir  dari  tawaran  pembentukan 

“Pergerakan Persatuan Minahasa” tersebut.

Dijelaskannya,  di  tahun  1927,  waktu  Sam  Ratulangi  bersama  kawan-  awannya 

membentuk “Persatuan Minahasa”  sebagai  wadah organisasi  politik  Minahasa  untuk 

memperjuangkan kepentingan Minahasa.1 Sam Ratulangi dan kawan-kawan juga berada 

dalam realitas wawasan berpikir lokal, nasional, maupun global.

Wawasan  berpikir  Nasionalisme Indonesia  dari  Sam Ratulangi  dengan pembentukan 

organisasi politik lokal “Persatuan Minahasa” ia kembangkan bersamaan waktu dengan 

gerakan nasionalisme Indonesia yang dipelopori oleh Soekarno dengan pembentukan 

Partai Nasional Indonesia (PNI) di tahun 1927. 

1 http://www.sulutlink.com/artikel/sosial1029.htm, download 7 November 2006. 
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Supit yang dikenal sebagai tokoh LSM menjelaskan, dalam harian Fikiran (terbitan 31 

Mei 1930) dan Nationale Commentaren (26 Nop. 1938) Sam Ratulangi menulis tentang 

hubungan  “Persatuan  Minahasa”  dan  Nasionalisme  Indonesia  sebagai  berikut: 

“Persatuan  nasional  dari  Indonesia  adalah  suatu  persatuan  politis.  Kenyataan  itu 

didasaran  pada kemauan politis untuk membentuk suatu persatuan bangsa dan negara 

yang berdaulat. Dengan mengakui dan menghormati akan perbedaan etnis dan budaya 

pluralitas  bangsa Indonesia  yang bersatu  dengan segala  konsekuensinya,  kita  semua

harus menerima dan berjuang untuk persatuan politik bangsa Indonesia tersebut. Namun 

di  lain  pihak  adalah  suatu  keharusan  yang  seimbang  bahwa  mereka  juga  harus 

mengakui dan menghormati hak azasi dari tiap kelompok etnis untuk mempertahankan 

otonomi  mereka  dalam batas  wilayah  kelompok  etnis  tersebut.  Maksud  utama  dari 

Persatuan Minahasa adalah untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan tanah dan 

bangsa Minahasa. Kita tidak akan mengingkarinya, karena sikap tersebut adalah bagian 

mutlak dari jati diri manusia yang bebas.”

Dengan organisasi politik “Peratuan Minahasa” Ratulangi dan kawan-kawan berjuang 

untuk kepentingan tanah dan masyarakat  Minahasa  dalam forum Minahasa  Raad di 

Manado,  maupun  melalui  forum  Volks  Raad  di  Batavia  untuk  bangsa  Indonesia. 

Ternyata Sam Ratulangi sangat kental dan cinta dengan akarnya Minahasa. Dan oleh 

sebab itu wawasan kebangsaan Indonesianya ia kembangkan berdasarkan “nasionalisme 

etnis  Minahasa”.  Dengan  kata  lain  Ratulangi  ingin  mengatakan  bahwa  sebuah  visi 

wawasan Nasionalisme Indonesia harus benar-benar berakar dari kepentingan suatu visi 

yang dibangun dari  daerah (Minahasa) atau buttom up. Bila daerah kuat dan kokoh 

maka seluruh negara pasti akan kuat dan kokoh, dan bukan sebaliknya.

Wawasan  nasionalisme  Indonesia  dan  pembangunan  Indonesia  yang  berwujud 

sentralistis (top down) akan menjadi bumerang dan menghancurkan persatuan Indonesia 

yang  disepakati  dan  dibangun  bersama  secara  politis  dan  sukarela.  “Yang  jadi 

pertanyaan  sekarang  apakah  pandangan  Sam  Ratulangi  itu  juga  dimiliki  generasi 

sekarang di Minahasa,” tutur dokter Supit, dengan nada tanya.
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FEDERALISME PILIHAN YANG TEPAT 

Berangkat  dari  pemikiran  tentang  “Pergerakan  Persatuan  Minahasa”  tersebut,  maka 

untuk mencapai masa depan Minahasa yang lebih baik, banyak kalangan di Minahasa 

memilih untuk secara politis  berupaya agar Indonesia menjadi  negara federal.  “Dari 

berbagai opsi tentang masa depan orang Minahasa, tampaknya negara federal Indonesia 

merupakan pendekatan yang paling tepat. Sebab negara federal berarti kita tidak keluar 

dari Indonesia alias merdeka, dan di satu sisi kita bisa mengatur diri sendiri,” ujar dr. 

Bert A. Supit, yang juga ketua yayasan Suara Nurani dalam diskusi informal pimpinan 

ormas peduli Minahasa belum lama ini di Tomohon.2

Untuk  mewujudkan  impian  negara  federal  Indonesia,  menurut  dokter  Supit,  perlu 

diawali dengan pembentukan “Pergerakan Persatuan Minahasa” atau disingkat PPM.  

Dijelaskannya,  gagasan PPM itu lahir  dari  pemikiran Dr.  Sam Ratulangi  yang pada 

tahun  1927  bersama  kawan-kawannya  membentuk  “Persatuan  Minahasa”  sebagai 

wadah organisasi politik Minahasa untuk memperjuangkan kepentingan Minahasa. 

Menurut dokter Supit,3 dengan roh persatuan ini memang sangat dekat dan identik 

dengan  federalisme  itu.  “Jadi  yang  nanti  kita  perjuangkan  adalah  Negara  Persatuan 

Republik Indonesia dengan dasar federalisme itu. Dengan demikian orang Minahasa tidak 

akan  terjebak  pada  separatisme.  Sebagaimana  pengalaman  kita  dengan  peristiwa 

Permesta yang justru membawa kehancuran,” ujarnya. Senada juga disampaikan, Sammy 

Supit  yang juga  sebagai  Ketua Generasi  Penerus dan Pemuda Permesta.  Menurutnya, 

pada prinsipnya Permesta tetap pada koridor piagam Permesta yang menyatakan, tidak 

keluar  dari  NKRI.  Namun  dalam  persepsi  yang  berkembang  sekarang  ini,  ia  juga 

menjunjung federalisme, karena di dalamnya tetap dalam negara persatuan Indonesia. 

Gerakan  Kemerdekaan  Minahasa  dideklarasikan  di  Sulawesi  Utara  pada  tanggal  25 

September 2006. Seusai mendekralasikan “Gerakan Kemerdekaan Minahasa” (GKM) di 

Minahasa Law Center, jalan Sam Ratulagi pada tanggal 25 September 2006. 4

Tujuan dari dekralasi GKM menyangkut tiga hal yaitu 

1. merdeka dari diskriminasi politik 

2. ketidak adilan ekonomi
2 http://www.sulutlink.com/artikel/sosial1029.htm, download 7 November 2006.
3 http://www.sulutlink.com/artikel/sosial1029.htm, download 7 November 2006.
4 Tabloid Intelejen, edisi 19 Otober-8 November 2006, hal. 10
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3. merdeka ketidakbebasan beribadah.

  

Adapun rasionalisasi dari tujuan dekralasi perspektif Gerakan Kemerdekaan Minahasa, 

jelasnya merdeka dari diskriminasi politik, terdapat dua alsasan dari sumber yang berbeda 

:  pertama,  Jeffry Th. Pay mengemukakan bahwa diskriminasi politik bentuknya berupa 

ketidak  puasan  rakyat  minahasa  tehadap  pemerintah  yang  tidak  memperhatikan 

keingginan rakyat minahasa untuk membuat provinsi Minahasa dan pemberian otonomi 

khusus  terhadap  rakyat  Minahsa.5 Kedua,   Intelejen  mengemukakan  bahwa  substansi 

tuntutan merdeka GKM didasari kekhawatiran meluasnya perda syariat sebagai proses 

politik yang menyudutkan umat Kristen di Indonesia.6  

Selanjutnya  merdeka  dari  diskriminasi  ekonomi  disini  berarti  belum  meratanya 

pembanguan di Sulawesi Utara. 

Berikutnya  merdeka  dari  diskriminasi  ketidakadilan  beribadah  bahwa  substansi 

kemerdekaan Gerakan Minahasa Merdeka menyangkut ketidak adilan di berbagai bidang 

kehidupan,  dia  yakin  tidak  hanya  Barindo  sulut,  tetapi  semua  warga  sulut  dan  umat 

Kristen di Indonesia turut mendukungnya.       

Berikut kutipan Deklarasi Gerakan Kemerdekaan Minahasa:7

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan dan kebebasan adalah hak azasi yang 
merupakan anugerah Tuhan kepada setiap manusia dijagat raya ciptaan Allah yang 
perkasa, sehingga tidak dapat dicabut oleh siapapun.

Oleh karena itu, sebagai individu maupun kelompok, maka setiap insan berhak 
sekaligus berkewajiban menolak dan harus menghapuskan berbagai bentuk  
penindasan, penjajahan, ketidakadilan, diskriminasi serta kooptasi oleh manusia atas  
manusia dengan alasan apapun di muka bumi ini, termasuk di tanah tumpah darah 
Republik Indonesia.

Atas berkat dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, maka kami manusia 
asal tanah Minahasa Raya dan para insan pejuang lainnya yang setuju dengan 

5 Baca Jeffry Th. Pay, Membentuk “Pergerakan Persatuan Minahasa” (Ppm) Menurut  
Gagasan Sam Ratulangi dalam http://www.sulutlink.com/artikel/sosial1029.htm

 
6 Baca Tabloid Intelejen, dalam Isu Utam Gerakan “Minahasa Merdeka Jangan Dianggap Sepele” edisi 19 
Otober-8 November 2006, hal. 10. 
7 http://andreasharsono.blogspot.com/2006/09/gerakan-minahasa-merdeka.html, 
download 7 November 2006.
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prinsip dasar bersama menuju kebebasan serta kemerdekaan berperilaku di alam 
ciptaan sang khalik, dengan ini menyatakan, Berdirinya Sebuah Persekutuan 
bernama: Gerakan Kemerdekaan Minahasa.

Gerakan kemerdekaan Minahasa ini didirikan dengan penuh kesadaran dan diilhami  
oleh tujuan-tujuan luhur bersama dalam rangka:

Merdeka dari Diskriminasi Politik, maupun upaya sistematis peminggiran terhadap 
kaum minorotas melalui berbagai rakyasa demokrasi.

Merdeka dari Ketidakadilan Ekonomi, dan beragam bentuk penghisapan serta  
perlakuan ketidakseimbangan kebijkan pembangunan yang mengancam disintergrasi  
bangsa.

Merdeka dari Ketidakbebasan Menjalankan Ibadah, termasuk penistaan terhadap 
berbagai symbol ke- Tuhan-an Yang Maha Esa dan pemaksaan penerapan tatakrama 
menurut ajaran agama tertentu bagi semua masyarakat di berbagai daerah yang
bertentangan dengan Pancasila dan prinsip-prinsip Ke- Bhineka Tunggal Ika-an.

Oleh tuntutan dan hikmah sang pencipta, Gerakan Kemerdekaan Minahasa 
menyadari sepenuhnya, bahwa pada hakekatnya, manusia itu hidup untuk 
memanusiakan manusia (atau Si Tou Timou Tumou Tou).

Gerakan Kemerdekaan Minahasa, juga memahami sedalam-dalamnya bahkan 
meyakini seyakin-yakinnya, bahwa dalam pandangan hidup maupun ideologi Negara 
Pancasila 1 Juni 1945, merupakan roh kebangsaan Indonesia, yang kesemuanya 
akhirnya bermuara kepada keberadaban, keutuhan serta kebesaran Negara 
anugerah Tuhan ini dan demi kemanusiaan.

Akhirnya, Gerakan Kemerdekaan Minahasa mengakui, bahwa kehidupan bersama 
serta kebersamaan dalam hidup, memang mesti terus diperjuangkan hingga titik  
darah terakhir, tanpa harus mengabaikan ajaran kasih dan persaudaraan.

Demikianlah deklarasi ini, semoga Allah yang perkasa menolong kita sekalian.

I YAYAT U SANTI !!! MERDEKA..!!! SHALOMŠ!!!

Manado, 25 September 2006
Atas nama tim deklarator
Atas nama tim deklarator

Dolfie Maringka  Revly OA Pesak.
Deklarator pendukung sekaligus perwakilan
GERAKAN KEMERDEKAAN MINAHASA”
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