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BAB II 
KONDISI WILAYAH KEBUMEN DAN SURAKARTA 

PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN 
 
 
A. Kondisi Wilayah Sidobunder, Kebumen 

Asal nama kebumen berdasarkan cerita dari masyarakat, menyatakan bahwa 

nama kebumen diambil dari nama Kyai Bumi atau Pangeran Bumidirjo, yang mana 

dianggap sebagai keturunan Amangkurat Agung raja Mataram. Kyai Bumi dipercaya 

sebagai orang pertama yang membuka hutan di tepi Sungai Luk Ulo yang kemudian 

diberi nama Kebumen yang bermaksud tempatnya Kyai Bumi. Kebumen merupakan 

sebuah kota yang masuk dalam Karesidenan Kedu. 

Batas-batas wilayah kebumen yaitu: sebelah Selatan adalah Samudra Hindia;  

sebelah timur yaitu Kaupaten Purworejo; sebelah Utara merupakan Kabupaten 

Wonosobo dan sebelah Barat adalah Kabupaten Banyumas. Luas wilayah kebumen 

kurang lebih 110.917,127 ha. Wilayahnya yang bergunung-gunung serta masih 

banyak hutan, menguntungkan ketika terjadi perang melawan penjajah. Lokasi yang 

strategis inilah yang membantu melindungi Kebumen dari seranga musuh-musuhnya. 

Mata pencaharian pokok penduduk Kebumen adalah bercocok tanam dan 

bertani. Hasil-hasil pertanian yang dikeluarkan di daerah Kebumen adalah padi, 

kelapa, sayur-sayuran, buah-buahan, jagung, kedelai dan singkong, sedangkan hasil 

hutan di pegunungan berupa kayu jati dan kayu bakar.1 Disamping hasil pertanian, 

Kebumen juga mempunyai hasil kekayaan alam yang penting yaitu sarang burung 

wallet, terdapat di  Karangbolong sebelah selatan Gombong.2 Sementara itu, agama 

yang dianut mayoritas masyarakat kebumen adalah Islam 

Meskipun bisa dibilang wilayah Kebumen strategis, tetapi juga terkena 

dampak ketika Belanda mencoba kembali lagi ke Indonesia dan ingin mengambil alih 

                                                            
1 Darto Harnoko dan Poliman. Perang Kemerdekaan Kebumen Tahun 1949-

1950. (Yogyakarta: BPSNT, 1987), hlm. 10. 
 
2 Ensiklopedi Umum. (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973), hlm. 624. 
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kembali Indonesia. Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947, menimbulkan 

kekacauan di Indonesia, begitu juga dengan kondisi Kebumen yang ikut memanas. 

Masyarakat kebumen terpecah menjadi dua golongan, yakni golongan yang kontra 

dengan perjanjian Linggarjati dan golongan yang pro perjanjian Linggarjati. Adanya 

perjanjian ini menyebabkan Belanda masuk kembali ke Indonesia. Masyarakat, 

termasuk Kebumen melakukan perlawanan menolak kedatangan Belanda di 

Indonesia.  

Desa-desa di Kebumen melakukan persiapan-persiapan untuk mengahadapi 

kemungkinan serangan dari Belanda. Pemuda-pemuda Kebumen juga dipersiapkan 

untuk melawan Belanda, dibawah pimpinan langsung Mayor Sudarmo sebagai 

komandan gerilya.3 Pada Juni 1947 dibentuk Badan Koordinasi Kabupaten Kebumen 

yang diketuai oleh Bupati Soedjono.4 Beberapa hari setelah badan ini dibentuk, 

tepatnya 21 Juli 1947, pemuda-pemuda bersama TNI dibawah pimpinan Mayor 

Soedarmo menghalang-halangi Belanda masuk Kebumen ketika mengetahu Belanda 

telah sampai di Buntu yaitu perbatasan Banyumas. Masyarakat dikerahkan untuk 

membuat rintangan-rintangan jalan yaitu menebang pohon-pohon di kanan kiri jalan, 

menghancurkan jembatan, membuat lubang-lubang sebagai jebakan, dan 

membumihanguskan wilayah-wilayah yang dianggap strategis supaya Belanda tidak 

menjadikan markas.  

Pembumihangusan yang pertama adalah di Gombong, yaitu di asrama polisi, 

kantor pos, kantor telegram, kawedanan, rumah gadai, stasiun, gedung bioskop, dan 

tangsi, tetapi usaha pembumihangusan tersebut dianggap kurang berhasil. Belanda 

mampu masuk Gombong dan kemudian menjadikannya sebagai markas besar. Pada  

4 Agustus 1947, sekitar pukul 16.00 tentara Belanda berhasil masuk perbatasan kota 

Gombong, mengakibatkan tentara republik harus menyingkir ke wilayah timur ke 

                                                            
3 Sewindu Kebumen Berjuang, (Kebumen: Panitia Peringatan 17 Agustus 

1953), hlm. 93. 
 
4 ibid. 
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Sungai Kemit yaitu Karanggayam. Kedatangan Belanda ke Gombong menyebabkan 

pertempuran antara Belanda dan masyarakat, karena Belanda melakukan pembantaian 

masyarakat di Gombong. Pertempuran itu terkenal dengan nama Pertempuran 

Karanggayam.  

Belanda bergerak dari Gombong ke arah Utara melalui Sidayu, Penimbun, 

Kenteng, menyusup menuju Karanggayam. Semangat masyarakat untuk melawan 

pasukan Belanda menyebabkan pihak Belanda kewalahan menghadapinya. Oleh 

karena itu pasukan Belanda membagi diri menjadi beberapa kesatuan guna 

menyerang pertahanan TNI yang berkedudukan di gunung Pukul, maupun markas 

komando sektor yang berada di Kalipancur. Sementara itu, ada pasukan Belanda yang 

berhasil menduduki gunung Kradenan dan simpang Kajoran, di sana bertempur 

melawan pasukan Tentara Pelajar yang mempertahankan markas Batalyon 62 di 

Kalipancur. Beberapa Tentara Pelajar gugur dalam peristiwa ini. 

Kondisi kebumen dengan datangnya kembali Belanda ke Indonesia kembali 

memanas. Setelah pertempuran antara Tentara Pelajar dengan pasukan Belanda, 

masyarakat Kebumen selalu siaga mengantisipasi jikalau ada serangan mendadak dari 

Belanda. Belanda menangkapi masyarakat Kebumen dan kemudian ditembaki di atas 

jembatan kereta api yang kemudian dikenal dengan nama jembatan Renville.5 Pada 

bulan September 1947, Belanda mengadakan serangan lagi dengan menggunakan 

kanon dari desa Purwogondo menuju Petanahan, yang menjadi sasaran pasukan 

Belanda adalah masjid yang pada saat itu sedang melakukan sholat Idul Fitri.6 

Kondisi wilayah yang memanas, membuat masyarakat meningkatkan kewaspadaan, 

dan Belanda semakin gencar melakukan serangan. 

Peristiwa di kebumen ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak 

menginginkan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Hidup dalam penjajahan 

sudah dirasakan bangsa Indonesia, ketika kemerdekaan telah diraih, maka akan tetap 

                                                            
5 Ibid., hlm. 27. 
 
6 Ibid. 
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dipertahankan meskipun nyawa menjadi taruhannya. Kondisi memanas di Kebumen 

tidak bisa dilepaskan juga dari perjanjian Renville, antara Belanda dengan Indonesia. 

Sidobunder merupakan salah satu desa di kabupaten Kebumen. Di desa ini 

terdapat monument tugu yang dibuat untuk memperingati peristiwa penting yaitu 

pertempuran antara Tentara Pelajar dengan pasukan Belanda. Adanya tugu ini 

menjadikan ingatan kolektif terhadap peristiwa itu akan tetap ada di tengah-tengah 

masyarakat Sidobunder. Menurut ingatan sebagian masyarakat, Sidobunder 

merupakan basis pertahanan dari serangan pasukan Belanda. Banyak korban 

berjatuhan pada saat peristiwa ini terjadi, baik dari pihak tentara Pelajar maupun 

masyarakat Sidobunder. adanya ingatan yang tetap “diabadikan” melalui sebuah tugu 

diharapkan selain mengenang terjadinya pertempuran melawan Belanda tetapi nilai 

dibalik peristiwa tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat Sidobunder 

khususnya dan masyarakat umum di luar desa Sidobunder. 

Paling tidak nilai yang dapat diambil diantaranya kebersamaan, kerjasama, 

pantang menyerah, dan bangga dengan tanah kelahiran. Sebelum lebih jauh 

membahas mengenai pertempuran antara Tentara Pelajar dengan pasukan Belanda, 

sebaiknya mengenal dulu wilayah Sidobunder dan sekitarnya ketika Belanda datang 

lagi dengan tujuan untuk menguasai lagi wilayah Republik Indonesia. 

Desa Sidobunder yang merupakan kecamatan Puring, kira-kira berjarak 10 

Km dari kota Gombong. Desa ini dilalui sungai Kemit yang membelah desa ini 

menjadi dua yaitu Barat dan Timur. Di Sidobunder pernah terjadi peristiwa penting 

yang merupakan bagian dari tema besar perjuangan rakyat Indonesia 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sidobunder merupakan salah satu desa di 

Kabupaten Kebumen. 
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B. Kondisi Wilayah Surakarata 

Surakarta merupakan salah satu kota penting bagi Indonesia, tempat kerajaan 

Mataram Islam berada sampai akhirnya terbagi menjadi dua Kasunanan Surakarta 

dan Kasultanan Yogyakarta.  Sampai saat ini keberadaan Kasunanan Surakarta 

sebagai simbol kebudayaan tradisional Jawa. Sebelum Kraton Mataram berlokasi di 

Surakarta, kraton berpusat di Kartosuro. Kemudian Kraton dipindahkan ke Surakarta 

dengan harapan lokasi Kraton sekarang ini menjadi tempat yang membawa 

perubahan dan harapan akan keadaan yang lebih baik.7 Harapan tersebut terbukti, 

Kraton Surakarta mampu membagun sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi sampai 

akhirnya terbagi menjadi dua di Surakarta dan Yogyakarta.  

Kota Surakarta memiliki peran penting juga pada masa mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi pelajar, dagang dan berbasis agama 

berdiri dan melakukan perjuangan di kota ini. Terlebih lagi, ketika terjadi 

perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta  yang disebabkan oleh keadaan 

Jakarta yang tidak aman,8 Surakarta memiliki peran sebagai markas untuk mengamati 

pergerakan Belanda. Kembalinya Belanda ke Indonesia menyebabkan konflik antara 

sekutu dan Nedherlands Indhisce Civil Administration (NICA) melawan kekuatan 

Republik di Jakarta. Konflik ini kemudian semakin memanas, diplomasi mengalami 

kebuntuan serta Sutan Syahrir dan Amir Syarifudin tidak bisa menenangkan rakyat 

atau dalam hal ini para pejuang golongan muda khususnya yang ingin 

menghancurkan musuh.  

Jakarta yang sudah tidak kondusif dijakikan sebagai ibu kota Negara, 

menyebabkan pemindahan pusat pemerintahan ke kota lain. Yogyakarta dipilih 

                                                            
7Darsiti Soeratman, Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1839, 

(Yogyakarta: Taman Siswa, 1989), hlm.19. 
 
8Julianto Ibrahim, Bandit Pejuang di Simpang Bengawan; kriminalitas dan 

kekerasan masa revolusi di Surakarta,(Surakarta: Bina Citra Pustaka, 2004), hlm. 
101. 
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sebagai Ibu Kota, ini karena tawaran dari Sultan kepada Sukarno melalui seorang 

kurir yang berangkat dari Yogyakarta pada 2 Januari 1945.9 Perpindahan Ibu Kota ke 

Yogyakarta ini secara otomatis membawa serta perangkat pemerintahan Republik 

Indonesia serta berbagai macam masalah yang tidak bisa sepenuhnya dihindari di 

Jakarta. Jalan diplomasi dengan Belanda diambil olrh pemerimtah Kabinet Sutan 

Syarir. Banyak rakyat yang tidak setuju dengan jalan tersebut, sehingga 

memunculkan kelompok-kelompok oposisi yang kontra dengan pemerintah. 

Kekuatan Oposisi ini yang nanti kemudian menjadi pengganjal keputusan-

keputusan yang diambil pemerintah. Kelompok kiri atau komunis yang menjadi 

kelompok oposisi pemerintah memilih Surakarta sebagai markasnya dibawah 

pimpinan Tan Malaka.10 Surakarta menjadi lokasi yang strategis untuk terus 

mengoyak pemerintahan Republik di Yogyakarta dan menggerogoti Kabinet Sutan 

Syahrir. Perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta membawa 

pengaruh bagi Surakarta. Surakarta dipilih sebagai markas kekuatan kelompok-

kelompok komunis untuk terus mengganggu pemerintahan Republik Indonesia yang 

dipindahkan ke Yogyakarta.11 Perpindahan Ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta 

ke Yogyakarta karena adanya serangan kembali Belanda terhadap Indonesia yang 

kemudian menghasilkan perjanjian Renville dimana beberapa wilayah Republik 

Indonesia jatuh ketangan Belanda. Masuknya kelompok komunis di Surakarta tentu 

menggoyahkan kedudukan istana Kasunanan.  

Kelompok komunis mendesak dihapuskannya pemerintahan swapraja 

Kasunanan dan Mangkunegaran. Selain itu kelompok komunis kecewa terhadap sikap 

pemerintah yang menyetujui perjanjian Renville dengan Belanda. Seperti yeng telah 

terjadi sebelumnya, ketika Indonesia belum merdeka, setiap adanya perjanjian dengan 

                                                            
9Sebuah Presentasi Majalah TEMPO, Sri Sultan: Hari-Hari 

Hamengkubuwana IX (Jakarta:Grafiti Press,1988), hlm.34. 
 

10Julianto, op.cit.,hlm.102. 
 
11 ibid. 
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pihak Belanda, pihak Indonesia dicurangi. Ada ketakutan juga, jika Indonesia 

bersikap lunak terhadap Belanda dengan menyetujui perjanjian Renville, 

kemungkinan Belanda akan mudah menguasai Indonesia lagi. 

Tan Malaka dan kelompok-kelompok oposisi lainnya bergabung dalam 

sebuah organisasi bernama “Persatuan Perjuangan” yang dibentuk di Purwokerto 

pada 4 Januari 1946 dengan menetapkan Surakarta sebagai pusat kegiatan dengan 

“Minimum Program”.12 Penculikan, tindakan kekerasan serta mengeluarkan 

pernyataan-pernyataan yang memicu kekacauan di Surakarta dilakukan oleh 

kelompok ini, dengan tujuan memecah konsentrasi rakyat dan pemerintah. Salah 

satunya adalah keluarnya maklumat Markas Barisan Banteng Surakarta tanggal 18 

Mei 1946 yang isinya adalah tuntutan penghapusan swapraja di Surakarta. Usaha 

untuk mewujudkan maklumat tersebut dibuktikan dengan menculik Susuhunan, 

Kanjeng Ratu, dan Soerjohamidjojo pada Januari 1946.13 

Ketika Susuhunan diculik, maka kondisi kraton mengalami kekosongan 

kepemimpinan yang menyebabkan pemerintahan kraton lemah tanpa pemimpin. 

Situasi seperti itu menyebabkan hilangnya kepercayaan beberapa wilayah kekuasaan 

kraton, karena pimpinan atau Rajanya sudah tidak mampu memberikan perlindungan 

dan jaminan keamanan bagi rakyatnya. Pada 23 Mei 1946, empat kabupaten yaitu 

Klaten, Boyolali, Wonogiri dan Karanganyar menyatakan melepaskan diri dan 

menarik dukungan terhadap kraton.14  Disebutkan bahwa kesatuan Barisan Banteng 

mengutus Dr. Muwardi, Mangkusudiyo dan Hadi Sunarto untuk menekan secara 

paksa Patih Partono Handoyonoto di Mangkunegaran agar bersedia menghapus 

                                                            
12Ben Anderson, Revoeloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan 

di Jawa (Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1988), hlm. 298. 
 
13Riclefs, Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press. 1995. Hlm. 468.  
 
14 Julianto Ibrahim, op.cit. hlm. 160. 
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pemerintahan swapraja Mangkunegaran dan bersedia bergabung dengan Pemerintah 

RI.15  

Kondisi Surakarta memanas, rakyat harus waspada adanya bentrok antar 

kelompo di kota ini. Kondisi semakin memanas dengan adanya perjanjian Renville 

yang menjadikan wilayah Republik Indonesia berkurang, hanya meliputi Jawa 

Tengah, Yogyakarta dan Sumatera. Oleh karena, tentara-tentara Indonesia di wilayah 

yang tidak masuk wilayah Republik Indonesia harus dipindahkan. Peristiwa ini 

menyebabkan hijrahnya pasukan Siliwangi dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah, 

salah satunya Surakarta.  

Kondisi Surakarta yang sudah panas sebelum kedatangan pasukan Siliwangi, 

semakin memanas, karena adanya hasutan kelompok komunis yang mengatakan 

bahwa pasukan Siliwangi adalah tentara Belanda yang berkedok Siliwangi. Ini 

kemudian memunculkan konflik antara Divisi Siliwangi dengan Divisi Senopati yang 

merupakan pasukan asli Surakarta. Hasutan kelompok komunis berhasil memanaskan 

situasi politik, sosial, dan ekonomi di Surakarta. Beberapa wilayah yang masuk dalam 

kekuasaan Surakarta juga terjadi pemberontakan-pemberontakan yang didalangi oleh 

kelompok komunis.  

Misalnya saja di Delanggu yang terdapat perkebunan serta pabrik karung 

goni. Buruh yang banyak, dimanfaatkan oleh kelompok komunis untuk melakukan 

gerakan masa berupa pemogokan untuk diperkebunan serta di pabrik karung. Adanya 

pemogokan tersebut diharapkan supaya didengar pemerintah dan tidak lagi mengikuti 

kemauan Belanda seperti dalam perjanjian Renville. Pemogokan tentu akan 

membawa kerugian material bagi perkebunan dan pabrik karung, karena dengan 

mogoknya para buruh maka produksi terhenti. Berhentinya produksi maka tidak akan 

menghasilkan barang, dan ini akan menyebabkan kerugian. 

Konflik  antara divisi Senopati dengan divisi Siliwangi menambah warna pada 

pertempuran-pertempuran di Indonesia melawan Belanda. Konflik ini memang bukan 

                                                            
15Kedaulatan Rakyat , 25 April 1946. 



 

20 
 

antara Belanda dan Indonesia, tetapi sebab terjadinya konflik ini tidak lepas dari 

kedatangan kembali Belanda ke Indonesia. Adanya hasutan dari pihak-pihak yang 

kontra diplomasi dengan Belanda, menyebabkan dua divisi yang seharusnya saling 

membahu untuk melawan Belanda menjadi terlibat konflik. Tetapi tiap peristiwa 

sejarah yang terjadi, member nilai yang dapat diambil maknanya sebagai 

pembelajaran dan renungan bagi yang mengamatinya. 

 

Kedua peristiwa yang terjadi di Sidobunder Kebumen dan  Surakarta, 

mewakili kondisi beberapa wilayah di Indonesia untuk mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. Kondisi panas di masing-masing wilayah, menyebabkan 

masyarakat, baik sipil maupun militer, bersiaga menghadapi serangan Belanda. 

Kedua wilayah itu memiliki kondisi geografis yang berbeda, memiliki kondisi sosial 

yang berbeda-beda pula, tetapi sama-sama masuk wilayah Republik Indonesia ketika 

perjanjian Renville disahkan.  

Pelajaran yang dapat diambil dari kedua peristiwa ini adalah, rakyat Indonesia 

sudah lelah jika harus hidup dalam penjajahan lagi. Oleh karena itu mereka dengan 

suka rela akan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda, baik 

yang melawan langsung pasukan Belanda maupun yang melawan pasukan Indonesia 

yang pro Belanda. Untuk lebih lanjut, mengenai pertempuran dikedua wilayah ini, 

akan dibahas pada bab berikutnya. 


