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BAB III 

PERTEMPURAN SIDOBUNDER, KEBUMEN 

 

A. Terbentuknya Tentara Pelajar 

Pemuda memiliki peranan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Budi 

Utomo, Peristiwa Sumpah Pemuda, dan Peristiwa Rengasdengklok merupakan 

beberapa contoh peran pemuda dalam perjuangan bangsa. Pemuda bersama-sama 

dengan rakyat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berusaha mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. Perjuangan pemuda pelajar pada masa Perang Kemerdekaan 

Indonesia tergabung Tentara Pelajar (TP). Tentara Pelajar berjuang untuk 

mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang mana telah diproklamasikan 

pada 17 Agustus 1945. 

Di Jawa, tentara Pelajar tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan 

Jawa Timur. Namun, Tentara Pelajar tidak hanya di Jawa saja tetapi  meliputi juga 

Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Pada 1943 tentara Pelajar dibentuk di 

Yogyakarta merupakan wujud Gabungan Sekolah Menengah Mataran (Gasema). 

Organisasi ini adalah organisasi pelajar yang mandiri. Persatuan Gasema setelah 

proklamasi kemerdekaan diperluas dengan pelajar-pelajar di luar Yogyakarta. Oleh 

karena itu pada 25 September 1945 diadakan Kongres Pelajar seluruh Indonesia 

dengan tujuan yaitu:1 

a. Mengetahui keadaan serta perjuangan di tiap-tiap daerah; 

b. Menetukan sukap pemuda dalam menghadapi masa depan; 

c. Menentukan persetujuan paham perjuangan rakyat; 

d. Mengajak pemuda pelajar memasuki ideology perjuangan rakyat; 

e. Mempertebal kekuatan jiwa. 

Selain kelima tujuan tersebut, kongres ini memutuskan terbentuknya Ikatan 

Pelajar Indonesia (IPI). IPI merupakan wadah bagi perjuangan para pelajar, karena 
                                                            

1 Soebagiyo I. N, 1987, Perjuangan Pelajar IPI-IPPI, Jakarta: Balai Pustaka, 
hlm. 24. 
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pelajar dalam berjuang memiliki semangat yang tidak kalah dengan semangat senior-

senior mereka. Selain itu,ketika Jepang menduduki Indonesia, ada wajib militer bagi 

para pelajar, sehingga pelajar memiliki pengetahuan militer. Hasrat berjuang para 

pelajar semakin tersulut ketika ada pernyataan “para pemuda yang memulai revolusi, 

maka pemuda jugalah yang harus menyelesaikan” pada 8 Juni 1946 dalam kongres 

Pemuda Pelajar kedua di Yogyakarta.2 Keikutsertaan pelajar dalam organisasi ini 

secara sukarela, tanpa paksaan, yang mana rekruitmen anggotanya melalui 

pengumuman-pengumuman di sekolah. 

Pada 17 Juli 1946 diresmikan Tentara Pelajar yang merupakan bagian dari IPI 

subidang pertahanan.3Kemudian dari hasil musyawarah dibentuk Bataliyon-bataliyon 

Tentara Pelajar dengan tujuan untuk menarik pelajar-pelajat di seluruh daerah untuk 

bergabung dalam Tentara Pelajar. Batalyon-batalyon tersebut antara lain Batalyon 

100 untuk Solo; Batalyon 200 untuk Semarang; Batalyon 300 untuk Yogyakarta; 

serta Batalyon 500 untuk Banjarnegara dan Pekalongan. Batalyon-batalyon dibentuk 

untuk memudahkan pengendalian di medan pertempuran (komando taktis). Setiap 

Batalyon terdiri dari beberapa kompi, misalnya saja Batalyon 300 Yogyakarta terdiri 

dari Kompi 310, Kompi 320, Kompi 330, Kompi 340, Kompi 350, dan Kompi 360.4 

Pengaturan tugas dari masing-masing kompi dilaksanakan oleh Komandan Batalyon. 

Pembentukan kompi pada tiap-tiap Batalyon bertujuan untuk mempermudah sistem 

organisasi dan sistem pertahanan di masing-masing lokasi Tentara Pelajar. 

Perjuangan yang dilakukan Tentara Pelajar tidaklah sendiri, tetapi ada laskar-

laskar lain yang ikut berjuang melawan pasukan Belanda, misalnya saja Hisbullah, 

                                                            
2 Kedaulatan Rakyat, 8 Juni 1946. 
 
3 Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Peranan pelajar dalam Perang 

Kemerdekaan, (Djakarta: Badan Penerbit Alda, 1985), hlm. 130. 
 
4 Sewan Susanto, Perjuangan Tentara Pelajar dalam Perang Kemerdekaan 

Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 23. 
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Sabilillah, Pesindo, BPRI5 dan laskar rakyat non-partai politik. Adanya beberapa 

laskar yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan, memunculkan pandangan dari 

pemerintah supaya laskar-laskar tersebut disatukan dalam satu komando supaya tidak 

ada kesalahpahaman antara laskar satu dengan yang lain. Kemudian pada 22 

November 1946, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat Menteri 

Pertahanan mengenai koordinasi perjuangan yang diinstruksikan dalam DPN no. 

5/1945.6 Tentara Pelajar karena merupakan laskar perjuangan, dengan adanya 

peraturan tersebut, tentu saja masuk juga kedalam koordinasi perjuangan (biro 

Perjuangan). Dekrit Presiden 7 Juni 1947 menyatakan bahwa semua organisasi 

bersenjata baik yang sudah maupun belum bergabung dalam biro perjuangan, 

dimasukkan dalam TNI sejak 12 Juni 1946.7 

Perjuangan tentara semakin sulit ketika Belanda semakin hebat mengadakan 

serangan pada Agresi Militer I. Rakyat selalu siaga karena kondisi tiap-tiap wilayah 

tidak aman. Banyak pasukan Indonesia mengundurkan diri karena merasa kewalahan 

menghadapi pasukan Belanda. Namun, Tentara Pelajar yang terdiri dari para pemuda 

Pelajar tetap gigih melakukan perjuangan meskipun perjuangannya semakin berat. 

Salah satu contoh perjuangan Tentara Pelajar yang masih terkenang sampai saat ini 

adalah pertempuran melawan Belanda di Sidobunder Kebumen.  Banyak permasalah 

yang dialami pasukan Tentara Pelajar, bukan hanya dari segi pertempuran melawan 

pasukan Belanda saja, tetapi masalah perut dan kesehatan para tentara pun juga 

bermasalah. Kebutuhan makan yang sulit pada masa perang memang wajar, karena 

situasi tidak aman, tentu perdagangan dan distribusi bahan makanan juga terhambat. 

                                                            
5 Hisbullah, Sabilillah, Pesindo, dan BPRI merupakan laskar yang bergerak 

dibawah partai Politik. 
 
6 A. H. Nasution, Tentara Nasional Indonesia Jilid 2, (Jakarta: Seruling Masa, 

1968), hlm. 30-36. 
 
7 Ibid., hlm. 83-84 



 

24 
 

Struktur organisasi Tentara Pelajar menyerupai organisasi militer yang terdiri 

dari Batalyon, kompi, seksi dan regu, dimana tiap-tiap batalyon mempunyai susunan 

staf sesuai dengan kebutuhan. Perbedaan struktur Tentara Pelajar dengan Militer 

adalah tidak adanya kepangkatan, yang ada hanya komandan sebagai pimpinan dari 

tiap batalyon. Pada Desember 1946, Tentara Pelajar memiliki Markas Pertahanan 

Pelajar (MPP), yang mana susunan kepengurusannya adalah: 

1. Komandan  : Imam Slamet   

2. Wakil komandan : Suwarto dan Mahatma,  

3. Staf   : Martono, Suyono, Sukajat dan Sudarma. 

Tugas yang diemban Tentara Pelajar lebih lanjut adalah memperkuat 

pertahanan rakyat, berusaha memperkuat kesatuannya dengan usaha sendiri, 

membantu membuat senjata, melatih anggota, mengirimkan infiltrasi kedaerah-daerah 

musuh, dan lain sebagainya.8 Di front-front pertahanan Tentara Pelajar sering 

melakukan penyerangan terhadap Belanda dengan pertimbangan bahwa Belanda 

tidak akan aman di Indonesia. Tentara Pelajar melakukan tugasnya dibeberapa 

wilayah di Pulau Jawa, diantaranya, pada Juli 1956 Tentara Pelajar Yogyakarta 

dikirim ke Mojokerto untuk mempertahankan front Karanggandong; Tentara Pelajar 

diberangkatkan ke Cikarang dan Lembang pada April 1947; Tentara Pelajar dikirim 

ke Semarang dan Ambarawa untuk mempertahankan Jrakah, Srondol, Ngadirejo, 

Candiroto, Tlogo, Simpar, Jatingaleh, dan Mranggen; dan Tentara Pelajar juga 

dikirim ke Gombong-Karanganyar untuk menahan pasukan Belanda yang masuk 

melalui Cilacap. 

Pertahanan Tentara Pelajar di Gombong-Karanganyar tepatnya di desa 

Sidobunder, sampai sekarang mendapat tempat tersendiri pada ingatan kolektif 

masyarakat Sidobunder. Peristiwa tersebut diabadikan melalui sebuah tugu dengan 

dituliskan nama-nama Tentara Pelajar yang menjadi korban. Memori kolektif 

sebagian masyarakat terhadap tugu tersebut akan kembali pada peristiwa heroic pada 

                                                            
8 Sewan Susanto, op. cit., hlm. 22. 
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masa-masa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perang Sidobunder 

oleh kalangan Tentara Pelajar disebut dengan Palagan Sidobunder, sesuai dengan 

tempat dimana peristiwa tersebut terjadi. 

Di Kebumen, Tentara Rakyat bersama dengan masyarakat melakukan 

penjagaan ketat di seluruh wilayah Kebumen, meskipun tembak-menembak antara 

pejuang Republik Indonesia dengan pihak Belanda dihentikan oleh pemerintah. 

Pasukan Belanda masih sering melakukan patrol dan serangan di daerah Gombong-

Karanganyar. Selain Tentara Pelajar, di Kebumen terdapat pasukan-pasukan rakyat 

yang lain yang juga menolak kedatangan Belanda di Kebumen, yaitu,  Angkata 

Oemat Islam (AOI),9 Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), dan Laskar 

Hisbullah.10 Masing-masing pasukan-pasukan rakyat ini saling bergantian dalam 

menjaga garis pertahanan depan yaitu di daerah-daerah sepanjang Sungai Kemit. 

Sementara itu Tentara Pelajar turut andil dalam pertahanan di front Barat dan juga 

ikut mempertahankan garis pertahanan di perbatasan Gombong-Karanganyar, 

membantu TNI. 

 

B. Perjalanan Tentara Pelajar ke Sidobunder 

Tentara Pelajar Yogyakarta mengirim Kompi 320, terdiri dari dua seksi yaitu 

seksi 321 dibawah pimpinan Anggoro dan seksi 322 dibawah pimpinan Soedewo, 

yang masing-masing beranggotakan 60 orang.11 Anggota tentara Pelajar tersebut 

berasal dari pelajar-pelajar SMT B bagian B Kota Baru, Taman Madya Wirogunan, 

SMP I Terban Taman serta SMP II dan SMP Nasional Secodiningratan. Sebelum 

                                                            
9 AOI adalah singkatan dari Angkatan Oemat Islam, suatu organisasi Islam 

yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. 
 
10 Arsip “Gerakan Operasi Militer ke- VI Peristiwa AOI Djawa Tengah” 
 
11 Satu kompi terdiri dari empat seksi, satu seksi terdiri dari empat regu dan 

setiap regu terdiri dari 15 orang anggota TP. Lihat juga Paguyuban III-17 Pusat. 
op.cit., hlm. 33. 
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diberangkatkan ke garis pertahanan, terlebih dahulu diadakan latihan baris berbaris di 

Wates dan latihan menembak di pantai Brosot, baru kemudian diberangkatkan ke 

Karanganyar. Sesampainya di Karanganyar kompi 320 ikut serta mempertahankan 

kota yang kacau karena ditinggalkan penduduknya yang takut akan kedatangan 

musuh. Banyak terjadi perampokan dan penjarahan di toko-toko yang ditinggalkan 

pemiliknya. 

Pasukan pertama yang diberangkatkan adalah pasukan seksi Soedewo dan 

seksi Anggoro bertugas di Karanganyar. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 1947 

pasukan seksi Anggoro diberangkatkan ke desa Sugihwaras untuk tetapi sebelum nya 

diperintahkan untuk menduduki Sidobunder, yaitu sebuah desa di kabupaten 

Kebumen, di Kecamatan Puring sebelah selatan kota Gombong. Padahal pasukan 

seksi Anggoro yang merupakan seksi 321 berpendapat bahwa medan di Sidobunder 

berat untuk Tentara Pelajar yang masih minim pengalaman.12 Namun, karena itu 

merupakan tugas yang harus dilaksanakan, maka Tentara Pelajar tidak bisa 

menolaknya. Di Karanganyar, Tentara Pelajar akan dibantu PERPIS (Persatuan 

Pelajar Indonesia Sulawesi). Kemudian Sidobunder ditetapkan sebagai pos 

pertahanan dan Sugihwaras dijadikan daerah basis pertahanan. 

Sebenarnya untuk dijadikan sebagai pos pertahanan, Desa Sidobunder tidak 

menguntungkan. Antara Sidobunder, Madurejo dan Purwodadi terpisah oleh padang 

sawah yang luar dari Sugihwaras. Selain itu di Selatan juga terpisah oleh persawahan 

luas dari Puring. Di bagian Barat terdapat Sungai Kemit terdapat persawahan luas 

juga dan jika musim hujan akan menjadi seperti lautan sampai beberapa hari. Oleh 

                                                            
12  Desa Sidobunder adalah sebuah desa kecil termasuk kecamatan Puring, 

letaknya kurang lebih 12 km Barat Daya Karanganyar dan 13 km Tenggara kota 
Gombong. Bentuknya memanjang dari Utara ke Selatan bergandengan dengan desa 
Madureja, Purwodadi dan Sidodadi, yang semuanya terpisah oleh sawah yang luas 
dengan desa Sugihwaras sebagai basis pengunduran front pertahanan. 
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karena itu hampir setiap rumah memiliki perahu lesung sebagai sarana transportasi 

pada musim hujan.13 

Persenjataan yang dibawa pasukan seksi Anggoro hanya sedikit, karena 

senjata-senjata yang diperlukan sudah dibawa seksi yang diberangkatkan sebelumnya 

yaitu seksi Sadewo. Sebagian tugas seksi yang dipimpin Sadewo akan digantikan 

seksi yang dipimpin Anggoro. Seksi yang baru dating memperoleh informasi bahwa 

kecamatan Puring memiliki cukup banyak pasukan Republik Indonesia, yang 

diantaranya sejumlah kekuatan BPRI, satu seksi pasukan Indi (tentara Inggris yang 

memihak Indonesia), Angkata Oemat Islam (AOI), dan TNI. Sementara itu, pasukan 

Belanda sudah mencapai Karang Bolong. Mengetahui hal ini, rencana menjadikan 

Sidobunder sebagai pos pertahanan segera direalisasikan dengan mengirimkan 

perwakilan ke Sidobunder pada 30 Agustus 1946 untuk mengenali medan. Kemudian 

pada 31 Agustus, Tentara Pelajar ke Sidobunder untuk menempati tempat-tempat 

strategis sebagai pos-pos pertahanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

13 Darto Harnoko dan Poliman. Perang Kemerdekaan Kebumen Tahun 1949-
1950. (Yogyakarta: BPSNT, 1987), hlm. 6. 
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Peta Pertempuran di Sidobunder 

 

 

Sumber: pemerintahan Dati, Kabupaten Kebumen. 
 

Tentara Pelajar Purworejo menggabungkan diri di desa Sidobunder dari seksi 

321 ditambah dengan delapan orang dibagian kesehatan, dengan sebutan Palang 

Hijau. Tujuan penggabungan ini adalah untuk memperkuat pertahanan di Sidobunder. 

Setelah sampai Sidobunder, Anggoro memilih rumah Karto Wiyoto sebagai markas, 

yang letaknya di sebelah Barat pertigaan Sidobunder. Saat ini rumah itu dijadikan 

sebagai Sekolah Dasar (SD). Sesampainya di Sidobunder, pasukan ini dibagi menjadi 
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3 pos, yaitu pos Barat yang merupakan pos terdepan, pos Utara, dan pos Selatan.14 

Persenjataan seksi Anggoror diantaranya senjata api LE Karaben, Sten, Pistol, dan 

granat tangan, sementara itu pasukan lain yang bergabung dengan seksi Anggoro 

membawa juki (senapan mesin Jepang), dan Brandgun. 

Pada 1 September, Anggoro membagi tugas pada regunya, Regu I dibawah 

komando Djokomono menduduki pos Barat; Regu II dibawah komando Djoko 

Pramono; dan Regu III dibawah pimpinan Suryo Haryono menempadi pos Selatan. 

Sementara itu pasukan PERPIS dibawah pimpinan Losung melakukan patrol ke 

Karang Bolong untuk memastikan keberadaan Belanda di sana, dan ternyata memang 

benar. Pasukan Republik Indonesia mengetahui keberadaan pasukan Belanda di 

Karang Bolong mengambil sikap menunggu pergerakan pasukan musuh lebih lanjut. 

Sikap menunggu yang diambil Tentara Pelajar menunjukkan kurangnya pengalam di 

medan pertempuran. Seharusnya mengetahui keberadaan musuh yang sudah dekat 

mereka menyusun strategi untuk menghalaunya 

 

C. Pertempuran di Sidobunder 

Di Sidobunder sampai pada 1 September 1947 tidak terjadi kontak senjata 

dengan pasukan Belanda, tetapi mereka tetap bertugas di pos masing-masing utnuk 

mengantisipasi serangan dari Belanda. Pasukan Belanda secara diam-diam melakukan 

gerakan pasukan dari Karang Bolong dan Gombong menuju Puring. Pasukan-pasukan 

penembak (sniper-sniper) perlahan-lahan menempati posnya masing-masing di 

pinggiran Timur, Barat dan Selatan Sidobunder. Kemudian mata-mata pasukan 

Belanda menyamar sebagai penduduk untuk mempelajari kondisi wilayah 

Sidobunder. Setelah pasukan Belanda mengetahui kondisi Sidobunder serta pasukan-

pasukannya telah menempati titik-titik yang dianggap strategis untuk mengintai, 

maka Belanda telah siap menyerang pertahanan Tentara Pelajar dari segala jurusan. 

Pasukan Belanda dilengkapi dengan kekuatan satu Batalyon penuh dan perlengkapan 
                                                            

14  Letak pos-pos pertahanan dan markas di Sidobunder, perhatikan peta. 
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senjata yang cukup besar yaitu disertai meriam atau mortar dan tank. Sementara itu 

Tentara Pelajar berada pada posisi kalah personil dan persenjataan. Tentara Pelajar 

hanya terdiri dari satu seksi dan tambahan pasukan PERPIS satu kompi. Kondisi 

seperti ini dapat dipastikan bahwa dalam segi jumlah, persenjataan dan taktik, Tentara 

Pelajar kalah dengan pasukan Belanda. 

Hujan turun lebat pada Senin tanggal 1 September 1947 malam, tetapi Tentara 

Pelajar tetap berjaga dipos masing-masing sebagai sikap waspada. Di pos penjagaan 

bagian Selatan Simpang Tiga Puring-Karanganyar-Gombong, La Sinrang dan 

Karsono melihat ada yang mencurigakan. Mereka melihat orang berjalan 

membungkuk di bawah pohon kelapa pada saat ada kilat. Orang tersebut melarikan 

diri setelah tembakan diarahkan padanya.15
 Sementara itu di sebelah Barat pertigaan, 

Joko Sukiman bersama Sembilan anggota Tentara Pelajar dari Sulawesi (PERPIS), 

mendengar suara berulang-ulang yang mencurigakandi dekat kandang dan lumbung 

padi. Setiap suara itu didekati, suara itu berhenti. Peristiwa mencurigakan tidak hanya 

sampai di situ saja, kurang lebih pukul 01.00, Orang berpakaian Jawa mengirimkan 

kopi panas dan singkong kepada Joko dan teman-temannya dengan permintaan untuk 

segera dimakan. Joko melarang rekan-rekannya yang lain meminum dan 

memakannya, karena mencurigai bahwa makanan dan minuman tersebut telah diberi 

racun.  

Kecurigaan Joko kemungkinan terbukti, karena dengan pola yang sama, 

anggota TNI yang berjaga di daerah Puring meninggal setelah memakan kiriman 

seperti motif yang dikirimkan kepada Joko dan rekan-rekannya. Kejadian di Puring 

menjawab kecurigaan Joko terhadap makanan yang dikirimkan kepadanya. 

Keberhasilan Belanda mengelabuhi pos Puring, menjadikan Puring mudah diinfiltrasi 

Belanda. Kemudian menjelang pagi, pasukan Belanda masuk ke Sidobunder dari arah 

                                                            
15 Paguyuban III 17 Rayon Kebumen, Peran Serta Pelajar Pada Masa Awal 

Perang Kemerdekaan Republik Indonesia, (Kebumen: Paguyuban III 17 Rayon 
Kebumen), hlm. 39. 
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Timur, menyusup ke bagian Utara desa.16 Kedatanga Belanda itu diikuti dengan suara 

tembakan yang mengagetkan pasukan yang tengah berjaga. Seorang Letnan TNI 

memberitahukan bahwa pasukan Belanda telah mengepung Sidobunder dari berbagai 

penjuru. Pasukan Tentara Pelajar dan TNI mempelajari situasi yang telah terjadi dan 

kemudian bergerak untuk melepaskan diri dari kepungan. 

Anggota Tentara Pelajar di Sidobunder belum memiliki pengalaman perang, 

mereka hanya berlatih dasar militer saja di Wates. Jadi teknik- perang belum dikuasai 

oleh pasukan Tentara Pelajar. Terjadi Tembak-menembak di sekitaran Kali Kemit 

antara Tentara Pelajar melawan pasukan Belanda. Tembak-tembakan tersebut 

memulai pertempuran antara pihak Tentara Pelajar dengan pasukan Belanda. Teknik 

yang dipakai Belanda adalah dengan melakukan pengepungan. Mengetahui taktik 

Belanda seperti itu, Komandan Djomoko, selaku pemimpin regu I, memerintahkan 

pasukan untuk mundur ke markas. 

Keadaan sudah tidak teratur lagi, masing-masing pasukan, baik pasukan 

Tentara Pelajar maupun pasukan TNI, menghadang musuh sebagai bentuk pertahanan 

dan penyelamatan diri karena mereka sudah terkepung dari segala penjuru. Posisi 

musuh sulit dideteksi karena sudah menyelinap masuk desa terlebih dulu sebelum 

diketahui pasukan Tentara Pelajar, sehingga pasukan Belanda bisa bersembunyi 

dengan memanfaatkan banyaknya tanaman alang-alang serta pohon-pohon besar yang 

ada di sekitar desa. Selain banyaknya termpat persembunyian, Tentara Pelajar juga 

sulit membedakan mana lawan dan mana kawan, karena pasukan Belanda selain dari 

warganegara Belanda ada juga penduduk Indonesia yang pro dengan Belanda. 

Pasukan Belanda yang berasal dari bangsa Indonesia terhimpun dalam Koninlijk 

                                                            
16 Paguyuban Tiga Tujuh Belas, Tentara Pelajar Dalam Perang Kemerdekaan 

dan Pembangunan, (Jakarta: Yayasan Pengabdian III-17, 1998), hlm. 47-48. 
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Nederlands Indische Leger (KNIL)17
, mereka membela kepentingan Belanda sebagai 

tentara bayaran. 

Pasukan Belanda menyerang habis-habisan pasukan Indonesia, korban dari 

Tentara Pelajar berjatuhan satu persatu bahkan komandan regunya juga ikut terbunuh. 

Anggota tentara Pelajar bertempur sampai amunisinya habis, mereka kesulitan 

melarikan diri karena telah terkepung dari segala arah dan tidak dapat membedakan 

lawannya yang sebangsa. Salah satu Tentara  Pelajar bernama Imam Sukotjo berhasil 

meloloskan diri karena berpura-pura mati di antara jenazah teman-teman 

seperjuangan setelah kehabisan peluru.18 Sementara itu di pos pertahannan 

Karanganyar-Puring, Belanda dengan mudah menceraiberaikan pasukan Tentara 

Pelajar, karena kekuatan tidak seimbang. Pasukan Tentara Pelajar kemudian 

bertempur tanpa lagi komando karena kondisi terdesak maka mereka bertempur untuk 

pertahanan diri masing-masing.  

Tentara Pelajar mencari kesempatan untuk mundur ke markas besarnya 

ditengah-tengah pertempuran dengan Pasukan Belanda. Namun, jumlah dan 

persenjataan yang tidak seimbang mengakibatkan mereka tidak dapat mencapai 

markas kembali. Singkatnya, pertahanan di jalan Karanganyar-Puring ke arah 

Sidobunder, dapat dikuasai oleh Belanda. Kemudian Pasukan Belanda dari 

Karanganyar-Puring ini memasuki desa Sidobunder dan bergabung dengan pasukan 

di sana. Belanda menginstruksikan kepada Tentara Pelajar dan TNI untuk menyerah. 

Akhirnya anggota TP yang dapat keluar dari Sidobunder dapat melanjutkan 

perjalanan ke Karanganyar menuju induk pasukan. Jumalh korban jiwa dan yang 

hilang dari Tentara Pelajar adalah 27 orang. Namun, secara pasti Tentara Pelajar yang 

                                                            
17 KNIL artinya Tentara Hindia Belanda milik kerajaan (Belanda). Lihat juga 

Petrik Matanasi, KNIL: Bom Waktu Tinggalan Belanda, (Yogyakarta: MedPress, 
2007). 

 
18  Panitia Sidobunder, Peringatan Palagan Sidobunder, (Kebumen: 

Paguyuban III-17 Rayon Kebumen, 1984), hlm. 28. 
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meninggal adalah 24 orang, 17 dari TP Bat. 300 dan 7 dari kesatuan PERPIS.19 

Menurut kesaksian Mad Musin (Rasikun) dari anggota PERPIS ada yang tertangkap 

dan diangkut ke markas Belanda di Gombong, yaitu La Sinrang dan Herman 

Fernandes. Sementara itu Rasikun sendiri ikut tertangkap dan dibawa ke Gombong.20 

Rasikun dipertemukan dengan Herman Fernandes, kemudian mereka berdua dibawa 

ke kantor MP (Militaire Politie) untuk diperiksa dengan disaksikan oleh seorang 

Pastur Belanda dan seorang yang memotret kedua tahanan Tentara Pelajar tersebut. 

Herman Fernandes dijatuhi hukuman mati, 21 sementara La Sinrang dipenjara di 

Banyuwangi tetapi dapat meloloskan diri.  

Sementara itu masyarakat Sidobunder yang menjadi korban adalah 10 orang, 

termasuk Kartowiyoto yang ditembak mati. Markas Tentara Pelajar di Sidobunder 

dibakar habis. Sedangkan untuk BPRI ada 14 orang yang menjadi korban yang tidak 

jelas namanya, sementara beberapa lainnya dari TNI.22 Korban-korban dari 

pertempuran ini, baru bisa dilacak dan dikumpulkan pada 3 September 1947. 

Pengiriman regu untuk mengambil jenazah dipimpin oleh Wahyu Widodo anggota 

Tentara Pelajar 320 yang beranggotakan 10 orang. Peran penduduk dalam mengurus 

jenazah sangat besar, karena masyarakat merawat dan mengumpulkan serta 

membawa ke Karanganyar. Terdapat juga korban dari pihak Belanda dalam 

pertempuran di Sidobunder tetapi tidak dapat dipastikan.  

 

 

                                                            
19 Sewan Susanto, Perjuangan Tentara Pelajar dalam Perang Kemerdekaan 

Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 30-31. 
 
20 Paguyuban III 17, op. cit., hlm. 30. 
 
21 Sewan Susanto, op. cit. hlm. 32. 
 
22http://totokaryanto.blogdetik.com/2011/10/04/mengenangpertempuransidob

under- 2-september-1947-selesai-oleh-djokowoerjo-sastradipraja-prof-dr-drh/ diakses 
pada 22 November 2013 pukul 12.34. 
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D. Dampak Pertempuran di Sidobunder 

1. Dampak bagi tentara Pelajar 

Terdapat banyak kelemahan-kelemahan dari pihak Tentara Pelajar pada saat 

perang di Sidobunder, sehingga korban dari Tentara Pelajar tidak sedikit. Tentara 

Pelajar jika dibandingkan dengan pasukan Belanda kalah strategi, kurangnya latihan 

juga menjadi penyebab utama banyaknya korban. Latihan yang diperoleh Tentara  

Pelajar hanya sebatas latihan dasar berperang, karena basik mereka masih pelajar dan 

bukan dari tentara. Tentara Pelajar adalah pelajar yang berperan serta dalam 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan, selain ikut berjuang mereka juga masih 

mengemban tugas sebagai pelajar. 

Usia anggota Tentara Pelajar berkisar antara 15-22 tahun, bahkan masih ada 

yang berusia 14 tahun. Mereka masih remaja yang belum waktunya untuk ikut 

berperang, tetapi keadaan memaksa mereka untuk berpartisipasi dalam perang.23
 

Partisipasi masyarakat bukan tentara dimaksimalkan untuk menambah personil 

pasukan pertahanan. Peristiwa Pertempuran Sidobunder, bagi Tentara Pelajar bisa 

dijadikan peringatan bahwa meskipun proklamasi kemerdekaan telah dibacakan, 

tetapi perjuangan masih akan berlangsung. Banyaknya korban yang berjatuhan 

dipihak Tentara Pelajar dijadikan pelajaran untuk selalu waspada menghadapi 

serangan dari bangsa lain. 

Pertempuran Sidobunder menempatkan Tentara Pelajar tidak sebagai pasukan 

di garis depan tetapi sebagai pasukan pembantu TNI. Martono sebagai Komandan 

Batalyon 300 dipanggil oleh Panglima Besar Sudirman dan mendapat peringatan 

keras supaya tidak menempatkan Tentara Pelajar di garis pertahanan Depan, karena 

mereka masih terlalu muda untuk di baris depan. Namun keadaan di medan 

pertempuran ternyata bertolak belakang dengan rencana pertahanan waktu itu yaitu 

sistem pertahanan yang dibagi dalam lini I, lini II dan daerah pengunduran, karena 

serangan pasukan Belanda yang gencar menjadikan rencana penempatan Tentara 

                                                            
23 Sewan Susanto, op.cit., hlm. 21. 
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Pelajar di baris kedua menjadi gagal. Tentara Pelajar menjadi larut dalam sistem-

sistem pertahanan dengan pembentukan kantong-kantong gerilya.  

Tugas Tentara Pelajar menitikberatkan pada pertahanan seperti misalnya 

mencukupi perbekalan dan persenjataan, memutus atau merusak jembatan dan 

membuat rintangan di jalan-jalan.24 Namun tugas tersebut bukanlah tugas yang kaku, 

tetapi pada praktenya, jalan perang tergantung dari situasi yang dihadapi di medan 

pertempuran. Meskipun sudah ada kebijakan bahwa TP sifatnya hanya membantu 

TNI namun kontak senjata dengan Belanda pun ada saatnya tidak dapat dihindari. 

Pertempuran di Sidobunder membakar semangat Tentara Pelajar untuk semakin aktif 

membantu TNI dan lascar-laskar lainnya dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

Perang Kemerdekaan Indonesia, khususnya di Sidobunder bersifat 

mempertahankan diri. Rakyat berusaha mempertahankan apa yang telah mereka capai 

melalui perjuangan sebelumnya. Ketika akan ada lagi yang merebut yang telah 

dicapai, maka wajar kalau rakyat berusaha mempertahankan. Perang kemerdekaan 

merupakan perang gerilya dengan politik nonkooperatif. Untuk mencegah serangan 

Belanda diadakan politik bumi hangus. Tentara Pelajar dan laskar-laskar yang ada 

bergerak untuk memecah konsentrasi Belanda supaya tidak hanya terpusat di kota-

kota besar saja.  

Pertempuran Sidobunder merupakan gerakan operasi pembersihan Belanda 

tetapi justru memaksa Tentara Pelajar mundur dari daerah tersebut. Belanda berhasil 

menguasai kecamatan Puring dan kecamatan Kuwarasan. Setelah peristiwa 

pertempuran tersebut, dua kecamatan tersebut dijaga ketat oleh pasukan Belanda. 

Kondisi ini tidak menghentikan pergerakan Tentara Pelajar di front Barat. Meskipun 

Tentara Pelajar “kalah” di Sidobunder, tetapi semangat mereka untuk melawan 

pasukan Belanda justru meningkat, karena semangat ingin membalas kekalahan serta 

                                                            
24 Ibid., hlm. 23. 
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semangat membalaskan teman-teman mereka yang menjadi korban dalam 

pertempuran. 

Sidobunder berhasil diambilalih Belanda, tetapi markas Tentara Pelajar 

Karanganyar tetap bertahan. Namun, pertempuran langsung dengan Belanda 

dihindari, mereka lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas. Perbaikan strategi 

untuk melawan Belanda mulai disusun, dengan harapan tidak akan terjadi hal seperti 

di Sidobunder yang menyebabkan banyak korban dari Tentara Pelajar. Pertempuran 

Sidobunder merupakan bahan pembelajaran untuk lebih berhati-hati dalam 

menjalankan tugas, serta untuk tetap semangat meningkatkan kemampuan dalam hal 

strategi pertahanan. 

Peristiwa tembak-menembak di wilayah Indonesia mendapat pengawasan dari 

PBB, kemudian diusahakan perundingan guna menyelesaikan permasalahan ini. 

Gencatan senjata antara pasukan Indonesia dan pasukan Belanda dilakukan. Tembak-

menembak antara kedua belah pihak dihentikan. Pada saat gencatan senjata sebagian 

anggota TP kembali ke kota asalnya masing-masing, masuk asrama dan mencoba 

mengisi waktunya dengan melanjutkan pendidikan pada sekolah-sekolah peralihan. 

Tetapi sebagian pasukan TP masih tetap berada pada pos pertahanannya karena tidak 

yakin akan kesungguhan Belanda dalam melaksanakan gencatan senjata. 

Perkembangan selanjutnya tercapailah perjanjian Renville dan disusul dengan 

penghentian permusuhan antara RI dan Belanda. Dengan ini praktis tidak ada 

pertempuran-pertempuran lagi, sehingga kegiatan Tentara Pelajar hanya terbatas 

untuk mengawal perbatasan yang dilakukan secara bergiliran di pos-pos sepanjang 

garis demarkasi di perbatasan sebelah Timur kota Gombong dan Karanganyar.25
  

Gencatan Senjata tidak berlangsung lama, Belanda kembali melakukan 

serangan-serangan seperti yang terjadi di Madura dan Priangan Selatan. Meskipun 

telah terjadi kesepakatan antara tentara Belanda dengan pihak Indonesia, Belanda 

mengingkari perjanjian Renville, padahal sebenarnya perjanjian itu sangat merugikan 
                                                            

25 Panitia Yayasan Bhakti TP Kedu. 1987. Sejarah Perjuangan TP Kie. III 
Det. III Be. 17. Jakarta: Yayasan TP Kedu. hlm. 19 
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Indonesia. Jawa yang masuk wilayah RI dalam perjanjian tersebut terpaksa harus 

kehilangan 2/3 dari wilayah Jawa. Keadaan ini memaksa pemerintah RI untuk 

meningkatkan pertahanan. Tentara Pelajar yang pada masa gencatan senjata sudah 

lebur ke dalam sistem pertahanan RI menjadi aktif kembali dalam mendukung usaha 

pemerintah. 

 
2. Dampak Pertempuran bagi Belanda 

 
Belanda sengaja mengerahkan seluruh pasukannya untuk menguasai 

Indonesia, bahkan banyak pasukan Belanda dari warga Indonesia. Belanda telah 

melakukan Agresi Militer I tanggal 27 Juli 1947 yang merupakan pelanggaran 

terhadap perjanjian Giyanti.  Mereka mendesak kekuatan tentara RI, melakukan 

gerakan pembersihan yang menurut pendapat mereka aksi tersebut adalah aksi 

polisionil terhadap wilayahnya.26  Sejak  Agustus 1947, Belanda mempergiat operasi-

operasi pembersihan dibelakang-garis depan dan belakang kekuasaan Belanda. 

Pasukan Belanda melakukan gerakan-gerakan pertahanan dan penyerangan 

dikawasan-kawasan lokal dan biasanya memang selalu menang. Strategi dan taktik 

perang yang lebih dari Tentara Pelajar dan laska-laskar di Indonesia yang merupakan 

salah satu faktor kemenangan. Persenjataan pasukan Belanda juga lebih banyak 

daripada persenjataan yang dimiliki pasukan-pasukan Indonesia. Gerakan 

Pembersihan dan patrol-patroli ini dilakukan secara aktif dan intensif menjelajahi 

desa-desa datang dari arah-arah yang tak terduga dan biasanya pada malam hari. 

Pertempuran terjadi tidak lagi hanya di kota-kota seperti pertempuran-pertempuran 

sebelumnya, tetapi mulai juga di desa-desa yang terletak jauh dipedalaman.  

Penyerbuan Belanda ke Sidobunder pada 2 September 1947 merupakan salah 

satu dari banyaknya penyerbuan yang dilakukan. Belanda dengan mudah memperoleh 

kemenangan dalam aksi penyerangan di Sidobunder. Kemudian Sidobunder diduduki 

Belanda, bahkan tidak hanya desa tersebut tetapi lebih luas yaitu kecamatan Puring. 
                                                            

26  M. C. Ricklefs. 1995. Sejarah Indonesia Modern. Terj. Dharmono 
Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 338. 
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Setelah menguasai kecamatan Puring, Belanda memperketat wilayah tersebut serta 

melakukan patroli di wilayah tersebut untuk pembersihan terhadap penduduk.  

Korban dari pihak Belanda di Sidobunder tidak diketahui secara pasti, tetapi 

mereka kehilangan seorang Kapten yang tertembat oleh La Sinrang. Belanda sangat 

marah karena kehilangan kaptennya. Kabar resmi dari Belanda mengatakan bahwa 

686 orang tentaranya menjadi korban sejak case fire order tanggal 4 sampai 25 

September 1947. Jumlah korban mereka menurut pengumuman resminya meningkat 

dengan 170 orang dalam tempo dua minggu berikutnya.27
 Tampaknya jumlah korban 

yang meningkat tersebut tidak menyurutkan niat Belanda untuk meneruskan aksi 

pembersihannya. 

Belanda tidak tergesa-gesa untuk mengadakan perundingan atau 

melaksanakan pemberhentian tembak-menembak dengan sungguh-sungguh. Belanda 

sangat menyadari bahwa RI berada dalam posisi yang lemah, menyadari mereka 

dapat menguasai dengan mudah tempat-tempat yang mereka serbu, seperti halnya 

daerah Sidobunder. Meskipun jika pertahanan pasukan Republik Indonesia jauh lebih 

lemah tetapi pejuang RI tidaklah menyerah, mereka melakukan gerakan perang 

gerilya dan pada kenyataannya Belanda menjadi lelah dengan taktik perang gerilya 

ini. 

Setelah memenangkan Sidobunder, pada tanggal 2 Oktober 1947 Belanda 

menembak dengan mortir dari Sidomukti (Barat Daya Karanganyar) ke jurusan 

Karanganyar. Pada 11 Oktober di daerah Selatan Karanganyar dua seksi tentara 

Belanda menyerang dari tiga jurusan, ada perlawanan dari pihak RI dan 3 orang 

gugur. Hasil dari serangan Belanda tersebut adalah tujuh buah rumah di Selatan 

Karanganyar dibakar oleh pasukan Belanda tanpa alas an yang jelas pada 12 Oktober 

1947.  Serangan Belanda dilanjutkan di daerah Utara Gombong pada 14 Oktober 

1947 yang dilakukan oleh dua kompi pasukan. Wilayah sebelah Selatan 

Karangannyar juga tidak luput dari serangan Belanda pada 16 Oktober 1947.  
                                                            

27 A. H. Nasution. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 6. Bandung: 
Angkasa. hlm. 18. 
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Serangan di Karanganyar diulangi lagi pada 18 Oktober dan setelah Selatan 

Karanganyar diserang, Belanda berhasil masuk Karanganyar dan melakukan serangan 

pada19 Oktober. Penyerangan di Karanganyar dilakukan dari tiga jurusan yaitu Utara, 

Barat dan Selatan. Pada 21 Oktober, serangan Belanda terhadap Karanganyar 

semakin hebat, dengan mengerahkan truk-truk dan infantrinya. Pasukan Belanda 

membakar rumah penduduk di sekitar Karanganya. Tembak menembak antara 

pasukan Republik Indonesia dengan pasukan Belanda terus berlanjut, sampai 18 

November daerah Utara Karanganyar terus ditembaki pasukan Belanda menggunakan 

senjata berat. Serangan dimulai dari Kemit (Timur Gombong). 

Bulan Desember, pasukan Belanda menyerang daerah Timur Laut Gombong, 

dimana tanpa mempedulikan apakah di kawasan tersebut ada penduduk sipil. Namun 

biasanya masyarakat akan mengungsi ketika berita akan terjadinya penyerangan 

sampai di telinga mereka, jadi korban dari masyarakat tidak banyak. Selain melalui 

pengintaian darat, pasukan Belanda juga melakukan pengintaian melalui udara. Pada 

akhir Desember daerah Selatan Karanganyar lagi-lagi diserang pasukan Belanda, 

kemudian dilakukan lagi serangan ke wilayah utara Karanganyar. Tiga orang pasukan 

RI tewas dalam serangan tersebut. 

Di Gombong, pasukan Belanda mengadakan patroli untuk mencari pasukan 

TNI dan masyumi. Empat orang petani diculik Belanda ketika patroli. Pada 26 

Januari 1948, Belanda mengangkut tiga truk penuh pasukannya dari Gombong kea 

rah Selatan. Sebuah truk menginjak ranjau mengakibatkan empat pasukan Belanda 

tewas. Tanggal 27 Januari mereka menyerang dukuh Mentuk Jambu (desa Kaliputih) 

dan di sana membakar rumah-rumah penduduk. Selain melakukan penyerangan 

Belanda juga melakukan patroli untuk menangkap pemuda-pemuda dan dibunuh. 

Karena ditakutkan pemuda-pemuda tersebut akan membantu tentara Republik 

Indonesia untuk melawan Belanda.  

Pada tanggal 2 Februari 1948 tentara Belanda dengan kekuatan 250 orang 

mengadakan pembersihan di desa sekitar Karang Bolong. Tujuh penduduk, yang 

mana empat orang diantaranya ditembak mati pada pembersihan ini. Penyerbuan 
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pasukan Belanda di Karanganyar terjadi setelah pertempuran di Sidobunder. Belanda 

tidak lantas puas setelah memenangkan sebuah wilayah, tetapi kemenangan mereka 

menjadikan kepuasan serta keinginan bertambah untuk menguasai wilayah yang lebih 

luas lagi. Selain menyerang secara fisik dengan menembaki penduduk dan pasukan-

pasukan Indonesia, Belanda juga melakukan blokade ekonomi dengan tujuan agar 

kedudukan ekonomi Republik bertambah sulit sehingga menimbulkan kesengsaraan 

yang akan sangat memperlemah perlawanannya dalam jangka panjang.28 Strategi 

yang lebih unggul jika dibandingkan dengan pasukan Indonesia, membuat pasukan 

Indonesia terkepung. Pusat-pusat Republik di Jawa, antara lain ibu kota Yogyakarta, 

menjadi dekat letaknya dari tempat-tempat yang dapat dijadikan pangkalan serangan 

Belanda. Dalam pada itu Van Mook dan Spoor berpendirian, bahwa setiap daerah 

yang sudah diduduki akan tetap dipertahankan. Namun gerak Belanda terhambat oleh 

kekuatan kantong-kantong gerilya. Kantong-kantong gerilya ini merupakan bentuk 

pertahanan pihak Republik yang pada kenyataannya sangat menghambat gerak 

Belanda menguasai RI sepenuhnya. 

Selain gerakan gerilya yang dilakukan pasukan Indonesia, campur tangan 

Inggris dan Amerika pun menghalangi keinginan Belanda untuk memperluas wilayah 

kekuasaannya atas Indonesia. Sebenarnya van Mook ingin melanjutkan merebut 

Yogyakarta, tetapi Inggris dan Amerika tidak menyukai tindakan Belanda tersebut. 

Amerika dan Inggris memaksa Belanda untuk menghentikan penaklukan terhadap 

Republik Indonesia. PBB terlibat dalam konflik antara Belanda dan Republik 

Indonesia, yang mana keterlibatannya di sini untuk mengarahkan kedua belah yang 

bertikai untuk melakukan perundingan dan gencatan senjata. India dan Australia 

sangat aktif mendukung Republik Indonesia di PBB, Uni Soviet juga memberikan 

dukungan terhadap indonesia. Negara-negara tersebut mulai mendesak negara 

Belanda supaya mengambil sikap yang tidak begitu kaku dan PBB menjadi forum 

umum untuk memeriksa tindakan-tindakan Belanda. Kenyataan tersebut memaksa 
                                                            

28 A. H. Nasution. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 6.Bandung: 
Angkasa. hlm. 14. 
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Belanda untuk kembali melakukan perundingan dengan Indonesia. Pada dasarnya 

Belanda menginginkan supaya pasukan Indonesia mengosongkan kantong-kantong 

gerilya. Belanda memiliki maksud supaya dapat segera menyelesaikan tujuannya 

untuk menguasai wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Belanda sangat yakin bahwa 

kekuatan militernya mampu mengalahkan pihak yang dimatanya memiliki posisi 

lemah.  

Sementara itu pertempuran Sidobunder, bagi Belanda memberi fakta 

sebenarnya kekuatan RI di front Barat itu lemah. Penguasaan Belanda atas Gombong 

sebenarnya berarti bahwa Belanda menguasai front Barat. Mereka merasa gusar 

karena kekuatan mereka jauh di atas Republik Indonesia, tetapi sulit sekali untuk 

mengalahkan RI secara tuntas. Oleh karena itu mereka berusaha meningkatkan 

aktivitasnya dalam gerakan pembersihan, terbukti dengan penyerbuan-penyerbuan 

yang berurutan setelah pertempuran di Sidobunder. Namun ternyata mereka hanya 

berkuasa di kota saja, dan daerah-daerah pedalaman masih merupakan wilayah RI, 

wilayah luas untuk gerilya yang nantinya akan sangat melelahkan Belanda. 

 
3. Dampak pertempuran bagi Kesatuan RI 

 TNI, laskar-laskar pendukung TNI dan rakyat saling bahu-membahu dalam 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Sidobunder merupakan 

pukulan moral bagi para Prajurit baik itu TNI maupun laskar-laskar yang lain, serta 

membuat rakyat panik. Kepanikan terlihat dari reaksi rakyat yang mengungsi sebelum 

pertempuran terjadi. Rakyat mengetahui akan adanya bahaya karena adanya pasukan-

pasukan yang masuk menjaga desa mereka serta adanya desas-desus kedatangan 

Belanda, untuk menghindari  pertempuran rakyat memilih mengungsi. 

Pertempuran Sidobunder mengakibatkan perjuangan di front Barat menjadi 

semakin terdesak.  Sebelum penyerangan ke Sidobunder, daerah Karanggayam yang 

dipertahankan oleh TNI Batl.62 telah diporak-porandakan oleh Belanda pada tanggal 

19 Agustus 1947, sehingga saat pertempuran Sidobunder terjadi keadaan yang 

sebenarnya telah kacau menjadi bertambah kacau. Serangan Belanda terus berlanjut 
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mengarah ke pelosok-pelosok membuyarkan garis-garis pertahanan sehingga tidak 

ada lagi lini I, lini II dan garis belakang. Oleh karenanya tidak ada lagi daerah-daerah 

yang dijadikan basis pertahanan bagi pasukan RI yang berada dalam serbuan 

Belanda. 

Ternyata tentara musuh yang modern itu bukanlah lawan yang sebanding bagi 

kesatuan perjuangan RI. Nama TNI merosot, karena tidak mampu menahan serangan 

musuh. Secara berangsur-angsur musuh meneruskan gerakan pembersihan dan 

memaksa kekuatan RI di front Karanganyar mundur ke daerah pegunungan seperti 

misalnya Gunung Candi, Gunung Pukul dan daerah Clapar. Setelah beberapa lama 

berada dalam keadaan terpukul lahir batin, maka kekuatan kesatuan perjuangan dapat 

kembali terkumpul. Kesatuan perjuangan tidak hancur dan tidak dapat dihancurkan. 

Kelesuan moral dapat dihapuskan dengan inspeksi pasukan di Kebumen oleh Jendral 

Oerip Soemohardjo pada tanggal 9 September 1947. Dalam bulan ini pula, Konsul 

Jendral Australia dan rombongan yang merupakan anggota tim penengah pertikaian 

antara Indonesia dan Belanda yang ditunjuk oleh PBB datang ke Kota Kebumen.29 

Menghadapi kemajuan-kemajuan pesat dari gerakan Belanda, Paglima Tertinggi 

APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) memperingatkan bahwa perjuangan 

yang dilakukan oleh tentara dan rakyat adalah untuk meniadakan kesempatan bagi 

musuh memetik kemenangannya. Amanat tersebut dikemukakan pada tanggal 5 

Oktober 1947 sebagai peringatan hari ulang tahun ke-2 TNI.30 

Semangat baru muncul dari para pejuang untuk menghimpun kekuatan. 

System petahanan linier diilepaskan digantikandengan kantong-kantong pertahanan 

untuk memperkuat siasat perang gerilya. Siasat ini bertujuan untuk memecah 

kekuatan musuh supaya tidak tergabung dalam satu kesatuan. Gerilya yang dilakukan 

                                                            
29  Paguyuban III-17. 1989. Peran Serta Pelajar pada Masa Awal Perang 

Kemerdekaan di Kebumen. Kebumen: Paguyuban II-17 Cabang Kebumen, hlm. 9. 
 
30 Taufik Abdullah, Aswab Mahasin&Daniel Dhakidae. Manusia Dalam 

Kemelut Sejarah. (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm 57. 
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adalah dengan mengganggu konvoi-konvoi, merusak kereta api, telepon, merusak 

jembatan dan tempat-tempat lain yang dianggap penting bagi musuh. Taktik gerilya 

ini untuk melelahkan musuh tidak sampai mengalahkan. Pasukan gerilya tidak 

berhadapan langsung dengan pasukan Belanda, tetapi jika memang secara tiba-tiba 

mereka harus berhadapan maka langkah yang diambil adalah pertempuran 

pertahanan. Gerakan yang dilakukan adalah secara diam-diam, tiba-tiba muncul, 

mondar-mandir dimana-mana dan tiba-tiba menghilang, sehingga pasukan Belanda 

sulit menemukan tetapi serangannya dapat dirasakan karena tiba-tiba sarana umum 

terbakar dan rusak.  

Bergerilya memerlukan keikhlasan dan kerelaan dari individu yang 

bersangkutan, bukan hanya karena merupakan kewajiban untuk mempertahankan 

keutuhan negara.   Para gerilyawan memiliki cukup kesempatan untuk menarik diri 

atau memisahkan diri kapan saja, karena banyak juga pejuang yang berdiam diri di 

kota-kota pendudukan, bersembunyi di kampung-kampung, bahkan menyerah untuk 

dilindungi musuh, walaupun dalam masa damai berteriak sebagai patriot dan 

revolusioner yang paling ulung. Mereka masih berkeliaran dan masih selamat berada 

di sekitar kita. Mereka tidak memiliki cukup kekuatan bathin untuk mengambil 

bagian dalam perang gerilya yang meminta kesadaran dan keteguhan jiwa yang 

sebesar-besarnya. 

Di front Barat setelah terbentuk kantong-kantong gerilya, para pasukan dapat 

bergerak menerobos di sela-sela jaringan kedudukan Belanda. Rakyat mendukung 

perjuangan yang dilakukan para Tentara Pelajar, rakyat menyiapkan perbekalan, 

menyiapkan makanan, menyiapkan tempat tinggal jika diperlukan dan bersedia 

menjadi suruhan-suruhan untuk perhubungannya. Apabila terjadi pertempuran maka 

rakyat dengan cepat menyimpan barang-barang pejuang, menyembunyikan pejuang-

pejuang, menghapus jejak-jejak kehadiran pejuang agar musuh tidak menemukan 

pasukan. 

Pertempuran di Sidobunder menyebabkan persatuan rakyat Indonesia 

meningkat. Rakyat bahu membahu berjuang dalam mempertahankan wilayahnya 
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supaya tidaklagi jatuh ketangan penjajah. Meskipun berat rakyat sipil dan tentara 

saling membantu. Tujuan yang sama serta rasa saling memiliki dalam nama Republik 

Indonesia, menumbuhkan persatuan ditengah-tengah rakyat untuk melawan musuh-

musuh yang mencoba mengambil wilayah Republik Indonesia. 


