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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Keadaan umum Kebumen pada masa kemerdekaan tidak jauh berbeda dengan 

wilayah lain di Indonesia. Konflik atau pertempuran yang terjadi selama masa Perang 

Kemerdekaan, terjadi juga di Kebumen. Pertempuran di Sidobunder, Kebumen 

adalah pertempuran yang dilakukan oleh Pemuda yang ingin mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia dengan melawan Belanda. Pemuda pada dasarnya memiliki 

semangat yang besar untuk membela kelompok, negara dan bangsanya. Salah satu 

wadah pemuda perjuangan pemuda pelajar adalah Tentara Pelajar (TP). Perjuangan 

para pemuda yang tergabung dalam Tentara Pelajar merupakan bagian dari sejarah 

perjuangan Bangsa Indonesia. Selain peran pelajar, rakyat yang lain juga berperan 

aktif dalam mempertahankan kemerdekaan, misalnya saja organisasi-organisasi 

wanita juga sibuk dalam mengatur perbekalan para pejuang. Persatuan rakyat karena 

rasa nasionalis yang tinggi demi pertahanan kemerdekaan tanpa memandang yang 

kaya dan miskin, semuanya berjuang demi kepentingan nusa dan bangsa. 

Desa-desa di Kebumen melakukan persiapan-persiapan untuk mengahadapi 

kemungkinan serangan dari Belanda. 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. Semangat masyarakat untuk melawan pasukan Belanda 

menyebabkan pihak Belanda kewalahan menghadapinya. 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. 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 
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penjajahan sudah dirasakan bangsa Indonesia, ketika kemerdekaan telah diraih, maka 

akan tetap dipertahankan meskipun nyawa menjadi taruhannya. Kondisi memanas di 

Kebumen tidak bisa dilepaskan juga dari perjanjian Renville, antara Belanda dengan 

Indonesia. 

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, 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. Perpindahan Ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke 

Yogyakarta karena adanya serangan kembali Belanda terhadap Indonesia yang 

kemudian menghasilkan perjanjian Renville di mana beberapa wilayah Republik 

Indonesia jatuh ketangan Belanda.  

Kondisi Surakarta memanas, rakyat harus waspada adanya bentrok antar 

kelompok 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 ke Surakarta.  

Di Sidobunder Kebumen, sampai pada 1 September 1947 tidak terjadi kontak 

senjata dengan pasukan Belanda. Pasukan Belanda secara diam-diam melakukan 

gerakan pasukan dari Karang Bolong dan Gombong menuju Puring. Kemudian 

menjelang pagi, pasukan belanda masuk ke Sidobunder dari arah Timur, menyusup 

ke bagian Utara desa. Kedatangan Belanda itu diikuti dengan suara tembakan yang 

mengagetkan pasukan-pasukan yang tengah berjaga. Seorang Letnan TNI 

memberitahukan bahwa pasukan Belanda telah mengepung Sidobunder dari berbagai 
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penjuru. Pasukan-pasukan Tentara Pelajar dan TNI mempelajari situasi yang telah 

terjadi dan kemudian bergerak untuk melepaskan diri dari kepungan. 

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. Tekhnik yang dipakai Belanda adalah 

dengan melakukan pengepungan. Mengetahui taktik Belanda seperti itu, Komandan 

Djomoko, selaku pemimpin regu I, memerintahkan pasukan untuk mundur ke 

markas. Tentara Pelajar sulit membedakan mana lawan dan mana kawan, karena 

pasukkan Belanda selain dari warganegara Belanda ada juga penduduk Indonesia 

yang pro dengan Belanda. Pasukan Belanda yang berasal dari bangsa Indonesia 

terhimpun dalam Koninlijk Nederlands Indische Leger (KNIL), 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. Tentara Pelajar mencari kesempatan untuk mundur ke 

markas besarnya di tengah-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.  

Jumlah korban jiwa dan yang hilang dari Tentara Pelajar adalah 27 orang. 

Namun, secara pasti Tentara Pelajar yang meninggal adalah 24 orang, 17 dari TP Bat. 

300 dan 7 dari kesatuan PERPIS. 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. 
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Terdapat juga korban dari pihak Belanda dalam pertempuran di Sidobunder tetapi 

tidak dapat dipastikan.  

 Konflik militer di Surakarta secara luas dilihat dari kebesaran nama Divisi 

Siliwangi dan Divisi Panembahan Senopati, namun secara khusus hanya melibatkan 

bagian-bagian dari kedua divisi tersebut. Panembahan Senopati yang secara kompak 

menolak adanya Rasionalisasi, namun tidak semua batalyonnya adalah penentang 

pemerintah. Sebagian besar prajurit Panembahan Senopati menjunjung kesetiaan 

kepada pemimpin sehingga turut mendukung keputusan Letnan Kolonel Soetarto 

menolak Rasionalisasi. Konflik militer itu dipandang sebagai puncak meruncing dari 

segitiga kepentingan pihak-pihak yang bermain di belakang peristiwa Surakarta 

tersebut. Sikap Panembahan Senopati yang menolak rencana Rasionalisasi tentu akan 

membutuhkan dukungan dari sekutu sipil dalam hal ini adalah FDR.  

  Kondisi Panembahan Senopati semakin tertekan dan terancam menyusul 

peristiwa penculikan atas perwira-perwiranya yang secara psikologis merupakan 

penghinaan bagi Kesatuan Panembahan Senopati. Peristiwa pembunuhan dan 

penculikan yang menimpa Kesatuan Panembahan Senopati ini menimbulkan berbagai 

prasangka buruk terutama terhadap Divisi Siliwangi yang telah lama berada di 

Surakarta yang dengan keberadaannya telah menjadi permasalahan bagi keamanan 

Surakarta. Pasukan Siliwangi terlibat dalam aksi-aksi kriminal seperti merampok, 

membeli tanpa bayar dan meresahkan masyarakat Surakarta sehingga Pasukan 

Panembahan Senopati mengepung markas Siliwangi dalam hal ini adalah Batalyon 

Rukman yang bermarkas di Tasikmadu. Tindakan kriminal pasukan Siliwangi ini 

disebabkan karena kondisi pasukan yang tidak mendapatkan kesejahteraan dan 

fasilitas yang tidak memadai. Komandan pasukan Siliwangi menganggap ini adalah 

masalah internal kesatuan dan akan diselesaikan sendiri sebagai bentuk otoritas 

komandan kepada prajuritnya yang tidak disiplin. 

 Pemberontakan PKI Madiun memberikan kejelasan bahwa pertempuran di 

Surakarta itu didalangi oleh PKI sehingga kini jelas bahwa musuh negara adalah PKI.  

Tanggal 21 September 1948 Panglima Pertahanan Jawa Tengah Kolonel Bambang 
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Sugeng bersama Panglima Besar Sudirman datang ke Surakarta untuk menyampaikan 

perintah dan memberikan penjelasan operasional yang diperlukan. Kunjungan 

Panglima Besar Sudirman juga menyinggahi markas kesatuan Siliwangi dan 

Panembahan Senopati untuk menyelesaikan pertikaian antara kedua kesatuan dengan 

memberikan kejelasan bahwa pertikaian yang terjadi sengaja dibuat oleh PKI yang 

menginfiltrasikan ideologinya ke dalam tubuh TNI. TNI sebagai tentara negara tidak 

boleh membela kepentingan golongan manapun dan harus membela kepentingan 

negara dalam situasi ini TNI kemudian dikerahkan untuk menumpas PKI yang 

mengacaukan negara. 

 


