
 
 

 
 

 

PERJUANGAN PANGLIMA BESAR JENDERAL 

SOEDIRMAN  

PADA MASA REVOLUSI FISIK TAHUN 1945-1950 

DI INDONESIA (DESA PAKIS BARU PACITAN) 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 

Untuk mencapai gelar Sarjana Sosial 

 

Disusun oleh : 

Dika Restu Ayuningtyas   3111412005 

 

 

JURUSAN SEJARAH 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016



 
 

i 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia 

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada : 

  

Hari  : Kamis 

 Tanggal : 13 Oktober 2016 

 

Dosen Pembimbing I 

 

 

 

 

 

Drs R. Suharso, M. Pd 

NIP 196209201987031001 

Dosen Pembimbing II 

 

 

 

 

 

Drs Ibnu Sodiq, M. Hum 

NIP 196312151989011001 

 

 

 

Ketua Jurusan Sejarah 

 

 

Dr Hamdan Tri Atmaja, M.Pd 

NIP 196406051989011001 

 

 

 

 



 
 

ii 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi 

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :  

  

Hari  : Kamis  

 Tanggal : 10 November 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penguji I 

 

 

 

Drs. Abdul Muntholib.M. Hum 

NIP. 19541012198901001 

Penguji II 

 

 

 

Drs. Ibnu Sodiq,Hum 

NIP. 1963121519890101 

Penguji III 

 

 

 

Drs. R. Suharso, M. Pd 

NIP. 196209201987001 



 
 

iii 
 

PERNYATAAN 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, nikan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.  

Semarang, 18 Oktober 2016 

 

Dika Restu Ayuningtyas 

NIM: 3111412005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

HALAMAN MOTTO 

 

“Selalu mencoba ketika gagal, karena Ayah dan Ibu yang menjadi alasanku untuk 

berhasil, Terimakasih Ayah dan Ibu”. 

(Dika Restu Ayuningtyas) 

 

“ Tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterimakasih 

pada manusia.” 

(HR.Abu Daud no. 4811 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

Sari 

Ayuningtyas, Dika Restu. 2016. Perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman 

Pada Masa Revolusi Fisik Tahun 1945-1950, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I: Drs R. Suharso, 

M.Hum, Pembimbing II: Drs Ibnu Sodiq, M.Hum 

Kata Kunci : Revolusi Fisik,Perjuangan Sudirman 

Jenderal Sudirman adalah pejuang kemerdekaan di masa revolusi fisik. 

Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi 

Nasional Indonesia. Menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, 

ia secara luas terus dihormati di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis latar belakang kehidupan Jenderal Soedirman 

serta Peranan Jenderal Soedirman pada masa revolusi fisik tahun 1945-1950, dan 

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Jenderal Soedirman selama masa revolusi 

fisik.  

Rumusan dari penelitian skripsi yaitu (1). Bagaimana kondisi Indonesia 

pada masa revolusi fisik tahun 1945-1950?, (2). Bagaimana sejarah singkat 

Panglima Besar Jenderal Soedirman?, (3). Bagaimana peranan Jenderal 

Soedirman selaku pejuang pada masa revolusi fisik di tahun 1945-1950, (4). 

Bagaimana keadaan Pacitan selama Agresi Militer Belanda II dan menjadi markas 

Panglima Besar Jenderal Soedirman?. Manfaat yang di peroleh dalam penelitian 

ini yaitu: untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai 

Perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman pada masa revolusi fiisik tahun 

1945-1950. 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang meliputi 4 

tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, intepretasi, dan historiografi. Lingkup 

spasial dalam penelitian ini adalah Indonesia yang mana ada beberapa kota yang 

terutama ada di Pacitan, sedangkan lingkup temporal penulis mengambil tahun 

1945-1950 karena pada tahun tersebut perjuangan Panglima Besar Jenderal 

Soedirman begitu besar.  

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Jenderal Sudirman mendapat 

pendidikan modern yang dimulai dari HIS (Holands Inlanderschce School) dan 

MULO (Meer Uitgebreid Leger Onderwijs). Didalam pengalaman militer 

Soedirman berawal menjadi anggota LBD (Lucht Besherming Dienst) dan 

menjadi anggota PETA (Pembela Tanah Air).  

Peranan yang dimainkan oleh Jenderal Soedirman pada masa Revolusi 

kemerdekaan di Indonesia ialah melucuti senjata Jepang, memimpin Pertempuan 

Ambarawa, melakukan reorganisasi Tentara Keamanan Rakyat dan melakukan 

rasionalisasi Tentara Nasional Indonesia. Memimpin perang gerilya yang 

dijalankan oleh Jenderal Soedirman untuk mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia juga menghadapi hambatan.  
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Abstract 

 

Ayuningtyas , Dika Restu. 2016. Struggle the Commander of Large Jenderal 

Sudirman in the Revolution 1945-1950 physical years, Faculty Social 

Science, Semarang State University, Supervisor I: Drs R. Suharso, 

M.Hum, Supervisor II: Drs Ibnu Sodiq , M.Hum 

 

Key Word: The Revolution Physically, The Struggel Sudirman 

 

Sudirman was a freedom fighter in the physical revolution. He was a 

senior officer Indonesia during the Indonesian National Revolution era. 

Commander of the Indonesian Army's first major, he is widely respected in 

Indonesia continues. This mini-thesis aims to describe and analyze the 

background of the life of General Sudirman and the role of General Sudirman 

during the physical revolution of 1945-1950, and the obstacles faced by General 

Sudirman during the physical revolution.  

Formulation of a research thesis, namely (1). What is the condition of 

Indonesia in the years 1945-1950 the physical revolution ?, (2). How brief history 

of Great Commander General Sudirman ?, (3). How is the role of General 

Sudirman as the fighters on the physical revolution in the years 1945-1950, (4). 

How Pacitan state during the Dutch Military Aggression II and became the 

headquarters of the Great Commander General Sudirman ?. The benefits obtained 

in this study are: to add insight and knowledge to the reader about the struggle of 

General Sudirman during the revolution fiisik the years 1945-1950.. 

The method used of this research is method of historical research that 

includes four phases, namely heuristics, criticism of sources, interpretation, and 

historiography. The spatial scope of this research is Indonesia where there are 

cities, especially in Pacitan, while the temporal scope of the authors take the years 

1945-1950 as the year of struggle Great Commander General Sudirman so great. 

The results of this study stated that General Sudirman got modern 

education that starts from HIS (Holands Inlanderschce School) and MULO (Meer 

Uitgebreid Leger Onderwijs). In military experience Soedirman started a member 

LBD (Lucht Besherming Dienst) and a member of PETA (Defenders of the 

Homeland). 

The contribution of Sudirman during the Revolution for independence in 

Indonesia is to disarm the Japanese, led The fighting Ambarawa, reorganized the 

People's Security Army and rationalizing the Indonesia National Army. Led the 

guerrilla war carried on by General Sudirman to maintain the independence of 

Indonesia also face obstacles. 

 



 
 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah Jalla-Jallāluhu, Maha Suci bagi-Nya, yang tiada 

beranak dan tiada diperanakkan, dan tiada pula ada sesuatu yang mirip dengan-

Nya, Rabb yang segala keindahan dan keagungan-Nya tiada terbatas pada asma‟ 

dan shifat. Salam dan shalawat semoga senantiasa tercurah kepada kekasih-Nya 

yang mulia, Sayyid al-Basyār, penyayang yang paling kasih di antara seluruh 

ciptaan-Nya, Muhammad ibn „AbduLlah ShalaLlāhu „alayhi wa „alā „ālihi wa 

sohbihi wa al-salām wa man walahu.   

Nikmat yang begitu besar, syukur yang tiada terkira terucap untuk-Nya. Tiada 

terbayang jika akhirnya saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, 

di tengah banyaknya kesulitan dan permasalahan berat yang datang pada masa 

penulisan yang dapat dibilang terlalu singkat. Semakin bertambah hari, saya 

semakin banyak mengetahui kelemahan diri beserta keinginannya yang tidak 

sebanding dengan kekuatannya untuk menghasilkan karya yang mendekati 

kualitas paling baik. Saya menyadari bahwa penulisan tema yang tidak ringan 

dalam waktu empat bulan, disertai dengan keterbatasan data dan dana, membuat 

penelitian ini menyisakan kekurangan di banyak tempat. Oleh sebab itu, saya 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1) Rektor Universitas Negeri Semarang. 

2) Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 

3) Dr Hamdan Tri Atmaja, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Sejarah. 



 
 

viii 
 

4) Drs R. Suharso, M.Pd, selaku pembimbing Akademik pertama yang telah 

membantu kelancaran akademik penulis 

5) Drs Ibnu Sodiq, M.Hum selaku pembimbing akademik kedua dalam 

penulisan Skripsi ini. 

6) Semua dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada 

penulis dan seluruh karyawan yang membantu penulis dalam kelancaran 

administrasi perkuiahan. 

7) Seluruh Staf perpustakaan UPT Universitas Negeri Semarang, 

Perpustakaan Daerah Kota Semarang, Perpustakaan STKIP PGRI Pacitan, 

Perpustakaan ANRI, dan Kantor DISBUDPARPORA. 

8) Teman satu kos : Ratih Triana Purbayanti, Citra Dyah Mentari, Setia 

Lestari dan lain-lain 

9) Kawan-kawan HIMA Sejarah angkatan 2013-2014 yang tidak bisa saya 

sebutkan satu satu dan Rombel Ilmu Sejarah angkatan 2012.. 

10) Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

dengan kerendahan hati penulis banyak mengucapkan terimakasih. 

11) Terahir dan terutama kepada orangtua saya, terimakasih atas segala 

pengorbanan, cinta serta doanya. Yang selama ini telah membantu 

kelancaran penulisan tugas akhir ini. Adik-adikku semoga kita bisa 

membahagiakan orang tua kita. Amin 

Sebagai rasa ungkapan terimakasih, penulisi medoakan semoga Allah 

SWT membalas kebaikan teman-teman yang membantu terselesaikannya 



 
 

ix 
 

skripsi ini. Penuis berharap, semoga karya ini bermanfaat bagi khazamah 

pengetahuan. Amin  

     Semarang, 18 Oktober 2016 

      Penulis  

    

     Dika Restu Ayuningtyas 

     NIM: 3111412005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

Persetujuan pembimbing  .................................................................................. i 

Halaman pengesahan  ....................................................................................... ii 

Pernyataan   ...................................................................................................... iii 

Halaman Motto  ............................................................................................... iv 

Sari  ...................................................................................................................v 

Abstract  .......................................................................................................... vi 

Kata Pengantar   .............................................................................................. vii 

Daftar isi  ...........................................................................................................x 

Daftar Singkatan   ........................................................................................... xii 

Daftar Lampiran   .......................................................................................... xiii 

BAB I. PENDAHULUAN  .............................................................................. 1 

A. Latar Belakang Masalah  ..................................................................... 1 

B. Rumusan masalah ............................................................................... 8 

C. Tujuan Penelitian  ............................................................................... 9 

D. Manfaat Penelitian  ............................................................................. 9 

E. Tinjaun Pustaka ................................................................................... 10 

F. Landasan Teori  ................................................................................... 14 

G. Metodologi penelitian  ........................................................................ 16 

H. Sistematika Penulisan  ........................................................................ 19 

BAB II. KONDISI INDONESIA PADA MASA REFOLUSI FISIK (1945-

1950) 

A. Kondisi masyarakat pada awal revolusi fisik  ...................................... 21 

B. Kondisi Sosial Budaya  ........................................................................ 23 

C. Peranan Pers masa Revolusi  ............................................................... 34 

BAB III. SEJARAH SINGKAT JENDERAL SOEDIRMAN 

A. Latar belakang keluarga  ...................................................................... 40 

B. Latar belakang pendidikan  .................................................................. 43 

C. Latar belakang Organisasi  ................................................................... 50 



 
 

xi 
 

BAB IV. PERJUANGAN DAN PERANAN JENDERAL SOEDIRMAN 

SELAKU PEJUANG PADA MASA REVOLUSI FISIK 

A. Pertempuran Ambarawa  ...................................................................... 54 

B. Gencatan Senjata  ................................................................................. 75 

C. Perang Gerilya  ..................................................................................... 81 

BAB V. PACITAN SELAMA AGRESI MILITER BELANDA II DAN 

MENJADI MARKAS PANGLIMA BESAR JENDERAL SOEDIRMAN 

A. Agresi Militer Belanda II  .................................................................... 85 

B. Pactan Pasca Agresi II dan Keberadaan Pasukan Gerilya Jenderal 

Soedirman  ........................................................................................... 90 

C. Peristiwa Palagan Tumpak Rinjing ...................................................... 115 

BAB VI. PENUTUP 

A. Kesimpulan  ......................................................................................... 121 

DAFTAR PUSTAKA  ..................................................................................... 124 

LAMPIRAN  .................................................................................................... 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR SINGKATAN 

AD   : Angkatan Darat    

HIS  : Holands Inlandersche School 

HW  : Hisbul Wathan 

KMB  : Konferensi Meja Bundar 

KTN  : Komisi Tiga Negara 

KODM : Komando Onder Distrik Miiter 

LBD  : Lucht Besherming Dienst 

MULO  : Meer Uitgebreid Leger Onderwijs 

NICA  : Nedderlandsch Indie Civil Administratie 

PETA  : Pembela Tanah Air 

PHK  : Putus Hubungan Kerja 

PUTERA : Pusat Tenaga Rakyat 

STC  : Sub Teritoriale Comando 

TNI  : Tentara Nasional Indonesia 

WMPM : Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

Daftar Lampiran 

2.1 Foto Jenderal Sudirman .............................................................................  128 

2.2 Foto Jenderal Sudirman bersama keluarga R. Cokro Sunaryo di Cilacap .  129 

2.3 Foto Semasa Hidup Jenderal Sudirman bersama temannya di HIS ...........  129 

2.4 Rumah sakit panti Rapih Yogyakarta sekitar th 1956 ................................  130 

2.5 Foto konvoi pemakaman Jenderal Sudirman .............................................  130 

2.6 Foto Jenazah Soedirman disemayamkan di Masjid Gedhe Kauman pada sore 

hari ............................................................................................................  131 

2.7 Istrinya menuangkan tanah pertama ke makamnya ...................................  132  

2.8 Foto ketika Jenderal Sudirman sakit dan diatas tandu ...............................  132 

  

 

 

 

 



 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia merupakan 

rangkaian perjuangan yang panjang dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat 

baik yang berdasarkan nasionalisme maupun semangat keagamaan. Sebelum 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan, Indonesia berada dalam 

penjajahan Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang aktifitas baik bersifat formal 

maupun non formal berada di bawah pengawasan Jepang. Selain itu juga terjadi 

kekerasan yang semena-mena terhadap rakyat Indonesia. Melihat kondisi seperti 

itu, semangat pemberontakan dan bergerilya sudah meluap-luap di lapisan 

masyarakat Indonesia, karena sudah tidak tahan lagi menderita atas penindasan 

yang sudah melebihi batas-batas perikemanusiaan. 

Keterlibatan daerah Pacitan beserta masyarakatnya dalam peran sertanya 

untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak boleh dianggap sebelah 

mata. Pacitan sebagai salah satu kabupaten yang berada di sebelah paling barat 

daerah Jawa Timur dan tepat berbatasan dengan Jawa Tengah menjadi daerah 

yang boleh dikatakan berjasa terhadap usaha perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. Perjuangan yang ada di Pacitan pada masa perjuangan 

mempertahankan kemerdekan dapat dikategorikan dalam dua bagian yang 

berkaitan yaitu perjuangan rakyat Pacitan dalam usahanya mempertahankan 

daerah Pacitan dari pendudukan tentara Belanda/NICA dan yang kedua adalah
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keterlibatan rakyat Pacitan dalam usahanya ikut berjasa dalam usaha perjuangan 

perang gerilya yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman yang 

datang dan malahan menjadikannya markas perangnya di daerah Pacitan.  

Adanya peristiwa yang terjadi di Pacitan, perlu dilakukannya usaha untuk 

terus mengenang jasa para pahlawan yang ikut berjuang dalam usaha 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia di daerah Pacitan. Untuk mengetahui 

bagaimana dan sejauh mana rakyat Pacitan ikut berperan serta dalam perjuangan 

kemerdekan, maka perlu dilakukan upaya penelitian mengenai perjuangan rakyat 

Pacitan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945-

1949 dan hasilnya dituangkan sebagai tulisan dalam bentuk skripsi (Aura Pustaka, 

2013:4). 

Soedirman merupakan salah seorang pejuang kemerdekaan dan bapak 

Tentara Nasional Indonesia (Lihat foto 2.1 Panglima Besar Jenderal Soedirman 

hal 128). Oleh pemerintah Repubik Indonesia. Soedirman dianugerahi gelar 

pahlawan kemerdekaan nasional. Sekalipun secara formal dia bukan lulusan 

Akademi Militer, namun karena bakat, semangat dan disiplin yang tinggi serta 

rasa tanggungjawab dan panggilan hati nurani untuk berjuang mencapai dan 

menegakkan kemerdekaan Indonesia, maka dia cepat mencuat sebagai pemimpin 

di lingkungan Angkatan Perang Republik Indonesia (Adicita Karya Nusa, 2000: 

1). 

Soedirman sebenarnya keturunan rakyat biasa, yakni dari pasangan Karsid 

Kartowiroji dan Siyem (Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan 
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Darat, 1985: 229). Soedirman dilahirkan di desa Bodaskarangjati, Purbalingga 

pada tanggal 24 Januari 1916. Sejak kecil, Soedirman sudah menjadi anak angkat 

Keluarga Tjokrosoenaryo, dengan harapan agar kelak dia bersekolah dan 

diharapkan menjadi orang terpandang, berguna bagi agama, masyarakat dan 

negara. Istri Tjokrosoenaryo itu tidak lain adalah kakak dari Siyem (Dinas Sejarah 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 1985: 230).  

Karsid adalah seorang pemuda, anak keluarga petani di Desa 

Tinggarwangi atau lebih dikenal dengan Desa Gentawangi, Kecamatan 

Jatilawang. Siyem seorang gadis berasal dari Desa Parakan Onje, Ajibarang 

(Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 1985: 230). Kisah 

pertemuan antara Karsid dan Siyem diperkirakan pada saat musim panen di 

daerah Banyumas. Pada waktu musim panen padi itu banyak buruh yang 

membantu memotong padi atau membersihkan batang padi atau damen. Jika 

musim panen tiba, dapur sehari-hari dan juga panganan-panganan atau pun 

minuman dawet (Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 

1985: hlm 22-226). Sebagai penjual grabadan, kalau sore hari ia baru pulang ke 

rumah dengan membawa padi sebagai hasil barter. Sementara Karsid biasa 

bekerja di sawah.  

Di masa sekolah, Soedirman termasuk murid yang menonjol. Hal ini 

bukan karena dia murid yang terpandai, tetapi berkat ketekunan, keuletan, 

kedisiplinan dan aktivitasnya di sekolah. Sejak sekolah di Middelbar Uitgebried 

Logere Ondewijs (MULO) di Woworotomo Cilacap, Soedirman mulai terjun 

dalam kegiatan organisasi Muhammadiyah. Aktivitas dan pembawaan diri yang 
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menonjol, Soedirman dipercaya sebagai pemimpin pemuda Muhammadiyah dan 

menduduki jabatan Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah (WMPM) wilayah 

Banyumas. Dia adalah figur pemimpin yang sederhana dan mengutamakan 

pelayanan kepada para anggota (Kerjasama Antara Majelis Pendidikan Dasar dan 

Menengah PP. Muhammadiyah dan PT. Raja grafindo Persada, 2005 : 349-350). 

Aktivitas Soedirman di dalam HW sangat terkait dengan pemahaman dan 

keyakinan terhadap Islam. Sebagai pemuda muslim, Soedirman ingin mendalami 

dan mengamalkan keyakinannya di dalam berbagai kegiatan, temasuk pembinaan 

fisik dan sikap mental. Dia sangat disiplin dalam berbagai acara dan kegiatan HW. 

Karena itu, dia dipercaya untuk memimpin HW di wilayah Banyumas. Sebagai 

pemimin HW, Soedirman terus mengembangkan keteladanan, kedisiplinan, 

bersikap jujur, sederhana, rela berkorban dan bertanggungjawab serta taat pada 

kebenaran. Sikap ini terus dibawa hingga menjadi Panglima Besar. Di dalam HW 

inilah mulai tertanam jiwa keprajuritannya, untuk memerangi kemungkaran dan 

membela tanah air (Kerjasama Antara Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah 

PP. Muhammadiyah dan PT. Raja grafindo Persada, 2005 : 350). 

Memasuki tahun 1942-1943, perkembangan perang Asia Timur Raya 

menunjukkan titik balik (Sardiman, 2000 : 115). Dimana perang Asia Timur Raya 

ini dikenal dengan perang pasifik yang dikenal di Jepang. Konflik ini terjadi 

antara tahun 1937 dan 1945, namun peristiwa-peristiwa yang lebih penting terjadi 

setelah 7 Desember 1941, ketika Jepang menyerang Amerika Serikat serta 

wilayah-wilayah yang dikuasai Britania Raya dan banyak negara lainnya. Di 

beberapa tempat Jepang mulai terdesak oleh kekuatan sekutu. Cepat atau lambat 
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perkembangan di medan perang itu tentu akan mengancam juga kedudukan 

Jepang di Indonesia. Karena itu, Jepang semakin meningkatkan usahanya untuk 

menarik simpati rakyat. Dalam kegiatan ini, Jepang mendirikan gerakan-gerakan 

propaganda dan organisasi-organisasi pergerakan untuk menampung aktivitas 

perjuangan tokoh-tokoh dan para pemuda Indonesia. Organisasi tersebut ialah 

Gerkan 3A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin 

Asia), Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), juga organisasi-organisasi semi militer 

seperti Syu Syangi Kai. Semua ini sebagai wahana rekrutmen dan menarik simpati 

rakyat Indonesia untuk kepentingan Jepang yang sedang menghadapi perang 

besar.  

Pada awal pendudukan Jepang di Indonesia, Soedirman yang memliki 

bakat sebagai pengajar berusaha mendapatkan ijin pemerintah Jepang untuk 

membuka kembali sekolah Muhammadiyah yang pernah ditutup oleh Belanda. 

Usahanya berhasil setelah mengalami berbagai kesulitan. Beberapa bulan 

kemudian, dia meninggalkan profesi sebagai guru dan mengikuti latihan militer 

pada saat Jepang membentuk Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Seusai 

mengikuti latihan, diangkat menjadi Daidancho (Komandan Batalion PETA) di 

Banyumas. Perhatiannya terhadap anak buah sangat besar. Soedirman sangan 

memperhatikan kesejahteraan para prajurit. Kadang kala dia bersitegang dengan 

para pengawas Jepang untuk membela kepentingan bawahannya (Dwi Purwoko, 

1989 : 239). 

Saat Soedirman dalam keadaan sakit dan dalam perawatan di rumahnya 

Bintaran, Yogyakarta, situasi politik Nasional semakin memanas. Pada bulan 
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November 1948, hubungan antara Indonesia dengan Belanda semakin memburuk. 

Serangkaian usaha diplomasi berjalan tersendat-sendat, belanda terus berusaha 

meningkatkan kekuatan persenjataannya. Menghadapi perkembangan yang 

semakin memburuk itu, sekalipun dalam keadaan sakit Soedirman tetap 

melakukan koordinasi dengan para komandan agar semua kekuatan bersenjata 

bersiap siaga (Sardiman, 2000 : 195). 

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan terhadap 

RI, dengan menyerang Ibukota RI Yogyakarta guna menangkap pemimpin-

pemimpin pemerintah dan merobohkan pemerintah RI. Hari itu juga Jenderal 

Soedirman meninggalkan Yogyakarta dan memulai perjalanan gerilya yang 

berlangsung kurang lebih tujuh bulan lamanya. Buat seorang yang masih sakit 

perjalanan seperti itu yakni naik gunung turun gunung, masuk hutan keluar hutan 

berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, bukanlah perjalanan yang ringan. 

Obat-obatan sulit diperoleh. Tak jarang Soedirman kekurangan makanan dan 

obat-obatan (Dinas Pembinaan Mental dan Angkatan Darat, 1998 : 18). 

Sebagai Bapak TNI, Sudirman telah menjadi motivator, idola dan cermin 

keteladanan atau guru bagi para prajurit. Ia seorang yang sangat disiplin, tegas dan 

teguh pendiriannya. Sekalipun seorang jenderal, panglima besar dalam angkatan 

bersenjata, tetapi hati dan penampilannya wajar-wajar saja, tertib, tetap santun dan 

bersahaja. Sebagai Bapak TNI, ia bukan disimbolkan oleh tanda pangkat, bintang 

atau tanda jasa, namun ditandai dengan semangat dan nurani yang tajam sebagai 

seorang pejuang. Pakaian khasnya, adalah destar atau ikat wulung (ikat kepala 
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berwarna hitam), baju mantol hijau tentara dan keris yang terselip (Tarjo, 1984 : 

3). 

Perjalanan hidup Sudirman sejak kanak-kanak, masa sekolah sampai 

kemudian aktif di organisasi Muhammadiyah, sebagai pimpinan HW dan Pemuda 

Muhammadiyah, sebagai da‟i, menjadi guru dan Kepala Sekolah HIS 

Muhammadiyah Cilacap, sebagai kepala koperasi dan akhirnya sebagai Daidanco 

PETA, telah meletakkan dasar-dasar kepribadian, karakter dan membangun jiwa 

kepemimpinan Sudirman. Tokoh Sudirman adalah sosok yang pantas untuk 

diteladani. Ia seorang pribadi yang senang kerja keras, disiplin, jujur dengan 

empati yang tinggi. Ia adalah seorang pemimpin yang demokratis dan 

bertanggung jawab, sangat menghargai sesama dan rela berkorban untuk 

masyarakatnya, serta membela anak buahnya. Yang lebih menarik lagi, Sudirman 

adalah seorang Jenderal dan seorang panglima yang rendah hati, berbudi pekerti 

luhur dengan tetap menjaga kesalehannya.  

Oleh karena itu, sekalipun seorang Jenderal dan pejabat tinggi di bidang 

militer, Sudirman tidak pernah meninggalkan masyarakat, termasuk mengikuti 

kegiatan kemasyarakatan, seperti pengajian rutin. Ia juga telah berhasil 

membentuk keluarga yang kokoh dan utuh. Perjalanan hidup dan jiwa 

kepemimpinan Sudirman itu dibangun di tengah-tengah masyarakat dan diabdikan 

untuk kepentingan masyarakat, dan bangsanya. Ia adalah seorang pemimpin yang 

demokratis dan bertanggung jawab, sangat menghargai sesama dan rela berkorban 

untuk masyarakatnya, serta membela anak buahnya 
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Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

tentang bagaimana perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman tahun 1945-

1950 yang mana Soedirman sebagai seorang anggota masyarakat, tokoh dan 

pemimpin bangsa yang senang kerja keras, disiplin, jujur dengan empati yang 

tinggi dan patut untuk di contoh. 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas penulisan ini lebih 

memfokuskan pada perjuangan Jendral Soedirman. Perjuangan yang dimaksudkan 

di sini adalah perjuangan dia secara fisik (langsung bertempur di medan perang) 

dalam mempertahankan kemerdekaan yang berdasarkan nasionalisme maupun 

semangat keagamaan. Secara temporal, masalah yang dibahas adalah pada masa 

revolusi fisik atau pada masa perang kemerdekaan, pada tahun 1945-1950, yaitu 

setelah Jepang menyerah kepada sekutu yang membonceng kolonialisme Belanda 

guna merebut kembali kemerdekaan dari tangan Indonesia sampai pada pihak 

Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.  

Maka di susunlah beberapa pertanyaan sebagai berikut:  

1. Bagaimana Keadaan Indonesia pada masa Revolusi fisik tahun 1945-

1950? 

2. Bagaimana Sejarah Singkat tentang Jenderal Soedirman? 

3. Bagaimana Perjuangan dan Peran Soedirman pada masa revolusi fisik 

tahun 1945-1950? 

4. Bagaimana keadaan Pacitan selama Agresi Militer Belanda II dan 

menjadi Markas Panglima Besar Jenderal Soedirman? 
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C. TUJUAN PENELITIAN  

Sesuai dengan berbagai masalah yang telah dijabarkan diatas, tujuan dari 

penelitian yang akan dilakukan adalah 

1. Mengetahui bagaimana keadaan Indonesia pada saat Revolusi Fisik 

(1945-1950).  

2. Menjelaskan secara deskriptif – naratif mengenai nilai-nilai keislaman 

dalam perjuangan Jenderal Soedirman, selaku pejuang muslim dalam 

angkatan bersenjata pada masa perang kemerdekaan RI. 

3. Menjelaskan secara deskriptiv bagaimana peran Soedirman pada masa 

Revolusi Fisik (1945-1950). 

4. Menjelaskan keadaan Pacitan secara deskriptiv pasca Agresi Militer 

Belanda II dan menjadi Markas Panglima Besar Jenderal Soedirman 

(1945-1950). 

D. MANFAAT PENELITIAN  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini mampu menambah wawasan dan sebagai wahana dalam 

mengenal lebih jauh peranan dan perjuangan Jederal Soedirman, terutama bagi 

mahasiswa jurusan sejarah maupun lainnya dan masyarakat umum yang ingin 

mengetahui tentang Bagaimana Perjuangan dan Peran Jendral Soedirman pada 

masa Revolusi Fisik tahun 1945-1950 serta mengetahuai bagai mana keadaan 

Pasca Agresi Militer Belanda II.  

2. Manfaat praktis 
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2.1. Bagi almamater, penelitian ini dapat menambah referensi yang ada 

dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang sejarah tentang 

Perjuangan Jendral Soedirman pada masa Revolusi Fisik tahun 1945-1950  

2.2.  Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi kepustakaan yang mengandung informasi tambahan yang berguna bagi 

pembaca dan memberikan gambaran awal yang mampu memberikan kontribusi 

pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan sejenis atau bagi 

pembaca yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut. 

E. TINJAUAN PUSTAKA  

Ada beberapa buku yang telah membahas tentang Jenderal Soedirman, 

diantaranya adalah :  

Buku pertama yang dipakai yaitu buku karya Sardiman yang berjudul 

Guru Bangsa yang dicetak oleh Ombak pada tahun 2008 ini memiliki jumlah 

halaman xii + 260. Buku ini menjelaskan tentang Biografi Jenderal Soedirman. 

Buku ini memaparkan tentang Jenderal Sudirman merupakan sosok teladan yang 

penuh dengan kesederhanaan. Ketokohannya masih terus dikenang oleh banyak 

orang, khususnya bangsa Indonesia. Walaupun dalam kenyataannya Jendral 

Sudirman bukan lulusan akademi militer, Jenderal Soedirman lebih banyak 

dikenal sebagai Bapak TNI. 

Dalam sebuah biografi yang ditulis oleh Sadirman dinyatakan bahwa 

jenderal Sudirman telah menunjukkan keteladannya baik secara aktif maupun 
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pasif. Secara aktif, Jenderal Sudirman telah melakukan berbagai kegiatan 

pembibingan dan pendidikan ke pada banyak orang. Secara pasif, kesalehan, budi 

pekerti luhur, dan nilai-nilai kejuangannya telah menjadi cermin dan acuan bagi 

siapa saja. 

Buku ini memberikan keterangan tentang idola kita, Jenderal Sudirman, 

secara lengkap dan terperinci. Panglima Besar Sudirman, pemimpin yang jujur, 

berbudi pekerti luhur dan telah berjuang dengan jiwa raga dan hartanya untuk 

bangsa dan negara, tergambar dengan jelas pada setiap kata yang tertulis dalam 

buku ini. Pemaparan bahasa dalam buku ini, ditulis dengan bahasa yang 

kompleks, namun masih mudah dicerna oleh pembaca. Dengan demikian, 

pembaca dapat dengan mudah untuk mengenal Jenderal Sudirman, seorang guru 

bangsa. Namun saja buku ini sudah menggunakan berbagai sumber jadi untuk 

para penulis harus juga meneliti keaslian sumber tersebut.  

Buku yang kedua yaitu Panglima Besar Jenderal Soedirman, Pemimpin 

Pendobrak Terahir Pejajahan di Indonesia yang dicetak oleh PT Midas Surya 

Grafindo pada tahun 1991 ini memiliki xxix + 329 halaman. Buku ini 

menjelaskan tentang penjajahan Belanda terhadap Indonesia, menjelaskan pula 

tentang bagaimana perjuangan panglima besar Jenderal Soedirman memimpin 

perang gerilya. Buku ini membantu penulis untuk melengkapi tulisan yang 

berjudul Perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman pada masa revolusi fisik 

tahun 1945-1950. Keunggulan dari buku ini adalah menjelaskan secara deskriptif 

dengan tata bahasa yang mudah untuk dipahami serta menjelaskan tentang kisah-

kisah keberhasilan perjuangan Jenderal Soedirman dengan detail.  
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Buku ketiga adalah Soedirman Prajurit TNI Teladan, yang ditulis oleh 

Dinas Sejarah TNI_AD, diterbitkan di Jakarta (1985). Buku ini disusun dengan 

gaya naratif terutama untuk menonjolkan faedah-faedah edukatif dan inspiratif 

daripada sejarah. Sistematika buku ini disusun secara “flashback”. Bagian-bagian 

pertama diuraikan mengenai pengabdian Soedirman kepada negara RI dan usaha-

usahanya dalam membangun TNI, serta perjuangannya secara global  dan 

keberhasilannya dalam mempersatukan para pejuang. Bagian kedua dibahas 

mengenai pertama kalinya Soedirman memasuki dunia kemiliteran, untuk bagian 

ketiga dan keempat banyak menceritakan tentang riwayat hidup Soedirman. 

Penulisan karya ini lebih difokuskan pada Perjuangan Jendral Soedirman selaku 

pejuang Indonesia dan bukti fisik apa yang telah berdiri setelah Jenderal 

Soedirman melakukan Gerilya pada masa revolusi fisik (1945-1950). Hal ini 

penting, karena nilai-nilai perjuangan Jenderal Soedirman memberikan pengaruh 

besar.Buku ini juga sangat membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir 

ini.  

Buku yang keempat yaitu karya Goerge Mc Turnan Kahin yang berjudul 

Nasionalisme dan Revolusi yang dicetak oleh UNS Press pada tahun 1995 ini 

memiliki jumlah halaman xxviii + 619. Buku ini menjelaskan tentang penelitian 

yang dilakukan oleh penulis buku tersebut selama masa revolusi di Indonesia. 

Buku ini memaparkan tentang kondiso bangsa Indonesia selama masa awal muda 

kemerdekaan bangsa Indonesia. Karya kahin ini memiliki keunggulan sebagai 

suatu karya ilmiah karena di dalamnya mengupas tentang gerakan nasional yang 

dipaparkan secara rinci, komprehensif serta objektif serta menjadi kesaksian hidup 
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para pelaku sejarah pada masa revolusi Indonesia. Buku ini juga membahas 

terperinci mengenai perjuangan revolusi Indonesia sampai pada penakuan 

kedaulatan Indonesia pada bulan Desember 1949 dan pembentukan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1950. Pada tahun ini, 

kedaulatan Indonesia telah diakui secara internasional baik dari perjuangan fisik 

dari masyarakat maupun dari angkatan bersenjata. Walaupun demikian, buku ini 

juga masih memiliki kekurangan berupa peta yang menunjukan daftar gambar 

pada masa revolusi yang kurang detail.  

Buku yang kelima yang dipakai sebagai tinjauan pustaka yaitu, Sejarah 

Indonesia Modern karya M C Ricklefs. Buku ini dicetak oleh Gajah Mada Press 

pada tahun 1999 dengan jumlah halaman xiv + 501. Karya Ricklefs ini mengulas 

tentang Sejarah Indonesia mulai dari masa Islam sampai pada masa Reformasi 

setelah kejatuhan Presiden Soeharto. Buku ini memaparkan informasi tentang 

jalannya revolusi Indonesia yang dijabarkan secara kronologis. Buku ini juga 

menjabarkan tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintahan 

penjajahan Belanda terhadap Indonesia dan sebaliknya. Runtutan peristiwa pada 

masa revolusi Indonesia dipaparkan dengan cukup baik. Keunggulan yang 

dimiliki buku ini yaitu memaparkan informasi tentang jalannya revousi Indonesia 

yang dijabarkan secara kronologis. Selain itu juga dilengkapi dengan peta 

Indonesia dan peta wilayah pada masa Perang Pasifik serta dilengkapi juga 

dengan daftar catatan dan acuan yang memudahkan pembaca memahami isi di 

dalamnya.  
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F. LANDASAN TEORI  

Penindasan, deskriminasi dan tingkat hidup yang tertekan di bawah 

takaran manusiawi sebagai akibatnya, ternyata tidak cukup kuat untuk memaksa 

semua para pejuang nasional untuk menetapkan dan memastikan kemerdekaan. 

Kemerdekaan merupakan tujuan, semua usaha dan gerakan dikerahkan untuk 

mencapai tujuan itu. Salah satu alat yang dipakai untuk mengejar tujuan itu adalah 

revolusi nasional untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan tersebut. 

Menurut Sartono Kartodirjo, Revolusi Indonesia adalah proses politik yang penuh 

dengan konflik antar golongan, pemberontakan masa terhadap tatanan 

pemerintahan yang ada, di samping sebagai masa perjuangan untuk 

mempertahankan kemerdekaan (Sartono Kartodirjo, 1992 : 16). 

Pembahasan dalam penulisan ini lebih difokuskan pada perjuangan 

Jenderal Soedirman selaku pejuang muslim angkatan darat. Subjek kajiannya 

adalah manusia dalam konteks pribadinya, baik sebagai individu maupun sebagai 

bagian dari masyarakat. Untuk memahami kepribadiannya seseorang sangat 

diperlukan pengetahuan mengenai latar belakang lingkungan sosio kultural tempat 

tokoh iti dibesarkan. Masalnya bagaimana proses pendidikan baik di sekolah 

maupun di luar sekolah, juga watak orang-orang yang berada di sekitarnya 

(Sartono Kartodirjo, 1992:11). 

Untuk menelusuri sikap mental atau kepribadian seseorang diperlukan 

suatu analisis psikologis, agar segi-segi emosional, moral dan orientasi intelektual 

serta pandangan hidupnya menjadi nampak. Dengan demikian membahas seorang 



15 

 

 
 

tokoh seperti Soedirman ini diperlukan pendekatan behavioral (Dudung 

Abdurrahman, 1999:11). 

Pendekatan behavioral tidak sekedar dipahami sebagai Pattern of 

behavioral yang intrinsik, tetapi sesuai dengan personality yang memiliki unsur-

unsur perasaan, keyakinan dan dorongan (Koentjoroningrat, 1895 : 10). Oleh 

karena itu, pola-pola tingkah laku harus ditempatkan pada tataran yang interaktif. 

Artinya, unsur lingkungan menjadi sangat penting. Dalam hal ini lingkungan 

diterjemahkan sebagai faktor yang ikut membentuk ketokohan Soedirman, tetapi 

juga realitas lingkungan yang ditafsirkan oleh tokoh itu untuk memberikan 

penilaian dan respon. Soedirman sebagai pribadi juga memberikan tafsiran dan 

penilaian kemudian memberikan respon terhadap lingkungan yang ada. 

Bagaimana Soedirman telah bersikap merespon di dalam dunia kanak-kanak, di 

dalam dunia remaja, dunia militer dan juga dunia organisasi. Bermodal pada 

penghayatan agama dan keorganisasian, maupun saat-saat Soedirman dalam 

menegakkan kemerdekaan RI. Karena itu, secara sosiologis tampilannya 

Soedirman sebagai pemimpin disebabkan oleh hasil dari suatu proses yang 

dinamis dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok masyarakat waktu itu 

(Soerjono soekanto, 1982 : 287). 

Melihat uraian diatas ada saling interaksi antara ajaran agama dengan 

perilaku kehidupan di dunia. Sebagaimana yang dikatakan Elisabeth K. 

Nottingham, bahwa agama bisa dianggap sebagai suatu sarana kebudayaan bagi 

manusia itu dapat menyesuaikan diri dengan pengalaman-pengalaman dalam 
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keseluruhan lingkungan hidupnya; termasuk dirinya sendiri, anggota-anggota 

kelomppoknya, alam lingkungan lain yang dia rasakan (Elizabeth, 1994:9).  

Dengan demikian, bahwa kekuatan dan semangat perjuangan Soedirman 

sangat dipengaruhi oleh nilai agama dan keaktifannya dalam organisasi. 

Soedirman tampil sebagai pemimpin dan pejuang tanpa pamrih dan senantiasa 

siap berjuang dengan harta dan jiwanya, serta memberikan perlawanan terhadap 

setiap kemungkaran yang dipandang bakal mengancam kemerdekaan bangsa dan 

negara. Soedirman tampil sebanagi pemimpin dan tokoh yang mampu 

membimbing dan mengayomi masyarakat, serta bersikap demokratis dan tetap 

konsisten terhadap ajaran islam. 

G. METODOLOGI PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah 

adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan 

sejarah masa lampau (Gottschalk, 1985:32). Penulisan sejarah memiliki metode 

seperti pada ilmu alam dan ilmu social lainnya. Ada empat tahapan yang harus 

dilakukan dalam penuliasan sejarah. Tahapan tersebut adalah:  

1. Heuristic merupakan tahap pertama aktivitas pengumpulan data 

sejarah, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber sejarah adalah bahan 

penulisan sejarah yang mengandung evidensi (bukti) baik lisan maupun 

tertulispengumpulan sumber ini sangat penting guna memperoleh data yang 

dibutuhkan secara tertulis maupun lisan. Hal tersebut perlu dilakukan beberapa 

teknik pengumpulan data, yaitu:  
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a. Dokumentasi  

Sumber dokumen dalam penelitian ini dapat diperoleh berdasarkan jenis 

sumber-sumber apapun yang bersifat lisan, tulisan gambar maupun benda-benda 

arkeologi. Salah satunya adalah Gambar Soedirman semasa hidupnya dan semasa 

Jenderal Soedirman sedang berjuang di medan perang. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan kegiatan untuk memperoleh data dengan cara 

mencari dan membaca buku literature. Buku-buku diperoleh di beberapa tempat 

diantaranya, perpustakaan Universitas Negeri Semarang, perpustakaaan Jurusan 

Sejarah, Perpustakaan Daerah Kota Semarang, Perpustakaan STKIP PGRI 

Pacitan, Kodim Kota Pacitan, BPS Kota Pacitan, DISBUDPARPORA Kab 

Pacitan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota 

Semarang. Studi pustaka juga dilakukan dengan membaca literature tentang 

Perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman th 1945-1950. 

c. Wawancara  

Wawancara ini bertujuan untuk merekonstruksi secara lisan peristiwa yang 

terjadi di masa lampau. Narasumber dalam wawancara  hendaknya merupakan 

tokoh yang sejaman dengan peristiwa, baik itu merupakan tokoh secara langsung, 

masyarakat sekitar, maupun orang yang terlibat langsung dalam peristiwa 

tersebut.  

2. Kritik Sumber, kritik adalah kerja intelektual dan rasional yang 

mengikuti metodologi sejrah guna mendapatkan objektifitas suatu kejadian. Kritik 

sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otensitas dan kredebelitas 
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sumber. Kritik merupakan produk proses ilmiah yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan agar terhindar dari fantasi, manipulasi atau fabriaki. 

Kritik sumber akan menghasilkan sumber sejarah yang dapat dipercaya, 

penguatan saksi mata, benar tidak dipalsukan, dan handal. Kritik sumber sejarah 

dibedakan menjadi dua, yaitu:  

1. Kritik Eksternal 

Yaitu usaha mendapatkan otensitas sumber dengan melakukan penelitian 

fisik terhadap sumber tersebut. Otensitas meliputi jenis fisik materi sezaman yang 

dilakukan, antara lain jenis kertas, bahan, kualitas, tinta. 

2. Kritik Internal 

Adalah kritik yang mengacu pada kredebelitas sumber, artinya apakah ini 

suatu dokumen itu dapat dipercaya, tidak dimanipulasi, mengandung bias, 

dikecohkan. 

3. Interpretasi merupakan tahap yang menghubungkan antara fakta 

yang sama dan dilakukan penafsiran. Tahap ini dilakukan dengan cara, sumber 

data yang sudah diuji kebenarannya kemudian di analisis dan dipadukan dengan 

sumber-sumber yang didapat dengan menggunakan landasan teori yang penulis 

paparkan di awal sebelumnya. Dengan demikian, dapat ditemukan fakta-fakta 

yang baru, kemudian hasil analisis tersebut disimpulkan sesuai dengan batasan 

dan rumusan masalah.  

4. Historiografi sebagai fase terahir dalam metode sejarah, historiografi 

di sini merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian 

sejarah yang telah dilakukan. untuk mendapatkan penulisan yang koheren, 
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penyajian dilakukan secara beruntun menurut waktu kejadian dalam bentuk 

penulisan sejarah.  

H. SISTEMATIKA PENULISAN  

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, penulis membaginya 

ke dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:  

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

landasan teori, metode penelitian dan sistemaatika pembahasan. Isi pokok bab ini 

merupakan gambaran seluruh penelitian secara garis besar, sedangkan untuk 

uraian yang lebih rinci akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya.  

Bab kedua akan membahas tentang situasi kondisi di Indonesia pada masa 

revolusi fisik 1945-1950. Yang mencakup kondisi sosial politik secara umum 

(gangguan internal maupun eksternal) dan sosio keagamaan (Islam) di Indonesia. 

Masa-masa ini penting dijelaskan untuk melihat situasi dan kondisi di Indonesia, 

yang menumbuhkan semangat perjuangaan Jenderal Soedirman.  

Bab ketiga membahas tentang kehidupan Jenderal Soedirman mulai dari 

latar belakang keluarga (lahir, dewasa, pernikahan dan wafatnya), latar belakang 

pendidikan dan latar belakang organisasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran tentang faktor-faktor yang mendukung dan membentuk Jenderal 

Soedirman menjadi seorang tokoh.  

Bab keempat membahas perjuangan Jenderal Soedirman selaku pejuang 

muslim pada masa revolisi fisik yang mencakup riwayat singkat Jenderal 

Soedirman, pertempuran Ambarawa, gencatan senjata, perang gerilya, serta 
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konsep perjuangan Jenderal Soedirman. Bab ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang peranan dan perjuangan Jenderal Soedirman, serta untuk 

mengungkapkan konsep-konsep perjuangan Jenderal Soedirman padamasa 

revolusi fisik.  

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang 

diharapkan dapat menarik intisari dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

sehingga memperoleh jawaban permasalahan yang diharapkan. 
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BAB II 

KONDISI INDONESIA PADA REVOLUSI FISIK TAHUN 1945-1950 

 Revolusi Fisik (1945-1950) 

 Zaman revolusi fisik (1945-1950) merupakan salah suatu zaman yang 

paling cemerlang dalam sejarah Indonesia, hak-hak Indonesia akan kemerdekaan 

ditunjukan oleh pengorbanan yang luar biasa oleh bangsa Indonesia. Revolusi 

yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan suatu kisah 

sentral dalam sejarah Indonesia melainkan merupakan suatu unsur yang kuat di 

dalam persepsi bangsa itu sendiri. Semua usaha yang tidak menentu untuk 

mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan 

asing, dan untuk suatu tatanan sosial yang lebih adil akhirnya membuahkan hasil 

pada masa-masa sesudah perang dunia II. Untuk pertama kalinya di dalam 

kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia segala sesuatu yang serba paksaan yang 

berasal dari kekuasaan asing hilang secara tiba-tiba. Tradisi nasional yang 

mengatakan bahwa rakyat Indonesia berjuang bahu-membahu selama revolusi 

hanya merupakan sedikit dasar sejarah (Ricklefs, 1991 : 317).  

Masa revolusi fisik dalam keyakinan banyak pihak dianggap sebagai suatu 

zaman yang merupakan kelanjutan dari masa lampau. Bagi para Pemimpin 

Revolusi Indonesia, revolusi bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan 

proses penyatuan dan kebangkitan nasional yang telah dimulai empat dasawarsa   
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sebelumnya (Ricklefs, 1991:318). Perbedaan perbedaan tersebut bukanlah 

sebutan-sebutan yang berbeda untuk perbedaan dasar yang sama, semua 

perbedaan itu sebagian merupakan gambaran-gambaran tentang suatu masa ketika 

perpecahan-perpecahan yang menimpa bangsa Indonesia berbentuk beraneka 

ragam dan terus menerus berubah.  

Di awal Revolusi, tidak satupun pembagian dasar di antara bangsa 

Indonesia tersebut telah terpecahkan terkecuali sepanjang ada kesepakatan tentang 

kemerdekaan sebagai tujuan pertama bagi kaum revolusioner, segala sesuatunya 

tampak dimungkinkan kecuali kekalahan. Pada akhirnya, kekalahan telah nyaris 

terjadi dan kemungkinan-kemungkinan terbatas secara drastis. Walaupun saling 

mencurigai, namun kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan kekuatan-

kekuatan diplomasi secara bersama-sama berhasil mencapai kemerdekaan. 

Kekuatan-kekuatan yang mendukung revolusi sosial, generasi muda, golongan 

kiri, dan kekuatan Islam semuanya menghadapi harapan yang sangat terbatas 

(Ricklefs, 1991:318).  

Selama masa revolusi fisik (1945-1950) Indonesia berada dalam kondisi 

“darurat perang”. Kondisi-kondisi seperti inilah yang secara langsung maupun 

tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan sosial dan budaya 

masyarakat Indonesia selama masa revolusi fisik. Ketidakstabilan kehidupan 

sosial muncul di berbagai tempat diwilayah Indonesia. 

Kedaulatan dan persatuan bengsa masih harus terus diuji karena masih 

adanya ancaman dari luar negeri seperti dari Belanda yang mengandalkan tentara 
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NICA. Begitu pula dari dalam Negeri belum sepenuhnya stabil karena adanya 

ancaman keamanan dimana-mana. Mengenai orang-orang Indonesia yang 

mendukung revolusi, maka ditarik perbedaan atara kekuatan-kekuatan perjuangan 

bersenjata dan kekuatan-kekuatan diplomasi, antara mereka yang mendukung 

revolusi dan mereka yang menentangnya, antara generasi muda dan generasi 

muda dan generasi tua, antara golongan kiri dan golongan kanan, antara kekuatan-

kekuatan islam dan kekuatan sekuler, dan sebagainya.  

Hal ini merupakan suatu gambaran mengenai suatu masa ketika 

perpecahan menimpa bangsa Indonesia berbetuk beraneka ragam dan terus-

menerus berubah. Bagi para pemimpin revolusi Indonesia, tujuannya adalah 

melengkapi dan menyempurnakan proses penyatuan dan kebangkitan nasional 

yang telah dimulai empat dasawarsa sebelumnya.  

A. Kondisi masyarakat pada awal revolusi fisik 

Laksamana Petterson (komandan garis belakang Skuadron Tempur kelima 

Inggris) pada tanggal 29 September 1945 mengumumkan bahwa pasukan-pasukan 

sekutu datang untuk melindungi rakyat dan untuk memulihkan keamanan dan 

ketertiban hingga pemerintah Hindia Belanda yang berwenang berfungsi kembali. 

Pada hari yang sama, letnan Sir Philip Christison (panglima sekutu untuk Hindia 

Belanda) mengumumkan bahwa pasukan Jepang di Jawa sementara harus dipakai 

untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Pengumuman ini segera diikuti oleh 

pendaratan kontinen-kontinen kecil pasukan Belanda dibawah perlindungan 

Inggris (Kahin, 1995 : 180). 
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Aktivitas pasukan Inggris yang terus mendarat dibawah perindungan 

Inggris dan pengumuman-pengumuman Inggris yang kurang tegas, secara 

bersama-sama menunjukkan kepada kebanyakan orang Indonesia, bahwa 

pernyataan tegas kemerdekaan mereka sedang ditantang dan ini memancing reaksi 

mereka yang tajam Komando sekutu memerintahkan para komandan Jepang 

untuk menyerang dan merebut kembali kota-kota yang sudah dikuasai orang 

Indonesia, seperti Bandung. Dipakainya pasukan Jepang oleh sekutu untuk 

melawan republic selanjutnya mendorong orang Indonesia untuk melawan Inggris 

ingin dikembalikan kepada status penjajahan (Kahin, 1995 : 182).  

Meskipun Inggris dilengkapi dengan pesawat-pesawat terbang dan meriam 

dalam pertempuran yang lama dan pahit serta akhirnya menguasai kota, perang itu 

tetap dan masih dianggap suatu kemenangan oleh orang Indonesia, karena 

pertempuran Surabaya adalah titik balik dalam perjuangan kemerdekaan mereka. 

Ini merupakan suatu demonstrasi di hadapan Inggris tentang kekuatan berperang 

dan kesediaan mengorbankan jiwa raga yang ada di balik gerakan yang sedang 

ditentang Inggris itu (Kahin, 1995: 182). Pertempuran di Surabaya membuka jalan 

bagi diadakannya perundingan-perundingan diplomatik selama tahun 1946 dan 

awal tahun 1947 antara Belanda dan Indonesia.  

Sebenarnya pada masa ini adalah saat ketiga kalinya Belanda bermaksud 

menaklukan Indonesia. Usaha yang pertama, pada abad XVII dan XVIII, telah 

berakhir dengan penarikan mundur di pihak mereka dalam menghadapi 

perlawanan  bangsa Indonesia serta ketidakcakapan mereka sendiri, dan akhirnya 

dengan dikalahkannya mereka oleh pihak Inggris. Yang kedua, yaitu pada abad 
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XIX dan awal abad abad XX, telah berakhir dengan dikalahkannya mereka oleh 

pihak jepang. Dan masa ini adalah percobaan untuk ketiga kalinya, pada masa ini 

masyarakat lebih bersatu dari sebelumnya. Akan tetapi, sistem perhubungan yang 

buruk, perpecahan-perpecahan internal, lemahnya kepemimpinan pusat, dan 

perbedaan kesukuan mengandung arti bahwa sebenarnya revolusi tersebut 

merupakan suatu kejadian yang terpotong-potong. 

Pergerakan nasionalis untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dari 

Kerajaan Belanda, seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Sarekat Islam 

dan Partai Komunis Indonesia tumbuh dengan cepat di pertengahan abad ke-20. 

Budi Utomo, Sarekat Islam dan gerakan nasional lainnya memprakarsai strategi 

kerja sama dengan mengirim wakil mereka ke Volksraad (dewan rakyat) dengan 

harapan Indonesia akan diberikan hak memerintah diri sendiri tanpa campur 

tangan Kerajaan Belanda (Vandenbosch, 1931:1051-1069). Gerakan nasionalis 

lainnya memilih cara nonkooperatif dengan menuntut kebebasan pemerintahan 

Indonesia sendiri dari Belanda. Pemimpin gerakan nonkooperatif ini adalah 

Soekarno dan Mohammad Hatta, dua orang mahasiswa nasionalis yang kelak 

menjadi presiden dan wakil presiden pertama (Kahin, 1980). Pergerakan ini 

dimudahkan dengan adanya kebijakan Politik Etis yang dijalankan oleh Belanda.  

Pendudukan Indonesia oleh Jepang selama tiga setengah tahun masa 

Perang Dunia Kedua merupakan faktor penting untuk revolusi berikutnya. 

Belanda hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan penjajahan 

di Hindia Belanda. Hanya dalam waktu tiga bulan, Jepang berhasil menguasai 

Sumatera. Jepang kemudian berusaha untuk mengambil hati kaum nasionalis 
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dengan menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia dan mengizinkan penggunaan 

bahasa Indonesia di ruang publik. Ini menimbulkan lahirnya organisasi-organisasi 

perjuangan di seluruh negeri (Vickers, 2005: 85).  

Ketika Jepang berada di ambang kekalahan perang, Belanda kembali untuk 

merebut kembali bekas koloni mereka. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri 

Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, walaupun 

tidak menetapkan tanggal resmi (Ricklefs, 1993: 207). 

B. Kondisi Sosial Budaya di Indonesia pada Masa Revolusi Fisik 

Dengan mulai tibanya pihak sekutu guna menerima penyerahan jepang, 

maka semakin meningkatlah ketegangan-ketegangan di Jawa dan Sumatera serta 

mendorong orang-orang yang sepenuh hati mendukung Republik untuk berbalik 

melawan. Atas nama „kedaulatan rakyat‟ para pemuda revolusioner 

mengintimidasi, menculik, dan kadang-kadang membunuh para pejabat 

pemerintahan, kepala-kepala desa, dan anggota-anggota polisi yang kesetiaannya 

disangsikan, atau yang dituduh melakukan korupsi, pencatutan, atau penindasan 

selama pendudukan Jepang. Dalam kekacauan ini tindakan-tindakan atas nama 

kedaulatan kadang-kadang sulit dibedakan dari tindakan-tindakan perampokan, 

perampasan, pemerasan, dan pembalasan dendam semata. “Semangat merdeka 

menyala-nyala, sehingga menyebabkan mereka kurang dapat mengendalikan diri” 

(Moedjanto, 1993:100). 

Surabaya menjadi ajang pertempuran yang paling hebat selama revolusi, 

sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Soetomo, orang yang lebih 

dikenal dengan Bung Tomo meggunakan radio setempat untuk menimbulkan 
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suasana revolusi yang fanatik ke seluruh penjuru kota. Di kota yang sedang 

bergolak ini kira-kira 6.000 pasukan inggris yang terdiri dari serdadu-serdadu 

India tiba pada tanggal 2 Oktober untuk mengungsikan para tawanan. Sekitar 

2.000 TKR yang baru saja terbentuk dan sebanyak kurang lebih 120.000 orang 

dari badan-badan perjuangan siap untuk membantai prajurit-prajurit India 

tersebut, meskipun persenjataan mereka sangat tidak memadai. Pada tanggal 30 

oktober diadakanlah gencatan senjata. Akan tetapi pertempuran meletus lagi dan 

panglima pasukan Inggris setempat, Brigadier Jenderal A.W.S. Mallaby terbunuh. 

Pada tanggal 10 November subuh, pasukan-pasukan inggris memulai suatu aksi 

pembersihan berdarah sebagai hukuman di seluruh pelosok kota di bawah 

lindungan pengeboman dari udara dan laut, dalam menghadapi perlawanan 

Indonesia yang fanatik. Ribuan rakyat Indonesia gugur dan ribuan lainnya 

meninggalkan kota yang hancur tersebut (Ricklefs, 1991:326).  

Pihak  Republik kehilangan banyak tenaga manusia dan senjata dalam 

pertempuran Surabaya, tetapi perlawanan mereka yang bersifat pengorbanan 

tersebut telah menciptakan suatu lambang dan pekik persatuan demi Revolusi. Hal 

itu juga meyakinkan Inggris bahwa akanlah bijaksana apabila mereka tetap netral 

dalam Revolusi. Pertempuran Surabaya juga merupakan titik balik bagi Belanda, 

karena peristiwa itu telah menyodorkan kebanyakan dari mereka dalam 

menghadapi kenyataan. Banyak orang Belanda yang benar-benar telah merasa 

yakin bahwa Republik hanya mewakili segerombolan kolaborator yang tidak 

mendapat dukungan rakyat. Tak seorangpun yang serius dapat mempertahankan 

lagi anggapan seperti itu (Ricklefs, 1991:326).  
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Kepercayaan kekebalan, ramalan-ramalan dan tradisi-tradisi pribumi lain, 

mendalamnya ketegangan-ketegangan sosial pribumi atau daya tarik kekerasan 

bagi rakyat Indonesia, membuat gagasan mengenai suatu revolusi sosialis 

internasional yang akan bersifat demokratis, anti bangsawan, dan anti fasis sulit 

diterapkan di Indonesia. 

Keadaan di dalam Republik di Jawa pada tahun 1948 sangat kacau. 

Kekuasaan republik secara efektif terdesak ke wilayah pedalaman Jawa Tengah 

yang sangat padat peduduknya dan kekurangan beras, dimana penderitaan 

semakin meningkat sebagai akibat blokade Belanda dan masuknya sekitar enam 

juta pengungsi dan tentara republik. Pemerintah Republik mencetak lebih banyak 

uang lagi untuk menutup biaya sehingga inflasi pun melonjak. Akan tetapi, 

tindakan ini bukannya tanpa akibat-akibat yang menguntungkan. Dengan 

meningkatnya inflasi dan harga beras, maka meningkat pula penghasilan para 

petani dan sebagian besar hutang mereka dapat dilunasi, sementara penghasilan 

para pekerja merosot. Sebagai akibatnya ialah terjadi peyamarataan yang 

memperbaiki nasib kaum tani secara relatif sehingga juga mengurangi desakan 

dari bawah bagi perubahan sosial secara besar-besaran. Kekacauan juga 

berlangsung di Tapanuli (Sumatra Utara), dimana satuan-satuan Repubik yang 

sedang bergerak mundur bergerombol dan terjadilah semacam perang saudara di 

antara pasukan-pasukan Republik yang bersaing (Ricklefs, 1991:341).  

Pada tanggal 29 Agustus 1947 secara sepihak mereka memproklamirkan 

apa yang dinamakan “garis van mook”. Menurut garis Van Mook, republik itu 

dibatasi hingga lebih sedikit dari sepertiga wilayah Jawa – wilayah Tengah bagian 
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Timur (dikurangi pelabuhan-pelabuhan parairan laut-dalam) dan ujung yang 

paling Utara dari pulau itu. Separuh Madura, dan bagian paling luas tetapi paling 

miskin dari Sumatera. 

Garis van Mook menyingkirkan Republik itu dari wilayah-wilayah 

pertanian paling subur di Jawa maupun Sumatera. Akan tetapi khusus di Jawa, 

situasinya sangat gawat. Wilayah yang tetap dikuasai Republik merupakan 

wilayah yang kekurangan pangan dengan produksi beras perkapita diperkirakan 

oleh pemerintah hanya 62,6 kuintal dibandingkan dengan 85,9 kuintal di daerah-

daerah yang dikuasai Belanda. Di samping itu, daerah yang tersisa untuk republic 

ini didiami penduduk sejumlah 23 juta orang yang kemudian ditambah lebih dari 

700 ribu pengungsi dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda (Kahin, 1995: 278). 

Pola makan yang berubah, pola hidup yang berubah serta tekanan-tekanan 

sosial ekonomi yang menghimpit menyebabkan perubahan mendasar dalam 

aspek-aspek fisik maupun psikologi masyarakat. Dalam aspek fisik nyata terlihat 

kemiskinan endemis yang makin meluas, kesehatan yang merosot serta angka 

kematian yang tinggi. Dalam apek nonfisik, terlihat kemiskinan mentalitas akibat 

rongrongan dan ketakutan yang tidak proporsional. Kegelisahan komunal dan 

ketidaktentraman cultural yang makin meningkat frekuensinya. Dapat dikatakan 

bahwa keadaan petani dan masyarakat pedesaan di Jawa berada dalam tingkat 

yang sangat buruk. Oleh Scott disebut sebagai “subsistence level”, yaitu tingkat 

pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Pemikiran yang digunakan adalah bagaimana 

mereka dapat sekedar bertahan hidup, dalam situasi yang makin memburuk dan 
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suasana yang makin tak menentu kapan akan berakhir (Cahyo Budi, 1995: 192-

193). 

Di Sumatera, terjadi revolusi-revolusi sosial yang keras dan menentang 

elite-elite bangsawan. Di Aceh permusuhan sengit antara para pemimpin agama 

(ulama) dan para bangsawan birokrat (uleebalang) mengakibatkan timbulnya 

suatu perubahan yang permanen di tingkat elite. Banyak uleebalang yang 

mengharapkan kembalinya Belanda dan menjadi tak terlindungi lagi ketika 

Belanda tidak kembali. Pada bulan Agustus 1945 suatu pasukan Belanda tiba di 

Sabang untuk memulangkan para buruh yang telah diangkut bersamaan oleh pihak 

Jepang. Sekelompk kecil orang Belanda berada di Kutaraja (Banda Aceh) mulai 

awal bulan Oktober sampai awal bulan November, tetapi mereka mundur ke 

Medan ketika suasana menjadi semakin panas. Orang-orang Aceh kini mulai 

menyerang pihak Jepang atau memberi mereka bahan pangan hanya kalu ditukar 

dengan senjata. Pada pertengahan bulan Desember pihak Sekutu mulai 

mengungsikan orang-orang Jepang dari Aceh, kecuali seratus orang Jepang lebih 

yang telah bergabung dengan pasukan-pasukan Republik sebagai pelatih. 

Kemudian meletuslah perang saudara (Ricklefs, 1991:331). 

Para uleebalang gagal untuk melaksanakan suatu perlawanan terpadu 

terhadap kekuatan-kekuatan pro-republik yang dipimpin oleh para ulama. Aceh 

dengan ideology islam, menjadi wilayah yang paling stabil di Indonesia selama 

masa revolusi. 



31 

 

 
 

Di Sumatera Timur, kelompok-kelompok bersenjata yang sebagian besar 

terdiri dari orang-orang Batak dan dipimpin oleh kaum kiri, menyerang raja-raja 

Batak Simalungun dan Batak Karo pada bulan maret 1946. Penangkapan-

penangkapan dan perampokan-perampokan terhadap para raja segera berubah 

menjadi pembantaian yang mengakibatkan tewasnya beratus-ratus bangsawan 

Sumatera Timur, diantaranya adalah Amir Hamzah. Para politisi republik 

setempat serta satuan-satuan tentara setempat menentang tindak kekerasan ini, dan 

pada akhir bulan April para pemimpin terkemuka revolusi sosial berdarah ini 

ditangkap, tetapi sebagian dapat menyelamatkan diri dalam persembunyian. 

Bagaimanapun juga, kekuasaan raja-raja Sumatra Timur benar-benar melemah. 

Perpecahan-perpecahan di dalam tubuh kekuatan-kekuatan revolusi di Sumatera 

Timur tampak jelas dengan penindasan terhadap revolusi sosial tersebut. Belanda 

segera akan memperoleh keuntungan dari perpecahan ini. Kekerasan serupa juga 

meletus di Tapanuli (Sumatra Utara), dimana kira-kira 300 orang tewas dalam 

pertempuran antara orang-orang Batak Toba dengan Batak Karo pada bulan Mei 

1946, suatu konflik kesukuan yang diperkuat oleh kuatnya agama Kristen di 

kalangan suku Toba dan agama Islam di kalangan suku Karo (Ricklefs, 

1991:332).  

Semetara itu, perpecahan di kalangan elite revolusi di Jawa menjadi 

semakin tegang ketika partai-partai politik terbentuk. Partai-partai yang penting 

pada masa revolusi diantaranya: PKI (Partai komunis Indonesia), Pesindo 

(pemuda sosialis indonesia), Masyumi, dan PNI (partai nasional Indonesia). Pada 

saat itu Tan Malaka, mantan pemimpin PKI yang kembali dari pembuangan 
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secara diam-diam pada tahun 1942. Pada Agustus 1945 dia membuka kedoknya di 

Jakarta dan segera menarik banyak pengikut. Pada saat itu Tan Malaka sudah 

membuang ide-ide Stalinis dan dengan demikian mendirikan apa yang di 

Indonesia terkenal sebagai „Komunisme nasional‟, suatu sikap mental yang 

mental yang pada umumnya kekiri-kirian yang didasarkan pada ide bahwa 

Indonesia harus mencari jalannya sendiri menuju ke negara sosialis dan susunan 

negara itu tersendiri. Tan Malaka tidak pernah membentuk suatu partai politik 

tersendiri tetapi menjadi pemimpin yang diakui dari sekelompok organisasi dan 

individu-individu yang menentang golongan elite dalam pemerintahan Republik ( 

Ricklefs, 1991:332).  

Tan Malaka, salah satu pejuang revolusi yang berjuang bersama gerakan 

bawah tanah. Sebelum berita tentang, proklamasi kemerdekaan Indonesia 

menyebar ke pulau-pulau lain, banyak masyarakat Indonesia yang jauh dari ibu 

kota Jakarta tidak percaya. Saat berita mulai menyebar, banyak dari orang 

Indonesia datang untuk menyatakan diri mereka sebagai pro-republik, dan suasana 

revolusi menyapu seluruh negeri (Ricklefs, 1993:214-215). Kekuatan luar di 

dalam negeri telah menyingkir, seminggu sebelum tentara Sekutu masuk ke 

Indonesia, dan Belanda telah mulai melemah kekuatannya dikarenakan perang. 

Disisi lain, pasukan Jepang, sesuai dengan ketentuan diminta untuk menyerah dan 

meletakkan senjata, dan juga menjaga ketertiban umum. 

Kevakuman kekuasaan selama berminggu-minggu setelah Jepang 

menyerah menciptakan suasana ketidakpastian di dalam politik Indonesia saat itu, 

tetapi hal ini menjadi suatu kesempatan bagi rakyat (Friend, 2003:32). Banyak 
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pemuda Indonesia bergabung dengan kelompok perjuangan pro-republik dan 

laskar-laskar. Laskar-laskar yang paling terorganisir antara lain kelompok PETA 

dan Heiho yang dibentuk oleh Jepang. Namun pada saat itu laskar-laskar rakyat 

berdiri sendiri dan koordinasi perjuangan cukup kacau. Pada minggu-minggu 

pertama, tentara Jepang menarik diri dari daerah perkotaan untuk menghindari 

konfrontasi dengan rakyat (Ricklefs, 1993:215-216). 

Pada bulan September 1945, pemerintah republik yang dibantu laskar 

rakyat telah mengambil alih kendali atas infrastruktur-infrastruktur utama, 

termasuk stasiun kereta api dan trem di kota-kota besar di Jawa (Ricklefs, 

1993:215-216). Untuk menyebarkan pesan-peasn revolusioner, para pemuda 

mendirikan stasiun radio dan koran, serta grafiti yang penuh dengan sentimen 

nasionalis. Di sebagian besar pulau-pulau di Indonesia, komite perjuangan dan 

laskar-laskar milisi dibentuk (Vickers, 2005:97). Koran kaum republik dan jurnal-

jurnal perjuangan terbit di Jakarta, Yogyakarta dan Surakarta, yang betujuan 

memupuk generasi penulis yang dikenal sebagai Angkatan 45 (Ricklefs, 

1993:215-216). 

Para pemimpin republik berjuang untuk menyatukan sentimen yang 

menyebar di masyarakat, karena ada beberapa kelompok yang menginginkan 

revolusi fisik, dan yang lain lebih memilih menggunakan cara pendekatan damai. 

Beberapa pemimpin seperti Tan Malaka dan pemimpin kiri lainnya menyebarkan 

gagasan bahwa revolusi harus dipimpin oleh para pemuda. Soekarno dan Hatta, 

sebaliknya, lebih tertarik dalam perencanaan sebuah pemerintahan dan lembaga-

lembaga negara untuk mencapai kemerdekaan melalui diplomasi (Vickers, 
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2005:97). Masa pro-revolusi melakukan demonstrasi di di kota-kota besar, salah 

satunya dipimpin Tan Malaka di Jakarta dan diikuti lebih dari 200,000 orang. 

Tetapi aksi ini yang akhirnya berhasil dipadamkan oleh Soekarno-Hatta, karena 

mengkhawatirkan pecahnya aksi-aksi kekerasan. 

Pada September 1945, banyak pemuda Indonesia yang menyatakan diri 

"siap mati untuk kemerdekaan 100%" karna tidak dapat menahan kesabaran 

mereka. Pada saat itu, penculikan kaum "nonpribumi" - interniran Belanda, orang-

orang Eurasia, Maluku dan Tionghoa - sangat umum terjadi, karena mereka 

dianggap sebagai mata-mata. Kekerasan menyebar dari seluruh negeri, sementara 

pemerintah pusat di Jakarta terus menyerukan kepada para pemuda agar dapat 

tenang. Namun, pemuda yang mendukung perjuangan bersenjata memandang 

pimpinan yang lebih tua sebagai para "pengkhianat revolusi", yang pada akhirnya 

sering menyebabkan meletusnya konflik internal di kalangan masyarakat sipil 

(Reid, 1974:49).  

Semangat revolusi juga terlihat di dalam kesusastraan dan kesenian. Surat-

surat kabar dan majalah-majalah republik bermunculan di banyak daerah, 

terutama di Jakarta, Yoyakarta dan Surakarta. Keseluruhan suatu generasi 

sastrawan pada umumnya dinamakan angkatan 45, yaitu orang-orang yang daya 

kreatifnya memuncak pada zaman revolusi.  

C. Peran Pers pada saat Revolusi fisik  

Pers pada awal kemerdekaan sebagai mitra bagi pemerintah dalam mencari 

kebenaran, mempertahankan kemerdekaan dan menggerakkan rakyat untuk 
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melawan penjajah. Secara struktural, pers Indonesia tumbuh dengan baik, setiap 

warga negara dapat menerbitkan surat kabar tanpa adanya batasan, perizinan dan 

semacamnya dari penguasa. Sebagaimana dikutip oleh Smith dalam Sullivian 

(1967), “pada tahun 1948 Indonesia menerbitkan 45 surat kabar dengan oplah 227 

ribu sehari. Ditempat yang tidak ada surat kabar, orang Indonesia menerbitkan 

surat kabar stensilan”. Selanjutnya, mengenagi pertumbuhan surat kabar secara 

fisik, dalam Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia yang diterbitkan SPS 

secara luas dikemukakan bahwa di beberapa daerah pada era revolusi fisik ini 

terbit beberapa surat kabar Indonesia. Di Jawa misalnya, terbit beberapa surat 

kabar, seperti Berita Indonesia yang merupakan pelopor surat kabar dizaman 

kemerdekaan, Mimbar Oemoem, Sinar Deli, Berjuang, Islam Berjuang, dan 

Soeloeh Merdeka di Medan. Di Sumatera Tengah (Sumatera Barat, Riau dan 

Jambi), terbit Berjuang, Oetoesan Soematera, Pedoman Kita, Detik, Kedaulatan 

Rakyat dan Tjahaya Padang. Di Palembang terbit surat kabar Warta Berita, dan 

Soeara Rakyat. Di Jakarta, terbit surat kabar Merdeka, Rakyat,  dan Soeara 

Oemoem. Di Bandung antara lain, Pewarta Oemoem, di Jogyakarta terbit 

beberapa surat kabar seperti Kedaulatan Rakyat, Soeara Merdeka, Suara Rakyat 

dan  di Semarang Sinar Baru. Untuk konsumsi tentara Inggeris/India dan kalangan 

yang berbahasa Inggeris dan Belanda, diterbitkan mingguan “Free Indonesia” di 

bawah pimpinan Abdul Madjid, dan penerbitan berkala “de Vrijheid” dan 

disebarkan cuma-cuma di Medan. 

Periode ini ditandai pula dengan lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia 

(PWI) tanggal 9 Pebruari 1946. Pada awal kelahirannya PWI menempatkan diri 
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sebagai organisasi kejuangan bersama organisasi lainnya. “Pada masa tersebut, 

NKRI yang berusia muda mengintervensi – bahkan mensubordinatkan – 

organisasi wartawan PWI, tetapi untuk satu tujuan yang mulia, kemerdekaan itu 

sendiri. Kondisi PWI yang demikian, tidak dapat dilepaskan dari kenyataan 

historis bahwa NKRI yang masih berusia muda sangat memerlukan dukungan dari 

seluruh segmen masyarakat, dan hal ini tidak berarti mengekang kebebasan 

wartawan. 

Setelah Belanda kembali dengan pemerintahan NICA yang membonceng 

tentara Sekutu, kehidupan pers Indonesia kembali mengalami tekanan. 

Pemerintahan otoriter yang diterapkan Sekutu dan NICA sangat mengancam 

kehidupan pers saat itu, karena kebenaran dianggap bukan hasil dari masa rakyat, 

tetapi dari sekelompok kecil orang yang sedang berkuasa, yaitu Sekutu dan NICA. 

Dalam kondisi yang penuh tekanan oleh Sekutu dan NICA, pers Indonesia 

memproklamirkan dirinya sebagai pers perjuangan yang terfokus dalam 

mengobarkan semangat perjuangan melawan penjajah. 

Tekanan-tekanan terhadap pers Indonesia terjadi di berbagai wilayah 

pendudukan. Di Jakarta pada tanggal 19 April 1946 Polisi NICA melakukan 

penggerebekan terhadap kantor berita APB (Arabian Press Board) yang kemudian 

berubah menjadi Asian Press Board. Pemimpin APB, Dza Shahab ditangkap dan 

APB dilarang menyiarkan berita apapun terutama mengenai gerakan-gerakan TNI. 

Disamping itu wartawan „republiken‟ yang bekerja di daerah pendudukan, di 

intimidasi dan digeledah dengan dalih kolaborasi. Di Surabaya, wartawan yang 
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tidak mau bekerjasama dengan Belanda, menyingkir ke pedalaman dan disana 

mereka meneruskan perjuangan membela republik. 

Di Medan, tekanan terhadap pers dilakukan Sekutu dengan membreidel 

“Pewarta Deli”, memenjarakan A.O Lubis (Wartawan) dan Rahmat pimpinan 

percetakan “Syarikat Tapanoeli”. Redaksi “Mimbar Oemum” A.Wahab, ditahan 

dan alat-alat radionya dibeslag oleh Inggris. Demikian pula halnya Pada dengan 

percetakan “Soeloeh Merdeka” yang disita Inggeris pada 4 Juli 1946. Di Sumatera 

Tengah, percetakan “Oetoesan Soematra” dihancurkan Sekutu, dan kegiatan 

penerbitan terhenti pada akhir tahun 1946. Saat agresi ke – I, “Tjahaya Padang” 

berhenti terbit karena pimpinan dan karyawannya ditawan Belanda bersamaan 

dengan ditembak mati Walikota Padang Bagindo Azis Chan sebagai pendiri 

Tjahaya Padang. Di Palembang, kantor surat kabar “Obor Rakjat” menjadi sasaran 

penembakan Belanda. 

Kondisi pers pada era ini, tidak dapat dikatakan sebagai berada dalam 

authoritarian of the press, karena walaupun berada dalam keadaan berbagai bentuk 

tekanan oleh pemerintah Belanda, pers telah menempatkan diri sebagai pers 

perjuangan. “Kala itu pers Indonesia dengan sama sekali tidak berpretensi sebagai 

pahlawan, menunaikan tugas dan kewajibannya dengan segala keikhlasan dan 

penuh semangat pengabdian mempertahanan dan mengisi kemerdekaan yang 

sudah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu.  Perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan inilah yang menurut pers pada saat itu merupakan 

kebenaran yang harus dipertahankan. Kalau merujuk kepada Siebert dan kawan-

kawan kebebasan pers saat itu dapat dikategorikan sebagai The Libertarian 
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Theory. Karena menurut teori ini, bahwa manusia tidak perlu tergantung kepada 

kekuasaan (kekuasaan Belanda) dan tidak perlu dituntun dan diarahkan dalam 

mencari kebenaran, karena kebenaran itu merupakan hak azasi. 

Radio Rimba Raya juga berjasa sangat besar dalam menyebarkan berita 

tentang kemerdekaan RI. Sejak Agresi Belanda ke-dua, 19 Desember 1948, 

peranan radio sebagai penyampai berita di tanah air sudah dilakukan oleh Radio 

Rimba Raya yang beroperasi di tengah hutan raya Gayo. Berita tentang 

Kemerdekaan Republik Indonesia itu dapat ditangkap jelas oleh sejumlah radio di 

Semenanjung Melayu (Malaysia), Singapura, Saigon (Vietnam), Manila (Filipina) 

bahkan Australia dan Eropa. 

Pada awalnya, selain mengudara untuk kepentingan umum, para awak 

radio ini juga melakukan monitor, mengirim berbagai pengumuman dan instruksi 

penting bagi kegiatan angkatan bersenjata. Siaran Radio Rimba Raya di tengah 

hutan belantara Aceh Tengah itu, menampilkan lima bahasa, yakni bahasa Inggris, 

Belanda, Cina, Urdu dan Arab. Dalam tempo enam bulan mengudara, radio ini 

telah mampu membentuk opini dunia serta ”membakar” semangat perjuangan di 

tanah air, bahkan keberadaan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui 

Proklamasi 17 Agustus 1945 diakui oleh beberapa negara manapun di dunia. 

Selain berita kemerdekaan Republik Indonesia yang diinformasikan, Radio Rimba 

Raya juga menyiarkan berita tentang kenduri akbar di Aceh.Ketika Konferensi 

Asia tentang Indonesia digelar tanggal 20-23 Januari 1949 di New Delhi, jam 

kerja Radio Rimba Raya diperpanjang karena banyaknya berita yang harus 

dikirim ke wakil-wakil Indonesia yang menghadiri konferensi tersebut. Radio ini 
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terus berperan sampai saat pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh 

Pemerintahan Belanda pada 27 Desember 1949 di Jakarta sebagai hasil Konfrensi 

Meja Bundar (KMB) di Den Haag.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Masa revolusi fisik dalam keyakinan banyak pihak dianggap 

sebagai suatu zaman yang merupakan kelanjutan dari masa lampau. Bagi 

para Pemimpin Revolusi Indonesia, revolusi bertujuan untuk melengkapi 

dan menyempurnakan proses penyatuan dan kebangkitan nasional yang 

telah dimulai empat dasawarsa sebelumnya (Ricklefs, 1991:318). Selama 

masa revolusi fisik (1945-1950) Indonesia berada dalam kondisi “darurat 

perang”. Kondisi-kondisi seperti inilah yang secara langsung maupun 

tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan sosial dan 

budaya masyarakat Indonesia selama masa revolusi fisik. Ketidakstabilan 

kehidupan sosial muncul di berbagai tempat diwilayah Indonesia. 

Kedaulatan dan persatuan bengsa masih harus terus diuji karena masih 

adanya ancaman dari luar negeri seperti dari Belanda yang mengandalkan 

tentara NICA. Begitu pula dari dalam Negeri belum sepenuhnya stabil 

karena adanya ancaman keamanan dimana-mana. Mengenai orang-orang 

Indonesia yang mendukung revolusi, maka ditarik perbedaan atara 

kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan kekuatan-kekuatan 

diplomasi, antara mereka yang mendukung revolusi dan mereka yang 

menentangnya, antara generasi muda dan generasi muda dan generasi tua, 

antara golongan kiri dan golongan kanan, antara kekuatan-kekuatan islam 

dan kekuatan sekuler, dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu gambaran 
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mengenai suatu masa ketika perpecahan menimpa bangsa Indonesia 

berbetuk beraneka ragam dan terus-menerus berubah. Bagi para pemimpin 

revolusi Indonesia, tujuannya adalah melengkapi dan menyempurnakan 

proses penyatuan dan kebangkitan nasional yang telah dimulai empat 

dasawarsa sebelumnya. 

Jenderal Soedirman merupakan sosok pahlawan Nasional. Jenderal 

Soedirman lahir pada tanggal 24 Januari pada tahun 1916 di Kota 

Purbalingga, tepatnya di Dukuh Rembang. Jenderal Soedirman lahir dari 

sosok Ayah yang bernama Karsid Kartowirodji, dan seorang Ibu yang 

bernama Siyem. Ayah dari Soedirman ini merupakan seorang pekerja di 

pabrik Gula Kalibagor, Banyumas, dan ibunya merupakan keturunan 

wedana Rembang. Jenderal Soedirman dirawat oleh raden Tjokrosoenarjo 

dan istrinya yang bernama Toeridawati. Jenderal Soedirman mengenyam 

pendidikan keguruan yang bernama HIS. Jenderal Soedirman belajar di 

tempat tersebut selama satu tahun. Hal ini Jenderal Soedirman lakukan 

setelah melaksanakan belajarnya di Wiworotomo. Soedirman diangkat 

menjadi seorang Jenderal pada umurnya yang menginjak 31 tahun. 

Jenderal Soedirman merupakan orang termuda dan sekaligus pertama di 

Indonesia. Sejak kecil, Jenderal Soedirman merupakan seorang anak yang 

pandai dan juga sangat menyukai organisasi yang terdapat di sekolahnya 

dahulu, Jenderal Soedirman sudah menunjukkan criteria pemimpin yang 

disukai di masyarakat. Keaktifan Jenderal Soedirman pada pramuka hizbul 

wathan menjadikan Soedirman seorang guru sekolah dasar 
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Muhammadiyah di Kabupaten Cilacap. Lalu Jenderal Soedirman berlanjut 

menjadi seorang kepala Sekolah. Jenderal Soedirman juga pernah masuk 

ke dalam belajar militer di PETA (Pembela Tanah Air) yang berada di 

Kota Bogor. Pendidikan di PETA dilakukan oleh tentara Jepang pada saat 

itu. Ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di PETA, kemudian 

Soedirman menjadi seorang Komandan Batalyon yang berada di Kroya, 

Jawa Tengah. Kepemimpinan Jenderal Soedirman tidak berhenti sampai 

disitu, Soedirman juga menjadi seorang Panglima di Kota Banyumas. 

Jederal Soediman juga pernah menjadi seorang anggota Dewan 

Perwakilan di Kota Banyumas. Jenderal Soedirman terpilih menjadi 

seorang Panglima Angkatan Perang pada tanggal 12 November 1945. 

Beberapa perang telah Soedirman pimpin seperti perang melawan tentara 

Inggris di Ambarawa, memimpin pasukan untuk membela Yogyakarta dari 

serangan Belanda II. Pada tahun 1950 Jenderal Soedirman ini wafat. 

Jenderal Soedirman wafat karena terjangkit penyakit tuberculosis. 

Panglima Besar Jenderal Soedirman ini dimakamkan di Taman Makam 

Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta. 

Gugurnya Letkol Isdiman merupakan suatu pukulan berat bagi 

Kolonel Soedirman. Kolonel Isdiman merupakan orang kepercayaan 

Soedirman. Hal itu menyebabkan Soedirman turun sendiri ke medan laga 

Ambarawa. Dengan demikian Soedirman bertanggung jawab penuh 

terhadap berlangsungnya penyerangan terhadap tentara Sekutu. Minggu 

pertama di bulan Desember 1945 Soedirman telah datang ke sektor barat, 
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tepatnya di desa Kelurahan termasuk Kecamatan Jambu. Beberapa hari 

Soedirman disertai perwira staf kepercayaannya berjalan kaki menyisir 

sektor barat tersebut. Soedirman menemui seluruh anggota TKR yang ada 

di sektor barat tersebut. Soedirman memberikan semangat bagi para 

anggota TKR untuk terus gigih merebut kota Ambarawa kembali. 

Kehadiran Soedirman tersebut membawa “nafas baru yang segar” bagi 

gerakan pasukan-pasukan Republik Indonesia. Bahkan nantinya akan 

menjadi titik balik yang menentukan jalannya pertempuran di medan laga 

Ambarawa. Dalam waktu yang singkat telah tercipta koordinasi dan 

konsolidasi di antara pasukan-pasukan. Gerakan pasukan-pasukan TKR 

makin berhasil, sehingga pengepungan dapat berjalan lancar. Di samping 

itu, penyusupan ke dalam kota pun semakin rapi. Penghadangan konvoi 

tentara Sekutu makin rapi (Maskur Sumodiharjo, 1974: 205). Jenderal 

Soedirman tidak hanya Panglima Perang dimata prajurit, tetapi itu 

merupakan salah seorang tokoh yang menjadi satu-satunya tumpuan 

harapan seluruh rakyat untuk memimpin perjuangan bersenjata melawan 

musuh. Pangsar Soedirman telah melangkah untuk membuktikan watak 

kesatriannya yang sejati kepada bangsa dan negaranya. Badan yang sedang 

sakit, jasmani yang lemah serta paru-paru yang tinggal satu sekalipun 

tidak mengurangi tekat dan semangat untuk terus berjuang untuk 

mempertaruhkan jiwa dan raganya hingga ia berada diatas tandu. 

Tanggung jawabnya sebagai seorang senopati bangsa tidak saja dijunjung 

tinggi tetapi benar-benar diletakkan diatas segala-galanya. Dan tampillah 
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seorang patriot tepat pada saat yang menentukan jatuh bangunnya bangsa 

dan Negara. 

Selama Agresi Militer Belanda II ini daerah Pacitan mengalami 

pergolakan yang cukup besar. Perjuangan kemerdekaan yang melibatkan 

Pacitan baik dari segi kewilayahan maupun juga masyarakatnya berbeda 

tatkala Belanda melakukan Agresi Militernya yang pertama. Dalam Agresi 

yang pertama, para pejuang Pacitan berperan serta ditempatkan diberbagai 

medan pertempuran yang tempatnya jauh dari Pacitan baik di medan 

perang di Jawa Timur maupun juga di Jawa Tengah. Sementara dalam 

Aresi Militer Belanda II ini, Pacitan kedatangan “tamu tak diundang” 

yakni pasukan Belanda yang datang menguasai Pacitan demi 

melaksanakan agresinya. Pasukan Belanda datang dari dua arah yakni, laut 

dari kesatuan marinir dan kesatuan darat yang datang dari arah Solo 

setelah kota Pacitan berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda yang datang 

dari lautan Indonesia dan membuka jalan dari Pacitan ke Solo.  
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2.7 Istrinya menuangkan tanah pertama ke makamnya 

 

Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia 

2.8 Foto ketika Jenderal Sudirman sakit dan diatas tandu 

 

Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia 

 


