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SARI 

 

Dewanti, Retno Yuni. 2016, Pertempuran Sidobunder Di Kebumen Tahun 1947. 

Skripsi. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Prof. Dr. Wasino, M.Hum, Pembimbing II Drs. Bain, M.Hum. 142 

halaman. 

  

Kata Kunci : Kebumen, Sidobunder, Belanda, Pertempuran 

 

Agresi Militer Belanda tahun 1947 memunculkan berbagai pertempuran 

dan perlawanan rakyat di berbagai daerah, termasuk di daerah Kebumen. Salah 

satu pertempuran yang terjadi di Kebumen yaitu Pertempuran di Desa Sidobunder 

Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Daerah Sidobunder merupakan salah 

satu front pertahanan Karanganyar di Kebumen, dan termasuk dalam daerah 

pertahanan garis lini sektor selatan, sehingga daerah ini harus dipertahankan.  

Tujuan Penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui faktor penyebab 

munculnya Pertempuran Sidobunder di Kebumen Tahun 1947, (2) untuk 

mengetahui proses berlangsungnya Pertempuran Sidobunder di Kebumen tahun 

1947, (3) untuk mengetahui akibat Pertempuran Sidobunder di Kebumen tahun 

1947, (4) untuk mengetahui peranan TP dalam Pertempuran Sidobunder. Metode 

Penelitian yang digunakan berupa metode historis, yang terdiri dari lima tahap, 

yaitu penentuan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa agresi militer Belanda tahun 1947 di 

Kebumen mengakibatkan Kota Gombong diduduki oleh Belanda. Meskipun 

sudah ada seruan gencatan senjata oleh Dewan Keamanan, Belanda tetap 

mengadakan patroli militernya di daerah sekitar Gombong-Karanganyar. 

Tindakan Belanda ini menyebabkan pada tanggal 29 Agustus 1947 TP Sie 321 

pimpinan Anggoro dan pasukan PERPIS ditugaskan untuk mempertahankan 

Sidobunder sebagai daerah pertahanan dan menghambat gerak Belanda menuju ke 

Timur dari arah barat.     

Pada tanggal 2 September 1947 terjadi pertempuran antara pasukan TP 

dengan pasukan Belanda, karena kekuatan yang tidak seimbang pasukan Belanda 

berhasil memukul mundur pasukan TP ke Karanganyar. Jenazah korban 

pertempuran baru bisa dikumpulkan tanggal 3 Agustus 1947 dan dibawa ke 

Yogyakarta.  

Setelah Sidobunder dikuasi oleh Belanda, pertahanan RI di wilayah selatan 

menjadi lemah. Hal ini menyebabkan tentara Belanda dapat dengan mudah 

menduduki Kecamatan Puring dan Kecamatan Kuwarasan. Akibat dari 

pertempuran ini membuat warga desa Sidobunder mengungsi ke tempat yang 

lebih aman. 

Pertempuran Sidobunder merupakan satu episode perang kemerdekaan 

dimana TP sebagai pejuang pembela tanah air dari ancaman serangan Belanda. 

Semangat kaum muda mereka adalah modal yang besar sebagai penggerak 

revolusi kemerdekaan Indonesia.       
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ABSTRACT 

Dewanti, Retno Yuni. 2016, The Battle of Sidobunder In Kebumen 1947. Thesis. 

Department History, Social Sciences Faculty, Semarang State University. 

Lecturer I Prof. Dr. Wasino, M.Hum, Lecturer II Drs. Bain, M. Hum. 142 pages. 

 

Keywords: Kebumen, Sidobunder, Dutch, Battle 

 

Dutch military aggression in 1947 led to various battles and the resistance 

of the people in various areas, including in the area of Kebumen. One battle that 

occurred in Kebumen is battles in village Sidobunder, Puring District of Kebumen 

Regency. Sidobunder is one of the defensive front area in Karanganyar, Kebumen 

Regency. This area included the defense south sector lines, therefor should be 

maintained.  

The purpose of this study is (1) to know what is the factors causing the 

emergence Battle of Sidobunder in Kebumen 1947, (2) to assess  ongoing process 

the Battle of Sidobunder in Kebumen 1947, (3) to determine a result of the Battle 

of Sidobunder in Kebumen 1947, (4) to determine the role of Student Military in 

the Battle of Sidobunder in Kebumen 1947. Research methods used in the form of 

historical method, which consists of five stages, such as determination of the 

topic, heuristic, source criticism, interpretation, and historiography. 

The research showed that in 1947 Dutch military aggression in Kebumen 

caused Gombong City was occupied by the Dutch. Although the ceasefire 

commended by the Security Council, the Dutch still held a military patrol in the 

area around Gombong-Karanganyar. Which caused Student Military Sie 321 

Anggoro leaders and PERPIS troops assigned to defend Sidobunder as the area of 

defense and block the attack of Netherlands to the east from the west on August 

29, 1947. 

On September, 2
nd

, 1947 a battle between the Student Military Forces and 

Dutch troops, happened, because the forces are not balanced the Dutch troops 

repelled Student Military Forces to Karanganyar. Victims of battle can only be 

collected on August, 3
rd

, 1947 and was taken to Yogyakarta. 

After Sidobunder occupied by the Dutch, Indonesia’s defense in the 

southern region is becoming weaker. This causes Dutch soldiers could easily to 

take off Puring District and Kuwarasan District. As a result of this battle make 

Sidobunder Villagers evacuate to a safer place. 

Sidobunder battle is an episode of the Indonesian independence war where 

TP as fighters defender struggle Indonesian homeland from the threat of the Dutch 

attack. The spirit of their youth is a large capital as a driver of Indonesian 

independence revolution. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan 

titik puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda maupun 

Jepang. Pada hari itu juga Republik Indonesia telah lahir. Kegembiraan akan suatu 

kemerdekaan segera malanda negera ini, khususnya kaum muda Indonesia 

menyambut kemerdekaan dengan kegembiraan dan tantangannya (Ricklefs, 1998: 

321). Pertama kalinya dalam kehidupan rakyat Indonesia, mereka merasakan 

segala sesuatu yang serba paksaaan yang berasal dari kekuasaan bangsa asing 

telah menghilang secara tiba-tiba. Bangsa Indonesia terbebas dari belenggu 

penjajahan asing dan berhak untuk mengatur roda pemerintahannya sendiri 

sebagai negara yang berdaulat atas rakyat, pemerintahan dan wilayahnya.  

Proklamasi kemerdekaan bukanlah akhir dari segalanya. Rakyat Indonesia 

ternyata masih mengalami masa yang cukup berat setelah proklamasi 

kemerdekaan. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, memberikan alasan 

khusus bagi sekutu untuk datang kembali ke Indonesia guna membebaskan 

tawanan perang dan interniran serta melucuti senjata Jepang. Pendaratan pertama 

pasuka Sekutu di Jakarta yaitu pada tanggal 14 September 1945. Pasukan Sekutu 

yang berada di bawah komando pasuka payung Inggris pimpinan Mayor 

Greeenhalgh ini diterjunkan dengan parasut di Lapangan Terbang Kemayoran. 

Tugas utama pasukan Mayor Greenhalgh adalah untuk mempersiapkan markas 

besar Sekutu di Jakarta (Imran, dkk., 2012: 196).  
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Pada awalnya kedatangan pasukan Sekutu disambut dengan sikap netral 

oleh pihak Indonesia (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 186). Setelah rakyat 

Indonesia mengetahui bahwa dalam pasukan Sekutu terdapat serdadu Belanda dan 

NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang bermaksud untuk kembali 

berkuasa di Indonesia, sikap rakyat Indonesia berubah curiga bahkan 

memperlihatkan sikap bermusuhan. Indonesia sebagai negara yang baru saja 

merdeka dituntut untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diperolehnya 

dari rongrongan pihak penjajah yang mencoba kembali untuk berkuasa di negara 

ini. 

Situasi keamanan kian merosot dan menjadi semakin buruk sejak 

pendaratan orang-orang NICA, yaitu unsur pemerintahan sipil sementara Belanda 

di Indonesia di bawah kepemimpinan Letnan Gubernur Jenderal Dr. Hubertus J. 

van Mook yang selama pendudukan Jepang mengungsi ke Australia tiba di 

Jakarta pada 2 Oktober 1945 (Imran, dkk., 2012: 199). Situasi ini menjadi 

semakin buruk sebab NICA mempersenjatai kembali anggota KNIL yang baru 

dibebaskan dari tawanan Jepang. Di kota-kota yang diduduki oleh Sekutu, seperti 

Jakarta dan Bandung, anggota KNIL ini memancing kerusuhan dengan 

mengadakan provokasi-provokasi bersenjata (Poesponegoro dan Notosusanto, 

2008: 186-187). 

Kedatangan NICA di Indonesia inilah yang mengawali perjuangan rakyat 

Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya (Subagyo, 2010: 23). Periode 

perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya ini dikenal 

dengan periode revolusi, yang berlangsung sejak tahun 1945-1950. Periode 
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revolusi ini ditandai dengan perlawanan fisik seluruh rakyat Indonesia dengan ciri 

yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya dalam menghadapi serangan 

Belanda (Hardyanto, Skripsi, 2010: 17). Perlawanan rakyat di daerah-daerah 

dihadapkan pada dua kekuatan, yaitu sisa-sisa pasukan Jepang yang telah kalah 

perang pada Perang Dunia II dan pasukan Belanda yang kembali ke Indonesia 

dengan membonceng pada pasukan Sekutu. 

Butuh lebih dari empat tahun bagi Bangsa Indonesia untuk menyelesaikan 

konflik mengenai kedaulatan atas negaranya. Selama periode revolusi, yaitu 

antara tahun 1945-1950 Belanda sudah dua kali melakukan serangan secara besar-

besaran terhadap wilayah Indonesia. Serangan ini kemudian oleh pihak Belanda 

disebut dengan aksi polisionil pertama dan kedua, sedangkan oleh pihak Indonesia 

dikenal dengan sebutan agresi militer Belanda pertama dan kedua. Seluruh 

komponen rakyat Indonesia bahu-membahu untuk ikut serta dalam 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tidak hanya dari TNI, Laskar Rakyat 

dan Badan Perjuangan, para pelajar yang tergabung dalam Tentara Pelajar yang 

berpusat di Yogyakarta, juga ikut andil dalam perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan. 

Pada tanggal 21 Juli 1947 pihak Belanda melancarkan agresi militernya di 

Indonesia yang pertama. Pasukan-pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan 

Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki 

Madura dan Ujung Timur. Pasukan-pasukan yang lebih kecil digerakkan untuk 

mengamankan wilayah Semarang. Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di 
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sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan 

daerah Padang diamankan (Ricklefs, 1998: 338-339). 

Setelah Belanda melakukan agresi militer yang pertama tanggal 21 Juli 

1947, sempat diserukan adanya penghentian tembak-menembak oleh Dewan 

Keamanan, yang berlaku mulai tanggal 1 Agutus 1947. Belanda tidak 

menghiraukan seruan dari Dewan Keamanan tersebut. Serangan terhadap Ibukota 

Republik Yogyakarta memang dihentikan, namun pasukan Belanda di beberapa 

daerah terus maju lebih ke depan ke dalam teritorial yang masih diduduki oleh 

Republik. Pasukan Belanda mengepung wilayah-wilayah RI yang didalamnya 

terdapat pasukan Indonesia, kemudian melakukan tindakan militer untuk merebut 

kekuasaan dalam wilayah tersebut. Tindakan yang ditunjukkan oleh Belanda ini 

disebut juga dengan kegiatan “gerakan pembersihan”. Tindakan-tindakan militer 

yang dilakukan oleh Belanda merangsang timbulnya perlawanan dan pertempuran 

sengit didaerah-daerah, termasuk di Kabupaten Kebumen (Kahin, 1995: 272-275). 

Revolusi yang terjadi di Kebumen periode 1945-1950, merupakan 

sebagian kecil daripada revolusi di seluruh Indonesia. Seluruh lapisan rakyat di 

daerah Kabupaten Kebumen terutama pemuda-pemudanya merupakan perintis 

dan pelopor revolusi (Harnoko dan Poliman, 1986: 27). Dalam menghadapi 

Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda rakyat Kebumen juga melakukan 

perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata ini memunculkan berbagai macam 

pertempuran antara rakyat Kebumen dan pihak Belanda. Salah satu pertempuran 

yang terjadi di Kebumen yaitu Pertempuran Sidobunder yang terjadi di Desa 

Sidobunder, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. 
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 Desa Sidobunder adalah sebuah desa kecil yang letaknya kurang lebih 12 

km barat daya dari Karanganyar dan 13 km tenggara dari Kota Gombong. Desa 

Sidobunder dilalui oleh Sungai Kemit dari Kanal Tirtomoyo yang membelah Desa 

Sidobunder menjadi dua, yaitu Sidobunder bagian barat dan Sidobunder bagian 

timur. Di Desa Sidobunder sendiri terdapat monument tugu yang dibuat untuk 

memperingati pertempuran yang pernah terjadi di desa ini. Pertempuran 

Sidobunder tercatat sebagai salah satu pengalaman kontak senjata dengan Belanda 

yang meminta korban anggota Tentara Pelajar Yogyakarta dan Tentara Pelajar 

PERPIS.     

Pertempuran Sidobunder merupakan salah satu perlawanan rakyat 

Kebumen dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia selama periode 

revolusi kemerdekaan melalui perlawanan bersenjata. Pertempuran ini merupakan 

topik yang menarik untuk di tulis karena Revolusi Indonesia ternyata tidak hanya 

terjadi di Kota-Kota Besar di Indonesia. Perlawanan rakyat juga terjadi di daerah-

daerah lokal yang juga memberikan dampak yang besar dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan. Jika dilihat dari luar saja maka Revolusi 

Indonesia tak lebih daripada bentrokan bersenjata antara Indonesia dan Belanda, 

tetapi dengan melihat revolusi pada tingkat lokal maka akan memperlihatkan 

bagaimana revolusi itu dihidupi dan dilalui oleh masyarakat yang terikat oleh 

tradisi dan keharusan structural (Abdullah, 1978: 29-30). 

Penulisan sejarah Perang Kemerdekaan dalam lingkup sejarah lokal yang 

pernah terjadi di wilayah Kebumen diharapkan mampu mengungkapkan 

peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama perlawanan rakyat Kebumen 
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dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam penulisan ini juga 

diharapkan adanya pengungkapan peran dari para pemuda di Kabupaten Kebumen 

dan para pelajar yang tergabung dalam Tentara Pelajar dalam mendukung negara 

yang baru saja merdeka dan berjuang untuk mempertahankannya. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan pokok masalah yang akan 

dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Apa faktor penyebab munculnya Pertempuran Sidobunder di Kebumen 

tahun 1947? 

2. Bagaimana proses Pertempuran Sidobunder di Kebumen tahun 1947? 

3. Bagaimana akibat Pertempuran Sidobunder di Kebumen tahun 1947? 

4. Mengapa Pertempuran Sidobunder dilakukan oleh Tentara Pelajar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan 

yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui faktor penyebab munculnya Pertempuran Sidobunder di 

Kebumen tahun 1947. 

2. Mengetahui Bagaimana proses Pertempuran Sidobunder di Kebumen 

tahun 1947.     

3. Mengetahui bagaimana akibat Pertempuran Sidobunder di Kebumen tahun 

1947. 

4. Mengetahui Bagaimana peranan Tentara Pelajar di Pertempuran 

Sidobunder Kebumen tahun 1947. 
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D. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam melakukan interpretasi, 

maka perlu ditentukan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian dalam 

“Pertempuran Sidobunder di Kabupaten Kebumen Tahun 1947”, meliputi spasial 

(tempat) dan temporal (waktu).  

1. Ruang Lingkup Spasial 

Batasan tempat atau lingkup spasial yang digunakan sebagai lokasi 

penelitian dalam skripsi ini adalah Kabupaten Kebumen. Secara khusus fokus 

utama lingkup spasial penelitian skripsi ini terdapat di Desa Sidobunder 

Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Ruang lingkup yang lebih umum yaitu 

meliputi daerah Gombong dan Karanganyar. Gombong dan Karanganyar adalah 

daerah yang berhubungan secara langsung dengan adanya pertempuran di Desa 

Sidobunder, sehingga kedua daerah ini juga menjadi lokasi penelitian dalam 

skripsi ini.  

2. Ruang Lingkup Temporal 

Batasan waktu atau lingkup temporal yang digunakan untuk membahas 

penelitian ini meliputi tahun 1945-1948. Pengambilan tahun ini dengan alasan 

bahwa tahun 1945-1948 merupakan masa revolusi fisik bagi rakyat Indonesia. 

Pertempuran Sidobunder yang terjadi pada tahun 1947 juga termasuk ke dalam 

masa revolusi kemerdekaan Indonesia.  

E. Metode Penelitian 
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Metode adalah cara atau prosedur untuk mendapatkan objek atau cara 

untuk mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem yang terencana dan teratur 

(Pranoto, 2010: 11). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah. 

Menurut Gottschalk (1985: 32) metode sejarah adalah proses menguji dan 

menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode Sejarah 

juga dapat diartikan sebagai suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk 

mencapai kebenaran sejarah (Wasino, 2007: 9). Dengan menggunakan metode 

sejarah, diusahakan dapat merekontruksi peristiwa-peristiwa masa lampau 

kemudian menyampaikan rekontruksi sesuai dengan jejak-jejak masa lampau. 

Dalam pelaksanaan metode sejarah, terdapat empat tahapan, yaitu heuristik, kritik 

sumber, interpretasi, dan historiografi. Sebelum memasuki empat tahapan metode 

sejarah, terlebih dahulu menentukan sebuah topik penelitian (subject matter). 

Empat tahapan tersebut, yaitu:    

1. Heuristik 

Heuristik merupakan tahapan pertama dalam metode sejarah 

setelah menentukan topik penelitian. Heuristik adalah pengumpulan 

sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah disebut juga data sejarah (bahasa 

Inggris datum bentuk tunggal, data bentuk jamak, bahasa Latin datum 

berarti pemberian) yang dikumpulkan sesuai dengan topik penelitian yang 

akan diteliti (Kuntowijoyo, 1995: 95). Sumber sejarah adalah bahan 

penulisan sejarah yang mengandung evidensi (bukti) baik lisan maupun 

tertulis (Pranoto, 2010: 31). Sumber sejarah menurut bahannya dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis, atau dokumen dan 
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artefact (Kuntowijoyo, 1995: 95). Sumber-sumber yang diperoleh baik 

secara lisan maupun tulisan di bagi atas dua jenis, yaitu sumber primer dan 

sumber sekunder (Gottschalk, 1985: 35). Pada penelitian ini sumber 

sejarah yang digunakan adalah: 

a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah hasil tulisan atau catatan yang sezaman atau 

dekat dengan peristiwa kejadiannya (Pranoto, 2010: 33). Sumber primer 

juga merupakan sumber yang berasal dari saksi hidup yang mengalami 

atau mengambil bagian dalam suatu kejadian atau yang hidup sezaman 

dengan kejadian itu (Gottschalk, 1985: 35). Terdapat dua sumber primer 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Dokumen 

Dokumen adalah sumber tertulis bagi informasi sejarah, yang 

ditulis berdasarkan jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, 

gambaran, atau arkeologis (Gottschalk, 1985: 38). Data dokumen yang 

diperoleh dalam penelitian ini, yaitu berasal dari Arsip Kementerian 

Pertahanan koleksi Arsip Nasional Indonesia, Arsip Delegasi Indonesia 

koleksi Arsip Nasional Indonesia, surat kabar sezaman, seperti koran Sin 

Po dan majalah Daulat Rakjat, data dari Pemerintah Kabupaten Kebumen, 

seperti Penyusunan Data-Data Peristiwa Pertempuran di Karanggayam 

Batalyon 62 Resimen 20 Divisi III, Iktisar Kisah Perjuangan Rakyat 

Kebumen dan Sekitarnya Tahun 1947-1949, serta catatan harian dari 

pelaku sejarah yang terlibat dalam pertempuran. 
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2) Wawancara 

Wawancara (interview) dapat diartikan sebagai cara yang 

dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan 

cara bertanya langsung secara tatap muka (face to face) (Suyanto dan 

Sutinah (ed.), 2008: 69). Penggunaan metode wawancara dalam penelitian 

ini dimaksudkan untuk memperoleh data secara lisan yang berfungsi untuk 

mendukung data dokumen. 

Data yang diperoleh secara lisan dalam metode sejarah dikenal 

dengan sumber lisan. Sumber lisan merupakan hasil informasi yang 

diperoleh dari pelaku sejarah (informan) tentang suatu peristiwa sejarah 

yang kemudian direkam oleh sejarawan yang dijadikan bahan penulisan 

sejarah. Kedudukan sumber lisan dalam penulisan sejarah adalah sebagai 

pelengkap sumber-sumber sejarah tertulis (Wasino, 2007: 37).   

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang-orang 

yang pernah terlibat langsung dalam revolusi fisik yang pernah terjadi di 

Kebumen. Informan ini jumlahnya sangat terbatas, mengingat penelitian 

ini berpacu dengan umur para pejuang yang ikut dalam pertempuran di 

Kebumen. Pelaku Sejarah yang menjadi informan dalam penelitian ini 

adalah Soenarto (89 tahun, mantan anggota TNI dan sekarang menjabat 

sebagai Ketua Legiun Veteran Kabupaten Kebumen) dan Somadi 

Purwoatmojo (85 tahun, mantan anggota Tentara Pelajar). 
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b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber yang disampaikan bukan oleh 

saksi mata (Kuntowijoyo, 1995: 98). Tulisan dan karya-karya yang 

menggunakan sumber pertama (sumber primer) kemudian disebut sebagi 

sumber kedua (sumber sekunder), sumber sekunder biasanya berbentuk 

buku ataupun penelitian-penelitian sejarah. Sumber sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang diperoleh dalam 

studi pustaka yang telah dilakukan. Buku-buku ini diperoleh dari 

Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perpustakaan Jurusan Sejarah 

Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah 

Mada, Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro, Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen. Studi 

pustaka ini dilakukan dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan 

dengan revolusi kemerdekaan di Indonesia. 

2. Kritik Sumber 

Kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan 

kredibilitas sumber (Pranoto, 2010: 35). Peneliti melakukan kritik sumber 

terhadap sumber-sumber yang peneliti dapatkan, baik sumber tertulis 

maupun sumber lisan untuk menentukan sumber-sumber yang dapat 

memberikan informasi yang bisa dipercaya untuk penelitian ini. Kritik 

sumber yang dilakukan oleh peneliti dibedakan menjadi dua, yaitu : 
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a. Kritik Ekstern 

Setelah peneliti mendapatkan sumber tertulis yang berupa 

dokumen, baik dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kebumen, seperti 

penyusunan data-data peristiwa Pertempuran di Karanggayam Batalyon 62 

Resimen 20 Divisi III, Iktisar kisah perjuangan rakyat Kebumen dan 

sekitarnya tahun 1947-1949, serta catatan harian dari pelaku sejarah yang 

terlibat dalam pertempuran, maupun dari koleksi Arsip Nasional Republik 

Indonesia dan koran sejaman. Peneliti kemudian melakukan kritik ekstern 

dengan meneliti sumber yang diperoleh tersebut melalui jenis kertas, 

ketikan (masih menggunakan mesin ketik), ejaan, bahasa dan ungkapan 

kalimat yang digunakan dalam sumber tersebut. Setelah melakukan 

verifikasi atau kritik sumber tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

sumber tersebut tergolong dalam kategori asli dan dapat digunakan 

sebagai sumber penelitian dalam skripsi ini. 

Begitu juga dengan sumber lisan yang diperoleh dalam penelitian 

ini. Setelah peneliti bertemu dengan informan dan melakukan wawancara 

dengan informan. Peneliti menyimpulkan bahwa informan adalah pelaku 

sejarah yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Hal ini dikuatkan 

dengan adanya peninggalan-peninggalan atribut Tentara Pelajar maupun 

TNI di rumah masing-masing informan dan adanya peluru atau meriam 



 

 

13 

 

yang pernah digunakan oleh informan pada saat periode revolusi 

kemerdekaan di Kebumen tahun 1945-1949. 

 

b. Kritik Intern 

Kritik Intern adalah kritik yang berdasarkan pada kredibilitas 

sumber, artinya isi informasi dokumen tersebut benar-benar dapat 

dipercaya, tidak dimanipulasi, mengandung bias, dikecohkan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Kritik internal ditunjukkan untuk memahami isi 

teks tersebut (Pranoto, 2010: 37).  

Setelah peneliti menentukan bahwa dokumen yang diperoleh 

adalah asli (autentik), peneliti kemudian meneliti isi dari dokumen 

tersebut. Setelah peneliti melakukan kredibilitas terhadap isi dokumen 

yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa isi dokumen tersebut sesuai 

dengan pertempuran yang pernah terjadi di Kebumen, tidak ada makna 

kalimat yang berlebihan, bisa dikatakan isi dokumen tersebut adalah logis 

dan dapat dipercaya (credible) untuk dijadikan sumber dalam penelitian 

ini.  

Begitu juga dengan sumber lisan yang peneliti peroleh. Setelah 

peneliti melakukan wawancara dan mendengarkan langsung cerita 

peristiwa atau kejadian pertempuran tersebut dari pelaku sejarah, dan 

mendengarkan kembali hasil wawancara dari rekaman yang peneliti 

lakukan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa apa yang diungkapkan oleh 

informan adalah sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, masuk akal 
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dan logis untuk sebuah cerita tentang pertempuran yang pernah terjadi. 

Hal ini dikuatkan dengan kenyataan bahwa apa yang diungkapkan oleh 

informan hampir sama dengan dokumen yang diperoleh oleh peneliti 

maupun tulisan dalam buku (studi pustaka) yang peneliti dapatkan. 

Sehingga isi dari sumber lisan ini dapat dijadikan sebagai pelengkap 

sumber tulisan dalam penelitian skripsi ini.  

3. Interpretasi 

Interpretasi merupakan tahap menghubungkan antara fakta-fakta 

yang sama dan dilakukan penafsiran. Dalam tahapan ini peneliti 

menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh untuk 

menemukan fakta-fakta tentang pertempuran Sidobunder yang pernah 

terjadi di Kebumen. Setelah fakta-fakta tersebut ditemukan, peneliti 

kemudian menghubungkan fakta-fakta yang ada menjadi sebuah 

argumentasi (pendapat) sejarah tentang adanya suatu pertempuran di 

Sidobunder.  

4. Historiografi 

Argumentasi atau pendapat yang peneliti dapatkan melalui fakta-

fakta yang ada, kemudian peneliti rangkai menjadi sebuah tulisan dalam 

bentuk narasi atau kontruksi sejarah yang disusun secara kronologis atau 

beruntun yang dihubungkan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa 

yang lainnya dan ditulis secara ilmiah. Narasi ini berbentuk skripsi yang 

sudah peneliti tulis dengan judul “Pertempuran Sidobunder di Kebumen 

Tahun 1947”. 
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F. Tinjauan Pustaka 

Ada beberapa buku dan penelitian skripsi yang berkaitan dengan revolusi 

fisik masyarakat Kebumen. Pertama, yaitu buku Perang Kemerdekaan Kebumen 

Tahun 1942 – 1950, karangan Darto Harnoko dan Poliman. Buku ini diterbitkan 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai 

Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional di Yogyakarta tahun 1986/1987. Dalam buku 

ini memaparkan tentang perjuangan fisik rakyat Kebumen dalam Revolusi 

Indonesia dalam cakupan yang lebih luas yaitu diantara tahun 1942 – 1950. Buku 

ini merupakan laporan hasil penelitian dari Darto Harnoko dan Poliman BA, staf 

Peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta. Di dalam buku ini 

juga dibahas tentang organisasi-organisasi rakyat yang timbul paska proklamasi 

kemerdekaan, perlawanan rakyat Kebumen pada masa agresi Belanda I dan agresi 

Belanda II dan juga tentang pemberontakan “Angkatan Oemat Islam” (AOI) 

terhadap pemerintah Republik Indonesia.  

Buku ini digunakan sebagai referensi untuk mengetahui secara umum 

perang kemerdekaan di Kebumen dari tahun 1945-1950. Kelebihan buku ini, yaitu 

buku ini menceritakan tentang gambaran secara umum keadaan Kabupaten 

Kebumen pada periode revolusi kemerdekaan tahun 1945-1950. Melalui buku ini 

peneliti dapat mengetahui bagaimana agresi militer Belanda terjadi di Kabupaten 

Kebumen yang mengakibatkan terjadinya beberapa pertempuran di Kabupaten 

Kebumen. Buku ini memberikan petunjuk bagi peneliti tentang pustaka-pustaka 

yang membahas tentang revolusi kemerdekaan di Kabupaten Kebumen, maupun 

di Jawa Tengah yang dapat dijadikan sumber oleh peneliti untuk mengerjakan 
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skripsi ini. Kelemahan dalam buku ini yaitu cakupan ruang lingkup yang terlalu 

luas, yaitu seluruh daerah Kabupaten Kebumen membuat pembahasan 

pertempuran di daerah-daerah di Kabupaten Kebumen dalam buku ini terlalu 

singkat, tidak dijelaskan secara rinci faktor khusus terjadinya pertempuran. Di 

dalam buku ini lebih dibahas tentang jalannya pertempuran dan organisasi-

organisasi rakyat yang terlibat didalamnya.    

Kedua, yaitu buku Peranan Pelajar Dalam Perang Kemerdekaan, 1985, 

Pusat Sejarah dan Tradisi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Buku ini 

mengungkapkan tentang keterlibatan tentara pelajar dalam perjuangan fisik 

kemerdekaan republik Indonesia. Di dalam buku ini membahas secara 

keseluruhan perjuangan tentara pelajar di seluruh Indonesia, di mulai dari TRIP 

Jawa Timur, TP Solo, TP Yogya dan Kedu, TP Jawa Barat, TP Genie Pelajar, TP 

Di Luar Jawa, dan TP di Luar Brigade 17.  

Kelebihan dalam buku ini yaitu adanya pembahasan peranan tentara 

pelajar dalam perang mempertahankan kemerdekaan di daerah Sidobunder 

Kabupaten Kebumen tahun 1947. Melalui buku ini peneliti dapat mengetahui 

secara umum bagaimana peranan tentara pelajar dalam Pertempuran Sidobunder 

di Kabupaten Kebumen, sehingga oleh peneliti buku ini digunakan sebagai 

referensi dan bahan komparasi mengenai perjuangan tentara pelajar dalam 

mempertahankan daerah Sidobunder dari serangan pasukan Belanda di Kabupaten 

Kebumen dengan sumber lain yang peneliti dapatkan. Kelemahan dalam buku ini 

yaitu pembahasan di dalam buku tidak terlalu detail, hanya sekilas diceritakan 

bagaimana proses terjadinya Pertempuran di Sidobunder, untuk akibat 
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pertempuran bagi masyarakat Sidobunder tidak dijelaskan sama sekali, hanya 

korban yang gugur dalam pertempuran yang ditulis dalam buku ini. 

Ketiga, tulisan Fuad Yogo Hardyanto dalam skripsi yang berjudul 

“Perang Mempertahankan Kemerdekaan di Kebumen Tahun 1945-1950”, tahun 

2010. Skripsi ini membahas tentang perjuangan rakyat Kebumen dalam 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara luas. Di mulai dari respon 

masyarakat Kebumen mengenai berita kemerdekaan Republik Indonesia, 

pembentukan lascar-laskar dan badan-badan rakyat, peristiwa pelucutan senjata 

tentara Jepang,  dan berbagai peristiwa perang mempertahankan kemerdekaan di 

Kebumen yang dilakukan oleh angkatan perang Republik Indonesia dan laskar-

laskar rakyat yang melawan penjajahan Belanda.  

Kelebihan dari skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang 

pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Kebumen, 

sehingga melalui skripsi ini peneliti mendapatkan pentunjuk mengenai data-data 

pertempuran di Kabupaten Kebumen yang dapat dijadikan sumber oleh peneliti. 

Melalui skripsi ini peneliti juga dapat mengetahui pelaku-pelaku sejarah di 

Kabupaten Kebumen yang bisa dijadikan sebagai sumber lisan, meskipun 

sebagian besar pelaku sejarah tersebut sudah meninggal, namun masih ada pelaku 

sejarah yang masih hidup dan masih bisa untuk diwawancarai. Dari skripsi ini 

peneliti mendapatkan informasi secara detail mengenai pertempuran apa saja yang 

di lakukan oleh rakyat Kebumen dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

di Kabupaten Kebumen. Pertempuran Sidobunder juga dibahas dalam skripsi ini, 

meskipun hanya sekilas, tetapi dapat menjadi bahan acuan yang tepat untuk 
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mengetahui secara umum bagaimana pertempuran tersebut dapat terjadi. 

Kelemahan dalam skripsi ini yaitu kurangnya penjelasan secara spesifik dan 

faktor khusus yang melatarbelakangi terjadinya pertempuran di Kabupaten 

Kebumen. Pembahasan dalam skripsi ini terlalu luas, yaitu dari tahun 1945 

sampai tahun 1950,  sehingga pertempuran-pertempuran yang pernah terjadi di 

Kabupaten Kebumen hanya dijelaskan secara singkat dan lebih menitikberatkan 

padda proses terjadinya pertempuran, bukan dari faktor sebab-akibat. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi berjudul “Pertempuran Sidobunder di 

Kebumen Tahun 1947” adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan tentang latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode 

penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II  GAMBARAN UMUM WILAYAH KEBUMEN, yang diawali 

dengan kondisi geografis Kabupaten Kebumen, tatanan politik dan pemerintahan 

Kabupaten Kebumen dari zaman Belanda, zaman Jepang dan zaman awal 

kemerdekaan Indonesia, dan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Kebumen dari 

zaman Belanda, zaman Jepang dan zaman awal kemerdekaan Indonesia. 

BAB III REAKSI RAKYAT KEBUMEN ATAS KEDATANGAN 

BELANDA DI DAERAHNYA YANG MENJADI PENYEBAB 

PERTEMPURAN SIDOBUNDER, yang dimulai dengan pembentukan alat 

pertahanan keamanan di Kebumen, agresi militer Belanda tahun 1947 di 
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Kebumen, dan penembakan tentara Belanda oleh Tentara Pelajar di Karang 

Bolong. 

BAB IV PERTEMPURAN SIDOBUNDER, yang membahas tentang 

jalannya Pertempuran Sidobunder, akibat yang ditimbulkan dari Pertempuran 

Sidobunder Kebumen tahun 1947, dan peran Tentara Pelajar dalam Pertempuran 

Sidobunder. 

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan yang didapatkan dari bab-bab 

sebelumnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM WILAYAH KEBUMEN 

A. Kondisi Geografis 

Kebumen adalah salah satu kabupaten yang merupakan bagian dari 

Karesidenan Kedu yang terletak di pantai selatan sehingga sering disebut Kedu 

Selatan. Wilayah Kebumen berada di tepi pantai Samudera Hindia yang 

membujur dari arah timur ke barat. Batas-batas wilayah Kabupaten Kebumen 

yaitu, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas, sebelah utara berbatasan 

dengan Kabupaten Banjarnegara dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Purworejo dan Kabupaten Wonosobo (Sulistiyono, 2000: 29). Secara astronomis 

Kabupaten Kebumen terletak pada 7⁰-8⁰ Lintang Selatan dan 109⁰-110⁰ Bujur 

Timur pada ketinggian 0-100 m diatas permukaan air laut dengan garis 

kemiringan yang tidak merata. Iklim di daerah Kebumen berfluktuasi antara 25-

50⁰ C (Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, 1989: 1). 

Menurut ketinggian dari permukaan laut, daerah Kebumen dapat dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu dataran tinggi yang berupa pegunungan serta bukit-

bukit dengan lereng-lerengnya dan dataran rendah. Keadaan daerah Kebumen 

yang berupa dataran tinggi dengan pegunungan yang membujur dari arah timur ke 

barat dan sebagian daerah masih berupa hutan-hutan yang tertutup 

(wildhoutbossen) baik hutan jati, hutan sengon dan terdapat pula semak belukar 
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yang cukup lebat sehingga pada masa perang kemerdekaan (revolusi) daerah ini 

sangat strategis untuk melakukan perang gerilya maupun sebagai tempat 

persembunyian. Samudera Hindia dengan gelombang yang sangat besar juga 

merupakan faktor yang menguntungkan bagi rakyat Kebumen untuk 

mempertahankan daerahnya dari serangan musuh (Harnoko dan Poliman, 1986: 

6). 

Sungai di Kabupaten Kebumen pada masa itu juga memerankan peranan 

yang penting, salah satunya yaitu sungai Kemit. Sungai Kemit ini membantu 

pertahanan pasukan RI di Kebumen ketika Belanda memulai agresi militernya 

yang pertama pada tahun 1947. Sungai ini menjadi garis pertahanan dan garis 

demarkasi yang memisahkan kekuasaan Belanda di Kabupaten Kebumen, dimana 

Belanda telah menguasai Gombong yang berada di sebelah barat sungai Kemit 

dan mendirikan markas militer dan pemerintahan di Gombong, sedangkan di 

sebelah timur sungai Kemit merupakan daerah kekuasaan RI. 

Dataran rendah di Kabupaten Kebumen terletak di bagian selatan 

membujur dari arah timur ke barat. Dataran rendah ini sebagian terdiri atas rawa-

rawa, yaitu Rawa Wawar dan Rawa Tambakbaya yang terletak di antara 

Pegunungan Karangbolong dan Pegunungan Kelir serta terdiri atas sawah-sawah 

yang cukup subur, namun rawa-rawa tersebut semakin dangkal dan akhirnya 

banyak yang dijadikan sawah oleh penduduk. Persawahan di dataran rendah 

sangat subur sehingga di kawasan ini terdapat konsentrasi penduduk yang tinggi. 

Kabupaten Kebumen juga mempunyai areal berupa tanah tegalan yang terletak di 

lereng-lereng bukit atau pegunungan (Sulistiyono, 2000: 30-31). 
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Ada beberapa daerah di dataran rendah di bagian selatan Kabupaten 

Kebumen yang menjadi front pertahanan pertama wilayah RI bagian selatan 

setelah Gombong diduduki oleh Belanda. Salah satu daerah yang menjadi front 

pertahanan adalah Desa Sidobunder, sejak agresi militer Belanda pada bulan juli 

1947, di bagian barat Desa Sidobunder terdapat pos-pos pertahanan garis lini 

sektor selatan dengan basis pertahanan di Desa Sugihwaras. Desa Sidobunder juga 

menjadi salah satu markas pasukan pertahanan Tentara Pelajar di wilayah 

Kabupaten Kebumen, dimana pasukan TP ditugaskan untuk mempertahankan 

Sidobunder dari serangan pasukan Belanda. 

Desa Sidobunder adalah sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan 

Puring Kabupaten Kebumen, kurang lebih 10 Km sebelah selatan Kota Gombong. 

Desa Sidobunder berbatasan dengan Desa Madureja di sebelah timur, Desa 

Sidodadi di sebelah barat, Desa Purwodadi di sebelah utara, dan Desa Sitiadi di 

sebelah Selatan. Desa Sidobunder dilalui oleh Sungai Kemit dari Kanal 

Tirtomoyo yang membelah menjadi Sidobunder bagian Barat dan Sidobunder 

bagian Timur. Sungai ini di dukuh Kemit sendiri airnya bening dan 

mengendapkan pasir, kerikil, dan kerakal namun di Desa Sidobunder sungainya 

berlumpur, airnya keruh, dalam, dan tidak berpasir.  

Pada musim penghujan Desa Sidobunder merupakan daerah rawan banjir, 

sehingga di sekitar rumah penduduk dikelilingi saluran drainase yang dalam 

berbentuk empang atau kolam. Saluran drainase ini sangat berguna saat musim 

penghujan agar air tidak memenuhi halaman rumah dan masuk ke dalam rumah. 
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Di tepi empang atau kolam dipagari bambu untuk pengaman terhadap anak-anak 

kecil atau kambing peliharaan (Wirjopranoto, 2003: 156).  

 Dilihat dari sudut strategi pertahanan Desa Sidobunder bukanlah daerah 

yang strategis (sangat tidak menguntungkan) untuk dijadikan sebagai pos 

pertahanan. Desa Sidobunder bentuknya memanjang dari utara ke selatan 

bergandengan dengan Desa Madureja, Purwodadi, dan Sidodadi, yang semuanya 

terpisah oleh sawah yang luas dengan Desa Sugihwaras sebagai basis 

pengunduran front pertahanan. Demikian pula di sebelah selatan, desa ini terpisah 

dari Puring oleh hamparan persawahan yang luas yang jika musim hujan menjadi 

lautan sampai beberapa hari, sedangkan di bagaian barat terdapat sungai Kemit. 

Daerah Sidobunder yang berada di front pertahanan Karanganyar, merupakan 

salah satu daerah terdepan atau lebih dikenal dengan pertahanan lini pertama 

wilayah Republik Indonesia setelah Gombong dapat dikuasai oleh Belanda, 

sehingga mau tidak mau daerah ini harus dipertahankan. 

B. Tatanan Politik dan Pemerintahan 

1. Zaman Belanda 

Asal mula nama Kebumen diambil dari nama seorang tokoh Kyai Pageran 

Bumidirja. Pangeran Bumidirja adalah bangsawan ulama dari Mataram, adik 

Sultan Agung Hanyokro Kusumo dan juga berarti adalah paman dari Amangkurat 

I, raja Mataram. Setelah berhasil meloloskan diri dari Amangkurat I Kyai 

Pangeran Bumidirja sampai ke Panjer dan mendapat hadiah tanah di sebelah utara 

kelok sungai Lukulo pada tahun 1670, tempat tersebut kemudian dibangun 

padepokan atau pondok yang kemudian dikenal dengan nama daerah kabumian 
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atau sekarang lebih dikenal dengan nama Kebumen (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Kebumen, 2011: xli -xlii). Kebumen berasal dari kata Bumi yang 

berarti tanah atau dunia, mendapatkan awalan ke dan akhiran an yang menyatakan 

tempat. Hal itu berarti Kebumen mula-mula adalah tempat tinggal Kyai Bumi. 

Kyai Bumi adalah nama samaran Pageran Bumidirja setelah pergi meninggalkan 

Kerajaan Mataram (Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, 

1989: 49). 

Kebumen adalah salah satu kabupaten yang termasuk dalam Keresidenan 

Kedu (Harnoko dan Poliman, 1986: 5). Keresidenan diperintah oleh residen, 

residen itu sendiri mempunyai staf yang terdiri dari asisten residen (membawahi 

daerah afdeling) dan Contraleur yang mengawasi pemerintah distrik (kawedanan) 

dan onder distrik. Korps Pegawai Pamong Praja Bumiputera (yang berasal dari 

Bangsa Indonesia) terdiri atas bupati untuk setiap kebupaten (berada di bawah 

residen atau asisten residen), wedana untuk setiap distrik atau kewedanan dan 

asisten wedana untuk setiap sub distrik. Golongan priyayi adalah pegawai bangsa 

Indonesia (bumi putra) yang menduduki jabatan dari bupati sampai asisten 

wedana (Oemar, dkk., 1994: 134). Jabatan bupati pada waktu itu di Kabupaten 

Kebumen masih merupakan jabatan turun-temurun.  

Berdasarkan Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903 Pemerintah 

Hindia Belanda memberikan hak otonom dan pembentukan dewan daerah pada 

setiap keresidenan (gewest) dan kota-kota besar (gemeente). Di dalam 

perkembangan selanjutnya pemberian hak otonom dan desentralisasi tersebut 

dijalankan dalam bentuk penyerahan kekuasaan yang dipegang oleh pegawai 
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pamongpraja bangsa Belanda kepada pegawai pamongpraja bangsa Indonesia. 

Kehendak politik bagi bangsa Belanda ini dikenal dengan Ontvoogding dan 

dilaksanakan pada tahun 1918. Kabupaten yang memperoleh ontvoogding di Jawa 

Tengah ialah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, 

Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kebumen (Oemar, dkk., 1994: 134-137). 

Penunjukan Kabupaten Kebumen sebagai Pemerintah Otonom terdapat 

dalam Staatsblad Hindia Belanda 1929 No. 253. Kabupaten Kebumen ditunjuk 

sebagai pemerintah otonom berdasarkan pasal 121 Peraturan Susunan Pemerintah 

Hindia Belanda. Pemerintah ini memakai nama Kabupaten Kebumen. Dewan 

Kabupaten terdiri dari Bupati sebagai ketua dan 17 anggota diantaranya 2 kaula-

negara-Belanda, 13 kaula negara bukan Belanda Pribumi dan 2 kaula negara 

Belanda Pribumi (Staatsblad Hindia Belanda 1929 No. 253). Jabatan bupati tahun 

1908-1934 dipegang oleh KRT. Arungbinang VII. 

Pada tahun 1930-an Pemerintah Hindia Belanda mengalami pasang surut 

dalam pengadaan dan pelaksanaan belanja negara. Oleh karena itu Pemerintah 

Hindia Belanda mengadakan pengetatan anggaran belanja negara. Salah satu 

bentuk dari pengetatan anggaran belanja negara adalah dengan penyederhanaan 

tata pemerintahan dengan penggabungan daerah-daerah kabupaten atau 

regentschap (Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, 1989: 

53). 

Adanya penyederhanaan tata pemerintah dan penggabungan daerah-daerah 

kabupaten, membuat Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Kebumen 

mengalami penggabungan menjadi satu daerah Kabupaten yaitu Kabupaten 
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Kebumen. Penghapusan Kabupaten Karanganyar dan penggabungan Kabupaten 

Karanganyar dengan Kabupaten Kebumen menjadi satu daerah menjadi 

Kabupaten Kebumen terdapat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda tahun 

1935 No. 629. Ditetapkannya Surat keputusan dalam Lembaran Negara Hindia 

Belanda tahun 1935 No. 629 (Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1935 No. 629. 

Bestuurshervorming Decentralisatie Regent Schappen Midden-Java) tersebut, 

maka Surat Keputusan terdahulu tanggal 21 Juli 1929 No. 253 (Staatsblad Hindia 

Belanda 1929 No. 253) yang berisi tentang penetapan Kabupaten Kebumen 

sebagai Pemerintah Otonom dicabut atau tidak berlaku lagi. Ketetapan baru 

tersebut telah mendapat persetujuan Majelis Hindia Belanda dan Perwakilan 

Rakyat atau Volksraad (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2011: xliii).   

Akibat ditetapkannya penggabungan Kabupaten Karanganyar dan 

Kabupaten Kebumen, maka tata pemerintahan dalam Kabupaten Kebumen juga 

ikut berubah. Terjadi peralihan ke dalam Pemerintahan Kabupaten kebumen 

dengan memperhatikan hak yang sama para pegawai dan karyawan yang semula 

bertugas di Kabupaten Karanganyar dipindah tugaskan menjadi pegawai di 

Kabupaten Kebumen, sedangkan mengenai keanggotaan Dewan Kabupaten, 

selama masa transisi anggota Dewan Kabupaten Karanganyar turut bersidang 

sebagai anggota-anggota Dewan Kabupaten Kebumen dan didalamnya 

mempunyai hak sidang yang sama sampai terjadi pemilihan periodik selanjutnya. 

Dewan Kabupaten terdiri dari Bupati sebagai Ketua dan 36 anggota, yang 

diantaranya 5 warganegara orang Belanda, 27 warga negara bumi putera (bukan 

orang Belanda) dan 4 warga negara luar bumi putera (bukan orang Belanda) 
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(Lembaran Negara Hindia Belanda, 1935 No. 629). Bupati Karanganyar R.A.A. 

Iskandar Tirtokoesoemo dipindah ke Demak menggantikan R.A.A. 

Sosrohadiwijoyo (Adik Arungbinang VII), kemudian R.A.A. Sosrohadiwijoyo di 

pindah ke Kabupaten Kebumen menggantikan kakaknya dan bergelar KRT. 

Arungbinang VIII dan menjabat dari tahun 1934-1942 (Penetapan Hari Jadi 

Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, 1989: 51). 

Wilayah Kabupaten Kebumen yang ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan (Lembaran Negara Hindia Belanda tahun 1935 No. 629) Gubernur 

Jendral De Jonge tertanggal 31 Desember 1935 dan mulai berlaku tanggal 1 

Januari 1936 ini sampai saat ini tidak berubah, sehingga tanggal 1 Januari 1936 

ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kebumen. Penetapan tanggal ini juga 

terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 

1990 Tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Kebumen. 

Kabupaten Kebumen terbagi menjadi enam buah kawedanan. Kawedanan 

adalah wilayah administrasi kepemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan 

di atas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia-Belanda dan beberapa tahun 

setelah Kemerdekaan Indonesia yang dipakai dibeberapa provinsi. Pemimpinnya 

disebut wedana. Kawedanan di Kabupaten Kebumen, yaitu Kawedanan Kebumen, 

Kawedanan Karanganyar, Kawedanan Gombong dan Kawedanan Kutowinangun. 

Selain itu terdapat pula 22 kecamatan, dan 463 desa (Zuhriyah, Skripsi, 2013: 21).  

Di bawah pemerintahan Hindia Belanda, segala peraturan pemerintah yang 

menyangkut desa seperti cultuur-stelsel, pajak desa dan berbagai macam pajak 

lainnya terasa sampai ke desa. Pamong desa lah yang bertugas untuk menjalankan 



 

 

28 

 

tugas tersebut. Pamong desa bertugas melaksanakan keputusan dari instansi yang 

lebih tinggi mengenai desanya dan sebaliknya mengurus kepentingan penduduk 

yang berhubungan dengan instansi diatasnya. Sebagai bagain dari birokrasi 

seluruh negara, pamong desa mewakili pemerintahan di muka penduduk. 

Kedudukan pamong desa di mata penduduk adalah sebagai pemerintah 

(Kuntowijoyo, 1993: 110). 

Pamong desa mendapatkan gaji yang dinamakan bengkok, yaitu berupa 

tegal atau sawah. Pamong desa dipegang oleh lurah dan perabot desa. Sebagian 

besar orang terkaya di desa adalah lurah karena lurah mendapatkan gaji atau 

bengkok yang paling besar dan dalam hierarki terletak di puncak. Sawah atau 

tegal yang luas dan banyak itu simbol kekayaan seorang lurah di desa. Lurah 

adalah tiyang baku (orang yang termasuk keturunan penduduk yang mendirikan 

desa) di desa atau kuli (orang yang memiliki rumah, pekarangan dan tanah 

pertanian) dengan tanah luas (Sulistiyono, 2000: 44). Para pamong desa di masa 

kolonial telah ditempatkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah kolonial untuk 

mengeksploitasi hasil bumi dan tenaga rakyat di pedesaan. 

2. Zaman Jepang 

Penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal Ter Poorten, Panglima 

Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di 

Indonesia, kepada tentara ekspedisi Jepang dibawah pimpinan Letnan Jenderal 

Hitoshi Imamura pada tanggal 8 maret 1942, maka berakhirlah pemerintahan 

Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi ditegakkan kekuatan 
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Kemaharajaan Jepang. Sejarah Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu 

Pendudukan Militer Jepang (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 14).  

Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Pemerintahan Jepang adalah 

pemerintahan militer. Kaum Sakura (sipil) tidak banyak didatangkan. Sistem 

Pemerintahan Jepang sebenarnya tidak berbeda dengan sistem Pemerintahan 

Hindia Belanda, hanya terjadi sedikit perubahan yang cukup menarik, terutama 

pemerintahan daerah (Oemar, dkk., 1994: 200). Menurut tata pemerintah daerah 

dalam Pemerintahan Militer Jepang, seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali 

kedua ko ci Surakarta dan Yogyakarta, dibagi atas syuu, ken, syi, gun, son, ku, 

tonari gu dan tonari gumi. Daerah syu sama dengan keresidenan nama pejabatnya, 

yaitu syucokan. Daerah ken sama dengan kabupaten nama pejabatnya, yaitu 

kenco. Daerah syi sama dengan daerah stadsgemeente (istilah sekarang kotapraja) 

nama pejabatnya, yaitu syico. Daerah gun sama dengan kawedanan atau district 

nama pejabatnya, yaitu gunco. Daerah son sama dengan kecamatan atau 

onderdistrict nama pejabatnya, yaitu sonco. Daerah ku sama dengan kelurahan 

atau kumpulan dari beberapa desa nama pejabatnya, yaitu kuco, sedangkan tonari 

gu sama dengan rukun kampung nama pejabatnya, yaitu tonari guco dan tonari 

gumi sama dengan rukun tetangga dangan nama pejabat, yaitu tonari gumico. 

(Wiyono, dkk., 1979/1980: 20). 

Pada masa Pemerintahan Jepang dalam mengatur pemerintahan daerah, 

para bupati secara langsung di bawah pengawasan pemerintah pusat. Disemua 

instansi atau lembaga diawasi oleh orang-orang Jepang, misalnya pabrik gendeng 

di Soka dan pabrik fosfot di Ijo dipimpin oleh orang Jepang. Di samping pejabat-
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pejabat resmi hingga pada kepala polisipun adalah orang Jepang. Segala kegiatan 

masyarakat dan jalannya pemerintahan di Kabupaten Kebumen diawasi oleh syu 

cokan Letnan Satu Murakami yang berkantor di jalan Jenderal Sarbini tepat 

disebelah timur DKR sekarang, sedangkan markas Kempeitai berada disebuah 

gedung sebelah barat kantor Bank Rakyat Indonesia sekarang (Harnoko dan 

Poliman, 1986: 22). 

Pemerintah jajahan Jepang menggunakan kedudukan hukum desa untuk 

pengerahan tenaga dalam pembangunan perang. Susunan pemerintahan pusat 

berganti-ganti, namun pemerintahan desa tidak pernah berubah. Pemerintahan 

desa tetap dipegang oleh pamong desa, yaitu lurah dan prabot desa. Kedudukan 

pamong desa di mata penduduk masih sebagai pemerintahan tertinggi di desa 

yang mempunyai kekuasaan legal (Kuntowijoyo, 1993: 110). 

Pada tanggal 22 Agustus 1943 untuk pertama kali sejak pendudukan 

Jepang di Indonesia, kota Surabaya diserang pesawat-pesawat terbang serikat. 

Jawa Gunseikanbu mulai mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk 

kepentingan perang Asia Timur Raya. Pada awalnya Jepang optimis dapat 

menyelesaikan perang Asia Timur Raya tanpa bantuan cadangan dari rakyat 

daerah jajahan, akan tetapi melihat kemajuan Amerika dan Inggris, mulailah 

tentara pendudukan Jepang di Asia Selatan merasakan perlunya bantuan dari 

rakyat daerah jajahan. Keadaan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap 

desa, desa mau tidak mau harus memberikan tenaga manusia yang disebut 

romusha. Kemudian, di daerah-daerah dibentuk Panitia Pengerahan Romusha 

(PPR). 



 

 

31 

 

Daerah Kabupaten Kebumen juga tidak luput dari pengerahan tenaga 

romusha. Setiap lurah diwajibkan menyetor tenaga dengan jumlah yang telah 

ditentukan dan diminta pada saat-saat tertentu. Tenaga yang diminta dengan 

ketentuan orang laki-laki, kemudian dipekerjakan di wilayah Kabupaten, dan ada 

juga yang dikirim keluar Jawa. Sebagian besar tenaga romusha ini tidak pernah 

kembali ke desanya lagi. Di daerah Kebumen romusha dipekerjakan untuk 

membuat gua didekat terowongan Ijo. Gua-gua yang dibuat oleh tenaga romusha 

dimaksudkan untuk diisi satu batalyon tentara yang berfungsi untuk 

mempertahankan diri kalau Jepang diserang oleh sekutu (Harnoko dan Poliman, 

1986: 22-23). 

Pada awal kedatangan tentara Jepang, berbagai lapisan masyarakat 

Indonesia dilatih secara kemiliteran, Seinendan, Kaibondan, dan Gakutotai. 

Tujuannya adalah untuk mencukupi jumlah tentara Jepang yang berangsur-angsur 

menjadi berkurang berhubung dengan kekalahannya pada Perang Dunia II. 

Anggota Seinendan, Keibondan, dan Gakutotai diambil untuk menjadi Heiho 

yang awalnya bertugas sebagai pembantu tentara Jepang, namun pada akhirnya 

Heiho juga ditugaskan oleh Jepang untuk maju menghadapi sekutu di medan 

pertempuran. 

Berasal dari usul yang diajukan oleh Gatot Mangkoepraja, maka pada 

tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk PETA (Pembela Tanah Air) di Jawa 

dengan Osamu Sirei No. 44 yang berjudul “Tentang Pembentukkan Pasukan 

Sukarela untuk Membela Tanah Jawa”, yang tugasnya semata-mata untuk 

mempertahankan daerahnya terhadap serbuan dari sekutu. Dalam tentara PETA 
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terdapat tiga tingkat perwira sekaligus dengan jabatan, yaitu daidancho setingkat 

komandan batalyon, chudancho setingkat komandan kompi, shudancho setingkat 

komandan pleton. Selain itu terdapat bundancho, setingkat komandan regu, dan 

gyuhei setingkat prajurit. 

Pada dasarnya tiap kabupaten dibentuk satu daidan, wewenang komando 

pada daidan terletak di tangan daidancho, demikian selanjutnya ke bawah. Para 

daidancho berada di bawah bo ei taicho (komandan pertahanan setempat) yang 

juga adalah syuchokan (residen) untuk wilayah keresidenan yang bersangkutan. 

Untuk wilayah Kabupaten Kebumen terdapat kesatuan-kesatuan PETA sebagai 

berikut : 

a. Kedu Dai I Daidan di Gombong dipimpin Daidancho R. Abdoe Kadir, 

kemudian diganti oleh R. Bambang Soegeng dan membawahi chudancho-

chudancho Moein Gozali, Sarbini, M. Koesen, dan Soedrajat. 

b. Kedu Dai III Daidan di Gombong dipimpin Daidancho Djoyokoesoemo 

dan membawahi chudancho-chudancho Kaslan Hoedyono Soekamto, 

Sanmo Samsiatmojo, Soeradji, dan Soetardjo (Wirjopranoto, dkk., 2003: 

13-14). 

3. Zaman Awal Kemerdekaan Indonesia 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada hari Jumat 

tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumah Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan 

Timur No. 56 pukul 11.30 (waktu Jawa pada Jaman Jepang) atau pukul 10.00 

WIB sekarang oleh Bung Karno yang didampingi Bung Hatta di hadapan rakyat 

yang berkumpul di halaman rumah Bung Karno. Sebelum pembacaan teks 
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Proklamasi, pada pagi harinya Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang 

bekerja di lembaga pers dan kantor berita, terutama B.M. Diah, untuk 

memperbanyak teks Proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia (Poesponegoro 

dan Notosusanto, 2008: 149). 

Para pemuda pejuang kemudian menyiarkan berita Proklamasi 

kemerdekaan ke seluruh pelosok nusantara. Ribuan teks Proklamasi berhasil di 

cetak dan segera disebarkan ke pelbagai penjuru kota, ditempelkan di tempat-

tempat yang mudah dilihat oleh publik. Dalam waktu singkat rakyat Indonesia 

mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka, dan kemerdekaan itu bukanlah 

hadiah dari Jepang. Berita Proklamasi yang disebarluaskan di kota-kota sampai 

pelosok desa baik melalui siaran radio maupun koran-koran, mendapat tanggapan 

hangat dari segenap rakyat Indonesia, terutama rakyat Kedu Selatan. Rakyat 

Kabupaten Kebumen yang termasuk wilayah Kedu Selatan yang terdiri dari 

berbagai golongan lapisan masyarakat serentak bersatu dan berkelompok untuk 

berjuang bersama mempertahankan, menegakkan dan mengisi kemerdekaan 

Indonesia yang telah diproklamirkan (Wirjopranoto, dkk., 2003: 21-22). Pada saat 

itu pimpinan pemerintahan Kabupaten Kebumen dipegang oleh Bupati Said 

Prawirosusastro. 

Pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno dalam pidato radionya 

menyatakan tentang berdirinya tiga badan baru, yaitu Komite Nasional Indonesia 

(KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). 

Komite Nasional di pusat dan di daerah-daerah ini adalah penjelmaan kebulatan 

tujuan cita-cita bangsa Indonesia, untuk menyelenggarakan kemerdekaan 
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Indonesia yang berkedaulatan rakyat (Tashadi, dkk., 1991: 68-69). KNI 

merupakan badan yang terpenting pada masa awal Indonesia merdeka di 

Kabupaten Kebumen. Badan ini menjadi pemerintah yang menjalankan segala 

aktivitas roda pemerintahan Kabupaten Kebumen bersama Angkatan Muda dan 

Asisten Wedana sebagai pelaksana.  

KNI pertama kali dibentuk oleh Gularso sekaligus menjabat sebagai ketua 

umum. Anggota-anggotanya sekaligus merangkap sebagai staff antara lain adalah 

Gularso, Iskandar, Sudjono Hadipranoto, Martosuwito, Brotosusatro, Sumbono, 

dan Sumarsono. KNI mengalami pergantian kepemimpinan akibat perbedaan 

pendapat antara ketua Gularso dengan anggota lainnya yang menginginkan segera 

mengambil alih kekuasaan dari tangan jepang dan melucuti semua persenjataan 

Jepang. Gularso tidak setuju dengan pedapat ini, akibatnya Gularso dipecat dan 

diganti oleh Sugeng (Hardyanto, Skripsi, 2010: 40). 

Pada bulan September 1945 pekik “Merdeka” pertama kali diumumkan, 

secepat kilat pekik merdeka ini tersebar luas diseluruh daerah. Setiap orang 

sampai di pelosok-pelosok daerah mengangkat tangan sambil mengucapkan pekik 

“Merdeka” dengan semangat yang menyala-nyala. Seluruh lapisan rakyat di 

daerah Kebumen terutama pemuda-pemudanya merupakan perintis dan pelopor 

revolusi. Para pemuda juga ikut mengadakan serbuan dan merampas kendaraan 

milik Jepang (Harnoko dan Poliman, 1986: 28). 

Pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia dimulai oleh Angakatan 

Muda. Pengambilalihan milik asing menjadi milik Indonesia (Nasionalisasi) 

seperti pabrik minyak di Kebumen, pabrik minyak di Karanganyar, pabrik tenun 
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di Sruweng dan pabrik genteng di Kebumen di lakukan di bulan September tahun 

1945 (Kuntowijoyo, 1993: 104-105). Angkatan Muda mempunyai peranan 

penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Kebumen. Angkatan 

Muda adalah organisasi pertama yang muncul di Kebumen. Organisasi ini 

merupakan organisasi yang beranggotakan pemuda-pemuda dan dipimpin kaum 

muda sejak jaman pemerintahan Jepang telah melakukan gerakan bawah tanah 

sebagai bentuk perlawanannya. Ketua pertama Angkatan Muda adalah Sri 

Darmadji, seorang pegawai Kantor Pos di Kebumen yang baru pindah dari 

Bandung (Wiyono, dkk., 1979/1980: 110-111).   

Aktivitas perlawanan yang dilakukan oleh Angkatan Muda misalnya 

adalah pemasangan bendera merah putih, pemasangan lencana merah putih, 

penempelan plakat, aksi corat-coret di tembok-tembok untuk mengobarkan 

semangat perlawanan terhadap penjajah. Angkatan Muda juga melakukan 

penyerbuan dan pelucutan senjata milik pasukan militer Jepang yang berada di 

Kebumen. Penyerobotan truk dan mobil milik Jepang juga menjadi suatu model 

perjuangan yang banyak dilakukan kala itu. Pada perkembangan selanjutnya 

Angkatan Muda berubah menjadi PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia). 

Berkembangnya Angkatan Muda sebagai organisasi pemuda di Kabupaten 

Kebumen mendorong lahrnya organisasi-organisasi rakyat yang lain, yaitu pada 

bulan Oktober 1945 berdiri Angkatan Oemat Islam (AOI) didirikan oleh Kyai 

Machfuds Abdurrahman dan Safi’i di desa Somolangu, AMGRI (Angkatan Muda 

Guru Indonesia), dan Barisan Benteng (semula Barisan Pelopor). Pada bulan 

November berdiri pula Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI), Barisan 
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Buruh Indonesia (BBI), PERWANI (kemudian PERWARI), GPII, Hisbullah, 

Laskar Rakjat, dan Sarekat Tani Republik Indonesia (SATRIA) yang kemudian 

menjadi BTI (Barisan Tani Indonesia) (Kuntowijoyo, 1993: 105). 

Digantinya ketua KNI yang kemudian diikuti dengan pergantian bupati 

dari Said Prawirosastro oleh Prawotosudibjo dan didukung oleh Angkatan Muda, 

maka roda pemerintahan di Kabupaten Kebumen dapat berjalan dengan lancar. 

Roda pemerintahan sedikit menegang ketika pemerintah pusat mengeluarkan 

instruksi agar pemerintahan Kabupaten Kebumen mengadakan pergantian lurah. 

Bupati merasa keberatan atas perintah ini karena dikhawatirkan akan terjadi 

kekacauan di desa-desa. Pemerintah Kabupaten Kebumen akhirnya melakukan 

pergantian lurah hampir di seluruh desa di Kabupaten Kebumen pada bulan juni 

1946 (Harnoko dan Poliman, 1986: 7). 

KNI sendiri mengalami perubahan menjadi BPR (Badan Perwakilan 

Rakyat) yang diresmikan pada tanggal 4 April 1946. Anggota BPR terdiri dari 

wakil-wakil partai, organisasi-organisasi masing-masing satu orang, satu orang 

perwakilan kecamatan yang dipilih oleh BPD (Badan Perwakilan Desa). Wakil 

BPRK (Badan Perwakilan Rakyat Kebumen) terdiri dari 8 orang wakil organisasi, 

26 orang wakil partai politik, dan 22 orang wakil dari masing-masing 

Kecamantan. Sebagai ketua pertama BPRK Kebumen adalah bupati Prawoto, 

wakil ketua Sugeng. Pelantikan BPRK Kebumen dilakukan oleh Residen Kedu, 

sedangkan pembubaran KNI dilakukan oleh Dr. Mardjaban dari Magelang 

(Hardyanto, Skripsi, 2010: 42). 
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Anggota BPR ini juga telah meliputi organisasi-organisasi yang ada di 

Kabupaten Kebumen, yaitu BTI, PNI, AOI, Parkindo, Laskar Rakjat, PPI, PBI, 

Hisbullah, Partai Sosialis, Perwari, PBI, Parindo (Partai Rakjat Indonesia), GPII, 

PRI (Pemuda Republik Indonesia), Masjumi, Muslimat, PKRI (Partai Katolik 

Republik Indonesia), AOI Puteri, Sabilillah, AMGRI, Pesindo dan BBWI 

(Barisan Buruh Wanita Indonesia) (Kuntowijoyo, 1993: 105). Dari daftar di atas 

menunjukkan bahwa masyarakat Kebumen mulai mengelompokkan diri dalam 

suatu badan. Badan-badan itu mempunyai hubungan vertikal dan nasional, serta 

ada yang hanya bersifat lokal. 

Masa berikutnya pemerintah daerah tidak banyak mengalami perubahan-

perubahan sampai waktu penandatanganan naskah Linggarjati pada tanggal 25 

Maret 1947. Sementara itu penandatanganan naskah Linggarjati telah 

menimbulkan kegentingan-kegentingan baik antara rakyat dengan Belanda 

maupun konflik internal dikalangan rakyat sendiri, antara golongan yang pro dan 

kontra Linggarjati (Sulistiyono, 2000: 114).   

Di Kabupaten Kebumen untuk mengatasi kegentingan akibat tindakan 

Belanda yang melanggar persetujuan Linggarjati, maka dibentuklah BKKK 

(Badan Koordinasi Kabupaten Kebumen) yang diketuai oleh bupati Kebumen 

yang pada waktu itu dijabat oleh R. Soedjono. Pada waktu serangan Belanda 

dalam rangka Agresi Militer I sampai di Kebumen, pusat pemerintahan 

Kabupaten Kebumen dipindahkan ke Prembun pada bulan Oktober 1947 dan baru 

kembali ke Kebumen pada tanggal 16 Februari 1948 (Sulistiyono, 2000: 114-

115). 



 

 

38 

 

 

 

C. Kondisi Sosial dan Ekonomi 

1. Zaman Belanda 

Daerah Kebumen dahulu termasuk dalam wilayah Bagelan sebagai suatu 

daerah Vorstenlanden atau daerah mancanegara yang termasuk bagian dari 

wilayah Kerajaan Mataram (Kuntowijoyo, 1993: 110). Vorstenlanden merupakan 

istilah yang dipakai pada sejarah Jawa untuk menyebut daerah-daerah yang berada 

di bawah otoritas empat monarki asli Jawa pecahan Dinasti Mataram Islam yaitu 

Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran serta 

Kadipaten Pakualaman. Daerah Vorstenlanden merupakan daerah pedalaman 

Jawa yang subur (Pranoto, 2010: 57), sedangkan Mancanegara adalah daerah 

kekuasaan Kerajaan Mataram yang terletak jauh dari pusat pemerintahan. Pada 

zaman Kerajaan Mataram pusat pemerintahan berada di negara. Negara adalah 

kota atau istana tempat kediaman raja, tempat tinggal abdi dalem dan pusat 

administrasi pemerintahan. Daerah di luar negara adalah negara agung dan 

mancanegara adalah daerah-daerah yang jauh dari negara. Segala urusan yang 

terdapat dalam Mancanegara diurus oleh bupati yang mengakui kekuasaan dan 

kedaulatan raja (Suratmin, dkk., 1990: 22-23). Sehingga wilayah Kebumen sejak 

lama telah menganut sistem sosial Kerajaan Mataram sebagai kerajaan yang 

bersifat feodal.  

Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda membentuk Bagelan sebagai 

karesidenan baru karena wilayah ini jatuh ke tangan Belanda dari Kerajaan 
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Mataram melalui perjanjian antara Belanda dan Sultan pada tanggal 22 Juni 1830, 

yaitu setelah berakhirnya Perang Diponegoro tanggal 28 Maret 1830 (Sulistiyono, 

2000: 31-32).
 

Karesidenan Bagelan memiliki wilayah lebih luas daripada 

Karesidenan Banyumas dan memiliki daerah pertanian dan perkebunan yang 

subur. Karesidenan Bagelan sejak 1 Agustus 1901 oleh Pemerintah Belanda 

dihapuskan dan dimasukkan ke dalam wilayah Karesidenan Kedu dengan ibukota 

Magelang (Zuhdi, 2002: 9). 

Pada tahun 1933 luas daerah Kebumen adalah 553,64 km
2
 dengan jumlah 

penduduk 333.191 jiwa. Jumlah penduduk ini terdiri dari 330.652 pribumi, 331 

Eropa, 2.166 Tionghoa, dan 42 Timur Asing dengan kepadatan penduduk 601,8 

jiwa/km
2
. Jumlah penduduk terbesar berasal dari penduduk pribumi etnis suku 

Jawa. Mata pencaharian penduduk pribumi yaitu sebagai petani, buruh tani, buruh 

perusahaan, sebagian pedagang, pegawai negeri dan ada pula sebagai pengambil 

sarang burung walet (Sulistiyono, 2000: 32). Kelompok etnis yang paling banyak 

setelah suku Jawa adalah warga keturunan Tionghoa. Mata pencaharian yang 

utama kelompok etnis ini adalah berdagang dan lainnya bekerja di bidang swasta. 

Predikat yang diberikan kepada pekerjaan etnis Tionghoa ini adalah Cino 

Mrindring. Cina Mrindring yaitu kelompok pemberi modal kepada petani di desa 

yang kemudian pada waktu panen mereka juga bertindak sebagai penaksir dan 

pembeli panenan dari petani tersebut. Kelompok etnis Arab dan Belanda tidaklah 

terlalu meyolok peranannya karena jumlahnya yang terbilang sedikit (Harnoko 

dan Poliman, 1986: 10). 
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Kabupaten Kebumen mempunyai daerah-daerah yang dilalui oleh jalan 

raya dan jalan kereta api. Dearah-daerah ini terutama terdapat di kota-kota 

kawedanan dan kecamatan, selebihnya adalah desa-desa dengan bukit-bukit di 

utara dan laut di selatan. Kabupaten Kebumen tidak memiliki kota pelabuhan, hal 

ini dikarenakan Kabupaten Kebumen terletak di tepi pantai Samudera Hindia yang 

memiliki gelombang laut cukup besar (Kuntowijoyo, 1993: 104).  

Daerah yang dekat dengan jalan raya atau jalan kereta api mempunyai 

kehidupan ekonomi yang lebih dinamis, karena tidak hanya mengandalkan dari 

sektor pertanian saja tetapi juga dari sektor perdagangan, industri rumah tangga, 

dan juga buruh upahan. Daerah pedesaan yang terdapat di bukit dan dataran 

rendah pantai selatan kehidupan ekonomi bertumpu di sektor pertanian. Pertanian 

di daerah ini dapat dilakukan dengan baik karena keadaan tanahnya yang cukup 

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

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

hasil hutan di pegunungan berupa kayu jati dan kayu bakar (Harnoko dan 

Poliman, 1986: 10). 

2. Zaman Jepang 

Pada masa pemerintahan Jepang sekolah-sekolah boleh kembali dibuka 

dengan syarat bahasa pengantar di semua sekolah adalah bahasa Indonesia yang 

juga dijadikan mata pelajaran pokok, sedangkan bahasa Jepang diberikan sebagai 

mata pelajaran wajib (Tashadi, dkk., 1991: 27). Sebelum sekolah-sekolah di 

Kebumen dibuka kembali, Jepang telah berkesempatan membuka kursus-kursus 

pelajaran bahasa Jepang secara masal tanpa memandang jabatan atau tingkat 
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sekolah. Kursus bahasa Jepang ini di Gombong diberikan oleh bangsa Indonesia 

sendiri yang telah ditunjuk oleh Jepang yakni bernama Mu’in Sarjoko (Harnoko 

dan Poliman, 1986: 18). 

Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, diawali dengan taiso (gerak badan) 

kurang lebih setengah jam, diiringi dengan lagu yang disiarkan langsung dari 

Jakarta. Taiso pagi berlaku pada setiap sekolah dan kantor. Selain taiso, murid-

murid juga diharuskan menyanyikan lagu Kebangsaan Jepang Kimigayo serta 

melakukan penghormatan seikere ke arah istana Kaisar di Tokyo. Sekolah dan 

perguruan pada masa pendudukan Jepang digunakan sebagai tempat pendidikan 

yang bersifat militer dan tempat indoktrinasi. Segala usaha Jepang yang telah 

ditanamkan di bumi Indonesia, seperti halnya di bidang pendidikan, hanya untuk 

kepentingan perang Asia Timur Raya (Tashadi, dkk., 1991: 27-28). 

Keadaan perekonomian pada saat Jepang menduduki Indonesia bisa 

dikategorikan dalam keadaan yang buruk. Hal ini disebabkan kenaikan harga 

pokok bahan makanan sehari-hari. Kenaikan harga barang-barang tersebut 

dikarenakan kurangnya bahan kebutuhan dan nilai uang yang merosot. Bahan 

pokok seperti beras dan gula harganya membubung tinggi, bahan pokok mulai 

tergantikan dengan singkong. Pada waktu pendudukan Jepang di Kebumen hujan 

turun terlalu lama, sehingga padi yang seharusnya dalam jangka satu tahun dapat 

dipanen tiga kali, akan tetapi waktu itu tidak bisa panen sama sekali.  

Akibat adanya kenaikan barang-barang dan sulitnya mendapatkan bahan 

pokok makanan, banyak penduduk yang kekurangan makanan. Setiap pagi, siang 

dan sore kebanyakan penduduk hanya makan bubur. Bahkan banyak penduduk 
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yang memakan bekicot (siput) untuk dimakan, selain itu orang juga banyak makan 

bonggol pisang. Di tengah-tengah penderitaan rakyat, Jepang masih sempat pula 

mengajari cara bercocok tanam dengan paksa kepada para pemuda, sehingga 

menanam padi dengan cara (sistem) digaris adalah warisan peninggalan Jaman 

Jepang. Pemerintah Jepang juga mengadakan perbaikan-perbaikan dalam bidang 

ekonomi. Para petani dianjurkan menanam pohon jarak dan kapas sebagai bahan 

minyak dan pakaian (Harnoko dan Poliman, 1986: 21-22).    

3. Zaman Awal Kemerdekaan 

Pada masa revolusi kemerdekaan di Kabupaten Kebumen terdapat dua 

golongan elite yang mempunyai peranan penting. Golongan elite yang dimaksud 

disini adalah golongan yang terkemuka dalam suatu masyarakat. Dua golonga 

elite tersebut yaitu golongan elite formal dan elite nonformal. Elite formal adalah 

golongan elite yang diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia secara resmi 

untuk memangku jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan dengan segala 

hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Berbeda dari masa Pemerintahan 

Belanda para elite formal ini tidak mempunyai hak dan kedudukan atas tanah 

lungguh masa sebelumnya dan tidak menerima persembahan hasil bumi dari 

rakyat biasa. Golongan elite ini mendapatkan gaji untuk jasa-jasanya kecuali 

pamong desa. Golongan elite ini dijadikan pegawai pemerintahan dan harus 

menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap pemerintah Republik Indonesia 

(Sulistiyono, 2000: 38).  

Secara umum yang termasuk elite formal pada masa revolusi fisik di 

Kebumen adalah sebagai berikut : 



 

 

43 

 

a. Para birokrat pemerintah RI atau biasa disebut dengan golongan priayi. 

Golongan ini mulai dari bupati sebagai penguasa tertinggi di Kebumen, 

para pemimpin departemen dan instansi pemerintah sampai hierarki yang 

paling bawah, pamong desa, pegawai departemen agama (birokrat 

keagamaan) yang diangkat secara formal oleh pemerintah sehingga disebut 

elite agam islam formal yang harus dibedakan dengan elite agama islam 

nonformal yang otonom (mandiri) di daerah pedesaan seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya diatas. 

b. Golongan tentara pemerintahan yang lazim disebut Tentara Nasional 

Indonesia (TNI). 

Golongan yang kedua yaitu elite nonformal. Elite nonformal adalah 

golongan elite yang eksistensinya bukan karena mendapat pengangkatan secara 

resmi dan formal dari pemerintah RI, melainkan memiliki kualitas yang unggul. 

Golongan ini dapat memiliki pengaruh yang sama besar atau bahkan lebih besar 

dari elite formal terhadap kondisi perilaku kelompok atau masyarakat dalam suatu 

daerah. Keturunan, kekayaan, pendidikan, pengalaman, keberanian dan bahkan 

karisma yang dimiliki seseorang dapat dijadikan beberapa faktor seseorang 

tersebut sebagai golongan elite nonformal. 

Golongan elite nonformal di Kabupaten Kebumen pada masa revolusi fisik 

kemerdekaan Indonesia, yaitu antara lain: 

a. Kiai dan haji di Kebumen yang mempunyai pondok pesantren. 

b. Pimpinan laskar/badan perjuangan dan kesatuan-kesatuan bersenjata lain 

di luar TNI. 
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c. Golongan Tionghoa yang mempunyai kekayaan yang dapat dimasukkan 

sebagai elite ekonomi (Sulistiyono, 2000: 40). 

Lingkungan pedesaan di Kabupaten Kebumen mulai muncul stratifikasi 

sosial baru, dimana sistem status sosial mulai didasarkan pada ukuran agama. 

Dalam status sosial ini kiai atau haji mempunyai status yang tinggi. Status sosial 

seorang kiai dapat menyaingi kedudukan seorang lurah, sehingga muncullah dua 

kelompok elite di desa, yaitu elite birokrasi dan elite agama. Lurah adalah pewaris 

littel tradition dan dijamin oleh tradisi dan hukum, sedangkan elite agama adalah 

kiai yang mempunyai otoritas kharismatik. Kiai adalah pewaris dari great tradition 

yang dijamin dari kekeramatan perseorangan. Di desa tidak ada perubahan 

struktural maupun fungsional, pada tahun 1945-1950 sebagian besar lurah adalah 

lurah-lurah lama yang masih menjadi pamong desa, akan tetapi di Kabupaten 

Kebumen kiai mendapat sebutan yang terhormat yaitu rama kiai (Kuntowijoyo, 

1993: 111-112). 

Golongan elite agama ini mempunyai penghasilan dari berbagai sumber, 

sumber utama adalah memiliki tanah, beternak, dan berdagang. Mereka juga 

mempunyai profesi lain yaitu sebagai pengajar di pondok pesantren mereka 

sendiri. Kebanyakan kiai atau haji adalah pemilik tanah yang luas sehingga tidak 

mengherankan jika mereka mandiri di bidang ekonomi yang membuat mereka 

mempunyai pengaruh segolongan orang yang tergantung pada orang lain di 

bidang ekonomi. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh elite agama agama 

ini secara tidak langsung meningkatkan kedudukan politik mereka dalam 

lingkungan pedesaan (Sulistiyono, 2000: 47-48).  
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BAB V 

KESIMPULAN 

Agresi militer Belanda tahun 1947 di Kabupaten Kebumen menyebabkan 

Kota Gombong dapat diduduki oleh pasukan Belanda. Pendudukan Gombong 

oleh Belanda merupakan ancaman bagi Ibukota Republik Indonesia di 

Yogyakarta, karena dari Gombong tersebut Belanda semakin dekat dan dapat 

kapan saja menyerang Yogyakarta sebagai Ibukota Pemerintah Republik 

Indonesia. Seruan tentang dihentikannya tembak-menembak antara pihak RI 

dengan pihak Belanda (Cease fire) tidak dihiraukan oleh Belanda. Belanda tetap 

menjalankan patroli militernya atau biasa disebut dengan “gerakan pembersihan” 

di daerah sekitar Gombong-Karanganyar, hal ini lah yang menyebabkan 

penjagaan di seluruh daerah Kebumen semakin diperkuat. Masing-masing laskar 

perjuangan dan pasukan RI di Kebumen bergantian menjaga keamanan di front 

pertahanan di daerah-daerah sepanjang sungai Kemit. 

Tindakan patroli Belanda ini juga yang menyebabkan Pada tanggal 29 

Agustus 1947 pasukan TP Sie 321 pimpinan Anggoro dan pasukan PERPIS 

pimpinan Maulwi Saelan ditugaskan untuk menduduki daerah Sidobunder di 

Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen sebelah selatan Kota Gombong. Daerah 

Sidobunder merupakan salah satu front pertahanan Karanganyar di Kebumen, 

daerah ini merupakan daerah pertahanan garis lini sektor selatan, dimana pasukan 
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TP ditugaskan untuk membantu mempertahankan daerah ini dan menghambat 

gerak Belanda menuju ke timur dari arah barat. 

Baru semalam di Sidobunder telah terdengar informasi bahwa tentara 

Belanda telah memusatkan pasukannya di Karang Bolong. Tanpa memikirkan 

bahaya yang kemungkinan bisa terjadi pasukan TP yang ditugaskan untuk 

menguji kebenaran berita tersebut, menembaki tentara Belanda yang sedang 

berenang di Karangbolong. Hal ini menandakan bahwa Karang bolong telah 

diduduki oleh Belanda. Penembakan yang dilakukan oleh TP di daerah Karang 

Bolong ini membuat Belanda mengetahui bahwa di Desa Sidobunder terdapat 

markas pasukan TP. Pasukan tentara Belanda bermaksud untuk membalas 

penembakan yang dilakukan oleh TP. Oleh karena itu secara diam-diam pasukan 

Belanda melakukan gerakan dari Karang Bolong dan Gombong menuju Puring. 

Pasukan-pasukan Belanda secara perlahan menempati titik-titik strategis di 

pinggiran timur, barat dan selatan Sidobunder, selain itu mata-mata menyamar 

sebagai penduduk untuk peguasaan medan. Setelah semua pasukan pada 

posisinya, maka pasukan Belanda telah siap menyerang pertahanan Tentara 

Pelajar dari segala jurusan. 

Pada tanggal 1 September 1947 memang tidak terjadi apapun, kondisi 

Desa Sidobunder bisa dikatakan aman, akan tetapi pada tanggal 2 September 

1947, di pagi hari Komandan Sie Anggoro dikejutkan oleh serentetan tembakan, 

dan ternyata daerah Sidobunder telah dikepung secara tapal kuda oleh pasukan 

Belanda. Pasukan TP terpaksa bertempur melawan pasukan Belanda untuk keluar 

dari kepungan Belanda. Kontak senjata yang tidak seimbang, baik dari segi 
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perorangan, jumlah, kemampuan, teknik bertempur, dan persenjataan antara TP 

dan pasukan Belanda tidak dapat dihindarkan lagi. Pasukan TP juga sulit 

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

warga negara Belanda, hampir semuanya terdiri dari bangsa Indonesia yang 

terhimpun dalam KNIL. 

Setelah Sidobunder dikuasi oleh Belanda, sistem pertahanan di lini selatan 

menjadi lemah dan tidak terorganisir dengan baik. Hal ini memudahkan tentara 

Belanda menguasai Kecamatan Puring dan Kecamatan Kuwarasan. Pasukan TP 

dan RI terdesak ke daerah Karanganyar. Belanda menjaga ketat Kecamatan Puring 

dan Kecamatan Kuwarasan selama kurang lebih tiga bulan berturut-turut. 

Penduduk Desa Sidobunder dan Kecamatan Puring yang masih tinggal berusaha 

mengungsi ke tempat yang lebih aman. Penduduk desa yang belum sempat 

mengungsi dijadikan tawanan perang oleh Belanda. Belanda juga melakukan 

perampasan dan perampokan terhadap harta benda penduduk di desa Sidobunder 

yang ditinggal mengungsi oleh pemiliknya.  

Pada awalnya tugas Tentara Pelajar memang hanya membantu TNI, 

seperti menjadi kurir, palang merah, mencukupi kebutuhan perbekalan dan 

persenjataan, memutus atau merusak jembatan dan membuat rintangan di jalan-

jalan. Tugas tersebut bukanlah pola yang kaku, karena pada praktek perjalanan 

perang kemerdekaan segala sesuatunya tergantung pada keadaan yang dihadapi. 

Perang Kemerdekaan menuntut partisipasi dari banyak pihak dari berbagai 

golongan, termasuk dari golongan Tentara Pelajar, karena pada saat itu 
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kemerdekaan Indonesia adalah segalanya. Kontak senjata antara pihak Belanda 

dengan Tentara Pelajar pun pada saat itu tidak dapat dihindari. 

Melihat proses Pertempuran Sidobunder ini, satu hal yang perlu dicatat, 

yaitu semangat juang para pelajar yang begitu besar walaupun usia mereka sangat 

belia. Pada umur semuda itu, para pelajar masih memiliki jiwa yang polos dan 

mempunyai keberanian yang kadang-kadang kelewat batas. Pertempuran ini 

menunjukkan bahwa TP adalah elemen yang penting dalam perang 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Keputusan TP untuk tetap bertahan 

melawan serangan Belanda di daerah Sidobunder merupakan suatu keberanian 

besar dan bukti nyata rasa cinta tanah air dan rela berkorban para pelajar terhadap 

kemerdekaan bangsa dan negaranya. Semangat juang para pelajar dan sifat 

idealisme mereka merupakan modal besar bagi pergerakan para pemuda selama 

revolusi kemerdekaan.    

Ada beberapa kritik yang bermunculan akibat terbentuknya laskar khusus 

pelajar, namun para anggota TP tetap bersikeras untuk ikut berjuang 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka beranggapan bahwa ketika 

negara sedang terancam bahaya, maka tugas pokok mereka adalah membelanya. 

Mereka menolak anggapan bahwa tugas siswa hanyalah belajar. Dalam keadaan 

genting, buku diganti dengan senjata, itulah keyakinan mereka, kalau keadaan 

sudah aman kembali barulah mereka dapat melanjutkan pelajarannya dengan 

tenang.     

Terjadinya Pertempuran Sidobunder pada tanggal 2 September 1947 

merupakan salah satu pertempuran yang terjadi dengan pihak Belanda dalam 
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kurun waktu Agresi Militer Belanda I pada tahun 1947. Pertempuran ini 

menunjukkan bahwa di daerah lokal juga terjadi kontak senjata dengan pihak 

Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tidak hanya di kota-kota 

besar saja. Selain itu pertempuran ini juga menunjukkan bahwa perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan pengorbanan yang besar dan 

semangat pantang menyerah dari berbagai golongan, salah satunya yaitu golongan 

pemuda pelajar yang tergabung dalam Tentara Pelajar. 
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2. Sejauh benda-benda tidak bergerak tersebut dalam ayat dimuka atau 

barang-barang yang termasuk di dalamnya adalah kepunyaan resort yang 

dimaksud dalam ayat tersebut. Maka hak milik atas benda-benda tersebut beralih 

kepada Kabupaten Kebumen. 

 

 

 

Pasal 5 

1. Barang-barang inventaris yang termasuk pada, atau yang diperlukan 

untuk pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan benda-benda tersebut dalam 

pasal dimuka, kepunyaan resort yang dimaksud dalam ayat pertama pasal tersebut, 

diserahkan dengan cuma-cuma kepada Kabupaten Kebumen. 

2.  Barang-barang inventaris yang lain, yang ada dalam daerah 

Kabupaten Kebumen, kepunyaan resort yang dimaksud dalam ayat dimuka, yang 

menurut pertimbangan Gubernur diperlukan untuk dinas Kabupaten, diserahkan 

dengan cara yang sama. 

 

Pasal 6 

Dengan Ordonansi ditetapkan sampai jumlah berapa yang harus dibayar 

oleh Kabupaten Kebumen bagi benda-benda tersebut dalam pasal 4 untuk 

kelunasan dan pembayaran bunga bagi pinjaman-pinjaman dan hutang-hutang 

lainnya yang telah diperbuat oleh wilayah Kedu dan resort Dewan setempat Kedu, 

Bagelan dan Wonosobo dan yang telah diambil alih oleh Propinsi Jawa Tengah. 

 

Pasal 7 

1. Dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi resort dewan setempat 

Kedu, Bagelan dan Wonosobo yang telah dihapus dan yang sampai berlakunya 

Ordonansi ini berdasarkan pasal 20 Ordonansi pembentukan Propinsi Jawa 

Tengah tetap berlaku sebagai peraturan kabupaten dari Kabupaten Kebumen 

dimana disebut atau dimaksud dengan : 

a. Wilayah Kedu atau resort dewan setempat Kedu, Bagelan, dan Wonosobo 

diganti dengan Kabupaten Kebumen. 

b. kata “wilayah” atau “setempat” diganti dengan kata “ Kabupaten” 

c. “bagian wilayah” diganti dengan “Kabupaten” 

d. “Kepala Pemerintah Setempat” diganti dengan “Bupati” 

2. Dengan menyimpang sejauh yang ditetapkan dalam ayat kedua pasal 

2 di bawah ini a Ordonansi 19 Desember 1927 Staatsblad 557, maka kewenangan 

dan kewajiban yang berhubungan dengan peraturan-peraturan yang dimaksud ayat 

dimuka beralih kepada dewan kabupaten, badan pemerintah harian kabupaten dan 

pejabat-pejabat kabupaten yang ditunjuk oleh badan ini. 
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3. Sejauh peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal ini tidak 

sebelumnya sudah diganti dengan peraturan-peraturan kabupaten, maka peraturan-

peraturan tersebut bagaimanapun tidak berlaku lagi lima tahun setelah hari 

pembentukan kabupaten. 

4. hal yang ditetapkan dalam pasal ini juga berlaku terhadap peraturan-

peraturan yang berdasarkan keputusan dewan propinsi, sebagai dimaksud dalam 

ayat kedua pasal 22 ordonansi pembentukan propinsi Jawa Tengah, tetap berlaku 

sebagai peraturan-peraturan kabupaten. 

 

Pasal 8 

Ordonansi ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1930. 

Dan agar supaya tidak ada yang pura-pura tidak mengetahui tentang hal 

ini, maka ordonansi ini akan ditempatkan dalam Staatblad Hindia-Belanda. 

 

     Ditetapkan di Betawi, 12 Juli 1929 

DE GRAFF 

SEKRETARIS UMUM 

 

 

G. R. ERDBRINK 

 

Dikeluarkan pada tanggal enambelas Juli 1929 

 Sekretaris Umum. 

 

 

 G. R. ERDBRINK 

 

(Keputusan Gubernur Jendral 12 Juli 1929 No. 6) 
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Lampiran 15 

SURAT IZIN PENELITIAN DARI BAPPEDA KEBUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


