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SARI 
 

Warsinah. 2005. Sikap dan Pandangan Politik Panglima Besar Soedirman 
Terhadap Pemerintah Republik Indonesia Pada Masa Kabinet Syahrir dan 
Munculnya Peristiwa 3 Juli 1946 (Sebuah Tinjauan Historis). Jurusan Sejarah. 
Fakultas Imu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 92 h. 
 
Kata kunci: Sikap dan Pandangan Politik, Panglima Besar Soedirman, Peristiwa 3 
Juli 1946 

Pergolakan revolusi nasional Indonesia dimulai sejak diproklamasikannya 
kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun dalam 
perjuangan revolusi nasional Indonesia tersebut terjadi perpecahan dan perbedaan 
strategi atau taktik dalam menghadapi kolonialisme Belanda yang ingin 
menguasai kembali tanah air Indonesia. Dua aliran atau faham politik yang terkuat 
pada waktu itu ialah alam pikiran Sutan Syahrir-Amir Syarifuddin yang 
menjalankan politik damai atau perundingan dan alam pikiran Tan Malaka yang 
lebih menginginkan politik perjuangan bersenjata dengan propaganda 
“kemerdekaan 100%”. Hal ini sangat menyulitkan posisi Panglima Besar 
Soedirman pada saat itu, dimana disatu sisi ia  mempunyai pandangan yang sama 
dengan Tan Malaka yaitu tidak mau berkompromi dengan pihak musuh namun 
disisi lain sebagai seorang Panglima Besar ia harus bersikap loyal terhadap 
pemerintah RI. Dalam keadaan demikian timbul sikap ambivalensi (kemenduaan) 
Panglima Besar Soedirman terhadap dukungannya kepada Tan Malaka dan 
loyalitasnya terhadap pimpinan tertinggi APRI Soekarno. Sebagai puncak dari 
adanya perbedaan pandangan politik tersebut maka terjadilah peristiwa coup 
d’etat pada tanggal 3 Juli 1946. 

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
pandangan politik Panglima Besar Jenderal Soedirman terhadap pemerintah 
Republik Indonesia dalam penyelesaian kolonialisme di Indonesia? Bagaimana 
proses terjadinya Peristiwa 3 Juli 1946? Bagaimanakah sikap dan pandangan 
politik Panglima Besar Soedirman  dalam kaitannya dengan Peristiwa 3 Juli 
1946? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan politik Panglima 
Besar Jenderal Soedirman terhadap pemerintah Republik Indonesia dalam 
penyelesaian kolonialisme di Indonesia, untuk mengetahui proses terjadinya 
Peristiwa 3 Juli 1946 dan untuk mengetahui sikap dan pandangan politik 
Panglima Besar Soedirman  dalam kaitannya dengan Peristiwa 3 Juli 1946. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah (historical method) yang 
terdiri dari empat tahap yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan 
historiografi. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa antara Panglima Besar 
Soedirman dengan pemerintah PM. Syahrir terdapat perbedaan pandangan politik 
dalam hal menghadapi kolonialisme Belanda. Panglima Besar Soedirman lebih 
menginginkan politik perjuangan bersenjata yang sejalan dengan politik Tan 
Malaka,  sedangkan PM. Syahrir lebih menginginkan politik 
perundingan/diplomasi. Namun demikian pada dasarnya diantara keduanya 
terdapat persamaan tujuan yaitu sama-sama ingin memenangkan revolusi nasional 
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Indonesia. Adanya perbedaan pandangan politik itulah yang juga 
melatarbelakangi terjadinya peristiwa kudeta pada tanggal 3 Juli 1946. Proses 
terjadinya Peristiwa kudeta tersebut didahului dengan penculikan terhadap PM. 
Syahrir yang menyebabkan ditangkapnya tokoh-tokoh PP dan akhirnya terjadilah 
Peristiwa 3 Juli 1946.  

Peristiwa tersebut sangat menyulitkan posisi Panglima Besar Soedirman, 
apalagi dalam peristiwa tersebut namanya ikut terkait. Oleh karena itu Jenderal 
Soedirman harus mengambil sikap tegas supaya tidak terjadi perpecahan dalam 
tubuh tentara. Oleh karena itu ia menyatakan bahwa dirinya bersikap netral 
terhadap peristiwa 3 Juli 1946 tersebut. Soedirman tidak setuju dan tidak 
mendukung peristiwa tersebut karena hal itu tidak sesuai dengan sikap Jenderal 
Soedirman. Meskipun terdapat persamaan pandangan politik antara pihak oposisi 
dengan Jenderal Soedirman tetapi Soedirman tidak sampai menginginkan untuk 
menggulingkan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Dan setelah peristiwa itu 
Soedirman lebih bersikap loyal terhadap Pemerintah RI, yaitu mendukung 
Kabinet Syahrir dalam melakukan diplomasi. Sikap ini diambilnya demi keutuhan 
komando TKR dan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Soedirman salah seorang pahlawan nasional dan simbol TNI bukanlah 

nama yang asing dikalangan militer Indonesia dan masyarakat Indonesia pada 

umumnya. Ia mendapat tempat istimewa dalam sejarah perjuangan 

kemerdekaan Indonesia karena menjabat sebagai Panglima Angkatan 

Bersenjata pada awal berdirinya Republik ini. Pada masa revolusi 

kemerdekaan Republik Indonesia, Soedirman sangat berperan dalam 

perjuangan menghadapi penjajah Belanda yang ingin menguasai kembali 

wilayah Republik Indonesia. 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diumumkan pada tanggal 17 

Agustus 1945, memberikan semangat para pemimpin dan bangsa Indonesia 

seluruhnya untuk mulai berjuang keras guna mempertahankan kemerdekaan 

itu. Para pemuda terus bergerak menegakkan kemerdekaan, baik di kota 

Jakarta, maupun di daerah–daerah di tanah air. Di daerah Banyumas, 

Soedirman berhasil menghimpun kekuatan dari para pemuda–pemuda untuk 

membentuk BKR seperti yang telah diamanatkan oleh pemerintah pada 

tanggal 22 Agustus 1945. Keberhasilan Soedirman sebagai pemimpin BKR 

Banyumas dalam memperoleh senjata dari pihak Jepang dengan jalan 

diplomasi dalam waktu singkat terdengar dan diketahui oleh BKR–BKR 

daerah lain seperti daerah Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, 

Semarang dan Yogyakarta. 

1 
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Sementara itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, 

beserta para menteri mulai memimpin pemerintahan dan negara dari Jakarta. 

Dalam menjalankan konsepnya tentang Negara Kesatuan bersamaan dengan 

demokrasinya, Bung Karno kemudian membentuk sebuah badan Komite 

Nasional Indonesia (KNI) pada tanggal 29 Agustus 1945. Komite Nasional 

Indonesia Pusat (KNIP) adalah sebuah Dewan Penasihat Konstitusional 

(sesuai UUD 1945) yang bertugas membantu Presiden selama MPR dan DPR 

belum terbentuk. Dengan belum terbentuknya MPR dan DPR, Syahrir pun 

menginginkan KNIP diberi status sebagai parlemen. Pandangan Syahrir ini 

didukung oleh Bung Hatta yang memang dekat dengan sistem demokrasi 

Parlementer Barat ( Wawan Tunggal, 2003: 231 ). 

Pada tanggal 14 November 1945, presiden Soekarno menyetujui Sutan 

Syahrir membentuk kabinet Parlementer. Sutan Syahrir lalu menjabat sebagai 

Perdana Menteri Republik Indonesia merangkap Menteri Luar Negeri dan 

Menteri Dalam Negeri. Syahrir mulai memimpin pemerintahan berdasarkan 

manifes politik Republik Indonesia yang dikeluarkan tanggal 1 November 

1945, yaitu menerangkan politik damai dengan siapapun yang menghormati 

kemerdekaan Republik Indonesia (Sutrisno Kutoyo, 2004 : 186). 

Sementara itu keadaan di Jakarta semakin genting, tentara Sekutu 

mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945 dengan diboncengi 

NICA (Netherland Indies Civil Administration) yang ingin menjajah kembali 

Indonesia. Kehadiran tentara Sekutu di Indonesia selalu diikuti oleh tindakan–

tindakan provokasi Sekutu terhadap rakyat Indonesia serta Kedaulatan 
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Republik Indonesia. Berdasarkan kondisi Jakarta yang demikian, dimana 

sudah tidak dapat mengkoordinasikan aktivitas pemerintahan, maka pada 

tanggal 4 Januari 1946 terpaksalah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden 

Mohammad Hatta pindah ke Yogyakarta. Sedangkan Sutan Syahrir tetap di 

Jakarta menghadapi dunia internasional. 

Di dalam menghadapi tentara Sekutu dan NICA tersebut pemerintah 

mengambil politik damai atau diplomasi dengan penjajah Belanda. Namun hal 

tersebut menimbulkan banyak kritik. Sebagaimana kita ketahui, sesudah 

proklamasi diumumkan timbul berbagai aliran atau paham politik, diantaranya 

yang terkuat berkisar disekitar alam fikiran Sutan Syahrir dan Tan Malaka. 

Manuver politik Sutan Syahrir yang banyak hal sejalan dengan Bung Hatta, 

mendapat tantangan keras dari Tan Malaka. Propaganda perjuangan Tan 

Malaka adalah “ Merdeka 100 %”, yang kemudian dimanifestasikan dalam 

program–program Persatuan Perjuangan ( PP ). Persatuan Perjuangan (PP) ini 

dibentuk Tan Malaka bersama kelompok radikal lainnya seperti Sukarni, 

Khaerul Shaleh, dan Adam Malik, pada konferensi PP di Purwokerto tanggal 

3–5 Januari 1946. PP sengaja memilih bermarkas di Yogyakarta agar dekat 

dengan pusat pemerintahan. PP kemudian menjadi saingan KNIP, bahkan 

dukungan rakyat terhadap PP cukup kuat. 

Soedirman yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Besar Tentara 

Keamanan Rakyat ( TKR ) tampak lebih condong pada aliran Tan Malaka 

yang anti kepada politik perundingan tetapi lebih mengutamakan pertempuran 

di medan gerilya dari pada beradu argumentasi politis di meja perundingan. 
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Namun sebagai alat revolusi dan alat negara kepemimpinan kemiliteran 

Jenderal Soedirman selalu bersikap loyal, sekalipun selalu bersikap kritis dan 

tidak tanpa protes ke dalam. Inilah yang kemudian menjadi ciri sikap politik 

Panglima Besar Soedirman ( R. Abdulgani dkk, 2004: 38 ). 

Pertentangan politik antara pemerintah dengan pihak oposisi yang 

dipimpin Tan Malaka dan kawan-kawannya (Sukarni, Khaerul Shaleh dan 

Adam Malik) makin tegang. Oposisi tidak hanya dilakukan di dalam sidang 

KNIP saja, malainkan juga terasa didalam masyarakat. Suasana menjadi 

semakin panas. Di masyarakat terjadi suasana saling mencurigai. Diantara 

partai dan antara golongan serta antara pemerintah dengan PP terjadi 

hubungan yang tegang. Dalam suasana kemelut politik yang sudah semrawut 

itu tiba-tiba sebagai klimaksnya muncul peristiwa penculikan terhadap 

Perdana Menteri Syahrir pada tanggal 27 Juni 1946 ketika sedang melakukan 

perjalanan dari Jawa Timur ke Solo, pada saat perdana Menteri Syahrir sedang 

menginap di sebuah Hotel di Solo bekas Gedung Javasche Bank, maka 

terjadilah peristiwa penculikan tersebut yang selanjutnya muncul peristiwa 3 

Juli 1946 di Yogyakarta. 

Dalam peristiwa 3 Juli 1946 yang oleh pemerintah dianggap sebagai 

usaha coup d’etat, benar- benar menempatkan Pak Dirman dalam posisi yang 

sulit sebab bagaimanapun juga tokoh-tokoh politik itu berusaha 

mempengaruhi Pak Dirman untuk kepentingan politik mereka. Peristiwa 3 Juli 

tersebut terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara Tan Malaka 

sebagai pihak oposisi dengan Perdana Menteri Syahrir pada waktu itu. Dimana 
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aliran Marxisme-Leninisme yang diwakili oleh kelompok Tan Malaka 

menolak mati-matian strategi dan taktik kelompok Syahrir dan Amir 

Syarifuddin yang lebih mementingkan diplomasi dari pada perjuangan 

bersenjata secara fisik. Hasil perundingan dianggap sebagai pengkhianatan 

terhadap tujuan revolusi. Sehingga tidak jarang mereka mengadakan aksi-aksi 

ekstra-parlementer. Hal ini antara lain terbukti dengan pembentukan  “Front 

Persatuan Perjuangan” pada bulan Januari 1946, penculikan terhadap Perdana 

Menteri Syahrir pada akhir bulan Juni 1946 ketika PM Syahrir sedang 

melakukan perjalanan dari Jawa Timur, serta usaha kup pada tanggal 3 Juli 

1946 (R. Abdulgani dkk, 2004: 38). 

Pada saat itu Panglima Besar Soedirman menunjukkan sikap lebih 

condong kepada politik Persatuan Perjuangan Tan Malaka dari pada politik 

kabinet Syahrir dan Amir Syarifuddin. Dukungan Panglima Besar Soedirman 

ditunjukan dengan menghadiri kongres Persatuan Perjuangan pertama di 

Purwokerto pada tanggal 3-5 Januari 1946. Dalam kongres PP di Purwokerto 

tersebut Panglima Besar Soedirman menyampaikan pidato yang sangat 

menggembirakan dan menggemparkan para hadirin yang berbunyi: “Lebih 

baik kita diatom dari pada merdeka kurang dari 100%” (Tan Malaka, 2000: 

188).  

Di dalam kaitan sejarah yang demikian timbul kemenduaan 

(ambivalensi) pada Panglima Besar Soedirman atas keberpihakannya kepada 

Persatuan Perjuangan dan loyalitasnya kepada Panglima Tertinggi APRI 

Soekarno. Sebagai akibat dari kemenduaan (ambivalensi) Panglima Besar 
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Soedirman itulah maka ketika peristiwa 3 Juli 1946 terjadi, nama Soedirman 

ikut terkait dalam peristiwa Coup d’etat tersebut, dimana Mayjend Soedarsono 

dan kawan-kawan (M. Yusuf, Muhammad Yamin, Soebardjo, Khaerul Shaleh 

dan Budhyarto) pada tanggal 1 Juli 1946 mengaku mendapat perintah dari 

Panglima Besar Soedirman untuk menunjukkan petisi kepada Presiden 

Soekarno supaya dilakukan perubahan-perubahan di dalam bangunan dan 

susunan pemerintahan (R. Abdulgani dkk, 2004: 63). Hal itu dibantah oleh 

Tjokropranolo (pengawal Panglima Besar Soedirman) yang menyatakan 

bahwa Pak Dirman benar-benar tidak ada persoalan dengan kejadian 3 Juli dan 

diantara Pak Dirman dan Bung Karno terjalin adanya saling percaya seperti 

yang diterangkan terlebih dahulu oleh Mayor Pamoe Rahardjo (ajudan Bung 

Karno pertama dan saksi dalam sidang 3 Juli affair) (Tjokropranolo,1993: 86). 

Untuk mengatasi keadaan tersebut Panglima Besar Soedirman harus 

mengambil sikap dan tindakan yang tegas supaya tidak terjadi perpecahan 

dalam tubuh tentara sendiri dengan pemerintah. Meskipun bertentangan 

dengan pandangan politiknya, Panglima Besar Soedirman rela mengorbankan 

hati nuraninya yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah untuk 

berkompromi dengan Belanda demi persatuan dan kesatuan negara dan 

membayar beban psikologisnya dengan kesehatan yang kian hari semakin 

memburuk. 

Upaya meminta Soekarno mengubah susunan kabinet Syahrir dan 

menerima minimum program Persatuan Perjuangan 7 pasal yang dikenal 

dengan Peristiwa 3 Juli 1946, memang tidak dibahas secara mendalam dalam 
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wacana sejarah Indonesia selama ini, karena pada masa orde baru yang berdiri 

diatas kekuatan militer selalu bersikap selektif dalam menutupi setiap 

peristiwa yang melibatkan militer, karena hal itu akan memberi dampak 

negatif bagi kepentingan militer yang lebih kepada pertimbangan karier dan 

bisnis. Kedekatan dan kesamaan visi Soedirman dengan Tan Malaka yang 

oleh orde baru dituding sebagai komunis mengindikasikan ideologi yang 

dianut Soedirman. Hal inilah yang coba ditutupi oleh rezim orde baru yang 

berdiri di atas kekuatan militer. 

Berdasarkan alasan dan latar belakang tersebut diatas maka penulis 

tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Sikap dan Pandangan Politik 

Panglima Besar Soedirman dalam peristiwa 3 Juli 1946, dengan judul : 

“SIKAP DAN PANDANGAN POLITIK PANGLIMA BESAR JENDERAL 

SOEDIRMAN TERHADAP PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

PADA MASA KABINET SYAHRIR DAN MUNCULNYA PERISTIWA 3 

JULI 1946 ( SEBUAH TINJAUAN HISTORIS )” 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi ini ialah: 

a. Bagaimana pandangan politik Panglima Besar Jenderal Soedirman 

terhadap pemerintah Republik Indonesia dalam penyelesaian kolonialisme 

di Indonesia?  

b. Bagaimana proses terjadinya Peristiwa 3 Juli 1946 ? 

c. Bagaimanakah sikap dan pandangan politik Panglima Besar Soedirman  

dalam kaitannya terhadap Peristiwa 3 Juli 1946 ? 
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C. TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah: 

a. Untuk mengetahui pandangan politik Panglima Besar Jenderal Soedirman 

terhadap pemerintah Republik Indonesia dalam penyelesaian kolonialisme 

di Indonesia.  

b. Untuk mengetahui proses terjadinya Peristiwa 3 Juli 1946. 

c. Untuk mengetahui sikap dan pandangan politik Panglima Besar Soedirman  

dalam kaitannya terhadap Peristiwa 3 Juli 1946.  

D. MANFAAT PENELITIAN  

Manfaat dari penelitian mengenai “Sikap Dan Pandangan Politik 

Panglima Besar Jenderal Soedirman Terhadap Pemerintah Republik Indonesia 

Pada Masa Kabinet Syahrir Dan Munculnya Peristiwa 3 Juli 1946 ( Sebuah 

Tinjauan Historis )” antara lain: 

a. Menambah pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca 

pada umumnya tentang peristiwa 3 Juli 1946. 

b. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai perjuangan Panglima Besar 

Soedirman dalam upayanya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

c. Diharapkan dapat menambah referensi mengenai sikap dan pandangan 

politik Panglima Besar Soedirman dalam hal kaitannya dengan peristiwa 3 

Julli 1946. 

d. Diharapkan dapat membantu mengungkap kebenaran dari fakta-fakta 

sejarah yang selama ini terbungkam oleh rezim orde baru. 
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e. Dapat berguna bagi penelitian yang lebih luas dan lebih mendalam dalam 

rangka menambah dan memperdalam khasanah penulisan sejarah. 

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup penelitian yaitu sasaran subjek 

yang akan dijadikan pusat perhatian penyelidikan sejarawan. Dalam penelitian 

sejarah mencakup dua hal yaitu scope spatial dan scope temporal. 

Lingkup spatial dalam penyusunan ini mencakup daerah dalam batas 

wilayah tertentu yang dijadikan objek penelitian. Atau dengan kata lain 

batasan tentang tempat terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Lingkup spatial 

dalam skripsi ini penulis membatasi pada wilayah Yogyakarta sebagai tempat 

terjadinya peristiwa 3 Juli 1946. 

Sedangkan lingkup temporal yang dimaksud adalah pembatasan waktu 

yang dibuat berdasarkan periode tertentu. Waktu yang dijadikan penelitian 

dalam skripsi ini adalah pada saat terjadinya peristiwa 3 Juli itu terjadi yaitu 

tahun 1946. 

F. TINJAUAN PUSTAKA 

Buku yang berjudul “Soedirman, Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan 

merupakan kumpulan beberapa tulisan, diantaranya tulisan dua pelaku sejarah 

bangsa yaitu Abdul Haris Nasution dan Roeslan Abdulgani. Selain itu 

termaktub pula analisis terhadap peristiwa 3 Juli 1946 dari S.I. Poeradisastra, 

dan rangkuman dari Sides Sudyarto DS. 

Nasution dalam bukunya yang berjudul “Soedirman, Tan Malaka dan 

Persatuan Perjuangan”, menerangkan pengalaman pribadi sebagai prajurit di 
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lapangan yang langsung menerima perintah Soedirman. Sebagai seorang 

bawahan, ia lebih banyak menyoroti kepemimpinan Soedirman sebagai 

Panglima Besar dalam menyikapi berbagai kondisi politik bangsa dan 

menghindari pembahasan tentang peristiwa 3 Juli 1946. Meskipun begitu, ia 

mengakui bahwa dirinya berseberangan pendapat dengan Soedirman dalam 

persoalan “Reorganisasi-Rasionalisasi” (Re-Ra) tentara yang merupakan 

imbas dari perjanjian Renville tahun 1948. Dalam mengulas Soedirman, 

Abdulgani menempatkan Panglima Besar Soedirman tersebut dalam konteks 

pertikaian ideologi yang mendominasi kala itu. Meskipun dalam peristiwa 3 

Juli 1946 di Yogyakarta Soedirman dituduh membantu upaya coup d’etat 

terhadap duet Soekarno-Hatta, dengan membebaskan orang-orang dari 

kelompok Marxisme-Leninisme Independen (Tan Malaka) yang ditahan di 

Penjara Wirogunan, namun menurut Abdulgani tekad untuk mempertahankan 

kemerdekaan dan loyalitas terhadap negara tetap dipegang teguh Soedirman 

yang secara historis masuk dalam kelompok Islamisme, namun bukan aliran 

yang fanatik dan intoleran. Walaupun sempat berseberangan pandangan 

politik dengan pemerintah yang saat itu dikuasai kelompok Marxisme-

Liberalisme moderat (Amir Syarifuddin dan Syahrir), Soedirman tidak 

memanfaatkan posisi Panglima Besar yang strategis untuk menggulingkan 

pemerintahan resmi Soekarno-Hatta. 

Poeradisastra sebagai seorang sejarawan dalam buku “Soedirman, Tan 

Malaka dan Persatuan Perjuangan” tersebut, berupaya obyektif dalam melihat 

fakta peristiwa 3 Juli 1946. Analisis terhadap rangkaian kejadian, proses 



11 

sidang di Mahkamah Agung, kesaksian Soedirman serta pernyataan dan 

pembelaan dari para pelaku yang terlibat dalam peristiwa itu, seperti Iwa 

Kusuma Sumantri, Ahmad Soebardjo dan M. Yamin dari kubu Persatuan 

Perjuangan yang berafiliasi pada Tan Malaka, melahirkan satu kesimpulan 

bahwa telah terjadi tawar-menawar antara Soedirman dengan para anggota 

kabinet Syahrir yang secara coute que coute membentuk pra anggapan 

peristiwa tersebut sebagai suatu coup d’etat. Meskipun Poeradisastra tidak 

mengingkari keterlibatan Soedirman dalam peristiwa 3 Juli 1946, namun ia 

yakin bahwa Soedirman melakukan negosiasi tersebut untuk menyelamatkan 

keutuhan komando tentara saat itu. 

Sementara itu masih dalam buku yang berjudul “Soedirman, Tan 

Malaka dan Persatuan Perjuangan”, Sudyarto menjelaskan bahwa antara Tan 

malaka dan Jenderal Soedirman mempunyai persamaan: mempunyai urat dan 

akar langsung dikalangan pemuda-pemuda radikal, anggota-anggota pasukan 

PETA dan dikalangan bekas anggota romusha. Dengan kata lain persamaan 

dari kedua tokoh itu adalah sama-sama mempunyai watak radikal (Abdulgani, 

dkk. 2004: 89). Oleh karena itu ketika Tan Malaka membentuk organisasi 

yang bernama Persatuan Perjuangan, Jenderal Soedirman juga menyetujui 

bahkan mendukung pendirian organisasi tersebut. 

Dukungan Panglima Besar Soedirman terhadap Persatuan Perjuangan 

itu ditegaskan oleh Tan Malaka dalam bukunya yang berjudul “Dari Penjara 

ke Penjara” jilid III, yaitu dalam  menghadiri kongres pertama Persatuan 

Perjuangan di Purwokerto pada tanggal 3-5 Januari 1946, Panglima Besar 
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Soedirman menyampaikan pidato yang sangat menggembirakan dan 

menggemparkan para hadirin yang berbunyi: “Lebih baik kita diatom dari 

pada merdeka kurang dari 100%” (Tan Malaka, 2000: 188). 

Buku yang berjudul “Mengenang Almarhum Panglima Besar Jenderal 

Soedirman–Pahlawan Besar” mengulas secara lengkap tentang sosok 

Panglima Besar Soedirman sebagai seorang pemimpin yang sangat disegani 

dan dihormati. Dimana didalamnya penuh contoh sifat-sifat luhur dan 

kebesaran jiwa yang patut diketahui oleh seluruh Warga Negara Republik 

Indonesia dari masa ke masa. Selain itu dalam buku ini juga berisi tentang 

kesan-kesan dari rekan-rekan seperjuangan Panglima Besar Soedirman. 

Sebagai seorang yang berasal dari keluarga sederhana Soedirman hidup 

dengan penuh kesederhanaan seperti anak-anak kebanyakan. Sikap dan watak 

Panglima Besar Soedirman dibentuk oleh latar belakang pendidikannya serta 

keaktifannya dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah dan Kepanduan 

Hizbul Wathan. Sikapnya yang pendiam tetapi tegas, patuh dan taat pada 

kebenaran dan dapat mengikuti (Jawa: ngemong) kawan-kawannya 

menyebabkan beliau dicintai kawan-kawannya. Sikap ini terus terbawa hingga 

menjadi Panglima Besar (Atmodjo, 1985: 2). 

A.H. Nasution dalam bukunya “Sekitar Peristiwa Perang Kemerdekaan 

Indonesia” jilid 3: Diplomasi Sambil Bertempur, menjelaskan bahwa 

Panglima Besar Soedirman terus menerus dipengaruhi oleh pihak oposisi. 

Karena pada saat itu, Panglima Besar disamping tugasnya sebagai pimpinan 

angkatan perang, ketika itu giat pula untuk menghubungkan pemerintah 
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dengan pemimpin-pemimpin politik, serta meneruskan kesan-kesan dan 

keinginan-keinginan dari kedua belah pihak. (A.H. Nasution, 1977: 324). 

Tjokropranolo dalam buku “Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman 

Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia: Kisah Seorang 

Pengawal”, menyangkal keterkaitan Panglima Besar Soedirman dalam 

peristiwa 3 Juli 1946 itu. Dalam peristiwa 3 Juli itu Bung Karno tetap percaya 

pada pendirian Pak Dirman, walaupun banyak isu-isu yang beranekaragam 

dan sifatnya mendiskriditkannya. Padahal dalam peristiwa usaha kudeta itu 

Pak Dirman sama sekali tidak terlibat. Pernyataan tidak terlibatnya Pak 

Dirman dalam kejadian itu diperkuat oleh pernyataan lisan dan tertulis dari 

Kapten Pamoe Rahardjo (ajudan Bung Karno pertama dan saksi dalam sidang 

3 Juli affair) (Tjokropranolo, 1993: 85). 

Buku yang berjudul “Religiusitas TNI: Refleksi Pemikiran dan 

Kepribadian Jenderal Besar Soedirman”, Asren Nasution menjelaskan bahwa 

Jenderal Besar Soedirman, meskipun ia seorang Panglima Besar, sadar bahwa 

tugasnya yang utama tidaklah berbeda dengan prajurt-prajurit lainnya, yaitu 

membela kedaulatan bangsa dan negara serta patuh kepada pemimpin serta 

pemerintah yang sah (Asren Nasution, 2003: 31). Dalam buku ini juga 

dijelaskan mengenai penampilan dan kepribadian Jenderal Soedirman yang 

banyak memberi warna religius pada tubuh TNI sejak zaman perang 

kemerdekaan. Religiusitas Panglima Besar Soedirman tersebut tertanam saat 

mengikuti kegiatan Hizbul Wathan dan organisasi Pemuda Muhammadiyah. 
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Keaktifan di organisasi ini pun banyak membentuk sosok dan kepribadian 

Jenderal Soedirman kelak, sebagai seorang yang agamis dan nasionalis. 

Buku “Panglima Besar Soedirman, Sebuah Kenangan Perjuangan”, 

karya Radik Utoyo lebih merupakan sebuah buku kenangan perjuangan dari 

pada sebuah biografi. Dalam buku ini dijelaskan mengenai kepemimpinan 

Jenderal Soedirman dalam perjuangan bersenjata selama perang kemerdekaan 

hingga akhir hayatnya. Meski dalam kondisi kesehatan yang demikian 

gawatnya, Panglima Besar Soedirman masih dapat berkelana ke desa-desa dan 

ke gunung-gunung untuk memimpin perang gerilya. Hanya kekerasan hati Pak 

Dirman lah yang mengembalikan kekuatan pada diri Pak Dirman, dan udara 

perjuangan di tengah-tengah rakyat telah membesarkan hatinya (Radik, 1985: 

197). 

G. METODE PENELITIAN 

Sesuai dengan masalah yang dibahas maka metode yang digunakan 

adalah metode sejarah (historical method). Metode historis adalah proses 

menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau 

(Gottschalk, 1975:32). Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis 

adalah sebagai berikut:  

a. Heuristik 

Yang dimaksud dengan heuristik adalah pencarian keterangan/ 

pencarian bukti-bukti secara otentik. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan sumber buku kepustakaan atau studi pustaka, yaitu proses 

mencari, menelaah dan menghimpun data sejarah yang berupa dokumen 
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dan buku-buku referensi. Dalam studi pustaka ini akan diperoleh data 

yang bersifat primer dan sekunder.  

Sumber primer adalah sumber yang keterangannya diperoleh secara 

langsung dari orang yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala 

sendiri. Sumber primer juga dapat diperoleh dari dokumen-dokumen yang 

sejaman dan dari buku-buku karangan sejarawan yang hidup sejaman 

dengan peristiwa tersebut atau yang terlibat langsung dalam perisriwa 

tersebut.Yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini antara lain 

sebuah dokumen mengenai peristiwa 3 Juli 1946 dan buku-buku yang 

ditulis oleh para pelaku sejarah yang terlibat dalam peristiwa tersebut, 

antara lain buku yang berjudul “Dari Penjara Ke Panjara Jilid III” karya 

Tan Malaka, buku “Mengabdi Republik” karya Adam Malik, buku 

“Panglima Besar Soedirman: Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di 

Indonesia: Kisah Seorang Pengawal” karya Tjokropranolo.  

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber 

yang bersifat sekunder yaitu sumber yang keterangannya diperoleh 

pengarang dari orang lain atau sumber lain. Oleh karena itu penulis 

berusaha mencari dan mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan 

penelitian ini dengan mendatangi berbagai perpustakaan dan toko-toko 

buku seperti di Perpustakaan Pusat UNNES, Perpustakaan Jurusan Sejarah 

FIS UNNES, Perpustakaan Wilayah Daerah Jawa Tengah di Semarang, 

Perpustakaan UNDIP, dan Museum Mandala Bhakti Semarang serta di 
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museum-museum Panglima Besar Soedirman di Magelang, Purbalingga 

dan Purwokerto serta ke toko-toko buku. 

Dengan mendatangi perpustakaan, museum-museum dan toko-toko 

buku tersebut, penulis menemukan beberapa buku-buku yang relevan 

dengan penelitian ini, antara lain:  Buku “Soedirman, Tan Malaka dan 

Persatuan Perjuangan” karya Ruslan Abdulghani dkk, buku “Mengenang 

Syahrir” karya Rosihan Anwar, buku “Mengenang Almarhum Panglima 

Besar Jenderal Soedirman–Pahlawan Besar” karya Sulistyo Atmodjo, 

buku “Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 3: Diplomasi Sambil 

Bertempur” karya A.H. Nasution, buku “Religiositas TNI: Refleksi 

Pemikiran dan Kepribadian Jenderal Besar Soedirman” karya Asren 

Nasution, Buku “Pejuang dan Prajurit” karya Nugroho Notosusanto, dan 

buku “Panglima Besar Soedirman: Sebuah Kenangan Perjuangan” karya 

Radik Utoyo Sudidrjo. 

b. Kritik sumber 

Kritik sumber dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah yang 

otentik yang dibutuhkan dan untuk menilai sumber-sumber yang akan 

digunakan dalam penulisan sejarah. Dalam kritik sumber ini terdapat dua 

macam yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern digunakan 

untuk menilai keaslian atau keotentikan sumber sejarah atau informasi 

yang diperoleh. Dalam hal ini penulis melakukan kritik ekstern terhadap 

dokumen tentang Peristiwa 3 juli 1946 yang didapatkan oleh penulis, 

apakah dokumen tersebut benar-benar otentik atau tidak. Dengan 
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melakukan kritik ekstern yaitu dengan melihat jenis kertas dan tulisan 

serta tahun penulisan maka penulis dapat menentukan bahan dokumen 

yang kita hadapi memang dokumen otentik/asli. 

Sedangkan kritik intern diperlukan untuk mencari pembuktian yang 

sebenarnya dari isi sumber sejarah, apakah sumber sejarah tersebut dapat 

memberikan informasi yang dapat dipercaya atau tidak. Setelah 

melakukan kritik ekstern terhadap dokumen tersebut maka penulis 

melakukan kritik intern terhadap kebenaran dari isi dokumen tersebut 

apakah dapat dipercaya atau tidak. Dengan melakukan kritik intern maka 

penulis yakin bahwa dokumen tersebut mengandung informasi yang dapat 

dipercaya. Selain itu dalam melakukan kritik intern penulis menemukan 

perbedaan tahun kelahiran Panglima Besar Soedirman. Dalam buku 

karangan Radik Utoyo Sudirdjo, menuliskan bahwa Soedirman lahir pada 

tahun 1912, sedangkan Asren Nasution dalam bukunya yang berjudul 

“Religiositas TNI: Refleksi Pemikiran dan Kepribadian Jenderal Besar 

Soedirman”, buku “Mengenang Almarhum Panglima Besar Soedirman-

Pahlawan Besar” karya Sulistyo Atmodjo dan dalam buku “Soedirman 

Prajurit TNI Teladan” menuliskan bahwa Soedirman lahir pada tahun 

1916.  

Untuk mengetahui kebenaran tahun kelahiran Jenderal Soedirman 

tersebut maka penulis melakukan kritik intern terhadap buku-buku 

tersebut, dan setelah penulis melakukan penelitian ke Monumen 

Soedirman di Purbalingga maka penulis menemukan kebenaran bahwa 
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berdasarkan pengukuhan Pemerintah Daerah Tingkat II Purbalingga 

dengan Surat Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 50/ 1976 

tanggal 4 Desember 1974. Kemudian Menteri Hankam mengeluarkan 

surat edaran Nomor SE/05/ 1977 tanggal 15 Maret 1977 yang 

ditandatangani oleh Wapangab Jenderal TNI Surono. Dalam Surat edaran 

tersebut diberitahukan bahwa Soedirman lahir pada tanggal 24 Februari 

1916. Dengan melakukan kritik intern terhadap kebenaran isi dari buku-

buku tersebut maka dapat diketahui bahwa Jenderal Soedirman dilahirkan 

pada tanggal 24 Februari tahun 1916. 

c. Interpretasi 

Setelah semua data-data yang kita butuhkan diperoleh, yang 

dilakukan oleh penulis selanjutnya ialah menyeleksi data-data tersebut 

untuk kemudian diurutkan dan disusun sehingga menjadi kesatuan yang 

harmonis dan jelas hubungannya. Fakta-fakta sejarah yang telah melalui 

tahap kritik sumber dihubungkan atau saling dikaitkan sehingga diperoleh 

kesesuaian satu sama lain dan menjadi lebih bermakna. Namun tidak 

semua fakta dimasukkan tetapi harus dipilih mana yang relevan dan yang 

tidak relevan. 

d. Historiografi 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari metode sejarah yang 

dilakukan oleh penulis yaitu tahap penulisan/menyusun cerita sejarah. 

Dalam penulisan sejarah ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan 

fakta-fakta sejarah yang telah diinterpretasikan pada tahap sebelumnya 
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sehingga menjadi suatu tulisan atau cerita yang jelas dan kronologis. 

Dengan demikian akan dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti 

oleh pembaca. 

H. SISTEMATIKA PENULISAN  

Supaya penelitian dapat dipahami dengan jelas dan kronologis maka 

hasil penelitian ini akan ditulis dalam sebuah sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup 

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab. II. Sikap dan Pandangan Politik Panglima Besar Soedirman 

terhadap kolonialisme yang di dalamnya dibahas mengenai riwayat singkat 

Jenderal Besar Soedirman, perbedaan pandangan politik Panglima Besar 

Soedirman dengan pemerintah dalam menghadapi kolonialisme, serta 

persamaan pandangan politik Panglima Besar Soedirman dengan Pemerintah. 

Bab III, dibahas mengenai Peristiwa 3 Juli 1946 yang antara lain 

Kondisi Sosial Politik Yogyakarta tahun 1946, Perpecahan Perjuangan Bangsa 

Indonesia dalam Menghadapi Kolonialisme, Pro dan Kontra Perundingan 

terhadap PM. Syahrir, Terbentuknya Persatuan Perjuangan di Purwokerto, 

Hubungan Panglima Besar Soedirman dengan Persatuan Perjuangan, 

Penangkapan terhadap Tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan, dan Penculikan 

Terhadap Perdana Menteri Syahrir dan Proses Terjadinya Peristiwa 3 Juli 

1946. 
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Bab. IV Membahas Mengenai Sikap Dan Pandangan Politik Panglima 

Besar Soedirman dalam kaitannya dengan peristiwa 3 Juli 1946 dan Sikap dan 

Pandangan Politik Pemerintah Terhadap Peristiwa 3 Juli 1946. 

Bab. V. Penutup yang berisi tentang kesimpulan tentang sikap dan 

pandangan politik Jenderal Soedirman terhadap peristiwa 3 Juli 1946 serta 

kritik dan saran guna perbaikan bagi hasil penulisan. 
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BAB II 

SIKAP DAN PANDANGAN POLITIK PANGLIMA BESAR JENDERAL 

SOEDIRMAN DAN PEMERINTAH RI TERHADAP KOLONIALISME 

 

A. Riwayat Singkat Jenderal Besar Soedirman 

Soedirman dilahirkan di desa terpencil agak jauh dari keramaian kota di 

Dukuh Rembang Desa Bantar Barang Kecamatan Rembang Kabupaten 

Purbalingga Banyumas Jawa Tengah, pada hari Senin Pon tanggal 14 Februari 

1916. Ayahnya bernama Karsid Kartowirodji dan ibunya bernama Siyem. 

Kemudian ia diangkat anak oleh R. Tjokrosoenarjo yang sebenarnya masih 

keluarga dengan Jenderal Soedirman (Ibu Jenderal Soedirman adalah adik dari 

Ibu Mas Ajeng Turidawati isteri R. Tjokrosoenarjo). Berhubung R. 

Tjokrosoenarjo tidak mempunyai putera, maka Soedirman diangkat menjadi 

putera bapak R. Tjokrosoenarjo. Sejak masa kanak-kanak Soedirman 

diketahui memiliki sifat pendiam dan pembawaan sederhana. Sifat lain yang 

dimilikinya yaitu keras hati, tetapi sifatnya yang terakhir ini tidak kentara 

karena tertutup oleh sifat pendiamnya. Sekalipun ia diangkat anak oleh 

seorang Asisten Wedana yang dihormati oleh masyarakat disekitarnya namun 

ia tidak sombong (Radik Utoyo S, 1985: 23). 

Penampilan dan kepribadian Jenderal Besar Soedirman tersebut tidak 

terlepas dari lingkungan keluarga tempat ia dibesarkan. Dari orang tua 

kandung, terutama ibu Siyem, telah mewariskan dan mengajarkan nilai–nilai 

seperti kesederhanaan, kepedulian sosial dan kerja keras. Sementara dari ibu 

angkatnya, yaitu Turidawati, Jenderal Besar Soedirman telah diajarkan 
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berbagai budaya adiluhung (budaya yang terkenal) seperti adat istiadat, sopan 

santun, unggah–ungguh dan menghargai akhlak yang luhur. Dari sisi lain 

peran ayah angkatnya juga sangat penting dalam upaya membentuk pribadi 

Jenderal Besar Soedirman. Dengan melalui kisah–kisah kesatria dan 

kebegawanan dalam dunia pewayangan, telah banyak andilnya dalam 

menumbuhkan sikap kesatria, disiplin, pemberani, tegar menghadapi berbagai 

persoalan dan mulai tumbuh jiwa pengabdiannya. Jenderal Besar Soedirman 

tumbuh menjadi insan yang sangat dibanggakan oleh orang tua dan 

bangsanya. Sebagai insan yang patuh dan hormat kepada orang tua, jujur, 

sederhana, narimo, disiplin dan pemberani sekalipun pendiam, Jenderal Besar 

Soedirman juga seorang yang tulus, berhati bersih dan dekat dengan Tuhan 

(Asren Nasution, 2003: 136–137). 

Ketika masa usia sekolah tiba, pada tahun 1923 Soedirman memasuki 

pendidikan Hollands Inlandsche School (H.I.S.) di Purwokerto hingga tahun 

1931. Setelah tamat ia melanjutkan pendidikannya ke MULO Taman Dewasa/ 

Taman Siswa di Purwokerto. Di sekolah Taman Siswa ini, Soedirman hanya 

sampai kelas dua. Pada tahun 1932 ia pindah ke Perguruan Parama Wiworo 

Tomo hingga selesai pada tahun 1935. Setelah masa sekolahnya di Perguruan 

Wiworo Tomo  selesai Pemuda Soedirman melanjutkan pendidikannya ke 

HIK (Sekolah Guru) Muhammadiyah di Solo. Kemudian pada tahun 1936 

Soedirman kembali ke Cilacap dan menjadi Guru di HIS Muhammadiyah 

Cilacap sambil terus aktif dalam berbagai organisasi. 



 23

Dalam karier militernya untuk pertama kalinya Soedirman mengikuti 

pendidikan Daidancho di Bogor untuk angkatan II. Setelah pendidikannya di 

Bogor selesai Soedirman diangkat menjadi Daidancho (Komandan Batalyon) 

di Daidan Kroya, di sana ia memulai karier militernya. Bakat–bakat militer 

Soedirman mulai tampak nyata setelah ia memegang kendali Daidan. 

Soedirman sangat memperhatikan anak buahnya dan penduduk setempat. 

Bahkan ia berani menentang pengawas–pengawas Jepang demi membela 

bawahannya. Karena sikapnya yang sering membela kepentingan bawahan 

Soedirman sangat dicintai oleh para prajuritnya. Pengaruhnya yang besar serta 

sikapnya yang tidak kejepang–jepangan inilah yang kelak membawanya 

menjadi seorang Panglima Besar. 

Pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah TKR (Tentara Keamanan 

Rakyat) dengan Pak Oerip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum TKR 

dengan pangkat Letnan Jenderal. Soedirman yang berasal dari tentara PETA 

yang di zaman Jepang berpangkat Shodancho, dengan mengingat jasa–jasa 

yang telah ditunjukkan dan yang telah berhasil memimpin pelucutan senjata 

Jepang di daerahnya yaitu Banyumas, Soedirman diangkat sebagai Komandan 

Resimen Divisi V dengan pangkat Kolonel dan kemudian menjadi Panglima 

Divisi V, dengan pangkat Letnan Kolonel dan berkedudukan di Purwokerto. 

Kemudian ketika diadakan konferensi TKR di Yogyakarta pada tanggal 12 

November 1945, Soedirman terpilih menjadi Panglima Besar dengan pangkat 

Jenderal. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Soedirman memperoleh 

pendidikan sebagai bekal hidupnya di masyarakat dari ketiga macam 
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lingkungan pendidikan yang masing–masing selektif. Yaitu pendidikan 

keluarga, pendidikan sekolah dan pendidikan kepanduan. Ketiga lingkungan 

pendidikan inilah yang membentuk sikap dan kepribadian Panglima Besar 

Soedirman kelak 

B. Kedatangan Tentara Sekutu Di Indonesia 

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, 

maka Jepang harus melepaskan kembali daerah pendudukannya termasuk 

Indonesia. Oleh karena itu Jepang harus segera meninggalkan Indonesia 

secepatnya. Tugas untuk melucuti tentara Jepang di Indonesia oleh Sekutu 

ditugaskan kepada Tentara Inggris yang bernama AFNEI (Allied For 

Netherlands East  Indies).  

Kedatangan tentara Sekutu yang pertama terjadi pada tanggal 29 

September 1945 di Jakarta yang dipimpin oleh Jenderal Sir Philip Christison. 

Disusul kemudian pada tanggal 25 Oktober 1945 di Surabaya yang dipimpin 

oleh Brigadir Jenderal Mallaby (Moedjanto, 1992: 99). 

Tugas dari tentara AFNEI di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1). Menerima penyerahan tentara Jepang tanpa syarat, melucuti dan 

mengembalikannya ke tanah airnya. 

2). Membebaskan APWI (Allied Prisoners and War Internees); tugas ini 

disebut RAPWI (Recovery od Allied Prisoners and Waar Internees). 

3). Menjaga keamanan dan ketertiban sehingga memungkinkan pemerintah 

sipil berfungsi kembali. 

4). Mencari keterangan dan mengadili para penjahat perang. 
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Kedatangan tentara Sekutu tersebut ternyata diboncengi oleh tentara 

NICA (Netherlands Indies Civil Adiminitration) Belanda, yang ingin 

menguasai kembali wilayah Indonesia menjadi daerah kekuasaannya. Dengan 

cara perlahan-lahan NICA akan mengambil oper tanggungjawab dari pihak 

Inggris yang mewakili Sekutu.  

Kedatangan tentara Sekutu mula-mula disambut dengan baik oleh rakyat 

Indonesia akan tetapi setelah mengetahui bahwa tentara Sekutu telah 

diboncengi NICA dan diikuti dengan tindakan-tindakan provokasi yang 

menyakitkan rakyat bahkan juga melakukan teror dan keributan-keributan 

terhadap rakyat dan kedaulatan Republik Indonesia, maka terjadilah 

perlawanan diberbagai kota di Indonesia. Seperti di Surabaya yang 

menewaskan Brigjen Mallaby, Ambarawa, Semarang, dan Bandung. 

Sikap pemerintah terhadap kedatangan Sekutu tersebut juga disambut 

baik oleh Presiden Soekarno dan Pemerintah Indonesia akan membantu 

Sekutu untuk melucuti tentara Jepang asalkan Sekutu tidak mengganggu 

kedaulatan Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya tentara Sekutu 

yang diboncengi tentara  NICA justru ingin menguasai kembali wilayah 

Indonesia.  

C. Sikap dan Pandangan Politik Panglima Besar Soedirman Terhadap 

Kolonialisme 

Sikap dan pandangan politik Panglima Besar Soedirman sangat 

dipengaruhi oleh kehidupan Soedirman semenjak kecil, lingkungan 

kehidupannya sangat mempengaruhi pembentukan sikap dan watak 
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Soedirman di kemudian hari. Seperti yang telah dijelaskan di atas, sikap dan 

pandangan politik yang kemudian menjadi satu jiwa yang menyatu dengan 

Soedirman tersebut yaitu Jiwa Nasionalisme, Patriotisme dan Religius. 

a. Sikap Nasionalisme Jenderal Soedirman 

Nasionalisme berasal dari kata “nation” yang berarti negara atau 

bangsa, ditambah akhiran “isme”, jadi nasionalisme ialah suatu sikap yang 

ingin membela tanah air dari penguasaan dan penjajahan bangsa asing 

(Asren Nasution, 2004: 150).  

Bentuk nasionalisme khas yang dikembangkan oleh Jenderal Besar 

Soedirman ialah sikap ingin membela dan memperjuangkan tanah air dari 

penguasaan pihak/ bangsa lain/ penjajah. Seorang yang memiliki jiwa 

nasionalis menjadikan kemerdekaan bangsa dan negaranya sebagai tujuan 

perjuangan dan arah dari sikap aktivitas keseharian. Jenderal Besar 

Soedirman selalu berpesan agar dengan segala daya dan upaya berusaha 

mempertahankan tanah air Indonesia tercinta. Beberapa ungkapannya yang 

terkait dengan semangat nasionalisme ialah: 

“Bahwa ABRI, lebih baik hancur bersama–sama debunya 
kemerdekaan dari pada hidup subur dalam alam penjajahan”. 

Ungkapan ini terkait dengan ungkapan lainnya yang dengan 
bersemangat Jenderal Besar Soedirman menyatakan: 

“…Buktikan, bahwa propaganda campagne (lawan) itu bohong dan 
fitnahan musuh belaka, yang menyatakan bahwa tentara di Jawa Timur telah 
hancur bercerai–berai dan tidak merupakan satuan tentara lagi…”. (Asren 
Nasution, 2004: 152). 
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Nasionalisme Jenderal Besar Soedirman juga dapat dilihat pada 

amanah yang dikeluarkannya tanggal 1 Mei 1949. Pada kesempatan ini 

Jenderal Besar Soedirman mengeluarkan 10 butir amanah sebagai berikut  : 

1. Tunaikan sumpah dan tugas kewajiban sebagai prajurit negara Republik 

Indonesia, yang sanggup menjamin keamanan dan keselamatan nusa dan 

bangsanya. 

2. Jagalah persatuan dalam tentara, sehingga dalam tentara kita dapat 

menjadi utuh satu dan merupakan satu bentuk yang kokoh kuat dalam 

menghadapi apapun. 

3. Peliharalah dengan tulus ikhlas taat disiplin dalam tentara kita. 

4. Dan saat musuh merajalela di daerah kita, jangan sekali–kali para 

komandan turut memikirkan akan datangnya perundingan, karena 

akibatnya hanya akan merugikan pertahanan dan perjuangan belaka. 

5. Ingat dan insyaflah, bahwa penderitaan pahit semenjak 19 Desember 

1948 itu disebabkan karena sebagian besar para pemimpin kita, baik 

sipil maupun militer, sama–sama terpikat oleh perundingan, sehingga 

mereka lupa bahwa Belanda telah bersiap–siap lengkap di depan pintu 

kita. 

6. Soal perundingan, serahkan sepenuhnya kepada pucuk pimpinan yang 

bertanggungjawab atas keselamatan angkatan perang seluruhnya. 

7. Saya telah bersiap lengkap dengan syarat dan usal-usul yang saya ajukan 

pada pemerintah kita, syarat dan usul–usul mana saya sesuaikan dengan 

semangat dan jiwa perjuangan tentara kita dan rakyat pada dewasa ini 
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pula mengingat serta memperhatikan suara–suara dari pada komandan–

komandan terutama yang langsung memimpin pertempuran. 

8. Jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan, karena 

semakin dekat cita–cita kita tercapai, makin berat penderitaan yang 

harus kita alami. 

9. Percaya dan yakinlah, bahwa kemerdekaan sesuai negara yang didirikan 

diatas timbunan/runtuhan korban jiwa/harta benda dari rakyat dan 

bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia sipa pun. 

10. Berjuang terus, saya tetap memimpin kamu sekalian. Tuhan insya Allah 

melindungi perjuangan suci kita (Asren Nasution, 2004: 153-154). 

Ungkapan ini merupakan gambaran yang terang benderang bahwa 

sang Jenderal Besar adalah seorang nasionalis sejati. Apa yang diperankan 

oleh Jenderal Besar Soedirman selama karir militernya memberikan data 

konkret mengenai nasionalisme yang begitu kental. Ia rela meninggalkan 

sang isteri tercinta dan keluarganya, bahkan rela menahan sakit dengan 

melawan nasihat dokter, walau ia tahu bahwa hal ini dapat mengancam 

jiwanya. Dengan bahasa yang mantap Jenderal Besar Soedirman 

mengatakan : “ Kalau dizaman damai, saya akan menuruti nasihat dokter, 

tetapi kalau seperti sekarang ini, zaman perang, diharap maaf saja” (Asren 

Nasution, 2004: 155).  

Hal tersebut terungkap dalam dialog Jenderal Besar Soedirman dengan 

dokter pribadi beliau, yaitu Dr. Suwondo, ketika sang Jenderal ingin 
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bergerilya. Hal tersebut diatas merupakan contoh konkret yang tercermin 

dalam jiwa nasionalisme Jenderal Besar Soedirman. 

b. Sikap Patriotisme Jenderal Soedirman 

Kata patriotisme diambil dari bahasa Inggris, yaitu “ patriot”, yang 

berarti pecinta tanah air. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriotisme 

diartikan dengan semangat cinta tanah air, sikap seseorang yang bersedia 

mengorbankan segala–galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah 

airnya. Sikap patriotisme ini terkait dengan sikap sebelumnya, yaitu 

nasionalisme, yang juga berupaya membela tanah air dengan mengerahkan 

segala kemampuan. Apabila nasionalisme sebagai sikap yang ingin menjaga 

persatuan dan kesatuan, maka patriotisme adalah sikap yang berupaya 

menjaga kemerdekaan dengan segala cara, termasuk mengorbankan jiwa 

dan raga (Asren Nasution, 2004: 159). 

Sikap inilah yang tertanam dalam jiwa Jenderal Soedirman, ia rela 

mengorbankan jiwa dan raga serta harta bendanya demi mempertahankan 

kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dengan kondisi kesehatannya 

yang semakin parah dari atas tandu ia terus berjuang memimpin perang 

gerilya masuk keluar hutan. Meskipun penyakit paru–parunya semakin 

menggerogoti tubuhnya, ia tidak pernah menyerah dan putus asa. 

Patriotisme Jenderal Besar Soedirman juga dapat dilihat pada beberapa 

amanat yang disampaikan selama karir militernya. Pada tahun 1946 

misalnya Jenderal Besar Soedirman memberi amanat yang berbunyi : 

“ Tentara kita jangan sekali–kali mengenal sifat menyerah kepada siapa pun 
juga, yang akan menjajah dan menindas kita kembali”. Ungkapan ini begitu 
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menggelora dan menyemangati Sapta Marga TNI, sehingga tertuang dalam 
marga kedua yang berbunyi : “Kami patriot Indonesia, pendukung serta 
pembela idiologi negara, yang bertanggung jawab dan tidak mengenal 
menyerah” (Asren Nasution, 2004: 159). 

 

Salah satu bukti dari semangat patriotisme ialah kerelaan berkorban 

tanpa perhitungan, komitmen pada janji membela bangsa dan negara tanpa 

kenal menyerah. Prinsip–prinsip ini dapat dilihat pada salah satu kata–kata 

mutiara Jenderal Besar Soedirman berikut : 

“ Jangan sekali–kali diantara tentara kita ada yang menyalahi janji, 
menjadi pengkhianat nusa, bangsa dan agama, harus kamu sekalian 
senantiasa ingat bahwa tiap–tiap perjuangan tentu memakan korban, tetapi 
kamu sekalian telah bersumpah ikhlas mati untuk membela nusa, bangsa 
dan agamamu, sumpah wajib kamu tepati, sekali berjanji sekali kita tepati” 
(Asren Nasution, 2004: 161). 

 

Seperti halnya seorang nasionalis, yang seluruh hidupnya dikorbankan 

untuk memperoleh kemerdekaan, seorang patriotis juga mempersembahkan 

kehidupannya bagi upaya mempertahankan kemerdekaan. Jenderal Besar 

Soedirman tidak mempedulikan jika pun maut menjemputnya dengan terus 

melakukan tindakan petriotis, seperti bergerilya. 

Patriotisme pada prinsipnya merupakan penjabaran dari bentuk iman, 

sesuai dengan hadist yang menyatakan bahwa mencintai tanah air 

merupakan bagian dari iman (Hubb al-wathan min al–iman). Jadi 

patriotisme merupakan wujud dari keimanan (Asren nasution, 2004: 163). 

Mengenai keimanan Jenderal Besar Soedirman akan dijelaskan dalam sikap 

yang ketiga yaitu religius. 
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c. Sikap Religius Jenderal Soedirman 

Sebagai seorang warga Muhammadiyah sikap religiusitas tidak 

terlepaskan dari diri Jenderal Besar Soedirman. Banyak ungkapan yang 

disampaikan Jenderal Soedirman pada hakikatnya merupakan kutipan 

langsung dari ayat Al–Qur’an dan Hadist Nabi. Pada tanggal 7 Juni 1946 di 

Yogyakarta misalnya, dalam rangka menanggapi Dekrit Presiden terhadap 

mobilisasi di Belanda, Jenderal Besar Soedirman berpesan : 

“…Kita berdasarkan perjuangan sekarang ini atas dasar kesucian, kami 
yakin, bahwa Tuhan Yang Maha Esa tidak akan melalaikan hamba–Nya 
yang memperjuangkan sesuatu yang adil berdasarkan atas kesucian batin. 
Jangan khawatir, jangan putus asa meskipun kita sekalian menghadapi 
macam–macam kesukaran dan menderita segala kekurangan, karena itu kita 
insya Allah akan menang, jika perjuangan kita sungguh berdasarkan 
kesucian, membela kebenaran dan keadilan. Ingatlah pada firman Tuhan 
dalam Qur’an surah Ali–Imran ayat 138 yang berbunyi : 
“Walaa tahinuu walaa tahzanuu, wa antumul a’launa inkuntum mu’minin”  
Yang artinya jangan kamu merasa rendah, jangan kamu bersusah hati, 
sedang kamu sesungguhnya lebih jika kamu mukmin…” (Asren Nasution, 
2004: 146). 

Pengutipan ayat di atas dimaksudkan oleh Jenderal Soedirman untuk 

memberi legitimasi pelaksanaan perang terhadap Belanda yang dilakukan. 

Perang tidak hanya dalam arti perang rakyat semesta, perang nasional, 

perang idiologi dan perang adil, melainkan juga perang suci. Karena itu, 

para anggota APRI yang wafat sewaktu berperang dikategorikan sebagai 

syahid (Syuhada). Penggunaan simbol–simbol dan jargon–jargon agama 

dilakukan sebagai manifestasi dari sikap religiusitas Jenderal Besar 

Soedirman yang begitu dalam, sehingga inheren dalam setiap aktifitas 

kesehariannya, tidak hanya dalam kehidupan militer. Begitu eratnya sikap 

keagamaan dan perilaku dan perjuangan Jenderal Besar Soedirman, dapat 
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dilihat dari keaktifannya dalam berbagai organisasi keagamaan, yaitu: 

organisasi kapanduan Hizbul Wathan, yang secara bahasa berarti kelompok 

yang mencintai tanah air, adalah organisasi Muhammadiyah waktu itu 

(Soedirman Prajurit TNI Teladan, 1985: 184–185). 

Selain itu, ia juga aktif dalam kegiatan organisasi Pemuda 

Muhammadiyah. Dalam organisasi ini ia dipercayakan menduduki jabatan 

Wakil Pemuda Muhammadiyah (WPM) wilayah Banyumas dan kemudian 

WPM Jawa Tengah. Keaktifan diorganisasi ini pun banyak membentuk 

sosok dan kepribadian Jenderal Besar Soedirman kelak, sebagai seorang 

yang agamis dan nasionalis. 

Ketiga sikap tersebut diatas akan membawa pandangan politiknya 

terhadap setiap penjajahan di tanah air. Sikap Nasionalisme dan patriotisme 

melahirkan benci terhadap penindasan bangsa asing terhadap bangsanya 

sendiri. Nasionalisme dan patriotisme yang cinta tanah air itu mau tidak mau 

harus anti kolonialisme. Kepandaian kemiliterannya digunakan untuk 

melawan kolonialisme Belanda. Sebagai Panglima Besar Jenderal 

Soedirman tidak kenal menyerah terhadap pertempuran–pertempuran 

dengan kekuatan militer Belanda. Soedirman sulit menerima kompromi 

politik. Malahan seringkali kompromi dimeja perundingan dipandangnya 

sebagai melemahkan posisi militer perjuangan kita dan menjurus kearah 

pengkhianatan. Sikap serta jiwa yang demikian tercermin sepanjang 

perjuangan Jenderal Soedirman sejak beliau terpilih sebagai Panglima Besar 
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pada akhir tahun 1945 sampai dipanggil oleh Tuhan pada permulaan tahun 

1950 (R. Abdulgani, 2004: 30). 

Anti kepada politik perundingan, itulah yang menjadi ciri sikap politik 

Panglima Besar Soedirman. Sikap yang tidak mau menempuh jalan 

diplomasi ini dapat bersumber pada bermacam-macam pandangan. Salah 

satunya adalah pandangan yang dipengaruhi sekali oleh pihak Jepang yang 

mempersiapkan bangsa dan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan 

terhadap Sekutu sebagai kelanjutan atau bagian Perang Pasifik. Pengaruh ini 

sudah banyak ditanam selama Jepang di Indonesia dengan sikap anti Barat 

anti Sekutu dengan semboyan-semboyan “Amerika kita seterika, Inggris 

kita linggis”. Keterlibatan jiwa sebagian pemimpin dan bangsa Indonesia 

dengan suatu aliran yang kuat dikalangan Jepang yang berkeyakinan tentang 

kemampuan Jepang dan berkeyakinan tidak akan terkalahkan oleh Sekutu 

ataupun Barat, dengan pengalaman pertempuran di Surabaya, Magelang, 

Ambarawa dan Semarang menambah keyakinan beberapa pemimpin bangsa 

Indonesia terutama perwira-perwira PETA didikan Jepang untuk tidak 

menempuh jalan diplomasi.  

Pengalaman di Ambarawa-Semarang dan pasukan BKR atau TKR 

daerah Banyumas dibawah pimpinan Jenderal Soedirman yang berhasil 

merebut persenjataan dari Jepang (dan dengan demikian perlengkapan 

perang sudah agak memadai) maka pandangan dan sikap tidak mau 

berunding dengan Sekutu atau sikap tidak mau menempuh jalan diplomasi 

mempengaruhi sekali sikap Jenderal Soedirman yang pada waktu itu telah 
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diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Panglima Besar pada tanggal 18 

Desember 1945. Sikap tidak mau berunding itu juga ada yang bersumber 

dari perasaan dan sikap akan ditindak oleh sekutu sebagai kolaborator 

Jepang atau penjahat perang (Sastrosatomo, 1987: 208). 

Sikap tidak mau berunding dan tidak mau menempuh jalan diplomasi 

yang paling mendasar dan bersumber pada ideologi sosialisme, ideologi   

Marxis adalah sikap Tan Malaka yang oleh lawan politiknya dari aliran 

sosialis dinamakan aliran Trotskis yang menghendaki revolusi permanen. 

Aliran Trotskis ini berlainan dengan aliran Leninisme-Stalinisme. 

Leninisme bersedia berunding untuk mengkonsolidasi hasil revolusi dalam 

suatu negara sosialis. Di Indonesia sikap dan pandangan ini diwakili oleh 

kelompok Perdana Menteri Syahrir dan Amir Syarifuddin. Dari kedua 

pandangan tersebut tentu Panglima Besar Soedirman lebih memihak kepada 

kelompok Tan Malaka dari pada kelompok Syahrir-Amir Sayrifuddin, 

karena antara Panglima Besar Soedirman dengan Tan Malaka terdapat 

persamaan.  

Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia menurut Adam Malik 

antara Tan Malaka dan Panglima Besar Soedirman mempunyai persamaan: 

yaitu mempunyai urat dan akar langsung dikalangan pemuda-pemuda 

radikal, anggota–anggota pasukan PETA dan dikalangan bekas anggota 

Romusha. Dengan kata lain, persamaan dari kedua tokoh itu adalah sama–

sama mempunyai watak radikal. Persamaan itu juga menghasilkan 

pemikiran dan pemilihan yang sama. Tan Malaka memandang perlu adanya 



 35

satu wadah yang tepat untuk meneruskan cita–cita revolusi Indonesia maka 

kemudian Tan Malaka bersama–sama beberapa orang kawannya (Sukarni, 

Khaerul Saleh dan Adam Malik) merintis pendirian organisasi yang 

bernama Persatuan Perjuangan. Jenderal Soedirman ternyata juga 

menyetujui bahkan mendukung pendirian Persatuan Perjuangan tersebut (R. 

Abdulgani dkk, 2004: 89). 

Selain persamaan dalam beberapa hal yang mendekatkan Soedirman 

dengan Tan Malaka, ada juga sebab atau dorongan dari luar yang 

membentuk kedua orang itu mempunyai persamaan, yang dimaksud dengan 

unsur luar disini adalah sikap dan tingkah laku politik Sutan Syahrir yang 

berbeda dengan sikap dan tingkah laku politik Jenderal Soedirman. 

Pemerintah Perdana Menteri Syahrir pada saat itu menjalankan politik 

damai atau diplomasi dengan pihak penjajah. Hal tersebut berlawanan 

dengan pandangan politik Tan Malaka yang bersifat radikal. Tan Malaka 

lebih mengutamakan politik perjuangan secara fisik dengan senjata. Jelas 

Soedirman yang sama–sama mempunyai watak radikal dengan Tan Malaka 

kurang percaya akan berhasilnya diplomasi ala Syahrir membawa 

kemenangan bagi RI. Sebagai seorang yang berasal dari kalangan rakyat, 

populisme Tan Malaka yang mendasarkan diri atas perjuangan bersenjata 

terus menerus menurut konsep Gerpolek (Gerilya Politik dan Ekonomi) 

lebih meyakinkan Soedirman. Dan didalam hal ini Soedirman dibina oleh 

Ahmad Soebardjo dan Iwa Koesoema Soemantri dua orang yang dekat 

dengan Tan Malaka sejak di negeri Belanda sebagai penasehat politiknya. 
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Mereka membantu mengarahkan pandangan politik Soedirman kepada garis 

Tan Malaka. Di pihak lain terdapat pengaruh pribadi magnetik  Soekarno 

atas Soedirman (R. Abdulgani dkk, 2004: 60). 

Dalam situasi dan keadaan yang demikian maka timbul kemenduaan 

(ambivalensi) pada Panglima Besar Sodirman atas keberpihakanya kepada 

panglima Tertinggi Soekarno. Walaupun dalam beberapa hal ia tidak 

sependapat dengan Presiden, tetapi ia tidak menghendaki hal itu diketahui 

oleh para prajurit. Ia menyadari betapa berbahayanya jika musuh 

mengetahui bahwa antara Presiden dan Panglima Besar terjadi perpecahan. 

Ia akan tetap tunduk kepada setiap keputusan, meskipun ada kalanya 

keputusan itu bertentangan dengan pendapatnya sendiri terhadap suatu 

masalah. Bukankah ia telah bersumpah untuk sanggup, taat dan tunduk pada 

Pemerintah Negara Republik Indonesia. 

D.  Sikap dan Pandangan Politik Pemerintah RI terhadap Kolonialisme 

Pada tanggal 14 Nopember 1945 Kabinet Presidentil diganti dengan 

Kabinet Parlementer dengan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri Republik 

Indonesia sekaligus merangkap sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri 

Dalam Negeri. Syahrir mulai memimpin pemerintahan berdasarkan Manifes 

Politik RI yang dikeluarkan pada tanggal 1 Nopember 1945, yaitu yang 

menerangkan politik damai dengan siapa pun yang menghormati kemerdekaan 

Republik Indonesia (Sutrisno Kutoyo, 2004: 186). 

Sejak diubahnya dan jatuhnya kabinet Presidentil, diganti dengan 

Kabinet Syahrir yang harus bertanggungjawab kepada KNIP, maka Dwi 



 37

Tunggal Soekarno–Hatta hanyalah jadi boneka. Masing–masing menjadi 

presiden dan Wakil Presiden RI tanpa kekuasaan dan wewenamg apa–apa. 

Ketika berada di puncak kekuasaan, memegang jabatan sebagai Perdana 

Menteri, Syahrir mulai merealisasikan pandangan politiknya. Ia berkeyakinan 

bahwa Indonesia dengan revolusinya haruslah dipimpin oleh orang–orang 

yang bersih, yang bukan kolaborator dengan Jepang. Ia terus berkampanye 

untuk memenangkan alam pikiran politiknya itu. Orang–orang yang dimaksud 

“kolaborator” Jepang adalah mereka yang dituduhnya pernah bekerjasama 

dengan Jepang, termasuk didalamnya Ir. Soekarno dan Panglima Besar 

Jenderal Soedirman. Seperti diketahui, Soedirman mendapatkan keterampilan 

militernya ketika ia memasuki Pasukan Sukarela Pembela Tanah Air (PETA). 

Artinya siapa yang bekerja dengan Jepang, sekalipun demi Bangsa Indonesia, 

orang tersebut tetap saja kolaborator (R. Abdulgani dkk, 2004: 107). 

Syahrir sebagai intelektual produk Barat ternyata tidak mengenal 

relativitas dalam politik, yang nota bene teori itu berasal dari kultur budaya 

Barat pula. Selain menjalankan politik anti kolaborator, Perdana Menteri 

Syahrir juga menjalankan politik damai. Sementara itu di dalam negeri politik 

damai dari Pemerintah Perdana Menteri Syahrir juga menimbulkan banyak 

kritik, mengapa pemerintah mendasarkan politiknya atas jalan damai? 

Jawaban Wakil Presiden Mohammad Hatta yang sejalan dengan pikiran 

syahrir adalah sebagai berikut : 

“Politik yang dijalankan oleh pemerintah RI sejak proklamasi 17 
Agustus 1945 didasarkan pada rangkaian yang dari semulanya jelas oleh 
karena pemikiran–pemikiran negara yang telah mengalami berpuluh tahun 
perjuangan dengan tenaga militer saja tanpa perjuangan politik tidak 
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mempunyai keyakinan akan mencapai kemenangan, apalagi dengan tenaga 
militer yang jauh dari teratur. Dalam perjuangan kemerdekaan kita, kita 
berhadapan dengan bukti yang nyata, bahwa kedaulatan Belanda atas 
Indonesia masih diakui oleh dunia internasional, sedangkan Belanda adalah 
kawan dari Sekutu yang menaklukan Jepang. Diplomasi dijalankan untuk 
memikat hati dunia internasional untuk menyelenggarakan susunan dunia baru 
berdasarkan kemerdekaan bangsa–bangsa, sedangkan kekuatan militer kita 
dipergunakan sebagai alat penggertak, apabila cita–cita kita yang murni itu 
tidak diselenggarakan UNO. Perjuangan diplomasi amat berat, oleh karena 
dunia internasional memandang kita sebagai negara buatan Jepang. Kalau 
tidak dengan diplomasi yang bijaksana, sudah tentu cita–cita kita sampai 
sekarang belum tercapai…” (Sutrisno Kutoyo, 2004: 187). 

 

Menanggapi pandangan politik Sutan Syahrir tersebut menurut Adam 

Malik, Soedirman tidak terlalu menghiraukan kampanye Sutan Syahrir untuk 

menyingkirkan semua “kolaborator Jepang: dari pemerintahan. Kemudian 

Soedirman mengatakan: 

“…Saya tidak menentang pribadi Syahrir dan sayapun tidak 
menghiraukan pernyataannya yang kurang bijaksana sehingga menyinggung 
perasaan kalangan PETA. Bagi saya pernyataan belum berarti tindakan dan 
tidak mungkin dia bisa bertindak untuk melaksanakan kampanye yang telah 
dia lancarkan itu. Kita harus waspada bahwa kampanye semacam itu yang 
mengandung benih-benih perpecahan jangan sampai dimanfaatkan oleh 
musuh. Syahrir dengan segala tindak tanduknya yang agak aneh bagi saya 
tetap merupakan seorang tokoh pejuang kemerdekaan. Dia mendapat restu 
dari Panglima Tertinggi untuk mengadakan pendekatan dengan Sekutu untuk 
mempertahankan kemerdekaan kita melalui meja perundingan itu tidak saya 
tentang. Tapi kalau melalui meja perundingan itu kekuatan kita menjadi 
terpecah belah yang bisa membahayakan kemerdekaan kita maka saya tidak 
segan-segan mengambil kebijaksanaan sendiri…” (Adam Malik, 1978: 156). 

 

Dalam perkembangan politik selanjutnya makin tampaklah bahwa apa 

yang dikhawatirkan oleh Jenderal Soedirman itu lambat laun menjadi 

kenyataan. Diplomasi Syahrir dengan Sekutu bukan memperkuat 

kemerdekaan yang telah bangsa Indonesia capai, tetapi sebaliknya justru 

melemahkan perjuangan bangsa Indonesia karena terjadi perpecahan 
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perjuangan dalam masyarakat Indonesia. Inilah permulaan dari pada sikap 

Jenderal Soedirman yang menentang politik Syahrir dan otomatis 

mendekatkan dia pada garis politik Tan Malaka yang pada akhirnya mengikat 

mereka di dalam suatu wadah oposisi terhadap Syahrir. Maka sejak tahun 

1946 tampaklah konstelasi politik di Indonesia yang sangat kompleks 

bentuknya. Dimana dalam konstelasi politik ini presiden Soekarno sebagai 

panglima tertinggi mendukung politik diplomasi Sutan Syahrir. Sebaliknya 

politik diplomasi ini ditentang oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman yang 

condong kepada garis politik keras yang dilancarkan Tan Malaka. (Adam 

Malik, 1978: 157). 

E. Persamaan Pandangan Politik Panglima Besar Soedirman dengan 

Pemerintah RI terhadap Kolonialisme  

Seperti yang telah dijelaskan didepan bahwa pandangan politik 

Panglima Besar Soedirman dengan pemerintah Syahrir dalam menghadapi 

kolonialisme Belanda memang berbeda. Namun pada dasarnya perbedaan itu 

hanyalah perbedaan cara dalam perjuangan. Perjuangan Perdana Menteri 

Syahrir dalam menghadapi penjajah Belanda adalah dengan menggunakan 

cara damai atau diplomasi (berunding) sedangkan Panglima Besar Soedirman 

menggunakan cara berperang melawan musuh atau penjajah. Kata cara disini 

perlu diberi tekanan. Karena pada dasarnya antara kedua kelompok tersebut 

yaitu kelompok Syahrir–Amir Syarifuddin dengan kelompok Panglima Besar 

Soedirman mempunyai satu persamaan tujuan yaitu memenangkan revolusi 

nasional Indonesia. 
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Meskipun pandangan politiknya berbeda dengan pemerintah namun 

demikian Panglima Besar Soedirman tetap menunjukkan sikap loyalnya 

terhadap apa saja yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini beliaulah 

yang selalu menandaskan “Tentara adalah alat Negara. Tentara tidak 

berpolitik. Politik Tentara adalah Politik Negara” (R. Abdulgani dkk, 2004: 

43). 

Atas dasar pemikiran dan sikap juangnya yang demikian itu, maka Pak 

Dirman berusaha menyesuaikan kebijaksanaanya dengan kebijaksanaan yang 

ditempuh oleh pemerintah, tanpa merugikan perjuangan itu sendiri. Hal ini 

adalah tidak mudah. Tidak jarang terjadi ketegangan diantara komandan–

komandan bawahan, karena mereka merasa hasil–hasil yang diperoleh 

kemudian dirugikan oleh berbagai tindakan diplomasi. Namun dengan 

kewibawaannya, Pak Dirman berhasil juga meredakan ketegangan itu. Adalah 

lebih penting baginya untuk menyusun suatu kekuatan yang tunggal gunas 

menghadapi ancaman–ancaman dari luar terhadap kemerdekaan bangsa. 

Soedirman berpendapat bahwa tentara bukanlah hanya sekedar alat militer 

teknis, tetapi juga bertugas mempertahankan ideologi negara. 
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BAB III 

PERISTIWA 3 JULI 1946 

 

A. Kondisi Sosial Politik Yogyakarta Tahun 1946  

Pada tanggal 29 September 1945 di Jakarta telah mendarat tentara Sekutu 

pada jam 10.00 pagi di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison, 

Panglima Besar AFNEI (Allied Forces Netherland East Indies) yang bertugas 

melucuti tentara Jepang. Pendaratan tentara Sekutu tersebut ternyata 

diboncengi oleh NICA (Netherland Indies Civil Administration) yang ingin 

menguasai kembali Indonesia. Kehadiran tentara Sekutu di Indonesia selalu 

diikuti dengan tindakan-tindakan provokasi yang menyakitkan rakyat bahkan 

juga melakukan teror dan keributan-keributan terhadap rakyat dan kedaulatan 

Republik Indonesia. 

Keamanan di kota Jakarta sebagai Ibu kota Republik Indonesia tempat 

kedudukan Pemerintah Pusat Republik Indonesia tidak dapat dijamin. 

Sementara itu di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX beserta stafnya 

dan Badan Pekerja KNID Yogyakarta selalu memperhatikan perkembangan di 

Jakarta. Kemudian BPKNID Yogyakarta mengadakan rapat dan memutuskan 

untuk mengirim kawat kepada Presiden dan PM Syahrir yang isinya berupa 

desakan agar pemerintah pusat dan KNIP segera pindah ke suatu tempat di 

Jawa Tengah supaya dapat bekerja dengan tenang. 

Berdasarkan kondisi keamanan Kota Jakarta yang demikian, dimana 

pemerintah sudah tidak dapat mengkoordinasikan segala aktifitas 

kepemerintahan, maka atas perhatian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 
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terhadap pemimpin-pemimpin Republik Indonesia, mendorong Presiden 

Soekarno dan PM. Syahrir dalam Sidang kabinet pada tanggal 3 Januari 1946 

memutuskan untuk memindahkan Ibukota Negara Republik Indonesia dari 

Jakarta ke Yogyakarta. Pertimbangan-pertimbangan pemindahan ibukota 

negara tersebut sebagai berikut: 

a. Keamanan pribadi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta 

terancam. Pimpinan bangsa dan pimpinan negara Republik Indonesia 

sebagai perwujudan dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia hanya 

dapat dipertahankan oleh tokoh pemersatu bangsa Indonesia yaitu Dwi 

Tunggal Soekarno-Hatta. Oleh karena itu Soekarno-Hatta sebagai Presiden 

dan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak hanya diamankan dari bahaya 

penculikan dan penangkapan, tetapi juga harus diselamatkan dari bahaya 

luar maupun dari dalam negeri. 

b. Kedudukan pemerintah pusat yang terancam, dalam hal ini tentara 

pendudukan Inggris telah berhasil menduduki dan menguasai gedung-

gedung kementerian yang digunakan untuk keperluan tentara pendudukan 

sehingga kantor-kantor pemerintah pusat harus dipindahkan ke pedalaman 

(Sastrosatomo, 1987: 202). 

Adapun alasan dipilihnya Kota Yogyakarta menjadi ibukota Republik 

Indonesia karena beberapa alasan diantaranya yaitu: 

a. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang secara organisasi dan 

proses demokrasi pemerintahan dinilai paling maju bila dibandingkan 

dengan daerah-daerah lain dari seluruh wilayah Republik Indonesia. 
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b. Sikap dan peranan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan 

Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII dalam Revolusi yang 

sepenuhnya mendukung pemerintah pusat (Sastrosatomo, 1987: 203) 

c. Yogyakarta yang terletak di Jawa bagian tengah agak  selatan sehingga 

cukup jauh dan sulit dijangkau oleh musuh. 

d. Hubungan Yogyakarta kesegala penjuru cukup mudah, baik lewat 

transportasi darat maupun udara maupun sarana komunikasi (radio, 

telegram) 

e. Markas Besar Tentara (MBT) berkedudukan di Yogyakarta, dengan 

Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar dan Jenderal Urip Sumohardjo 

sebagai Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat (TKR). 

f. Suasana Yogyakarta yang revolusioner dan Republiken (Moedjanto, 1994: 

92). 

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pada tanggal 4 Januari 1946 

Ibukota Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta, dimana di 

kota tersebut pemerintah mempunyai harapan untuk melanjutkan perjuangan. 

Dengan pindahnya ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta berarti 

pemerintah masih mampu mengkonsolidasikan kedudukan Republik Indonesia 

sebagai suatu negara yang merdeka baik secara politik maupun secara 

administratif organisatoris. Di samping kementerian baru yaitu Kementerian 

Penerangan dan Kementerian Pertahanan yang sejak berdirinya berkantor di 

Yogyakarta maka dengan pindahnya Ibukota Republik Indonesia ke 

Yogyakarta, kantor-kantor kementerian yang berkedudukan di Jakarta yang 
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sejak akhir bulan Desember 1945 telah dikuasai oleh sekutu ikut pindah juga 

kepedalaman yang tersebar diseluruh daerah-daerah. Kementerian Dalam 

Negeri ditempatkan di Purwokerto, Kementerian Kehakiman berkedudukan di 

Klaten, Kementerian Keuangan sebagian di Magelang dan Kementerian 

Pekerjaan Umum sebagian di Purworejo (Sastrosatomo, 1987: 203). 

Sejak ibukota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta, maka sejak 

saat itu kota Yogyakarta mempunyai andil yang besar dalam perjuangan 

menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

B. Perpecahan Perjuangan Bangsa Indonesia dalam Menghadapi 

Kolonialisme 

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, muncullah berbagai paham 

di dalam masyarakat Indonesia. Di Indonesia sudah sejak sebelum merdeka 

ada partai–partai yang corak dan besar kecilnya semua berbeda. Ada PNI, PKI, 

PSI, Masyumi, PIR, Parindra, Murba dan sebagainya. Menurut coraknya ada 

yang radikal, moderat ada pula yang lunak. Ada yang mengutamakan segi 

perikemanusiaan, ada yang mementingkan masalah keagamaan/Ketuhanan, 

ada yang mementingkan kebangsaan ada pula yang mementingkan kesosialan. 

Lebih dari itu masih ada tokoh–tokoh kuat yang tampil sebagai insan yang 

tidak berpartai politik. Dengan adanya perbedaan paham tersebut, terjadi pula 

perbedaan pendapat dalam strategi dan taktik melawan kolonialisme. Strategi 

dan taktik yang berbeda–beda itu biasanya berasal dari kaum politisi. 

Dikalangan kaum politisi pada waktu itu ada yang menghendaki penyelesaian 

militer total melawan kolonialisme, yaitu dengan bertempur, ada yang bersikap 
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lunak yaitu dengan jalan diplomasi dan ada yang dengan jalan pertempuran 

harus dikombinasikan dengan jalan perundingan. 

Dua aliran atau faham politik yang terkuat pada waktu itu ialah alam 

fikiran Sutan Syahrir–Amir Syarifuddin dan aliran Tan Malaka, Sukarni, 

Khaerul Saleh, Adam Malik dan Mohammad Yusuf. Pihak yang pertama 

sebagai pihak yang memerintah dikalangan rakyat, dengan gezag Soekarno–

Hatta. Sedang pihak yang kedua sebagai oposisi. 

Kelompok Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin mengutamakan 

penyelesaian melalui jalan perundingan untuk mendapatkan pengakuan melalui 

dunia internasional, sedang Tan Malaka melahirkan pandangan dan keyakinan 

politik yang didasarkan pada pembentukan potensi dan kekuatan terhimpun 

(Moh. Yamin, 2004: 188). 

Pertentangan antara pemerintah dan oposisi meruncing, suhu politik 

makin panas. Di satu pihak golongan Syahrir–Amir Syarifuddin menganggap 

bahwa golongan Persatuan Perjuangan dibawah Tan Malaka merusak strategi 

perjuangan. Dipihak lain Persatuan Perjuangan menganggap pemerintah 

menjalankan strategi putus asa dan menyerah. 

Pada saat itu Panglima Besar Soedirman menunjukkan sikap lebih 

condong kepada politik Persatuan Perjuangan Tan Malaka dari pada politik 

Kabinet Syahrir dan Amir Syarifuddin. Namun sebagai alat revolusi dan alat 

negara kepemimpinan kemiliteran Beliau selalu bersikap loyal, sekalipun 

selalu kritis dan tanpa protes ke dalam (Roeslan Abdulgani, dkk. 2004: 38). 
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Pertentangan antara pemerintah dan militer terjadi juga atas susunan dan 

wewenang menteri Pertahanan dan MBAP (Markas Besar Angkatan Perang), 

serta pengangkatan Komandan Divisi sejak semula sudah diketahui kalau 

Soedirman dan Amir mewakili dua grup yang bertentangan atas persoalan 

tentara dan peranannya, ketidaksetujuan mereka atas pepolit (Pendidikan 

Politik Rakyat), organisasi pertahanan, sedang pengangkatan komandan–

komandan dan divisi merupakan faktor tambahan atas berlangsungnya 

pertentangan. Pertentangan itu berkobar justru karena sesudah bulan Maret 

pertempuran melawan musuh mereda, sementara pemerintah sedang giat 

melakukan tindakan-tindakan diplomatik. 

Sementara itu, berdirinya barisan-barisan rakyat, terutama dari partai-

partai politik, yang kemudian disebut laskar–laskar yang akan dapat 

mempengaruhi persatuan bangsa. Kekeliruan itu menjadi sumber kesulitan-

kesulitan yang membawa berbagai perpecahan dan perkelahian antar saudara, 

karena memberikan kesempatan kepada partai-partai politik untuk 

memperjuangkan tujuannya dengan mempergunakan senjata. Penyelesaian 

masalah yang sangat rumit itu yang kemudian menjurus kepada perpecahan. 

Padahal persatuan dan kesatuan nasional sangat diperlukan untuk menghadapi 

musuh bersama yaitu Belanda yang membonceng sekutu masuk Indonesia 

(Tjokropranolo, 1993: 62). 
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C. Pro dan Kontra Perundingan PM. Syahrir 

Pada awal revolusi Indonesia dalam menghadapi kolonialisme Perdana 

Menteri Syahrir menempuh jalan damai atau diplomasi sesuai dengan manifes 

politik Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 1945, 

yaitu yang menerangkan politik damai dengan siapapun yang menghormati 

kemerdekaan Republik Indonesia (Sutrisno Kutoyo, 2004: 186). Namun 

kebijakan Perdana Menteri Syahrir tersebut mendapat banyak kritik dari 

masyarakat terutama dari golongan Tan Malaka. Sehingga terjadilah pro dan 

kontra terhadap perundingan yang dijalankan pemerintah. 

Perundingan yang dilancarkan Syahrir banyak dinilai sebagai siasat yang 

merugikan, khususnya yang mengakibatkan sempitnya wilayah Republik 

Indonesia dan keluarnya pasukan-pasukan kita dari daerah yang telah 

dikuasainya. Namun jalan perundingan yang diambil oleh pemerintah tentunya 

berdasarkan pada berbagai pertimbangan-pertimbangan seperti: Pertama kita 

masih lemah dalam teknik dan persenjataan kemiliteran. Kedua, kita perlu 

menghindari korban jatuh yang terlalu banyak. Ketiga perlunya simpati dan 

opini dunia Internasional. Sedangkan kalangan anti perundingan, yang 

golongan Tan Malaka sebagai tokoh utamanya juga bisa dinilai positif dengan 

beberapa alasan. Pertama jangan sampai musuh kembali menguasai atau 

menjajah kembali kita lagi. Kedua saat perjuangan bisa dipercepat. Ketiga kita 

akan segera membangun kehidupan bangsa disegala bidang material maupun 

spiritual (Abdulgani, dkk. 2004: 117 – 118). 
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Pada tanggal 17 November 1945 berlangsung perundingan resmi yang 

pertama antara delegasi Indonesia yang diketuai oleh Syahrir dan delegasi 

Belanda yang diketuai oleh Van Mook, dibawah pimpinan Letnan Jenderal Sir 

Philip Cristison, tanpa suatu hasil. Pada tanggal 19 Januari 1946, Inggris 

menugaskan kepada seorang diplomat yang terkenal yaitu Sir Archibald Clark 

Kerr supaya memainkan peranan sebagai penengah dan perundingan ini 

dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Dalam perundingan itu Pemerintah 

Belanda mengumumkan sebuah pernyataan yang berintisari sebagai berikut: 

“…Dengan berdasar atas pidato radio Ratu Wilhelmina pada tanggal 6 
Desember 1942 dijanjikan kepada rakyat Indonesia setelah melalui masa 
persiapan tertentu, dengan bebas dapat menetapkan nasibnya sendiri sesuai 
dengan pasal 73 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa” 

“Untuk kebahagiaan rakyat Indonesia sendiri, sebaiknya dengan suka rela 
dilanjutkan perhubungan erat dalam lingkungan “Kerajaan Belanda bentuk 
baru”, yang pesertanya terdiri dari Nederland, Indonesia, Suriname dan 
Curacao…” (Susanto, 1966: 18). 

 

Atas pernyataan Pemerintah Belanda itu Pemerintah Republik Indonesia 

pada tanggal 13 Maret 1946 memberikan balasan yang intisarinya adalah: 

a. Menuntut pengakuan kedaulatan Republik Indonesia diseluruh wilayah 

bekas Hindia Belanda. 

b. Menjamin hak dari golongan minoritas, dan politik pintu terbuka untuk 

kapital asing. 

c. Sanggup mengoper semua hutang dari Hindia Belanda yang terjadi 

sebelum Maret 1942. 

d. Sedia menjadi peserta dalam Federasi Nederland Indonesia, dengan 

hubungan luar negeri dan pertahanan diurus bersama (Susanto, 1966: 19). 
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Van Mook menyampaikan usul kepada Syahrir yang berisi: Pengakuan 

Republik Federal Jawa sebagai Negara bagian dari Republik Federal Indonesia 

Serikat, yang menjadi peserta dalam Kerajaan Belanda bentuk baru. 

Atas usul Van Mook itu pada tanggal 27 Maret 1946 Syahrir memberikan 

“tractat” yang berisi: 

1. Pengakuan kedaulatan dengan facto Republik Indonesia atas Jawa dan 

Sumatera dengan mengecualikan daerah-daerah yang diduduki oleh 

Sekutu. Pembentukan Negara Indonesia Serikat atas dasar pernyataan 

Pemerintah Belanda tanggal 10 Februari 1946. 

2. Republik Indonesia bersedia menerima baik kedatangan tentara Sekutu 

termasuk pasukan-pasukan Belanda, untuk bersama-sama melucuti tentara 

Jepang dan membebaskan kaum interniran. 

3. Penghentian tembak menembak setelah persetujuan berlaku dan kemudian 

membentuk Negara Indonesia Serikat (Adam Malik, 1978: 163-164). 

Dilihat dari usul yang diajukan kedua belah pihak telah saling mendekati, 

maka perundingan dilanjutkan dari Jakarta pindah ke Belanda, bertempat di 

Hoge Veluwe dari tanggal 23-24 April 1946. Dalam perundingan ini pihak 

Indonesia diwakili oleh Mr. Soewandi, Mr. A.K. Pringgodigdo dan Dr. 

Soedarsono (Tjokropranolo, 1993: 83). Sedang delegasi Belanda dipimpin oleh 

Perdana Menteri Belanda Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn, dengan anggota 

menteri daerah seberang lautan Prof. Dr. J.H. Logemans, menteri Luar Negeri 

Dr. J.H. Van Roijen, Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. Van Mook, dan 
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sebagai penengah bertindak Duta Besar Inggris untuk Negeri Belanda Sir 

Archibald Clark Kerr. 

Perundingan akhirnya mengalami jalan buntu karena masing-masing 

pihak berpegang teguh pada tuntutan minimalnya masing-masing. Pihak 

Indonesia menuntut sekurang-kurangnya pengakuan “de facto” atas Jawa, 

Madura dan Sumatera. Sebaliknya, Belanda hanya bersedia mengakui wilayah 

de facto atas Jawa dan Madura saja. Pembicaraan di Hoge Veluwe hanya suatu 

pembicaraan pendahuluan untuk saling mengenali satu sama lain. 

Pada awal 12 November 1946 kedua belah pihak memutuskan untuk 

melanjutkan perundingan di daerah yang dikuasai RI, agar dapat dihadiri oleh 

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, yaitu di kota kecil di 

pegunungan tidak jauh dari Cirebon, yaitu di Linggarjati. Perundingan 

Linggarjati ini diparaf pada tanggal 15 November 1946 di Jakarta. Adapun isi 

dari perundingan Linggarjati yaitu: 

1. Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah RI berkuasa de’ facto atas Jawa, 

Madura dan Sumatera. 

2. Kedua Pemerintah akan bekerjasama dalam waktu singkat membentuk 

suatu Negara Federal yang berdaulat dan demokratis bernama RIS 

(Republik Indonesia Serikat). 

3. Untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan bersama kedua belah 

Pemerintah akan membentuk Uni Belanda-Indonesia  sebagai peserta RIS 

dan Kerajaan Belanda dengan Ratu Belanda sebagai Kepala Uni. 
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4. Kedua pemerintah akan berusaha agar pembentukan RIS dan Uni 

terlaksana sebelum tanggal 1 Januari 1949. 

5. Untuk melaksanakan kerjasama Belanda Indonesia itu akan dibentuk 

sebuah badan terdiri dari Delegasi kedua Pemerintah dengan Sekretariat 

bersama (Susanto, 1966: 22-23). 

Usul kompromi dan langkah mundur Sutan Syahrir ini telah 

menimbulkan ledakan oposisi hebat didalam tubuh RI. Oposisi menolak 

sepenuhnya diadakannya perundingan dengan pihak Belanda dan berpendapat 

bahwa kita tidak boleh berunding dengan siapapun sebelum mencapai 

kemerdekaan seratus persen dan sebelum musuh meninggalkan pantai lautan 

kita. Kita tidak boleh berunding selama musuh masih berada didalam negeri 

kita sendiri. Apa lagi setelah perundingan Linggarjati tersebut dilanggar oleh 

Belanda sendiri dengan melancarkan agresi militernya yang pertama pada 

tanggal 20 Juli 1947. Disusul dengan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 

Desember 1948 sebagai bentuk pengkhianatan Belanda terhadap perundingan 

Renville pada tanggal 17 Januari 1948. 

Kedua perundingan inilah yang menjadi masalah terpenting yang 

menyebabkan golongan pro dan kontra perundingan. Dimana hasil 

perundingan Linggarjati dan Renville tersebut mendapat tantangan hebat baik 

dari Parlemen Belanda  maupun dalam Komite Nasional Indonesia serta 

masyarakat Indonesia sendiri. Perundingan tersebut merugikan bangsa 

Indonesia karena wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Bahkan Belanda 
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sendiri mengingkari perjanjian tersebut dengan melancarkan agresi militer I 

dan II. Jadi jelaslah bahwa hasil perundingan hanyalah nol besar. 

Demikianlah data–data, fakta–fakta, fenomena–fenomena yang ditelusuri 

mengapa Jenderal Besar Soedirman menentang garis politik Syahrir yang 

menempuh jalan diplomasi. Kegagalan perundingan pemerintah tersebut 

mengakibatkan kekecewaan dikalangan masyarakat luas. Hal inilah yang 

mendorong lahirnya Persatuan Perjuangan.  

D. Terbentuknya Persatuan Perjuangan di Purwokerto 

Seperti yang kita ketahui bahwa perbedaan strategi dan taktik perjuangan 

antara pemerintah Perdana Menteri Syahrir dan Tan Malaka sebagai pihak 

oposisi telah melahirkan perpecahan diantara keduanya. Ketidakpuasan dan 

kegagalan politik diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah mendorong 

lahirnya Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka. Pada saat itu 

fikiran dan pandangan Tan Malaka menjadi pokok yang utama dalam kalangan 

oposisi. Sebagai veteran revolusi dan propagandis yang ulung ia mempunyai 

pengaruh yang besar dan pikiran-pikirannya meluas, bahkan sampai 

kekalangan tentara. 

Melihat adanya perpecahan dalam laskar-laskar perjuangan, partai-partai 

politik dan berbagai bentuk badan-badan perjuangan, maka Tan Malaka 

memutuskan untuk mengundang mereka semua yang ada dengan maksud 

membentuk suatu kerjasama dalam satu “federasi” yang sebebas mungkin dan 

selekas mungkin dalam satu program perjuangan. 
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Menurut Tan Malaka sendiri dalam Dari Penjara ke Penjara maka alasan 

yang mendorongnya membentuk federasi tersebut ialah : 

a. Mengingat pertentangan antara kemauan dan tindakan Kepala negara dan 

kemauan dan tindakan Rakyat/pemuda dimana-mana. 

b. Mengingat pertentangan dan permusuhan antara partai-partai (Islam kontra 

sosialis di Pekalongan, Cirebon dan Priangan). 

c. Mengingat permusuhan antara pasukan dan pasukan seperti sudah terbukti 

di Surabaya (tembak menembak dari belakang). 

d. Mengingat sikap dan tindakan Inggris yang mengakui kedaulatan Belanda 

atas Bangsa Indonesia yang sudah memproklamirkan kemerdekaannya itu. 

e. Mengingat akhirnya kedatangan Van Mook dengan usul Gemeenbest dan 

Rijksverbondnya, cocok dengan pidato Wilhelmina pada bulan Desember 

1942 (Tan Malaka, 2000: 183). 

Berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan diatas tersebut diadakanlah rapat 

persiapan pembentukkan Persatuan Perjuangan di Demak Ijo, dekat 

Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 1946. Pertemuan ini dihadiri para wakil 

organisasi dari berbagai daerah di Jawa. Pertemuan tersebut bersifat persiapan 

dan untuk beramah tamah. 

Baru kemudian pada tanggal 3, 4, dan 5 Januari 1946 berhasil 

diselenggarakan Kongres Persatuan Perjuangan yang Pertama di Purwokerto. 

Menurut Tan Malaka, Kongres Pertama Persatuan Perjuangan itu dihadiri oleh 

138 organisasi (Partai, Tentara, Laskar dan Badan Perjuangan). Dalam 

kesempatan itu Tan Malaka mengajukan 7 pasal minimum program untuk 



 

 

54

dipelajari selama 10 hari. Tetapi minimum program yang diajukan Tan Malaka 

itu baru diterima dalam Kongres kedua Persatuan Perjuangan (PP) yang 

berlangsung di Solo pada tanggal 16 Januari 1946 dan dihadiri oleh 141 

organisasi. Minimum program yang terdiri dari 7 pasal itu adalah : 

1. Berunding atas dasar pengakuan kemerdekaan 100 %. 

2. Pemerintahan rakyat (dalam arti sesuainya haluan pemerintah dengan 

kemauan rakyat). 

3. Tentara rakyat (dalam arti sesuainya haluan tantara dengan kemauan 

rakyat). 

4. Melucuti tentara Jepang. 

5. Mengurus tawanan Bangsa Eropa. 

6. Menyita (Membeslag, confiscafe) dan menyelenggarakan pertanian musuh 

(perkebunan). 

7. Menyita (Membeslag) dan menyelenggarakan perindustrian musuh (pabrik, 

bengkel, tambang dan lain–lain) (Abdulgani, 2004: 92). 

Menurut Tan Malaka, sebelum kedua Kongres Persatuan Perjuangan itu, 

juga dikirimkan undangan kepada Presiden dan Wakil Presiden (Ir. Soekarno 

dan Moh. Hatta). Tetapi yang datang hanyalah bekas Menteri Luar Negeri Mr. 

Subardjo, bekas Jaksa Agung Mr. Gatot dan Panglima Besar Soedirman. 

Minimum program maksudnya pertama sekali mempersatukan puluhan 

organisasi yang ada. Persatuan itu bukan atas dasar mencari kedudukan 

diwaktu damai, malainkan atas dasar berjuang dimasa perang kemerdekaan. 

Persatuan Perjuangan (PP) dengan minimum programnya telah mewujudkan 
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kekuatan dan suara yang bulat dari semua partai dan rakyat yang revolusioner 

anti imperialisme, kapitalisme. Minimum program ini tidak dapat dikurangi 

atau ditawar–tawar lagi. Yang terutama harus dicapai ialah Persatuan atas 

dasar bersama berjuang melawan imperialisme. Tidak saja diharapkan 

persatuan antara Partai dan partai, tetapi juga diantara PP dengan pemerintah. 

E. Hubungan Panglima Besar Soedirman Dengan Persatuan Perjuangan 

Hubungan antara Panglima Besar Soedirman dengan Persatuan 

Perjuangan (PP) dapat dilihat pada dukungan yang besar dari Panglima Besar 

Soedirman terhadap Persatuan Perjuangan. Hal itu disebabkan karena ada 

beberapa persamaan diantara keduanya mengenai strategi dan taktik 

perjuangan dalam mengahadapi kolonialisme Perlu kita ketahui dari latar 

belakang kehidupan Panglima Besar Soedirman bahwa setelah ia 

menyelesaikan sekolahnya di MULO Swasta (Wiworotomo) tahun 1932- 

1935), kemudian ia bekerja sebagai guru HIS Muhammadiyah dan sempat 

sebagai partikulir yang dikenal dengan julukan non-koperator, yakni enggan 

bekerjasama dengan pemerintah jajahan. Ia juga belajar organisasi didalam 

Pemuda Muhammadiyah dan Kepanduan Hizbul Wathan (Cinta Tanah Air). 

Dilihat dari latar belakang tersebut jelaslah bahwa ia seorang yang mempunyai 

jiwa nasionalisme. 

Sebagai seorang nasionalis, maka pada masa pendudukan Jepang ia 

menggabungkan diri dengan Barisan Peta (Pembela Tanah Air). Ia menjadi 

daidancho (Komandan Batalyon) di kroya yang pangkatnya setingkat dengan 

Taii (Kapten). Namun demikian bukan berarti ia memihak atau bersimpati 
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kepada Jepang. Tetapi hal itu dimaksudkan untuk dapat menjadi bekal dalam 

karier militernya kelak. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 

maka Soedirman langsung memihak kepada Republik dengan melakukan 

pelucutan terhadap tentara Jepang. Keberhasilannya dalam melucuti senjata 

Jepang di Banyumas tanpa kekerasan membuat ia dikenal di daerah-daerah 

sekitarnya seperti Purbalingga, Yogyakarta dan Semarang. 

Pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah TKR (Tentara Keamanan 

Rakyat) dan Soedirman diangkat menjadi Komandan Divisi V Banyumas. 

Sementara Soepriyadi diangkat sebagai Panglima Besar Angkatan Perang 

Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1945. Namun karena Soepriyadi 

tidak muncul-muncul maka atas dasar itulah ada keinginan kuat dikalangan 

Pimpinan Markas Tinggi TKR untuk memilih dan mengangkat seorang 

Perwira Tinggi untuk menggantikan Soepriyadi. Namun karena Pemerintah 

tidak menanggapi permintaan mereka, maka Letjen Oerip Soemohardjo pada 

tanggal 12 November 1945 memanggil semua Panglima Divisi dan Resimen 

TKR untuk menghadiri sebuah rapat di Yogyakarta, yaitu tempat kedudukan 

baru Markas Besar TKR, setelah Jakarta diduduki oleh Tentara Sekutu. Rapat 

pemilihan Pimpinan Tertinggi TKR dimulai, adapun nama calon–calonnya 

diantaranya: 1).Hamengkubuwono IX ; 2). Widjoyo Suryokusumo; 3). GPH. 

Purbonegoro; 4).Oerip Soemohardjo; 5). Soedirman; 6). Suryadarma; 7). M. 

Pardi; 8). Nazir (Tjokropranolo, 1993 : 64). Dalam pemilihan secara langsung 

itu Soedirman terpilih menjadi Panglima Besar baru sebagai pengganti 

Soepriyadi dengan pangkat Jenderal. 
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Kepemimpinannya sebagai Panglima Besar TKR, bertepatan waktunya 

dengan munculnya tokoh Tan Malaka sebagai pembakar semangat massa 

dengan minimum programnya yang berisi tujuh pasal. Gaya kepemimpinan 

Tan Malaka mendasarkan diri atas kekuatan rakyat, atas kekuatan massa dan 

tidak mau berunding dengan kolonialisme, tetapi lebih mengutamakan 

perjuangan secara fisik. Hal tersebut sejalan dengan Soedirman yang juga 

mendasarkan diri atas kekuatan rakyat. Dimana strategi dan taktik tersebut 

sangat bertentangan dengan pemerintahan Perdana Menteri Syahrir pada waktu 

itu yang lebih mengutamakan diplomasi dengan pihak penjajah. 

Perbedaan strategi dan taktik perjuangan antara Perdana Menteri Syahrir 

dengan Tan Malaka semakin memanas. Disatu pihak golongan Syahrir–Amir 

Syarifuddin menganggap bahwa golongan Persatuan Perjuangan dibawah Tan 

Malaka merusak strategi perjuangan. Dipihak lain Persatuan Perjuangan 

menganggap Pemerintah Syahrir menjalankan strategi putus asa  dan 

menyerah. Di dalam kaitan sejarah yang demikianlah timbul kemenduaan atau 

(ambivalensi) pada Panglima Besar atas keberpihakannya kepada Persatuan 

Perjuangan dan loyalitasnya kepada Panglima Tertinggi APRI Soekarno (R. 

Abdulgani, 2004: 59). 

Namun karena jalan pemikirannya lebih sejalan dengan Tan Malaka, 

maka pada saat itu ia lebih bersikap condong kepada Tan Malaka dari pada 

kepada Pemerintah. Sehingga tidak heran ketika Tan Malaka mendirikan 

Persatuan Perjuangan yang mengutamakan berunding atas dasar pengakuan 

kemerdekaan RI 100 % yang tercantum dalam minimum programnya itu 
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mendapat dukungan yang besar dari Panglima Besar Jenderal Soedirman. 

Dukungan Panglima Besar Soedirman tersebut ditunjukkan ketika beliau 

menghadiri Kongres PP di Purwokerto pada tanggal 3–5 Januari 1946. Dalam 

kongres PP di Purwokerto tersebut sebagai wakil TKR (Tentara Keamanan 

Rakyat) Panglima Besar Soedirman memberikan dukungan yang bersemangat 

ketika ia mengatakan “ Lebih baik kita diatom dari pada merdeka kurang dari 

100 %” (Abdulgani, 2004: 59). 

Dukungannya terhadap PP juga dibuktikan antara lain oleh kehadirannya 

pada sidang KNIP di Solo pada tanggal 25–28 Januari 1946, dimana oleh PP 

diajukan minimum program PP 7 pasal seperti yang sudah disebutkan di 

depan. Namun tuntutan program PP 7 pasal tersebut ditolak oleh Presiden 

Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Justru Presiden Soekarno 

menunjuk kembali Syahrir sebagai formateur dengan tugas membentuk kabinet 

koalisi dengan dukungan yang luas. Akhirnya terbentuklah Kabinet Syahrir II 

yang menjalankan politik perundingan. 

Karena itu maka Persatuan Perjuangan tidak dapat menerima politik 

pemerintah tersebut dan tidak mau duduk dalam kabinet. Padahal pemerintah 

yang akan berunding dengan Belanda memerlukan dukungan. Akibatnya untuk 

membungkam oposisi yang menentang perundingan dengan Belanda, maka 

pada tanggal 17 Maret 1946 pemerintah menangkapi orang-orang Persatuan 

Pejuangan. 

Panglima Besar Soedirman tidak menyetujui penangkapan itu bahkan 

dengan tegas ia menyatakan bahwa ia tidak tahu menahu soal penangkapan itu. 



 

 

59

Penangkapan ternyata tidak berhenti disitu saja. Pada tanggal 16 Mei 1946, 

penangkapan dilakukan lagi. Atas perintah Menteri Dalam Negeri Dr. 

Soedarsono, 12 pimpinan Barisan Banteng, termasuk Dr. Muwardi yang 

merupakan tulang punggung Persatuan Perjuangan ditangkap dengan 

menggunakan pasukan polisi di Solo. Melihat hal itu, Jenderal Soedirman tidak 

bisa lagi menahan diri. Untuk itu ia memutuskan mengambil tindakan kilat 

yang mengejutkan rezim Sutan Syahrir. Ia memerintahkan agar semua 

pimpinan Barisan Banteng dibebaskan. Kemudian Pemerintah menyatakan 

bahwa negara dalam keadaan darurat, diwilayah Jawa dan Madura. Tetapi 

Soedirman tidak mengenal situasi dan tindakan politiknya tidak bisa dicegah 

oleh keadaan darurat itu. Justru dalam keadan darurat ini Jenderal Soedirman 

melancarkan kejutan yang kedua. Atas perintahnya, Mayor Jenderal 

Soedarsono, Panglima Divisi III membebaskan Tan Malaka dan kawan- 

kawannya dari tahanan Pesindo pada tanggal 27 Juni 1946 di pagi hari. Sampai 

disini nampak beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni bahwa Panglima 

Besar Soedirman sepenuhnya memihak Persatuan Perjuangan (R. Abdulgani, 

2004: 126). 

Hubungan antara PP dan Panglima Besar Soedirman juga terlihat ketika 

PP mengadakan pawai peringatan 6 bulan proklamasi kemerdekaan di Solo 

pada tanggal 17 Februari 1946. Panjang pawai tersebut mencapai 8 km dan 

disambut oleh Jenderal Soedirman. Tema pawai terebut ialah tuntutan agar 

pemerintah mengambil sikap lebih keras terhadap Belanda, pemerintah harus 

menjalankan diplomasi banteng. Soedirman juga memberi sambutan yang 
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sangat mendukung tuntutan PP. Dikatakan RI memang kekurangan senjata, 

tetapi mempunyai semangat yang tinggi dan dengan persatuan yang ada seperti 

dalam PP, RI pasti menang. Tentara hidup atau mati bersama Republik. 

Tuntutan sejenis terdengar pula pada 25 Februari 1946 di Magelang dalam 

kongres Laskar Rakyat yang dihadiri oleh Soedirman dan Tan Malaka 

(Moedjanto, 1992: 158). 

Pada tanggal 10 Juni 1946, Panglima Besar Soedirman juga menemui 

keenam pemimpin PP yang sedang ditahan di Tawangmangu antara lain Tan 

Malaka, Chaerul Shaleh, Abikusno T, Iwa Koesoema Soemantri, Ahmad 

Soebardjo dan Moh. Yamin. Mereka mengutarakan keberatannya terhadap 

politik pemerintah pada waktu itu dan mereka menghendaki pergantian 

pimpinan negara. Satu golongan dari mereka antara lain Moh. Yamin, 

menghendaki pergantian total, termasuk presiden Soekarno, sedangkan yang 

lainnya masih mempertahankan  Bung Karno sebagai simbol persatuan. 

Mengenai penawanan mereka, Persatuan Perjuangan bermaksud untuk 

mengajukannya kepada pemerintah kelak dalam suatu pertemuan antara 

pemerintah dengan tentara dan badan–badan perjuangan (A.H. Nasution,1977: 

322). 

F. PenangkapanTerhadap Tokoh–Tokoh Persatuan Perjuangan di Madiun 

Seperti yang kita ketahui bahwa politik yang dijalankan oleh Tan Malaka  

sangat bertentangan dengan politik Syahrir. Politik Tan Malaka mengambil 

jalan perjuangan bersenjata secara fisik, sedangkan politik Syahrir lebih 

mengutamakan diplomasi dengan pihak penjajah Belanda maupun Sekutu. 
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Seperti yang telah dijelaskan didepan bahwa antara Tan Malaka sebagai 

oposisi dengan pemerintah Syahrir terjadi persaingan yang sangat tajam. 

Oposisi makin tajam ketika pada sidang KNIP di Solo tanggal 25–28 Februari 

1946 yang mengakibatkan jatuhnya kabinet Syahrir yang pertama. 

Pada sidang KNIP di Solo tersebut Persatuan Perjuangan menuntut 

supaya Syahrir membentuk kabinet atas dasar minimum program 7 pasal PP. 

Sutan Syahrir menolak minimum program7 pasal tersebut dan sebaliknya 

mengajukan program 5 pasal yang tidak disetujui PP. Pertentangan pun makin 

tajam, maka akibatnya kabinet Syahrir menyerahkan mandat kabinetnya 

kepada Presiden. 

Pada tanggal 2 Maret 1946 KNIP bersidang lagi. Wakil Presiden 

Mohammad Hatta mengumumkan bahwa Sutan Syahrir telah ditunjuk kembali  

sebagai formatur sebuah kabinet baru yang diharapkan merupakan suatu 

kabinet koalisi. Pada sore harinya diumumkan bahwa kabinet baru ini akan 

bekerja atas dasar program 5 pasal yaitu; 

1. Berunding atas dasar pengkuan Republik Indonesia merdeka 100 %. 

2. Mempersiapkan rakyat Negara disegala lapangan politik, ketentaraan, 

ekonomi dan  sosial untuk mempertahankan keaulatan Republik Indonesia. 

3. Menyusun pemerintahan pusat dan daerah yang demokratis. 

4. Berusaha segiat-giatnya untuk menyempurnakan pembagian makanan dan 

pakaian. 

5. Tentang perusahaan dan perkebunan hendaknya oleh pemerintah diambil 

tindakan-tindakan seperlunya sehingga memenuhi maksud sebagai 
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termasuk dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 (Sutrisno Kutoyo, 2004: 

190). 

Kelima program tersebut tentu tidak memuaskan golongan Tan Malaka 

dan kelompoknya karena dianggap tidak jelas dan tidak tegas. Akibatnya PP 

tidak mau menerima program tersebut dan tidak mau duduk dalam kabinet, 

padahal pemerintah sangat memerlukan dukungan guna melaksanakan 

perundingan dengan pihak penjajah Belanda. Setelah itu mereka mengadakan 

suatu rapat raksasa di Madiun, dimana mereka memperjelas sikap mereka tidak 

mau menerima kabinet baru itu dan programnya, serta mengambil alih 

masalah-masalah itu ( Kahin, 1995: 223). 

Akibatnya untuk membungkam oposisi yang menentang perundingan 

dengan Belanda, maka pada tanggal 17 Maret 1946 pemerintah menangkapi 

orang–orang PP diantaranya Tan Malaka beserta enam pemimpin penting dari 

Persatuan Perjuangan yaitu Sukarni, Suprapto, M. Yamin, Chaerul Saleh, 

Abikusno Tjokrosuyoso, dan Wondoamiseno.  Panglima Soedirman tidak 

menyetujui penangkapan itu dan dengan tegas ia menyatakan bahwa militer 

tidak ada hubungannya dengan penangkapan tersebut. Penangkapan ternyata 

tidak berhenti disitu saja. Pada tanggal 16 Mei 1946, penangkapan dilakukan 

lagi. Mereka ditangkap karena terus menerus melakukan agitasi, sehingga 

perundingan dengan Belanda dan Inggris mendapat kesukaran (Sutrino 

Kutoyo, 2004: 191). 

Selain tokoh–tokoh tersebut di atas, ditangkap pula dua orang penasihat 

Panglima Besar Jenderal Soedirman yaitu Iwa Koesoema Soemantri dan 
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Ahmad Soebardjo, juga Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Maret 1946 

pemerintah mengumumkan penahanan mereka di Surakarta (Tawangmangu). 

Mereka yang ditangkap ditempatkan di Tawangmangu dan 

dipertanggungjawabkan kepada Batalyon “ Sastro Lawu “ dari Divisi IV (A. H. 

Nasution, 1977: 322). 

Diingatkan bahwa penahanan itu dilakukan oleh pemerintah atas dasar 

pertimbangan demi menghindarkan timbulnya kegelisahan dan kekacauan 

dalam masyarakat, atau perpecahan tersebut menimbulkan reaksi diantaranya 

berupa kecaman terhadap pemerintah karena penahanan itu berarti 

pemberangusan kebebasan berkumpul dan berbicara (Moedjanto, 1992: 164). 

G. Penculikan Terhadap Perdana Menteri Syahrir 

Pada tanggal 25 Juni 1946 pagi diadakanlah rapat raksasa memperingati 

Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan itu Presiden Soekarno, 

dan Wakil Presiden Mohammad Hatta menyampaikan pidatonya. Dalam pidato 

wakil presiden Mohammad Hatta menerangkan bahwa pemerintah menuntut 

pengakuan kekuasaan de facto Republik Indonesia  atas Jawa, Madura dan 

Sumatera, sedangkan di daerah–daerah lain kekuasaan de facto Belanda diakui 

dengan catatan kelak akan diadakan plebisit disana. Pemberitahuan Bung Hatta 

tersebut tentang kebijaksanaan pemerintah dianggap suatu penyerahan oleh 

orang–orang Persatuan Perjuangan. Menurut Iwa Koesoema Soemantri 

mencatat : 

“ Semua yang hadir kaget dan tidak mengerti akan isi pidato Bung Hatta 

itu, sedangkan Panglima Besar Soedirman tampak menunjukkan sikap yang 
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tidak setuju karena dia tampak menggeleng–gelengkan kepalanya” (R. 

Abdulgani, 2004: 62). 

 
Ketidaksetujuan terhadap konsesi-konsesi kepada Belanda berakibat 

peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Syahrir. Pada tanggal 27 Juni 

1946 sore, Jenderal Soedarsono mengeluarkan sebuah surat perintah untuk 

dilaksanakan oleh Mayor A.K Yusuf untuk menangkap Perdana Menteri 

Syahrir dan teman–temannya: Soedarsono, Abdul Majid, Darmawan 

Mangunkusumo, Soedibyo, dan Dr. Sumitro. Dengan surat itu berangkatlah 

Perwira tersebut ke Solo, dimana Perdana Menteri ketika itu sedang berada. 

Diketahui kalau Syahrir pada malam 27 Juni 1946 akan bermalam di Solo dari 

perjalanan keliling Jawa Timur, ditemani Dr. Sudarsono, Mayjend Sudibya, 

dan Sumitro Djoyohadikusumo. 

Di Solo, Yusuf berhubungan dengan Panglima Divisi IV, Kolonel Sutarto, 

dirumah Dokter Kartono. Panglima memberikan persetujuannya. Pada pukul 

01.00 Mayor A. K Yusuf pergi ke gedung Javasche Bank, tempat Perdana 

Menteri Syahrir menginap dengan diantar oleh rombongan polisi tentara Solo. 

Gedung Javasche Bank dijaga ketat oleh polisi negara. Tetapi rombongan terus 

menerobos masuk dan menggedor pintu kamar Perdana Menteri. Mayor A.K 

Yusuf menyampaikan tugasnya buat menangkap Perdana Menteri Syahrir 

dengan memperlihatkan surat perintah dari Panglima Divisi III. Mula–mula 

Syahrir menolak permintaan Yusuf, tetapi setelah Yusuf menunjukkan surat 

perintah dari Komandan dan Divisi Soedarsono, akhirnya Syahrir dan dan 

kawan-kawan (Soedarsono, Abul Majid, Darmawan Mangunkusumo, 
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Soedibyo, dan Dr. Sumitro) tunduk. Selain Perdana Menteri Syahrir terdapat 

pula Menteri Prdagangan dan Industri Ir. Darmawan Mangunkusumo serta 

Jenderal Mayor Soedibjo dan Dr. Sumitro. Mereka ditangkap pula meskipun 

nama–nama mereka tidak ada dalam surat perintah. Semuanya diangkut ke 

markas Batalyon Divisi IV di Paras, Boyolali 3 km dari kota Solo. Mereka 

ditahan dibawah pengawasan Mayor Soekarto, Komandan Batalyon setempat. 

Dr. Sudarsono, salah seorang anggota utusan Republik ke Hoge Valuwe, yang 

menginap di Hotel Merdeka Solo akan mereka tangkap pula, akan tetapi ia 

dapat meloloskan diri dengan meloncati tembok belakang. Oleh pemerintah 

penangkapan tersebut dinilai sebagai penculikan. Adapun tujuan dari kaum 

oposisi menculik Perdana Menteri Syahrir ialah memaksa Pemerintah untuk 

meninggalkan politik perundingan dan menggantinya  dengan politik perang 

dan kemudian membentuk negara menurut kemauan mereka, terutama 

perjanjian Linggarjati mereka tolak (Sutrisno Kutoyo, 2004 : 192). 

Sementara itu keadaan menjadi genting dan rakyat tampak gelisah, setelah 

mendengar tentang penculikan terhadap Perdana Menteri Syahrir. Sesuai 

dengan rencana, maka pada tanggal 28 Juni 1946 diadakanlah sidang kabinet 

di Istana.  Suasana diliputi oleh peristiwa penculikan. Rapat memutuskan 

supaya Presiden mengucapkan pidato radio yang meminta kepada semua 

golongan rakyat untuk membantu mengembalikan Perdana Menteri. Kejadian 

itu sangat merugikan kedudukan Republik terhadap dunia luar, karena 

peristiwa itu menunjukkan bahwa keadaan kita kacau, yakni keamanan Kepala 

Pemerintahan sendiri tidak terjamin. Lebih–lebih di Solo kegelisahan 
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memuncak, karena disitulah terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan itu. 

Ketika itu Panglima Besar Soedirman sedang berada di kota ini. 

Pada hari itu juga tanggal 28 Juni 1946 sesuai dengan keputusan sidang 

Kabinet Presiden Soekarno menyatakan seluruh Indonesia dalam keadaan 

bahaya dan kekuasaan sepenuhnya berada kembali dalam tangan presiden. 

Kemudian pada tanggal 29 Juni1946 dikeluarkanlah maklumat Presiden No. 1 

tahun 1946 yang berbunyi : 

“Berhubung dengan kejadian–kejadian dalam negeri yang 
membahayakan keselamatan negara dan perjuangan kemerdekaan kita, maka 
kami Presiden RI dengan persetujuan kabinet dalam sidangnya pada tanggal 28 
Juni 1946 mengambil kekuasaan pemerintah sepenuhnya untuk sementara 
waktu sampai kembalinya keadaan biasa yang memungkinkan kebinet dan 
lain–lain badan resmi bekerja sebagaimana mestinya. 
Yogyakarta, jam 1 malam 

Tanggal 29 Juni 1946 
Presiden Republik Indonesia 
Soekarno” 

(A.H. Nasution, 1977: 33). 
 

Pada awalnya Soekarno, Hatta dan Amir menuduh Soedirman tahu 

dimana Syahrir dan kawan–kawan (Soedarsono, Abul Majid, Darmawan 

Mangunkusumo, Soedibyo, dan Dr. Sumitro) disembunyikan dan mendesak 

agar Panglima Besar Soedirman membantu membebaskannya. Soekarno 

menghendaki Soedirman menangkap Soedarsono tetapi ia menolak untuk 

berbuat sesuatu, karena pembebasan Syahrir tidak harus disertai pembalasan, 

termasuk penangkapan bukan saja Soedarsono tetapi juga Sutarto, apalagi 

kalau yang mereka inginkan sebenarnya adalah kemerdekaan Indonesia 100 % 

(jadi para penculik jangan disalahkan karena keinginan itu) (Moedjanto,1992 : 

147 – 175). 
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Melalui pidato radio Presiden Soekarno meminta dibebaskannya Perdana 

Menteri Syahrir yang dianggap peranannya sangat menentukan bagi 

perjuangan bangsa. Memenuhi permintaan Presiden Soekarno, Perdana 

Menteri Syahir dibebaskan pada tanggal 30 Juni 1946 malam masuk 1Juli 

1946. Dan selamat tiba di Yogyakarta, kemudian Perdana Menteri Syahrir 

terus pergi ke Jakarta. Kemudian Kabinet memutuskan untuk bertindak 

terhadap komplotan penculik itu. Diperhitungkan, bahwa penculikan tersebut 

baru merupakan suatu pendahuluan bagi suatu aksi yang lebih luas. Walaupun 

belum diketahui dibelakang aksi ini berdiri pemimpin–pemimpin oposisi, 

namun kabinet membuat daftar nama orang–orang yang harus ditangkap, yang 

terdiri atas orang–orang pimpinan Persatuan Perjuangan. Daftar itu 

ditandatangani oleh Presiden disahkan oleh Jaksa Agung atau Menteri yang 

bertanggung jawab. Yang harus ditangkap lebih kurang 14 orang diantara 

mereka adalah : Buntaran, Budyarto,  Chaerul Saleh, Mohammad Ibnu Sajoeti 

(Sayuti Melik), Sumantoro, Marlan, Joyoprano, Mohammad Saleh, Subarjo, 

Ibnu Parna, Adam Malik dan Pandu Kartawiguna. Sementara Iwa Koesoema 

Soemantri dan Mohammad Yamin dapat membebaskan diri (Moedjanto, 1992: 

157). 

Pada tanggal 1–2 Juli 1946 berlangsunglah penangkapan–penangkapan 

itu. Inspektur Soemarsono dan Subekti menitipkan 14 orang yang ditawan ke 

Wirogunan. Sementara itu di Yogyakarta pula pada hari Selasa tanggal 2 Juli 

menjelang Rabu 3 Juli 1946 berlangsunglah suatu perkembangan lain sebagai 

rekasi terhadap penangkapan orang–orang PP. Peristiwa tersebut kita kenal 
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dengan peristiwa 3 Juli 1946. Dengan diculiknya Perdana Menteri Syahrir oleh 

kelompok oposisi, maka kabinet Syahrir yang kedua jatuh. Dewan Pertahanan 

Nasional tidak menyerahkan kembali kekuasaan kepada kabinet tersebut. 

Ketika Syahrir membentuk Kabinet yang ketiga kalinya dalam bulan Oktober 

1946, bagian terbesar dari partai oposisi (kecuali pengikut–pengikut terdekat 

Tan Malaka) benar–benar terwakili di dalam pemerintah yang baru, kekuasaan 

Kabinet diserahkan kembali kepada Sutan Syahrir (Tjokro Pranolo, 1993: 84). 

H. Peristiwa 3 Juli 1946 di Yogyakarta 

Penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan 

oleh pemerintah telah menimbulkan reaksi dari pihak oposisi. Pada tanggal 1 

Juli 1946 Jenderal Soedarsono bertemu dengan Panglima Besar Soedirman di 

Loji Gandrung Solo. Panglima Besar Soedirman menyatakan rasa jengkelnya 

atas penangkapan ke-14 politisi tersebut. Menurut pengakuan Soedarsono 

dimuka pengadilan Panglima Besar Soedirman kemudian memerintahkan 

kepadanya agar para tahanan dibebaskan, mempertemukan mereka dengan 

presiden dan menuntut pertanggungjawaban atas penahanan mereka serta razia 

17 Maret 1946 (yang antara lain menyebabkan penangkapan Tan Malaka) serta 

menuntut pembaharuan kabinet. Setelah menghadap Panglima Besar 

Soedirman segera Soedarsono dengan diikuti oleh Yusuf dan Yamin kembali 

ke Yogyakarta. Mereka kemudian menuju Wirogunan. Kepada Kepala penjara 

mereka mengaku mendapat perintah dari Panglima Besar Soedirman untuk 

membebaskan para tahanan. Kemudian mereka diangkut oleh Mayor A.K 

Yusuf ke Wiyoro, kecuali Mohammad Shaleh yang turut dengan Soedarsono 



 

 

69

untuk diminta menyiapkan laskar rakyat guna melakukan tindakan selanjutnya 

yang akan diperintahkan. 

Di Wiyoro mereka bertemu kembali untuk menyusun konsep yang 

hendak disampaikan kepada presiden. Di Wiyoro ini dalam suatu ruangan atas 

permintaan Panglima Divisi III Jenderal Soedarsono, dibuatlah 4 helai rencana 

maklumat oleh Mohammad Yamin, Soebardjo, Budhyarto, dan Khaerul 

Shaleh. Dimana maklumat ini sebagai kelanjutan dari maklumat Pemerintah 

No. 1 tanggal 29 Juni 1946 yang berisi pengambilalihan kekuasaan pemerintah 

untuk sementara oleh presiden Soekarno. Maklumat tersebut berbunyi sebagai 

berikut: 

Maklumat No. 2 
Atas desakan rakyat dan tentara dalam tingkatan kedua revolusi 

Indonesia, yang berjuang untuk membela seluruh rakyat dan seluruh kepulauan 
dibawah kedaulatan Negara Republik Indonesia atas kemerdekaan seratus 
prosen maka kami, Presiden RI, pada hari ini memperhatikan seluruh 
kementerian negara Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin. 

Yogyakarta, 3 Juli 1946 
Presiden RI 

 
 

Maklumat No. 3 
Atas desakan rakyat dan tentara dalam tingkatan kedua revolusi 

Indonesia, yang berjuang untuk membela seluruh rakyat dan seluruh kepulauan 
Indonesia di bawah lingkungan kedaulatan Negara republik Indonesia atas 
kemerdekaan seratus prosen dan berhubung dengan seluruh rakyat dan seluruh 
kepulauan dalam bahaya perang, maka kami, presiden RI, menyerahkan 
kekuasaan rakyat yang ditangan kami yang berkenaan dengan pembelaan dan 
pengawasan negara kepada Panglima Besar Angkatan Darat, Laut, dan Udara 
bersama dengan markasnya dan yang berkenaan dengan pimpinan politik, 
sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik. 

Anggota Dewan Pimpinan Politik dan Kementrian yang baru dengan 
segera akan diumumkan. 

Yogyakarta, 3 Juli 1946 
Presiden RI 
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Maklumat No. 4 
Untuk memenuhi maklumat kami No. 3 tanggal 3 Juli 1946 maka kami 

Presiden RI, mengangkat bersama ini sepuluh orang anggota Dewan pimpinan 
politik: 

Saudara-saudara: 
1. Buntaran Martoatmojo   6. Mohammad Yamin 
2. Budhyarto Martoatmojo   7. Soebardjo 
3. Khaerul Shaleh    8. Sunarjo 
4. Gatot      9. Tan Malaka 
5. Iwa Kusuma Sumantri   10. Wahid Hasyim 

Yogyakarta, 3 Juli 1946 
Presiden RI 

 
Maklumat No. 5 

 
Untuk memenuhi maklumat kami No. 2 dan 3 tanggal 3 Juli 1946 maka 

kami, Presiden RI, mengangkat bersama ini anggota kementerian negara: 
 

Menteri Dalam Negeri   : Budhyarto 
Menteri Luar Negeri   : Subarjo 
Menteri Pertahanan   : akan disiarkan 
Menteri Kehakiman   : Supomo 
Menteri Kemakmuran   : Tan Malaka 
Menteri Agama    : Wahid Hasyim 
Menteri Sosial    : Iwa Kusuma Sumantri 
Menteri Bangunan Umum  : Abikusno Cokrosuyoso 
Menteri Keuangan    : A.A Maramis 
Menteri Kesehatan   : Buntaran Martoatmojo 
Menteri Pengajaran    : Ki Hajar Dewantoro 
Menteri Penerangan dan Penyiaran : Muhammad Yamin 
Menteri Perhubungan   : Roeseno 
Menteri Negara    :  
1. Khaerul Saleh      7. Sunaryo 
2. Fathurahman      8. Sartono 
3. Gatot       9. Samsu H. Udaya 
4. Kartono    10. Sukarni Kartodiwiryo 
5. Patty     11. Jody 
6. Sukiman    12. Mohammad Saleh 
 
 

Yogyakarta, 3 Juli 1946 
Presiden RI 

 (A.H. Nasution, 1977: 346-348) 
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Badan baru yang bernama “Dewan Pimpinan Politik” yang akan 

mereka bentuk itu tidak ada dalam Undang-undang Dasar (UUD) Republik 

Indonesia. Pada malam itu dilakukan lagi beberapa tindakan oleh Soedarsono, 

diantaranya yaitu menawan Sumarsono dan Subekti di resimen Soeharto di 

Wiyoro, memerintahkan kepada Panglima Divisi Lasykar di kota Yogyakarta 

untuk mengumpulkan anak buah pada pukul 07.00 WIB. di Alun-alun Lor. Ia 

juga menerima gagasan Yusuf untuk mendatangkan Tan Malaka, Sukarni dan 

Iwa dari Tawangmangu dan mengkonfrontasikan mereka dengan Soekarno, 

tetapi hubungan telepon dengan Komandan Yon disana terputus, sehingga 

pada saat terjadi coup Tan Malaka dan Sukarni masih terkurung disana. Ia juga 

menerima saran Yusuf bahwa Soekarno akan lebih mudah ditaklukan kalau 

Hatta dan Amir bisa dinetralisir. Karenanya Yusuf beserta sejumlah kecil anak 

buahnya berusaha mengamankan kedua orang itu. Tetapi usaha itu gagal 

(Moedjanto, 1992: 178). 

Pada pukul 05.30 itu telah tiba truk dari Mayor A.K Yusuf dengan 

regunya didepan rumah Menteri Amir Syarifuddin. Mereka menyerobot masuk 

pekarangan, lalu membangunkan Menteri. Ketika Menteri keluar, terus 

diperintahkan turut, juga tidak diperkenankan berpakaian semestinya lebih 

dahulu. Menteri dinaikkan ke atas truk. Baru saja truk berjalan, maka keluarlah 

tembak-tembakan dari rumah, sehingga Mayor A.K Yusuf dengan regunya 

terpaksa meloncat keluar buat mengambil stelling. Dalam tembakan didepan 

rumah Menteri tersebut gugur dua orang anggota pengawal. Sementara itu 
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Menteri tinggal sendirian dengan supir, yang lalu dipaksanya supaya jalan 

terus dengan tujuan ke Istana (AH. Nasution, 1977: 348). 

Sementara itu di Istana telah tiba Jenderal Soedarsono dengan Sonaryo, 

Mohammad Saleh dan kawan-kawan naik truk. Kira-kira mereka tiba di Istana 

pada pukul 07.00, namun di Istana sudah hadir Wakil Presiden dan Menteri 

Amir Syarifuddin. Kemudian Panglima Divisi III Jenderal Soedarsono 

diperkenankan menghadap presiden sendirian dan tidak boleh membawa 

senjata. Jenderal Soedarsono segera menyampaikan maksudnya bahwa atas 

perintah Panglima Besar Soedirman ia akan menyerahkan 4 helai maklumat 

untuk ditandatangani, yakni maklumat-maklumat yang telah dibuat tadi malam 

di Wiyoro. Namun di Istana sudah dijaga ketat, pengawal diperkuat dengan 

batalyon dari Malang, Pesindo dan Polisi Istimewa. Dan ternyata suasana di 

Istana sudah mengetahui akan adanya coup dan sudah siap sedia menghadapi 

coup. 

Sebelum terjadinya peristiwa 3 Juli 1946 tersebut, sebenarnya banyak 

perwira-perwira bekas Yugeki (yang dipimpin oleh kolonel Zulkifli Lubis) 

yang sudah mengetahui rencana tersebut dan selalu melaporkan setiap 

perkembangan usaha tindakan “makar” tersebut kepada Presiden melalui 

ajudannya, yaitu Mayor Pamoe Rahardjo seorang perwira asal “Yugeki” 

PETA, sehingga pada tanggal 2 Juli 1946 dengan persetujuan Panglima Besar, 

didatangkan satu batalyon dari Divisi VII Imam Soedjati dengan para 

komandannya antara lain Mayor Soedjanudji dan kapten Sumeru yang bertugas 

khusus ikut menjaga istana dan Kepala Negara serta MBT (Markas Besar 
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Tentara). Pada pukul 13.30 Kolonel Zulkifli Lubis memerintahkan Kapten 

Koesno Wibowo untuk menemui ajudan Presiden, Pamoe Rahardjo dengan 

pesan “Besok pagi akan ada pasukan di depan Istana, dan Komandannya akan 

membawa tamu-tamu “kaum politisi”, Bapak Lubis memerintahkan agar 

semua tamu-tamu tersebut ditangkap begitu masuk, ini tindakan makar” 

(Tjokropranolo, 1993: 86). 

Berdasarkan laporan-laporan itulah maka usaha perebutan kekuasaan 

yang oleh pemerintah disebut sebagai Coup d’etat tersebut dapat digagalkan. 

Adapun penyelasaian yuridis terhadap mereka yang tersangkut dalam peristiwa 

3 Juli 1946 disidangkan dari tanggal 8 Maret hingga 29 Mei 1948 oleh 

Mahkamah Tentara Agung Republik Indonesia di Yogyakarta yang 

beranggotakan Majelis Hakim dengan Hakim yang paling top pada waktu itu, 

seperti Mr. Dr. Kusumah Atmadja sebagai Ketua Majelis, dengan para 

anggota: Mr. Wirjono Prodjodikoro, Letnan Jenderal Sukono Djojopratiknyo, 

Mayor Jenderal Sukarmen Mertodokusumo, dan Mayor Jenderal Didi 

Kartasasmita. Paniteranya adalah Mr. Subekti (kemudian menjabat sebagai 

Ketua Mahkamah Agung) dan Mr. Tirtowinata sebagai Jaksa Tentara Agung 

(Sutrisno Kutoyo, 2004: 196). 

Dalam persidangan tersebut Jaksa Agung Tentara menuntut hukuman 

bagi masing-masing terdakwa: Soedarsono dan Moh. Yamin 12 tahun penjara; 

Mr. Subarjo dan Mr. Budhyarto 8 tahun penjara; Mr. Iwa Kusuma Sumantri 

dan Dr. Buntaran 6 tahun penjara; Sayuti Melik, Moh. Saleh, dan Pandu 

Kartawiguna 5 tahun penjara; Sumartono 4 tahun penjara; Sarip Suprastio, 
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Joyopranoto, Suryadiningrat, dan Ibnu Parna 3 tahun penjara, masing-masing 

dipotong selama dalam tahanan. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1948 Hakim 

memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara bagi Soedarsono, 

Moh. Yamin, dan A.K. Yusuf; Mr. Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri 3 tahun 

penjara; Mr. Budhyarto dan Moh. Saleh 2 tahun 6 bulan penjara; Dr. Buntaran 

2 tahun penjara; masing-masing dipotong selama dalam tahanan. Sedangkan 

Marlan, Joyopranoto, Pandu Kartawiguna, Suryadiningrat, Sumantoro, Sarip 

Suprastio, Sayuti Melik, Adam Malik dan Ibnu Parna dibebaskan (Soedirman 

Prajurit TNI Teladan, 1985: 82). Dengan tertangkapnya orang-orang yang 

terlibat dalam Peristiwa 3 Juli 1946 yang oleh pemerintah dianggap usaha 

kudeta Tan Malaka itupun gagal. Namun pihak Tan Malaka sendiri membantah 

pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa Tan Malakalah yang 

mendalangi semua peristiwa tersebut. 

 Bantahan Tan Malaka ini dibuat Tan Malaka sendiri selama ia 

meringkuk dalam penjara di Madiun, sebagaimana tercatat dalam bukunya 

“Dari Penjara ke Penjara”. Dalam bukunya tersebut Tan Malaka menuliskan 

bahwa dirinya tidak tahu menahu mengenai peristiwa 3 Juli itu karena pada 

saat peristiwa itu terjadi ia sedang berada di Tawangmangu bersama Abikusno 

dan Sukarni. Demikian juga mengenai peristiwa “Penculikan terhadap Perdana 

Menteri Syahrir” pada tanggal 27 Juni 1946, yang baru diketahuinya pada 

tanggal 5 Juli sore. Namun demikian karena peristiwa-peristiwa tersebut 

dilakukan oleh orang-orang Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka, maka 

ia dan kawan-kawannya (Sukarni, Adam Malik, Chaerul Saleh dan Ahmad 
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Subardjo) ditangkap oleh pemerintah Republik Indonesia dan ditawan selama 

dua setengah tahun. 

Setelah tertangkapnya pelaku-pelaku dalam peristiwa 3 Juli 1946 

tersebut, kedudukan grup diplomasi menang. Kedudukan Soekarno sangat 

kuat. Grup perjuangan terdesak kebelakang jeruji besi di Mojokerto dan 

Wirogunan. Kedudukan tentara juga menurun. Komandan Divisi III yang dulu 

dipegang oleh Soedarsono, diganti oleh Kolonel Susalit (Putra Kartini dan 

sepupu Abdul Majid Joyodiningrat) Komandan Brigade V di Cirebon. 

Diplomasi dengan Belanda menghasilkan persetujuan Linggarjati (Moejdanto, 

1992: 180). 
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BAB IV 

SIKAP DAN PANDANGAN POLITIK PANGLIMA BESAR JENDERAL 

SOEDIRMAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERISTIWA 3 JULI 1946 

 

A. Sikap dan Pandangan Politik Panglima Besar Jenderal Soedirman 

Pada saat peristiwa coup de’etat yang berlangsung pada tanggal 3 Juli 

1946, Panglima Besar Jenderal Soedirman sedang berada di kota Solo. 

Kemudian Panglima Besar Soedirman ditelepon supaya datang ke Istana. 

Tetapi Panglima Besar menyatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan Solo 

yang keadaannya genting pada waktu itu. Tetapi setelah Soedirman diberitahu 

apa yang sedang terjadi, Soedirman segera bergegas kembali ke Yogyakarta 

dan tiba di Istana pada sore harinya. Begitu tiba di MBT (Markas Besar 

Tentara) Soedirman mendapat laporan yang memberitahukan bahwa tentara 

telah memberontak terhadap pemerintah. Pak Dirman tertegun. Opsir-opsir 

MBT marah. Pak Dirman pun marah. Bagaimana mungkin, TKR 

memberontak terhadap pemerintah. Padahal ini adalah tindakan sekelompok 

politisi yang menyeret beberapa oknum TKR. Keputusan pun cepat diambil. 

Seluruh opsir MBT akan menghadap Presiden dan minta dibebaskan dari 

tugas kalau memang sudah tidak dipercayai lagi. 

Pak Dirman berangkat sendiri ke Istana, melaporkan keadaan yang 

sebenarnya kepada Presiden, bahwa tidak benar sama sekali tentara 

memberontak kepada pemerintah. Presiden terdiam. Di dalam ucapan Pak 

Dirman terkandung nada kecewa dalam hatinya. “Kalau memang pemerintah 

tidak percaya lagi kepada kami, maka kami beserta seluruh opsir MBT minta 
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dibebaskan dari tugas. Saat ini juga”. Presiden menolak permintaan itu. 

Ucapannya meninggalkan kesan bahwa ia mempercayai laporan Amir 

Syarifuddin. Maka timbul ketegangan antara MBT dengan Presiden. 

Kemudian Pak Dirman meninggalkan Istana dan kembali ke MBT. Didalam 

hatinya timbul pergolakan batin yang hebat. Ia tidak mengira sama sekali, 

Presiden mempunyai pandangan yang demikian terhadap kesetiaan perjuangan 

TKR (Soedirman Prajurit TNI Teladan, 1985: 80). 

Namun dalam pertemuan dengan Presiden tersebut telah tercapai 

kompromi antara Soedirman dengan Soekarno, antara lain: 

1. Soedirman bersedia memecat Soedarsono dan mengangkat Umar Joy 

sebagai gantinya. 

2. Soedirman menyetujui penangkapan sejumlah besar politisi (75 orang) dan 

tentara (21 orang). 

3. Kabinet Syahrir tidak akan dihidupkan kembali sedang untuk sementara 

Soekarno tetap akan memimpin kabinet dengan bantuan Dewan 

Pertahanan Negara dimana Soedirman tetap menjadi anggota. 

4. Tak akan diadakan penuntutan atas pemimpin-pemimpin politik dan 

militer yang hanya memegang peranan tak berarti dalam peristiwa 3 Juli. 

5. KNIP akan diperluas supaya lebih mencerminkan berbagai kepentingan 

dan paham dalam masyarakat. 

6. Dipolomasi dilanjutkan (Moedjanto, 1992: 180). 

Kemudian setelah pemerintah mengumumkan peristiwa kudeta Tan 

Malaka  lewat siaran radio, Panglima Besar Soedirman juga mengucapkan 
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suatu pidato radio, dimana antara lain dengan sangat terharu, bercucuran air 

mata  Soedirman menyangkal desas-desus seolah-olah ia turut dalam usaha 

merebut kekuasaan negara. Dengan pidato ini tercapailah keredaan dalam 

kalangan tentara yang selama ini didatangi oleh berbagai kabar provokatif 

(A.H. Nasution, 1977: 356). 

Kesaksian Soedirman tersebut disanggah oleh para tersangka, karena 

menurut kesaksian mereka Panglima Besar Soedirman telah terlibat dalam 

peristiwa tesebut. Dimuka sidang Pengadilan Mahkamah Tentara Agung, 

Jenderal Mayor R.P Soedarsono telah menyatakan, bahwa tindakannya adalah 

atas perintah Panglima Besar Soedirman. Jenderal Mayor R.P Soedarsono, 

memang tidak dapat membuktikan adanya perintah tertulis dari Panglima 

Besar Soedirman kepadanya untuk melakukan tindakan yang telah 

dilakukannya. (Di dalam sejarah politik memang tidak pernah dikenal adanya 

perintah tertulis bagi hal-hal semacam itu) (R. Abdulgani dkk, 2004: 76). 

Namun demikian, dalam putusan sidang tersebut, Jaksa Agung telah 

membersihkan Soedirman dengan alasan bahwa Panglima Besar tidaklah 

sebagai manusia Muslimin biasa atau sebagai ahli siasat strategi dalam zaman 

peperangan kemerdekaan ini, melainkan sebagai seorang Panglima Tentara 

yang menjalankan kewajiban politik, yaitu sebagai penghubung antara 

Presiden dengan pemimpin-pemimpin politik, dan sebagai penerima atau 

penyimpanan surat-surat dari beberapa pemimpin politik terhadap pemerintah, 

yang menurut pandangan politik adalah pekerjaan politik semata-mata, yang 

dapat dihargakan menurut ukuran bermacam-macam. Dalam politik orang 
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memakai ukuran menurut ukuran yang obyektif dan juga subyektif (R. 

Abdulgani dkk, 2004: 71). 

Demikian halnya dengan pandangan politik Panglima Besar Soedirman 

yang sejak 5 Januari sampai 3 Juli 1946 adalah berpihak kepada pihak oposisi 

dan berpendirian bertentangan dengan pihak politik pemerintah dan 

menentang kementrian Sutan Syahrir. Namun sesudah peristiwa 3 Juli 1946 

tesebut, maka Panglima Besar Soedirman memihak kepada pemerintah, sesuai 

dengan kementerian Sutan Syahrir bersama-sama politiknya. Dari sinilah 

timbul pertanyaan bagaimanakah kita menilai sikap dan tindakan Soedirman 

yang dari menyokong oposisi Persatuan Perjuangan, menjadi penyokong 

kebijaksanaan kabinet Syahrir yang berdiplomasi. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita lihat dulu perjalanan hidupnya 

yang singkat, melalui  beberapa peristiwa lain sebagai bahan pembanding. 

Ketika Yogyakarta diduduki Belanda setelah Agresi Militer II pada tanggal 20 

Desember 1948, Panglima Besar Soedirman, di dalam penderitaan sakit paru-

paru yang parah, telah menolak untuk menyerah kepada Belanda sebagaimana 

dianjurkan pemerintah kepadanya. Ia telah memilih untuk bergerilya secara 

mobil yang sangat meletihkan dan menambah penderitaan jasmaninya. Fakta 

ini menunjukkan bukan hanya tentang patriotisme dan populisme Soedirman, 

melainkan juga tentang ketabahannya sebagai manusia dan tentang 

radikalisme politiknya. Ia menilai diplomasi dengan pemerintah Belanda 

sebagai kompromi dengan lawan. Jelas dalam hal ini sikapnya sama dengan 

sikap Persatuan Perjuangan.  
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Peristiwa lain yang kita ketahui adalah keputusannya untuk 

meletakkan jabatannya selaku Panglima Besar Soedirman setelah 

terbentuknya RIS (Republik Indonesia Serikat) yang di dalamnya Republik 

Indonesia (17-8-1945 Asli) hanya merupakan sebuah negara bagian. 

Soedirman sebagai manusia pribadi sangat tidak menyetujui perkembangan 

tersebut. Ia merasa tidak sanggup lagi memikul beban dan tanggung jawabnya 

selaku Panglima Besar di dalam situasi yang berubah setelah terbentuknya 

RIS. Tapi ketika Soekarno mendesaknya supaya ia tetap memegang 

jabatannya, maka pada akhirnya ia menyerah dan membatalkan niatnya untuk 

meletakkan jabatan. Dari fakta ini terlihat, bahwa Soedirman yang menentang 

kompromi dengan lawan selalu terbujuk untuk berkompromi dengan sesama 

kawan seperjuangan. 

Peristiwa yang cukup diketahui umum adalah, bahwa sebenarnya 

Soedirman menentang apa yang dikenal dengan Re–Ra (Rekonstruksi dan 

Rasionalisasi) yang akan mengurangi jumlah anggota tentara dengan 

menyeimbangkannya dengan bilangan senjata yang ada, dengan tujuan 

penggunaan anggaran belanja akan menjadi lebih efisien dan efektif. 

Soedirman tidak setuju dengan adanya Re–Ra tersebut, karena Soedirman 

beranggapan bahwa pasti yang akan dikeluarkan dari tentara adalah lawan-

lawan politik dan para perwira yang berasal dari kalangan kelasykaran yang 

semuanya tidak pernah menempuh penyekolahan formal kemiliteran. Menurut 

Soedirman hal itu akan mengobarkan pertentangan antara kita sama kita 

semua bersama-sama. Tetapi ketika kabinet terus memaksakan Re–Ra, 
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Soedirman terpaksa “menyimpan” oposisinya demi kepatuhannya kepada 

pemerintah. Karena ia sadar, bahwa pertentangan sikap antara Panglima Besar 

TNI dan pemerintah akan melahirkan akibat-akibat yang jauh lebih merugikan 

revolusi ketimbang dilaksanakannya Re – Ra (R. Abdulgani dkk, 2004: 78). 

Di dalam situasi yang pelik demikian sukarlah kita mengadakan suatu 

penilaian watak (character judgment) yang adil tentang Soedirman sebagai 

manusia pribadi. Pada umumnya sesungguhnya ia adalah seseorang yang tetap 

berpegang kepada konsep tradisional tentang seorang satria. Dan seorang 

satria bersemboyan “Sabda Pandhita Ratu”  yang berarti  “Kata dan perbuatan 

wajib selalu satu: janji wajib ditepati” (R. Abdulgani dkk, 2004: 78). 

Tetapi sebagai manusia yang juga dihadapkan kepada berbagai 

kesulitan besar sebagai force majeure, Soedirman pun dipaksa memilih. Itu 

memang pahit, tetapi ia ingin memelihara persatuan antara TRI dan 

pemerintah, ia ingin menghindari pertentangan antara kita dengan kita. 

Seodirman adalah seorang patriot besar. Tapi ia seorang manusia biasa, tidak 

selalu dapat konsekuen demi memelihara persatuan dan kesatuan, demi 

ketaatan kepada pemerintah. Di dalam mengalah memang diperlukan 

kebesaran jiwa (R. abdulgani dkk, 2004: 82). 

Setelah peristiwa itu Soedirman menghilangkan sikap tidak jelas yang 

dulu diperlihatkannya dan akhirnya menegaskan bahwa ia tidak dapat 

menyokong kudeta itu. Meskipun Soedirman mempunyai pandangan yang 

sama dengan Persatuan Perjuangan namun ia tidak sampai menginginkan 
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untuk menggulingkan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Karena selama ini 

Soedirman sangat menghormati Soekarno.  

Soedirman tidak mengadakan tindakan terhadap Divisi ketiga yang 

memberontak dan Barisan Banteng. Jadi sikap yang diambil pada saat itu tidak 

lain adalah demi keutuhan TNI dan demi persatuan dan kesatuan antara tentara 

dan pemerintah. Meskipun bertentangan dengan hati nuraninya yang paling 

dalam, tetapi Panglima Besar Soedirman tetap bersikap loyal kepada 

pemerintah dengan bersikap setia kepada pemerintah. Namun hal itu tidak 

merubah pandangan politiknya, dimana ketika Soekarno dan pemerintah 

menyerah kepada Belanda, maka ia lebih memilih bergerilya untuk melawan 

Belanda. Hal tersebut menggambarkan sikap Panglima Besar Soedirman yang 

keras dan berpendirian teguh, tetapi tetap setia kepada Negara Republik 

Indonesia. Pembawaannya sebagai seorang guru yang terpadu dengan 

pengalamannya sebagai prajurit serta adanya landasan agama yang kuat tanpa 

menjurus ke fanatisme memperkuat pandangannya, pendiriannya dan 

tindakannya yang konsekuen dan bernilai (Adam Malik, 1978: 156). 

B. Sikap dan Pandangan Politik Pemerintah Terhadap Peristiwa 3 Juli 1946 

Sikap pemerintah terhadap peristiwa 3 Juli 1946 adalah menilai bahwa 

peristiwa tersebut merupakan suatu usaha perebutan kekuasaan secara paksa 

atau coup d’etat untuk menggulingkan kepemimpinan Soekarn-Hatta dan 

menggantikan Perdana Menteri Syahrir dengan Dewan Pimpinan Politik. 

Karena menurut pemerintah, penggulingan pemerintahan dengan cara apapun 
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dan dengan alasan apapun yang tidak melalui prosedur ketatanegaraan adalah 

bentuk pengkhianatan terhadap negara. 

Serangkaian peristiwa yang berakhir dengan ditangkapnya para pelaku 

penculikan terhadap PM. Syahrir adalah bukti bahwa telah ada upaya yang 

secara nyata untuk menggulingkan pemerintahan kendati upaya dan 

serangkaian peristiwa tersebut dapat digagalkan. 

Sebenarnya apabila ditelaah lebih dalam tentang keterlibatan Jenderal 

Soedirman maka apabila pemerintah mau menuduh dengan dalih struktur 

ketentaraan maka Soedirman dapat dimasukkan dalam daftar orang-orang 

yang tertuduh melakukan Coup d’etat terhadap pemerintah, apalagi melihat 

kedekatan Soedirman dengan Persatuan Perjuangan. Akan tetapi semua 

tuduhan tersebut dibantah oleh Soedirman bahwa  peristiwa 3 Juli 1946 adalah 

peristiwa diluar kendalinya dan dilakukan oleh oknum-oknum politik yang 

melibatkan beberapa anggota tentara dan kedekatannya dengan Persatuan 

Perjuangan telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum politik tersebut. 

Dibebaskannya Jenderal Soedirman dari tuduhan keterlibatannya dalam 

peristiwa 3 Juli 1946 adalah dengan tujuan membersihkan nama Jenderal 

Soedirman sebagai lambang Tentara Nasional Indonesia saat itu dan untuk 

menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan antara pihak sipil yang berkuasa  

dengan pihak militer yang saat itu memang sangat dibutuhkan dalam 

mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Selain itu 

melihat pribadi Soedirman yang begitu hebat dalam memperjuangkan 

persatuan dan kesatuan bangsa maka memang tidak mungkin seorang patriot 
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yang sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk tegaknya negara kesatuan 

Republik Indonesia terlibat dalam masalah yang sangat tidak menguntungkan 

sama sekali bagi dirinya. 

Soerdirman tetaplah Soedirman, seorang pejuang yang tanpa pamrih 

terhadap perjuangan bangsa dan keutuhan negara Republik Indonesia. Sikap 

dan Pandangan politik yang tertanam dalam diri Soedirman sudah sangat 

melekat dalam dirinya sejak kecil sehingga apabila ada tuduhan tentang 

keterlibatannya dengan terjadinya peristiwa 3 Juli 1946 adalah sebuah 

kesalahan.  Kesamaan visi dan misi antara Soedirman dengan Persatuan 

Perjuangan pimpinan Tan Malaka adalah sebatas persamaan pandangan politik 

dalam menghadapi kolonialisme namun tidak sampai untuk menggulingkan 

kepemimpinan Soekarno-Hatta. Karena seperti yang kita ketahui bahwa 

meskipun selama ini Soedirman berbeda pandangan dengan pemerintah dalam 

hal penyelesaian terhadap kolonialisme, namun Soedirman selalu bersikap 

loyal terhadap kepemimpinan Soekarno-Hatta. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berbicara mengenai sikap dan watak seseorang memang tidaklah mudah. 

Apalagi menilai sikap seorang pejuang besar seperti Panglima Besar 

Soedirman yang sudah sangat mendapat tempat istimewa dalam sejarah 

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namanya begitu harum dan melekat 

dalam hati masyarakat Indonesia sebagai seorang Bapak TNI Indonesia yang 

mempunyai jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi karena memimpin 

perang gerilya. Dari pembahasan di depan maka dapat diambil kesimpulan-

kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, bahwa sikap dan pandangan politik Panglima Besar 

Soedirman dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

a. Faktor keluarga 

Penampilan dan kepribadian Jenderal Besar Soedirman tidak terlepas 

dari lingkungan keluarga tempat ia dibesarkan. Oleh ayah angkatnya, yaitu 

R. Tjokrosoenaryo, Soedirman telah diperkenalkan dengan sikap kesatria 

dan kebegawanan dalam dunia pewayangan. Hal tersebut telah banyak 

andilnya dalam menumbuhkan sikap kesatria, disiplin, pemberani, tegar 

menghadapi berbagai persoalan dan mulai tumbuh jiwa pengabdiannya. 
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b. Faktor Pendidikan 

Dalam dunia pendidikan, Soedirman sangat berperan aktif dalam 

organisasi Kepanduan Hizbul Wathan (Cinta Tanah air) dan juga dalam 

organisasi Pemuda Muhammadiyah. Hal itu menumbuhkan jiwa religius 

terhadap Panglima Besar Soedirman, sehingga ia menjadi manusia yang 

taat dalam menjalankan ibadah shalat. Seperti yang dinyatakan 

Tjokropranolo, pengawal Soedirman ketika sedang bergerilya, meskipun 

dalam keadaan bahaya apapun ia tidak pernah meninggalkan shalat lima 

waktu. Selain itu pendidikan militer yang diikutinya dalam PETA 

(Pembela Tanah Air) angkatan II selama 2-4 bulan dan organisasi 

kepanduan juga telah menumbuhkan sikap patriotisme dan 

nasionalisme. 

Dari faktor-faktor di atas maka membentuk sikap dan pandangan 

politik Panglima Besar Soedirman menjadi seorang yang berjiwa 

Nasionalis, Patriotis dan Religius. Ketiga sikap tersebut akan membawa 

pandangan politiknya terhadap setiap penjajahan di tanah air. Sikap 

nasionalisme dan patriotisme melahirkan benci terhadap penindasan 

bangsa asing terhadap bangsanya sendiri. Nasionalisme dan patriotisme 

yang cinta tanah air itu mau tidak mau harus anti kolonialisme. 

Kepandaian kemiliterannya digunakan untuk melawan kolonialisme 

Belanda. Sebagai Panglima Besar, Jenderal Soedirman tidak kenal 

menyerah terhadap pertempuran–pertempuran dengan kekuatan militer 

Belanda. Jenderal Soedirman sulit menerima kompromi politik. 
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Kedua; Dalam menghadapi kolonialisme terdapat perbedaan 

pandangan politik antara Panglima Besar Soedirman dengan Pemerintah 

Republik Indonesia. Dimana Pemerintah PM. Syahrir menggunakan jalan 

damai atau politik perundingan sedangkan Jenderal Soedirman lebih 

menginginkan menggunakan jalan perjuangan bersenjata, hal ini juga sejalan 

dengan pandangan Tan Malaka yang menginginkan revolusi total dengan 

perjuangan bersenjata, tanpa ada kompromo-kompromian dengan pihak 

musuh. Namun pada dasarnya di antara keduanya yaitu kelompok Syahrir-

Amir Syarifuddin dan kelompok Soedirman terdapat persamaan yaitu sama-

sama ingin memenangkan revolusi nasional Indonesia 

Ketiga;. Bahwa terjadinya peristiwa 3 Juli 1946 tersebut disebabkan karena: 

a. Adanya perbedaan pandangan politik antara pemerintah Perdana Menteri 

Syahrir–Amir Syarifuddin dengan pihak oposisi yaitu kelompok Tan 

Malaka, Sukarni, Chaerul Saleh, Adam Malik, dan Ahmad Subarjo, di 

dalam menghadapi kolonialisme. Dimana pemerintah Syahrir-Amir 

Syarifuddin menempuh jalan diplomasi sedangkan kelompok oposisi 

lebih mengutamakan jalan perjuangan bersenjata dalam melawan 

kolonialisme Belanda. 

b. Kekecewaan terhadap Perdana menteri Syahrir dalam melaksanakan 

politik diplomasi yang selalu mengalami kegagalan sehingga merugikan 

kedaulatan wilayah Republik Indonesia. 

c. Ditolaknya minimum program 7 pasal Persatuan Perjuangan oleh 

Presiden Soekarno untuk dijadikan sebagai program kabinet. Tetapi justru 
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sebaliknya Presiden Soekarno mengangkat kembali Syahrir sebagai 

Perdana Menteri dengan program 5 pasal yang tidak disetujui oleh pihak 

oposisi. 

d. Adanya penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh Persatuan 

Perjuangan oleh pemerintah pada bulan Maret 1946 tanpa alasan yang 

jelas. Tokoh-tokoh PP yang ditangkap pada waktu itu antara lain Tan 

Malaka, Mohammad Yamin, Iwa Koesoema Soemantri, Subarjo dan 

Sukarni. 

Adanya faktor-faktor tersebut di atas maka pihak oposisi tidak dapat lagi 

menahan diri atas tindakan pemerintah tersebut. Kemudian mereka 

melakukan tindakan yang radikal dengan menculik Perdana Menteri Syahrir 

pada tanggal 27 Juni 1946. Dan sebagai puncaknya terjadilah peristiwa 3 Juli 

1946 yang oleh pemerintah dianggap sebagai usaha perebutan kekuasaan 

(kudeta). Pada intinya peristiwa 3 juli 1946 tersebut berisi usulan atau 

tuntutan agar: 

1. Presiden memberhentikan semua menteri dalam kabinet Syahrir dan Amir 

Syarifuddin. 

2. Presiden menyerahkan kekuasaannya dibidang militer kepada Panglima 

Besar Angkatan Perang, dan dibidang politik, ekonomi, dan sosial kepada 

Dewan Pimpinan Politik yang anggota-anggotanya segera akan 

diumumkan (Sutrisno Kutoyo, 2004: 194). 

Tapi ternyata presiden menolak tuntutan tersebut dan usaha untuk 

mengubah susunan pemerintahan itupun gagal. Kemudian pemerintah 



 89

menahan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut yaitu Tan 

Malaka, Soedarsono, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Iwa Kusuma 

Sumantri dan Adam Malik. Pada dasarnya pertentangan antara pihak 

Persatuan Perjuangan yang bertindak sebagai oposisi dengan pemerintah 

Syahrir, yang mencapai puncaknya dengan peristiwa 3 Juli 1946, adalah 

merupakan refleksi dari dinamika dan romantika bangsa dalam perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan. 

Keempat; Adapun sikap dan pandangan politik Panglima Besar 

Soedirman dalam kaitannya dengan peristiwa 3 Juli 1946, dapat disimpulkan 

bahwa Panglima Besar Soedirman sangat kecewa dengan adanya peristiwa 

tersebut, apalagi dengan adanya isu-isu yang beraneka ragam dan sifatnya 

mendiskreditkannya. Untuk meluruskan hal tersebut ia mengambil sikap 

tegas dengan melakukan pidato radio yang menyatakan bahwa dirinya dan 

tentara tidak terlibat sama sekali. Itu merupakan perbuatan oknum-oknum 

yang melibatkan beberapa anggota tentara. Maka demi keutuhan dan 

persatuan dalam tubuh tentara dan pemerintah maka ia bersikap loyal 

terhadap pemerintah. Namun demikian pandangan politik Panglima Besar 

Soedirman tetap tidak berubah. Adanya perbedaan-perbedaan pandangan 

politik perjuangan itu membuat dia semakin prihatin. Campur tangannya 

dibidang politik selalu didasarkan pada persatuan dan kesatuan. Demi 

kepentingan TKR, agar sikap dan kepribadian TKR tidak terombang-ambing 

di tengah lautan pertentangan. Kepentingan golongan TKR tetap merupakan 
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satu kekuatan yang bulat demi tegaknya negara Kesatuan RI (Soedirman 

Prajurit TNI Teladan, 1985: 83). 

B. Saran 

Melihat sikap dan kepribadian Panglima Besar Soedirman yang tegas 

dan rela mengorbankan hati nuraninya demi mengutamakan kepentingan 

bangsa dan negara serta demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka 

hendaknya kita sebagai generasi penerus bangsa dapat mencontoh sikap 

tersebut yang lebih mementingkan bangsa dari pada kepentingan pribadi, 

meskipun hal itu sangat bertentangan dengan hati nuraninya. 

Soedirman adalah salah seorang dari sekian banyak tokoh pejuang 45 

yang telah mendarmabaktikan jiwa raga dan kemampuan yang dimilikinya 

untuk keluhuran cita-cita bangsa. Perjalanan hidupnya telah menimbulkan 

kesan yang mendalam dalam sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia. Maka 

kiranya sepakatlah kita jika amal baktinya itu diabadikan dan 

dikomunikasikan. Jangan sampai terhapus oleh lampaunya waktu. 
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