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 Ambarawa merupakan kota kecamatan dalam wilayah kabupaten 
Semarang, Ambarawa secara geografis terletak didataran tinggi yang berada di 
tepi jalur jalan raya yang menghubungkan Semarang-Yogyakarta. Karena 
berbagai faktor geografis, kota Ambarawa sejak jaman kolonial Belanda dijadikan 
sebagai kota militer, perkebunan maupun tempat peristirahatan. Karena berbagai 
faktor tersebut, Ambarawa dijadikan tempat pertahanan, pertahanan yang berada 
di Ambarawa merupakan kesatuan yang sangat kuat untuk wilayah Jawa Tengah. 
Ketika pasukan Sekutu mundur dari kota Magelang, pertahanan disusun kembali 
di kota Ambarawa dan bergabung dengan induk pasukan yang berada di benteng 
Williem. Di Ambarawa pasukan menyusun kubu pertahanan dan menguasai 
daerah Ambarawa, tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Ambarawa 
mengakibatkan pasukan TKR dan barisan Laskar bertekad mengusir Sekutu dari 
Ambarawa. Dengan pertempuran yang tiada henti yang dilakukan pasukan TKR 
dan melibatkan masyarakat Ambarawa, akhirnya pasukan Sekutu berhasil mundur 
ke Semarang. 
 Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana kondisi sosial masyarakat 
Ambarawa pada massa penjajahan (2) Bagaimana terjadinya pertempuran 
Ambarawa pada tahun 1945 (3) Bagaimana peranan rakyat Ambarawa dalam 
pertempuran Ambarawa pada tahun 1945.  
 Tujuan penelitian ini adalah (1) Dapat mengetahui bagaimana kondisi 
sosial masyarakat Ambarawa pada massa penjajahan (2) untuk mengetahui lebih 
jelas tentang pertempuran Ambarawa pada tahun 1945 (3) untuk mengetahui lebih 
jelas tentang bagaimana peranan rakyat Ambarawa dalam mendukung 
pertempuran Ambarawa tahun 1945.  
 Dalam menyusun penilitian ini penulis menggunakan metode penelitian 
sejarah, dengan beberapa tahap yaitu : Heuristik mencari dan mengumpulkan 
jejak-jejak peristiwa pertempuran Ambarawa pada tahun 1945. Kritik sumber 
yaitu dengan kritik ekstern dan kritik intern. Interprestasi menghubungkan satu 
fakta dengan fakta lain. Historiografi penulisan cerita sejarah. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : (1) Kondisi sosial 
masyarakat Ambarawa pada massa penjajahan, kondisi sosial masyarakat 
Ambarawa pada massa penjajahan Belanda terbagi atas beberapa golongan yang 
dibedakan berdasarkan warna kulit, golongan yang secara politik dan ekonomik 
menduduki strata paling atas adalah orang-orang Belanda, golongan yang 
menempati urutan kedua adalah bangsa China. Bangsa China adalah bangsa timur 
asing yang dipercaya sebagai kaki tangan pemerintah kolonial Belanda, 
memegang peranan penting terutama dalam bidang perekonomian. Golongan 
ketiga adalah pribumi yang bekerja sebagai militer, pegawai sipil dan para 
saudagar, gologan yang paling bawah adalah pribumi yang bekerja di perkebunan 
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dan para petani. Pada massa pendudukan Jepang, rakyat harus bekerja keras tanpa 
diberikan makanan yang cukup, akibatnya banyak rakyat meninggal karena 
kelaparan dan wabah penyakit. Namun dibalik semua penderitaan dan  
kesengsaraan lahir pula para pemuda-pemuda militan yang pernah mendapat 
latihan kemiliteran dari Jepang. (2) Medan pertempuran Ambarawa terpusat pada 
pusat kedudukan Sekutu yaitu dipusat kota Ambarawa, terjadi pada bulan 
November sampai Desember 1945. Kesatuan-kesatuan yang terlibat adalah TKR 
dari Kedu, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta dan Salatiga, serta badan-badan 
Kelaskaran seperti TRM, BPRI, AMRI, pasukan Hisbullah dan masyarakat 
Ambarawa. Dengan strategi Supit Udang dibawah komando Kolonel Sudirman, 
Sekutu dapat dipukul mundur dari Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945. 
(3) Hampir seluruh rakyat Ambarawa berperan aktif dalam pertempuran, 
peranserta rakyat Ambarawa dalam pertempuran yaitu : ikut serta mengangkat 
senjata, menyediakan tempat sebagai markas perjuangan, membuat dapur umum, 
menyediakan makanan, menyediakan tempat untuk palang merah, pengantar 
makanan untuk para pejuang, komunikator antar pejuang dari pos satu ke pos 
lainya dan sebagai informan yang memberikan informasi tentang keberadaan  
musuh (Sekutu).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




