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SARI 
Indra kusuma,dedy,2011 “ Peranan tentara pelajar dalam mempertahankan 
kemerdekaan di kota Magelang Tahun 1948-1949, pembimbing I : Arif 
Purnomo,S,S,S,Pd,M,Pd, Pembimbing II : Drs Abdul Mutholib,M.Hum 

 
Kata kunci : Peranan Tentara Pelajar 

Bangsa Indonedia berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 
Agustus 1945, namun Bangsa Indonesia Masih harus mempertahankan kemerdekaan 
dari penjajahan kembali bangsa Belanda. Pertempuran banyak terjadi di berbagai 
daerah ketika Belanda dating kembali ke Indonesia. Pertempuran melawan Belanda 
juga terjadi di Magelang yang kemudian mendorong semangat pemuda pelajar solo 
tergabung dalam Organisasi Tentara Pelajar Magelang 

Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana proses 
pembentukan dan perkembangan Organisasi Tentara Pelajar di Magelang. (2) 
Bagaimana peranan Tentara Pelajar di Magelang Dalam mempertahankan 
Kemerdekaan. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui pembentukan dan 
perkembangan Tentara Pelajar Magelang. (2) untuk mengetahui peranan Tentara 
Pelajar Magelang. 
 Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode 
penelitian sejarah yang meliputi langkah-langkah kegiatan Heuristic, Kritik Sumber, 
Interoretasi,dan Hiteriografi. 

Hasil penelitian dapat diutarakan bahwa Tentara Pelajar di kota Magelang 
berdiri pada pertengahan bulan Maret 1948. Ketika Soendjarwo, tokoh Tentara Pelajar 
atau Tentara Genie Pelajar asal Yogyakarta, mengajak untuk mendirikan Tentara 
Pelajar atau Tentara Genie Pelajar di Magelang. Tentara Pelajar sendiri mempunyai 
peran sebagai penghubung dan mencari informasi mengenai perkembangan yang 
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terjadi serta turut dalam pertempuran yang tergabung dalam brigade 17. Setelah 
diadakanya Konferensi Meja Bundar dan diakuinya kedaulatan RI Brigade 17 atau 
pasukan Tentara Pelajar melebur menjadi satu dengan pasukan TNI ada juga yang 
memilih untuk meneruskan pendidikannya. Meskipun ada yang memilih untuk 
melanjutkan studinya tetapi mereka tetap pejuang dan Pahlawan Bangsa. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Jepang melalui Kaisar  Hirahito menyerah secara resmi dan 

takluk kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 setelah sebelumnya Amerika 

menjatuhkan Bom atom di Hirosima dan Nagasaki tanggal  5 dan 9 Agustus 1945. 

Kekalahan pasukan Jepang dengan sekutu pada Perang Dunia II membuat Soekarno 

dan Moh Hatta dengan desakan generasi 45 akhirnya menyetujui penandatanganan 

naskah proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 WIB, 

naskah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno dengan penuh 

kehati-hatian, mengingat pasukan Jepang masih dalam keadaan frustasi dan sewaktu-

waktu dapat membubarkan dengan paksa serta melakukan hal-hal yang dapat 

merugikan masyrakat Indonesia. Akan tetapi semua itu tidak mengurangi semangat 

masyarakat Indonesia dalam perayaan Kemerdekaan, karena Kemerdekaan 

merupakaan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari belenggu 

penjajahan Belanda dan Jepang. Pada tanggal 5 Oktober Jenderal Nakamura sudah 

mulai membagikan senjata kepada para pemuda tanpa memperhatikan protes Kolonel 

Tull, petugas RAPWI. (Prijadji, 1997: hl. 36). 

Malam harinya Kota Magelang diserahkan kepada para pemuda lalu Jepang 

mengundurkan diri ke Ambarawa. Pelajar-pelajar Indonesia diberbagai daerah juga 

turut serta dalam pengambilan alih kekuasaan dari tangan Pemerintah Jepang. 
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Para pelajar di berbagai daerah membentuk kesatuan-kesatuan, seperti di 

Yogyakarta tanggal 25 September 1945, perebutan kekuasaan dimulai dengan aksi para 

pelajar yang tergabung dalam GASEMMA dan di Semarang yang terjadi antara tanggal 

19 Agustus 1945 juga dipelopori oleh Organisasi Pemuda Pelajar yang antara lain 

Angkatan Muda Republik Indonesia yang semangat mereka begitu membara menyambut 

kemerdekan, akhirnya kemerdekaan yang diharapkan dapat terwujud. Semua rakyat 

menyambutnya dengan penuh suka cita, terutama para pejuang. Kemerdekaan sudah 

berada ditangan rakyat Indonesia, namun pada tahun 1946 Belanda masih tetap 

menguasai aset-aset pemerintahan. Pemerintah Indonesia mulai merintis perjuangan 

secara diplomasi untuk memperoleh pengakuan secara Internasional. Dalam rangka itulah 

pada tahun 1946 diadakan genjatan senjata dan perundingan yang menghasilkan 

persetujuan Linggarjati. Selama masa itulah Belanda memanfaatkan untuk memperkuat 

pasukannya. Setelah merasa cukup kuat, Belanda kemudian mengingkari persetujuan 

Linggarjati dan melakukan Agresi militer pada tanggal 27 Juli 1947. (Moekardi, 1983: hl. 

72). 

Persetujuaan Linggarjati ini sangat merugikan bangsa karena wilayah Indonesia 

semakin sempit terdiri atas Karisidenan Kedu, Surakarta dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Persiapan-persiapan dilaksanakan dalam rangka untuk mempertahankan 

kedaulatan Negara salah satunya di daerah Magelang. Berbagai kalangan berpartisipasi 

dalam pertempuran seperti para pemuda dan pelajar.  

 Meskipun para pelajar masih berkewajiban menimba ilmu di sekolah, tetapi hati mereka 

tergerak untuk ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan Negara. Meskipun 
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pengalaman mereka dalam dunia kemiliteran sangatlah sedikit. Dalam hati mereka ikut 

serta dalam perjuangan adalah pengalaman yang tidak bisa untuk dilupakan dan 

merupakan sebuah kebanggaan. (Dwi Ponggo ,1982: hl.7). 

 Pada bulan Maret Martono mengusulkan agar membentuk suatu perhimpunan. 

Atas usul itulah maka terbentuklah Tentara Pelajar Magelang. Perhimpunan tersebut 

mempunyai 54-60 anggota.  

Sehubungan dengan hal itu itu penulis tertarik untuk mengangkat skripsi ini 

dengan judul Peranan Tentara Pelajar Magelang dalam Mempertahankan Kemerdekaan 

Indonesia pada Tahun 1948-1949.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengajukan beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Tentara Pelajar di kota Magelang ? 

2. Bagaimana peran Tentara Pelajar di kota Magelang dalam  mempertahankan 

Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1948-1949 ? 

3. Bagaimana perjuangan Tentara Pelajar di kota Magelang dan dampaknya pada 

masyarakat kota Magelang. 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui latar belakang berdirinya Tentara Pelajar di kota Magelang. 

b. Mengetahui  peranan Tentara Pelajar di kota Magelang dalam mempertahankan dan 

mengisi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1948-1949. 
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c. Untuk mengetahui akhir perjuangan Tentara Pelajar di kota Magelang serta 

dampaknya pada masyarakat Magelang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan keilmuan bagi dunia 

pendidikan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran 

yang jelas, benar dan objektif tentang peranan tentara Pelajar di Kota 

Magelang.  

2. Menambah wawasan kesejarahan pembaca tentang sejarah Tentara Pelajar di 

kota Magelang dan peranannya dalam perjuangan mempertahankan 

Kemerdekaan Republik Indonesia. 

3. Pembaca dapat mengambil hikmah dari perjuangan Tentara Pelajar di kota 

Magelang dalam mempertahankan dan mengisi Kemerdekaan, sehingga dapat 

timbul rasa Nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa dan negara. 

 

E. Kajian Pustaka 
 
Terbentuknya Tentara Pelajar diilhami oleh iklrar para pelajar yang dilaksanakan 

di Solo dan Surabaya. Pada Bulan Juli 1945, ikrar para pemuda di Kota Surabaya 

dilaksanakan di Gedung Hosyo-Kyoku dihadiri oleh pelajar-pelajar SMP dan SMA. Salah 

seorang pelajar bernama Soebiantoro dari Sekolah Menengah Teknik 49 mengajak pada 

para pelajar untuk mempertahankan dan membulatkan tekat perjuangan. Pada bulan 

September 1945 para pelajar Magelang membentuk Gabungan Sekolah Menengah yang 

beranggotakan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Teknik Pertama, 
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Sekolah Guru Bawah maupun Atas atau Sekolah Guru Negeri, dan Sekolah Pertanian di 

Mertoyudan.  Pusat kegiatan berada di dua tempat yaitu Gedung Mosvia berada di 

sebalah Selatan alon-alon kota Magelang dan SMP Negeri 1 Magelang.  Pada bulan 

Desember 1945, Gabungan Sekolah Menengah harus melebur dengan Ikatan Pelajar 

Indonesia Kedu setelah ada perintah dari Yogyakarta berdasarkan Konggres Pelajar di 

Madiun.( Asmad, 1985: hl.15.) 

 Kegiatan-kegiatan pelajar sebelum dan sesudah bergabung tidak mengalami 

perubahan, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan rutin bela negara, saling memberikan 

informasi perkembangan politik negara dan pergerakan pasukan Belanda, latihan bersama 

bongkar pasang senapan hingga menembak, dan latihan baris berbaris di Lapangan 

Rindam Magelang dan Tuguran. Ikatan Pelajar Indonesia khususnya di Magelang tidak 

merasa takut terhadap ancaman Belanda. Hal ini disebabkan sejak 9 November 1945 

Sekutu meninggalkan Magelang menuju Ambarawa dan tidak pernah kembali. Belanda 

melanggar Perjanjian Linggarjati dan diteruskan melakukan penyerangan pada 21 Juli 

1947, yang terkenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda Pertama atau Perang 

Kemerdekaan Pertama. Sampai akhirnya berhenti karena Indonesia dan Belanda harus 

menandatangani Perjanjian Renville. Untuk Jawa Tengah, Pasukan Belanda hanya 

menyisakan 3 Karisidenan, yaitu Karisidenan Kedu, Surakarta dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dengan demikian Magelang dan sekitarnya aman karena berada di 

Karisidenan Kedu. 

Magelang dapat dikatakan aman, tetapi tetap harus waspada terhadap 

kemungkinan serangan mendadak pasukan pendudukan Belanda dari arah Ambarawa.( 

Moekardi,1983: hl. 114) 
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Batas Republik Indonesia dengan pendudukan Belanda berada di daerah Pingit 

dan Pagergunung. Kesatuan TNI yang ditugaskan di Pingit dibagi menjadi 3 pertahanan 

yang berlapis meliputi garis pertahanan pertama dan kedua di Desa Pingit, sedangkan 

garis ketiga di Desa Pagonan. Tugas berat juga dirasakan oleh kesatuan militer di 

Magelang karena merupakan benteng pertahanan darat terakhir untuk mempertahankan 

Ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta. (Prijadji. 1997: hl. 67). 

Pada pertengahan Bulan Maret 1948 Soendjarwo, tokoh Tentara Pelajar atau 

Tentara Genie Pelajar asal Yogyakarta, atas persetujuan atasannya datang ke  Magelang 

dengan tujuan mengajak untuk mendirikan Tentara Pelajar atau Tentara Genie Pelajar di 

Magelang. Prijadji.1997,hlm.114). Ikatan Pelajar Indonesia yang berumur antara 15 

sampai dengan 21 tahun otomatis menjadi anggota Tentara Pelajar atau  Tentara Genie 

Pelajar, untuk membedakan antara Tentara Pelajar dengan Tentara Genie Pelajar adalah 

berdasarkan latar belakang pendidikan anggota. Apabila berasal dari sekolah umum, 

mereka masuk Tentara Pelajar. Sedangkan yang berasal dari sekolah teknik, mereka 

masuk Tentara Genie Pelajar. Ciri khas Tentara Pelajar Indonesia adalah bahwa mereka 

tetap mempertahankan identitas pelajar dan mahasiswanya.Tentara Pelajar Magelang 

beranggotakan 54-60 pelajar. Mereka tidak memahami dunia kemiliteran, tetapi 

semangatlah yang membangkitkan  untuk tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan. 

Asmadi. . (A. Rajab, 1983: hl. 55.) 

 Untunglah perwira-perwira TNI dari Divisi Diponegoro maupun Siliwangi atau 

yang sering disebut TNI hijrah, melatih Yudo, kendo, baris berbaris, cara menembak 

menggunakan senapan buatan Jepang, dan tata cara melakukan penghancuran sarana dan 

prasarana vital dengan menggunakan trek boom. Pada Bulan Nopember 1948, Tentara 
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Pelajar Magelang dijadikan satu Kompi dengan Tentara Pelajar Muntilan, sehingga 

menjadi Kompi 230 dibawah pimpinan Soendjarwo, dan bagian dari Batalion 200 

Tentara Pelajar di bawah pimpinan Martono di Yogyakarta. Kemudian antara Minggu 

ketiga Bulan Nopember sampai dengan Minggu pertama Bulan Desember 1948 Tentara 

Pelajar Magelang bergabung dengan  Tentara Nasional Indonesia Kesatuan Reserve 

Umum (KRU) W, selanjutnya menjadi Brigade XVII dibawah pimpinan Letnan Kolonel 

Soedarto. (A. Rajab, 1983: hl. 89) 

Tentara Pelajar magelang tidak mengetahui secara jelas tentang dunia 

kemiliteran, tetapi semangat juang yang gigih telah menghilangkan rasa takut untuk 

mengorbankan dirinya demi mempertahankan kemerdekaan. Sekalipun hanya 

bermodalkan keterampilan baris-berbaris, latihan dasar kemiliteran serta latihan perang-

perangan kyo reng dengan menggunakan senjata kayu mokuchu yang pernah diperoleh 

pada masa pendudukan Jepang. Namun, mereka mempunyai disiplin yang tinggi. 

Ketrampilan lain yang diperolehnya seperti lari, gulat, sumo dan kendo yang kemudian 

diadu kekuatan fisik antara anggota Tentara Pelajar satu dengan yang lain lain. Ada juga 

permainan gajah-gajahan untuk merebut bendera. Dilatih pula cara menembak dengan 

menggunakan senjata berbagai jenis dan membunyikan meriam yang diperoleh dari 

merebut senjata milik Jepang. 

Sewaktu tergabung dalam KRU ”W” para anggota Tentara Pelajar  Magelang 

sempat  masuk sekolah perjuangan di Magelang. Namun, tidak berlangsung lama karena 

meletusnya pemberontakan PKI Madiun dan pecahnya Agresi Militer Belanda Kedua. 

Sebanyak satu regu Tentara Pelajar Magelang dikirim ke Solo untuk menerima 
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penjelasan dari Komandan Tentara Pelajar Detasemen III Brigade 17 mengenai 

pemberontakan PKI. (Tim Pusat dan Tradisi AD,1985: hl. 76.) 

Setelah pemberontakan PKI di Madiun berakhir, kegiatan Tentara Pelajar 

Magelang melakukan persiapan menghadapi agresi militer Belanda antara lain melakukan 

bumi hangus. Mereka meletakan bahan peledak di tempat-tempat yang dianggap strategis 

seperti gudang-gudang, jembatan-jembatan, serta bangunan-bangunan yang dapat 

digunakan sebagai markas atau pos Belanda baik di dalam  maupun di luar kota 

Magelang. Tentara Pelajar  membuat lubang-lubang perlindungan dan mempersiapkan 

daerah-daerah pertahanan dan pengunduran daerah pedesaan Kabupaten Magelang 

Struktur Organisasi Tentara Geni Pelajar dan Tentara Pelajar  Magelang sama. 

Perbedaan terdapat pada latar belakang anggota. Anggota Tentara Geni Pelajar berasal 

dari para pelajar Sekolah Teknik Pertama jurusan pertukanngan, sedangkan Tentara 

Pelajar beranggotakan para pelajar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

SGA, SGB, dan Sekolah Pertanian Mertoyudan, dengan susunan organisasi sebagai 

berikut.(Dwi Ponggo, 1982: hl.21) 
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SUSUNAN STAF TENTARA GENI PELAJAR DAN TENTARA 

PELAJAR MAGELANG 

 

 

 

Markas Tentara Geni Pelajar dan Tentara Pelajar berada di SMP Negeri 1, 

Sekolah Teknik Pertama Tuguran, Mosvia, dan Bayeman. Dalam menghadapi Agresi 

Militer Belanda Pertama Tentara Nasional Indonesia memiliki pengalaman pahit karena 

menggunakan system pertahanan linier ternyata tidak mampu mempertahankan kota-kota 

yang diduduki, pertahanan Linier membutuhkan persenjataan berat seperti meriam, tank, 

dan pesawat tempur. Tentara Nasional Indonesia tidak mempunyai persenjataan berat itu. 

Pihak pasukan Belanda peralatan tempur sangat menunjang, sehingga dalam waktu yang 

singkat Kesatuan-Kesatuan Tentara Nasional Indonesia terusir dari perkotaan. (Prijadji, 

1997: hl. 48). 

Pengalaman adalah guru yang paling berharga dalam proses perjalanan hidup. 

Untuk itu supaya tidak terulang kembali pengalaman lama, maka diupayakan strategi atau 

taktik perang yang baru. Usulan muncul justru dari Letnan Kolonel Abdul Haris Nasution 

Komandan
seksi

Bag. 
Keuangan

Bag. 
Perlengkapan

Bag. 
Perbekalan

Komandan 
I,II,III

Wakil 
Komandan Sekretaris
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asal Divisi Siliwangi atau Panglima Teritorium Djawa. Menurut beliau, taktik 

menghadapi serangan Belanda kembali, diperlukan system pertahanan tertutup 

perwilayah operasi perlawanan. Ibarat lingkaran, maka Tentara Nasional Indonesia cukup 

berada dalam lingkaran maupun luar lingkaran. Berada dalam lingkaran ketika pasukan 

musuh tidak ada, sedangkan diluar lingkaran pasukan musuh ada dalam lingkaran. Taktik 

untuk masuk ke dalam lingkaran tersebut, harus menggunakan perang gerilya. 

Usulan tersebut dimasukan ke dalam Surat Perintah Siasat Nomor 1 tahun 1948 

dari Panglima Besar Angkatan Perang (PBAP) Soedirman yang berisi kalimat-kalimat 

berikut ini. 

1. Pertahanan frontal atau liner digantikan pertahanan gerilya. 

2. Pos-pos Tentara Nasional Indonesia diaktifkan untuk menghambat mobiltas pasukan 

Belanda sehingga pasukan Belanda dapat masuk di antara kantong-kantong gerilya. 

3. Membangun kerjasama dengan rakyat perlu ditingkatkan di medan gerilya 

4. Membangun konsolidasi dengan rakyat agar tidak terbujuk rayuan musuh, dan dapat 

memanfaatkan potensi mereka untuk membantu tugas-tugas Tentara Nasional 

Indonesia. 

Tentara Pelajar Magelang dalam mempersiapkan diri menghadapi Agresi Militer 

Belanda Kedua dipersilahkan untuk memilih 2 daerah perjuangan, yaitu Tegalrejo, 

Bandongan, dan Grabag dapat bergabung dengan Sub Wehrkreise 295 dibawah komando 

Mayor Soerjo Soempeno, dan Muntilan, Salam, dan Salaman dibawah garis komando 

Mayor Darjatmo. (Darmojo Susantyo, 1991: hl.46 )  

Pada tanggal 19 Desember 1948, Tentara Pelajar Magelang mendapat tugas 

melakukan bumi hangus. Menghancurkan bangunan-bangunan vital dan sekolah. Hampir 
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semua bangunan sekolah dan gedung-gedung penting di Magelang dihancurkan, hingga 

kehabisan bahan peledak dan bahan bakar. Gedung sekolah yang dihancurkan antara lain 

gedung SMP Bosan, SMA, SKP, SD. Sekolah Teknik di Tuguran dan gedung Panti Peri. 

Kegiatan itu berlangsung selama dua hari penuh yang bertujuan agar gedung-gedung 

tersebut tidak dapat dijadikan  markas Belanda. Pada tanggal 21 Desember 1948 

Magelang berduka karena sekitar pukul 17.30 terjadi serangan Belanda yang merupakan 

invasi lanjutan yang dilakukan melalui dua arah. Brigade W pasukan Belanda bergerak 

dari Gombong menuju Purworejo dan langsung bergerak menuju Magelang. 

Brigade T bergerak dari Yogyakarta menuju Muntilan dan langsung menuju 

Magelang(Darmojo Susantyo, 1991: hl.48) 

 Kedua serangan itu diluar perkiraan pasukan TNI, karena mereka mengira 

datangnya pasukan Belanda dari Semarang setelah berhasil menembus pertahanan di 

Kecamatan Pingit. Ketika Tentara Pelajar Magelang meninggalkan Kota Magelang 

menuju basis gerilya di daerah pedalaman Kabupaten Magelang merupakan pilihan tepat. 

Apabila diperhatikan dari letak geografisnya, Magelang tergolong dataran tinggi yang di 

kelilingi Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Genung Merbabu,  dan Pegunungan 

Menoreh, sehingga dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi Tentara Pelajar Magelang 

dengan kesatuan Tentara Nasional  dan masyarakat sekitanya. 

Tentara Pelajar Magelang tidak mengalami kelaparan selama di daerah 

pedalaman. Karena telah ada instruksi dari Bupati Magelang bernama Judodibroto, 

supaya semua Kepala Desa menyediakan makanan bungkusan atau nuk yang berisi nasi 

dari beras atau jagung. Masing-masing anggota Tentara Pelajar Magelang mendapat jatah 

sehari 3 kali makan. Tetapi ada kalanya sial, ketika rombongan Tentara Pelajar Surahmad 
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melewati Desa Junjungan, tidak ada persediaan nasi bungkus karena Kepala Desanya 

sedang mengungsi. Bahkan rumah Kepala Desa dibakar oleh pasukan pedudukan 

Belanda, mengingat peranannya dalam membantu Tentara Pelajar Magelang, meskipun 

hanya sebungkus nasi. 

Kerjasama antara penduduk pedesaan melalui Kader Desa dan Dukuh sangat 

diperlukan, terutama dalam bantuan tempur. Kader Desa dan Dukuh tidak terlibat 

langsung di medan pertempuran. Mereka cukup membantu mencarikan jalan apabila ada 

rombongan Tentara Pelajar Magelang yang tersesat,   membunyikan sandi-sandi tertentu 

jika ada patroli rutin dari pasukan pendudukan Belanda, menghilangkan jejak-jejak kaki 

Tentara Pelajar Magelang, mengangkat peralatan militer yang berat, dan bersama Tentara 

Genie Pelajar meledakan jembatan dan menebang pohon-pohon di tepi jalan lalu 

ditengahkan guna menghambat perjalan patroli pasukan pendudukan Belanda. 

 Pertempuran demi pertempuran dilalui dengan semangat. Setelah seluruh 

Magelang dikuasai Belanda tanggal 21 Desember 1948, para pejuang dan pengungsi yang 

berada di Bandongan bergerak menuju Gunung Sumbing. Pada tanggal 22 Desember 

1948 pukul 08.00 WIB terjadi tembak menembak dari udara di sepanjang Jalan 

Tonoboyo-Kelegen. Kemudian kedua pesawat mengalihkan sasaran ke Kaliangkrik. 

Serangan itu dibalas oleh para pasukan Tentara Pelajar Magelang melalui darat sampai 

salah satu pesawat hancur. Sebagian pasukan Tentara Pelajar mundur ke desa Genito, 

sedang yang lain bergerak mengikuti Pasukan Siliwangi. Selanjutnya Tentara Pelajar 

bergerak menuju Windusari. Pada tanggal 30 Desember 1948 pukul 05.00 WIB Tentara 

Pelajar Magelang berada di desa Jupo dari keterangan penduduk di desa Kuning telah 

terjadi tembak menembak antara Tentara Pelajar dengan Patroli Belanda yang 
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menewaskan Komandan seksi Kus Kartono dan Dawan. Kemudian,menyusuri gunung 

Sumbing untuk mencari induk pasukan Tentara Pelajar. Pada tanggal 4 Januari 1949 

Tentara Pelajar  tiba di desa Ngropoh bertemu dengan Staf Teritorium Kedu yang 

dipimpin oleh bapak Sarbini. Kemudian mereka menempati desa Sabrangkali. 

Tentara Pelajar yang  dijadikan pasukan KDM Kedu yang bermaskas di desa 

Sumber Kajoran. Pada tanggal 15 Januari 1949 terjadi penyerangan, enam  orang  

anggota staf KDM gugur, anggota Tentara Pelajar Pung Purwadi tertangkap, tetapi 

berhasil meloloskan diri dengan memukul Belanda yang mengawalnya. Pasukan Tentara 

Pelajar Magelang  yang berada di desa Gatak tidak bertemu  patroli, tetapi seorang 

anggotanya yang bernama Budi Santosa hilang. Hingga bulan Agustus 1949, Tentara 

Pelajar Magelang berada di lereng Sumbing. Di desa Prangkok, terjadi penembakan yang 

menewaskan Togap Siregar dan Sutopo, pada waktu merebut gudang mesiu di kerkop 

menyebabkan gugurnya Topo BI. Setelah terjadi Persetujuan Meja Bundar di Den Haag, 

maka pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan serah terima pemerintahan antara RIS 

(Republik Indonesia Serikat) dengan Pemerintahan Kerajaan Belanda.  

Dibidang militer serah terima berlangsung antara Angkatan Perang Belanda 

dengan APRIS (Angkatan Perang Indonesia Serikat) yang meliputi bidang-bidang 

personil,material dan aparat pendidikan. Cara penyerahan senjata yaitu melalui 

rombongan dari masing-masing daerah antara lain Magelang melalui Sumarno, Solo 

melalui Ahmadi, Jawa Timur melalui Isman dan Jawa Barat melalui Solikin GP (Dwi 

Ponggo,1982: hl.37). 

. Setelah seluruh wilayah Jawa diambil alih oleh Angkatan Perang Republik 

Indonesia Serikat dan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan pertemuan maka oleh pihak atasan 
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Kementrian Pertahanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 193/MP/1950 tertanggal 

9 Mei 1950, maka Para pejuang yang tergabung dalam Tentara Pelajar dibubarkan atau 

didemobilisasi yaitu melepaskan tenaga-tenaga yang dikerahkan pada waktu Perang 

Kemerdekaan dari Ikatan ABRI.  

Para anggota Tentara Pelajar Magelang dari pemerintah diberikan pilihan yaitu 

ingin tetap melanjutkan sekolah atau bekerja. Bagi yang berkeinginan melanjutkan 

sekolah disediakan sekolah Peralihan yang Khusus bagi mantan anggota Tentara Pelajar. 

Banyak dari anggota Tentara Pelajar Magelang berhasrat untuk melanjutkan sekolah, 

disediakan Sekolah Peralihan yang khusus bagi mantan anggota Tentara Pelajar. 

 

F. Metodologi penelitian 

Metode penelitian yang digunakn dalam kajian ini adalah metode Sejarah. 

Metode sejarah disini adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis  rekaman dan 

peninggalan masa lampau (Gottschalk,1975: hl.32). Berdasar metode tersebut diharapkan 

menghasilkan penulisan ilmiah yang obyektif, sistematif dan logis.  

 

 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian sebagai bahan penulisan 

sejarah meliputi: 

1. Heuristik 

Heuristik mempunyai pengertian menghimpun jejak masa lampau yang dikenal 

sebagai data-data sejarah. Jejak masa lampau dapat berupa sumber tertulis dan benda-

benda peninggalan masa lampau. Menurut klasifikasinya suber sejarah dibedakan 
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menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Teknik peneliti yang digunakan 

peneliti dalam mencari sumber sejarah sebagai berikut : 

a. Studi Dokumen 

Kegiatan tersebut meliputi mencari, menelaah dan menghimpun 

jejak sejarah yang berupa arsip, dokumen atau salinan dari dokumen. 

b. Studi Pustaka 

Merupakan Kegiatan untuk mencari dan menelaah buku-buku 

referensi yang sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian 

c. Sumber lisan 

Wawancara dengan informan atau pelaku sejarah yang termasuk 

dalam sumber lisan sangat penting dalam mengumpulkan bahan sejarah 

yang tidak tertulis 

2. Kritik sumber 

Kritik sumber merupakan tahap pengujian terhadap sumber-

sumber sejarah yang dibutuhkan. Apakah sumber itu dapat 

dipertanggung jawabkan keauntentikanya, dan apakah informasi itu 

dapat dipercaya. Kritik sumber dibagi dua yaitu : kritik eksterens  dan 

kritik interen. 

3. Interpretasi 

Interpretasi merupakan tahap dimana data atau fakta-fakta yang 

telah di uji melalui kritik sumber disatukan satu sama lain sehinga 

menjadi kesatuan yang masuka akal dalam arti mewujudkan sebuah 

kesesuaian.usaha untuk menginterprestasikan fakta-faktadilakukan 
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secara seleksi, disusun diberi tekanan  dan ditempatkan dalam urutan 

yang kausal( Gottschalk,1975: hl 114). Pada tahap ini setelah terkumpul 

informasi peristiwa sejarah dikaji oeh peneliti berbagai fakta yang lepas 

satu sama lain tersebut kemudian dirangkaikan menjadi kesatuan untuk 

diberi penafsiran yang logis. 

4. Histeriografi 

Histeriografi atau penulisan sejarah merupakan langkah ahir dari 

metode sejarah. Hasil interprestasi atas fakta-fakta sejarah yang telah 

dilakukan kemudian disajikan menjadi sebuah bentuk tulisan yang 

kronologis. 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, tepat dan komprehensif maka penulis 

menguraikan garis besar isi skripsi ini sebagai berikut. 

Bab pertama adalah pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian pustaka, history yang relevan, metode 

penelitian serta sistematika pembahasan. Bab pertama merupakan landasan bagi penulis 

untuk malakukan penelitian selanjutnya. 

Bab kedua akan membahas mengenai gambaran umum kota Magelang serta 

kondisi politik, Ekonomi dan Sosial kota Magelang pasca proklamasi Kemerdekaan. 

Bab ketiga mengenai proses berdirinya Tentara Pelajar Magelang serta aktivitas 

dan susunan organisasi Tentara Pelajar Magelang. Pada akhir bab ini juga menuliskan 

tetntang persiapan menghadapi Agrasi Militer kedua. 
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Bab keempat membahas mengenai pertempuran menghadapi Agresi Militer 

Belanda ke II dan menuliskan akhir pendudukan Belanda dan situasi Pemerintahan 

Magelang Pasca Agresi Militer Belanda kedua. Pada bab kelima adalalah kesimpulan dari 

bab-bab sebelumnya. Dan diteruskan daftar pustaka dan Lampiran. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUN KOTA MAGELANG MENJELANG AGRESIMILITER 

BELANDA KE II 
 

 
A. Kondisi Geografis Kota Magelang 

Menurut letaknya, Magelang terletak antara 110˚- 01’- 51” Bujur Timur dan 

110˚- 26’- 56” Bujur Timur dan 7˚- 19’- 13” Lintang Selatan dan 7˚- 42’- 14” Lintang 

Selatan, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara Kabupaten Temanggung dan Kabupaten 

Semarang, sebelah Timur Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang, sebelah Selatan 

Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sleman (DIY), sebelah Barat Kabupaten 

Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. 

Secara administratif berdasarkan letaknya termasuk daerah yang berada di 

tengah-tengah pulau Jawa. Seperti daerah yang lain, Magelang merupakan suatu 

Kabupaten dan Kotamadya yang berada pada Karisedenan Kedu dan menjadi Kota pusat 

dari Karisidenan ini, yang meliputi 5 Kabupaten dan 1 Kotamadya, yaitu Kabupaten 

Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, 

Kabupaten Kebumen dan Kotamadya Magelang sebagai pusat administrasi dan 

pemerintahan Karisidenan Kedu.(Pemda dan Kantor Statistik Kabupaten Magelang, 

1992:  hl. 2) 

Berdasarkan hal tersebut, magelang merupakan kota yang cukup strategis karena 

menjadi jalur utama penghubung kota-kota besar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Sejak zaman penjajahan Jepang Magelang terkenal sebagai kota Garnisun 

atau kota militer, sehingga pada waktu Agresi Militer Belanda I dan II selalu berusaha 

untuk dapat menduduki kota Magelang. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya 

peninggalan bangunan-bangunan militer sebagai pemusatan pasukan Jepang. Dengan 
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segala upaya Belanda berusaha menguasai Magelang karena dengan di kuasainya 

magelang maka pasukan Belanda akan dengan mudah untuk maju membantu pasukannya 

yang berada di Yogyakarta. (Madjiono.2003: hl.7). 

Selain itu Magelang termasuk daerah dataran tinggi karena ketinggiannya 

menjapai 360 m di atas permukaan laut dan juga diapit 4 gunung yaitu Gunung Sindoro, 

Sumbing dan Gunung Merapi, Merbabu. Dengan relief dataran Magelang yang terdiri 

dari bukit-bukit memungkinkan untuk melakukan gerilya karena daerah ini sulit di 

jangkau pasukan Belanda. Daerah-daerah ini meliputi daerah Windusari, Kajoran, 

Kaliangkrik, Grabag, Ngablak, dan Sawangan. Pasukan Belanda sering melakukan patroli 

sampai daerah-daerah tersebut, sehingga terjadi baku tembak diantara keduanya yang 

tidak dapat dihindarkan. Hal serupa pernah terjadi di Desa Genito Kecamatan Windusari, 

ketika itu pasukan Belanda sedang melakukan patroli bertemu dengan pager desa yang 

berjumlah 25 orang yang baru saja pulang dari kecamatan. Dalam perjalanan kembali, 

mereka terkejut bertemu dengan pasukan Belanda yang telah mengepung dari 2 arah. 

Mereka tertangkap semua dan di bawa ke Magelang.  

Daerah Magelang kondisi tanahnya yang subur serta di dukung dengan curah 

hujan yang tinggi dan iklim yang menguntungkan tiap tahunnya. Di samping itu juga 

Magelang di kelilingi pegunungan-pegunungan yang membujur dari Utara ke Selatan di 

sebelah Barat dan Timur Magelang sehingga banyak menghasilkan sayur-sayuran dan 

buah-buahan seperti di daerah Sawangan, Pakis, Kajoran, Kaliangkrik, dan Grabag. 

Sedangkan daerah Selatan Magelang sangat cocok untuk daerah pertanian dikarenakan 

tempat dan lokasinya berada di bawah lereng gunung Merapi, dan masyarakat dapat 
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memanfaatkan abunya sebagai pupuk. Adapun daerah-daerah ini meliputi Sawangan, dan 

Salam serta daerah yang langsung berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.  

B. Keadaan Sosial Ekonomi 

Pada masa kependudukan Jepang, pertumbuhan penduduk Magelang tergolong 

tinggi karena dapat diketahui dari keadaan kesuburan tanahnya dan terdapat banyaknya 

kota-kota kawedanan yang cukup banyak. Pada tahun 1943 jumlah penduduk Magelang 

berkurang sangat signifikan dikarenakan terjangkitnya wabah cacar yang hamper terjadi 

di seluruh kecamatan dan khususnya generasi muda yang di kirim ke Ujung Kulon 

sebagai romusha oleh penjajahan Jepang. Kedua peristiwa ini tercatat dalam sejarah 

pertumbuhan penduduk dan sering diadakannya penelitian kembali guna mencari sebab 

musababnya.  Sehubungan dengan jumlah penduduk magelang di tengah-tengahnya 

terdapat kotapraja Magelang yang merupakan pusat administrasi pemerintahan 

Karisidenan Kedu. 

Kotapraja memiliki pola ketergantungan bersama wilayahnya di belakannya 

(hiterland) atau kota-kota kabupaten sebagai bagian dari Karisidenan Kedu, yaitu 

Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung sejak tahun 

1806. Dalam kaitannya itu Kotapraja Magelang menjadi sangat potensial ekonomi untuk 

melayani penduduk kota sendiri.  

Andil masyarakat pedesaan terhadap berbagai badan-badan perjuangan dan 

tentara resmi pemerintah Indonesia cukup mempunyai peran yang besar, khususnya 

dalam bantuan tenaga dan ekonomi. Sistem pertahanan bagi Indonesia sudah teperinci 

dalam perbedaan tugas antar massa rakyat, tentara, dan badan-badan perjuangan. 

Hubungan rakyat yang berada di garis belakang dengan mereka yang berada di depan 
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garis depan menunjukkan hubungan-hubungan yang erat dan saling bahu membahu, 

seperti memberikan makan, menjadi penghubung, palang merah, menjadi anggota dapur 

umum. Semuanya itu memberikan arti untuk daerah Magelang bahwa selama periode ini 

masyarakat desa merupakan tulang punggung dalam perjuangan melawan kekuatan  luar 

yang hendak mengusik Kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk mencukupi kebutuhan di 

garis depan di desa tulung didirikan dapur umum yang laangsung dibawah pengawasan 

Lurah Surya. Dari dapur umum inilah kebutuhan orang-orang yang berada di garis depan 

dipenuhi meskipun suplai bahan-bahan makanan di dapur umum tak lepas dari desa-desa 

luar kota Magelang. (Prijadji.1997: hl. 32). 

Sumbangan hasil bumi dari desa-desa disekeliling kota Magelang yang berupa 

beras, ternak, kayu bakar, dan sebagainya diserahkan langsung ke Lurah Tulung tanpa 

batas ketentuan besar kecilnya kemampuan desa. Pamong praja di daerah Magelang tidak 

pernah memberikan instruksidan ketentuan jumlah bahan makanan yang harus di 

sumbangkan ke Lurah Tulung, tetapi masyarakat memberikan segalanya yang berupa 

hasil bumi, ternak ataupun tenaga untuk kepentingan garis depan. Rakyat desa sadar 

bahwa cara semacam itu berarti mereka ikut berpartisipasi menegakkan dan 

mempertahankan kemerdekaan dari tangan  penjajah. Potensi tersebut dalam kerangka-

kerangka rangkaian pusat pembangunan Jawa Tengah Utara dan Timur serta Daerah 

Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan. 

Dengan adanya latar belakang tersebut potensial sosial dan ekonomi Magelang 

meliputi beberapa aspek. 
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1. Sebagai pusat dan tujuan untuk hasil pertanian pangan dan non pangan dari kabupaten 

Magelang yang meliputi sayur-sayuran, buah-buahan, tembakau karena sudah menjadi 

pusat transit utama di kota-kota kecamatan. 

2. Sebagai pusat dan tujuan administrasi Pemerintahan Kotamadya Magelang serta 

Kabupaten Magelang. 

3. Sebagai pusat dan tujuan berbagai instansi dan markas militer yang berskalanasional. 

4. Sebagai tempat yang dilalui kepadatan arus lalu lintas kendaraan bermotor yang antara 

lain Yogyakarta, Semarang, Banyumas, dan temanggung. 

Sebagai tempat dan pusat permukiman yang memiliki nilai lebih yang 

menyangkut perumahan keluarga karena iklim dan letak kota serta keamanan kota yang 

menyebabkan biaya hidup menjadi relatif murah. 

Kelima aspek tersebut manarik bagi Belanda kerana apabila dapat menduduki 

Magelang maka dengan mudah pasukan Belanda bergerak maju menembus Yogyakarta. 

Mula-mula Belanda melakukan Agresi Militernya yang pertama, tetapi mengalami 

kegagalan karena pasukan Belanda tidak dapat menembus pertahanan TNI di desa Pingit 

kecamatan Pringsurat. Walaupun demikian kedudukan militer di Magelang makin 

diperkuat pertahannya karena Magelang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi Ibu 

Kota Republik Indonesia. Maka dari itu daerah-daerah yang menjadi perbatasan langsung 

dengan pendudukan diperkuat pertahananya. (Darto Harnoko, 1985, hl.22). 

Sementara itu terdengar dari pusat mengenai perundingan Renville antara pihak 

Republik Indonesia dan pihak Belanda yang salah satu isinya adalah mengosongkan 

kantong-kantong gerilya, terutama pasukan Divisi Siliwangi dan sebagaian pasukan dari 
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Jawa Timur, mereka harus hijrah ke pedalaman atau masuk ke dalam wilayah Republik 

Indonesia. 

Dengan adanya persetujuan Renville, perekonomian Republik Indonesia makin 

sulit dan berat, hal ini disebabkan adanya gelombang hijrahnya pasukan dari Divisi 

Siliwangi menuju Magelang. Pada hal Magelang sudah terlalu banyak menyangga 

perekonomian Republik Indonesia terutama bidang militer sejak Proklamasi 

Kemerdekaan hinga Agresi Militer Belanda Pertama. Pada hal ini rakyat sunggulah 

menderita, seskalai pun mereka menelan pil pahit.  

Pada tanggal 14 Februari 1948, rombongan pertama pasukan divisi Siliwangi 

tiba di Magelang dengan berjumlah 445 orang, setelah naik kereta api dari Yogyakarta di 

bawah pimpinan Mayor Bambang Asmara dan Kapten Rivai. (Kedaulatan Rakyat.1948. 

hl.1). 

Rombongan ke dua tiba pada tanggal 21 Febuari 1948 di Magelang dengan 

berjumlah 56 orang. Kedaulatan Rakyat. 27 Febuari 1948. hlm.1. 

 Magelang menampung rombongan tentara hijrah pada tanggal 4 Maret 1948 

berjumlah 300 orang beserta keluargannya. Mereka adalah anggota Tentara Laut 

Republik Indonesia (TLRI) dari Tegal. Rombongan sebelumnya yaitu rombongan 

pertama sampai keenam yang telah tiba di Magelang dari Brigade Tarumanegara (Divisi 

Siliwangi) yang berjumlah 4000 orang beserta keluarganya. (Kedaulatan Rakyat.1948. 

hl.3). 

 Jumlah ini terhitung dengan penduduk diberbagai daerah gerilya yang di 

tinggalkan TNI, kemudian ikut mengungsi bersama pasukan hijrah ke tempat yang telah 

ditentukan sehingga menyebabkan Magelang manjadi padat. 

23 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

Semakin bertambahnya penduduk ini semakin berpengaruh juga terhadap 

kehidupan sosial ekonomi penduduk Magelang, keadaan menjadi sulit dan kacau 

dikarenakan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang jumlahnya sedikit menjadi sulit 

ditemukan padahal kebutuhan pokok sehari-hari terus meningkat. Kodam 

VII/Diponegoro.(Yayasan Diponegoro. 1971, hl. 272). 

 Keadaan ini mempengaruhi kehidupan penduduk karena mereka semakin sulit 

mendapatkan makanan dan pakaian. Biasanya mereka mempunyai pakaian yang melekat 

di badan saja. Keadaan yang memprihatinkan ini diperburuk dengan blokade ekonomi 

Belanda terhadap ekonomi Republik Indonesia. Blokkade ekonomi Belanda yang di 

maksud adalah larangan masuknya barang senjata, makanan baik melalui laut ataupun 

darat ke Republik Indonesia. Dimaksudkan supaya perekonomian Republik Indonesia 

makin lemah dan kacau.  

Kesulitan lain yang diderita oleh masyarakat Magelang adalah adanya peredaran 

Oeang Republik Indonesia (ORI) palsu yang dikeluarkan oleh Belanda, dengan maksud : 

1. Untuk mengacaukan perekonomian daerah Republik Indonesia dan memblokade 

setiap kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat Republik Indonesia. 

2. Menimbulkan kepercayaan terhadap uang sendiri. 

3. Lebih merosotkan mata uang ORI dari NICA, baik di desa-desa maupun di daerah-

daerah yang jauh dari kota karena pada waktu itu rakyat mempunyai seratus rupiah. 

Tindakan Belanda dalam memalsukan uang oleh Tan Malaka disebut sebagai “Perang 

Uang”. 

Penduduk Magelang apabila mendapatkan kebutuhan sehari-hari secara terpaksa 

harus membeli di daerah pendudukan Belanda, seperti di Ambarawa, Semarang, dan 
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Salatiga dengan harga yang sangat mahal dan terlebih lagi mata uang ORI harus ditukar 

dengan mata uang Belanda dengan nilai yang lebih tinggi. Akibat dari pristiwa ini, 

pengaruh terhadap penduduk Magelang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari semakin 

sulit,terutama kebutuhan pokok seperti makanan, sabun, pakaian hal ini disebabkan 

karena melambungnya harga kebutuhan pokok di pasar. (S. Parijah WR. Wawancara. 14 

maret 2010) 

Keadaan semakin memburuk dengan makin memburuknya kondisi kesehatan 

penduduk, kesehatan penduduk pada waktu itu juga kurang baik. Hal ini bisa dilihat dari 

timbulnya wabah penyakit kulit, penyakit pes dan wabah malaria yang dapt dijumpai di 

setiap desa. Timbul dan menyebarnya wabah penyakit ini disebabkan oleh penduduk 

yang kurang bisa menjaga kebersihan, dan sebab lain dikarenakan kurangnya saranan 

kesehatan yang memadai bagi penduduk sehingga untuk memperoleh pengobatan masih 

menggunakan ramuan obat-obatan tradisional. Di samping itu jumlah dokter dan manteri 

kesehatan masih belum terlalu banyak, walaupun ada pada umumnya mereka tinggal di 

perkotaan sehingga penduduk enggan mendatanginya. Keadaan pendidikan di Magelang 

tidak dapat berjalan lancar selama Agresi Militer Belanda pertama, disebabkan sebagian 

besar murid-murid mengungsi dan ada beberapa diantara mereka yang ikut Tentara 

Pelajar (TP), sedang guru banyak yang merangkap menjadi tentara sehingga pada waktu 

pasukan Belanda melakukan penyerangan, mereka langsung memasuki kantung-kantung 

gerilya kembali untuk membantu menyusun perlawanan melawan pasukan Belanda. 

Dengan demikian, sekolah-sekolah menjadi tutup dan tidak aktivitas belajar mengajar 

selama itu. 
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Kesempatan belajar bagi murid-murid yang masih sekolah hanya dilakukan di 

kantung-kantung gerilya. Sistem pendidikannya pun menganut dua jenjang, yaitu Sekolah 

Rakyat dan Sekolah Menengah. Untuk Sekolah Rakyat materi yang diberikan antara lain 

membaca, berhitung dan menulis, sedangkan Sekolah Menengah materi yang dipelajari 

antara lain dasar-dasar militer, menaksir dan tugas-tugas rahasia. Dalam pelaksanaanya 

langsung dikoordinasikan oleh masing-masing KODM di mana sekolah itu berada dan 

mendatangkan guru-guru kecamatan maupun yang sedang mengungsi. 

Begitu keadaan mulai aman, maka banyak sekolah-sekolah yang dibuka 

kembali. Usaha membuka sekolah ini, dimulai dengan pembukaan Sekolah Menengah 

Atas Peralihan (SMAP) dan juga dibuka Sekolah Kepandaian Putri (SKPN) Magelang 4 

Febuari 1948 ditutup dan dibuka kembali tanggal 19 April 1948. 
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BAB III 
BERDIRINYA TENTARA PELAJAR DI MAGELANG 

 

A. Latar Belakang berdirinya Tentara Pelajar 

Pembentukan Tentara Pelajar diawali dengan dibentuknya Ikatan Pelajar 

Indonesia (IPI), setelah anggota pengurus IPI pindah ke Yogya karena pada saat itu Ibu 

Kota Republik juga pindah ke Yogyakarta. Gagasan pembentukan IPI Pertahanan 

diprakasai oleh Martono yang tamatan HIS atau Sekolah Guru Tingkat Menengah 

Yogyakarta pada masa penjajahan. Gagasan terbentuknya IPI Pertahanan ternyata di 

terima oleh sebagian besar pengurus IPI. Sebagai ketuanya dipilih Haryono dan Suyitno, 

sedangkan Martono sendiri menjadi wakil. (Nasution,.1979: hl.129) 

Setelah IPI bagian Pertahanan terbentuk di Yogyakarta Martono mengadakan 

kontak dengan semua sekolah menengah di Yogyakarta. Ternyata gagasan untuk 

membentuk tentara pelajar di Yogyakarta di terima baik oleh para Kepala Sekolah 

Menengah yang ada di Yogyakarta beserta para pelajarnya. Pembentukan IPI bagian 

Pertahanan diresmikan pada tanggal 17 Juli 1946 di halaman asrama TKR jalan pingit, 

Yogyakarta. 

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan bahwa jasa para pelajar yang berjuang 

turut diakui statusnya sebagai anggota kesatuan organik secara resmi, perlu adanya suatu 

wadah induk kesatuan, supaya tidak dianggap sebagai kesatuan tentara liar. Adanya induk 

wadah tersebut, dengan demikian Pemerintah dapat mengetahui berapa jumlah pelajar 

yang turut serta berjuang dengan maksud dapat member bantuan logistik atau bantuan 

lainnya. Munculnya Brigade khusus tentara pelajar dengan nama Brigade XVII, adanya 

reorganisasi dan rasionalisasi dalam APRI sebagai realisasi penetapan Presiden Nomor 
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14 tahun 1948 tanggal 14 Mei 1948 yang menyebutkan divisi-divisi dan brigade-brigade 

baru yang berdiri sendiri maka terbentuklah brigade Tentara Pelajar yang lansung berada 

di bawah pimpinan Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jendral 

Soedirman. Panglima Markas Besar Komando Djawa (MBKD), Kolonel A.H. Nasution 

menunjuk Mayor Soedarto sebagai Komandan Brigade 17/TNI. Pangkatan kemudian 

dinaikkan Letnan Kolonel berdasarkan surat keputusan Presiden dan di tandatanggani 

oleh Presiden. Brigade ini diresmikan pada tanggal 17 November 1948 di Kepatihan 

Yogyakarta. Kesatuan ini tersebar di seluruh jawa dan diresmikan berdirinya tanggal 17 

November 1948. (Nasution.1979: hl.129). 

Terbentuknya Tentara Pelajar diilhami oleh ikrar para pelajar yang dilaksanakan 

di Solo dan Surabaya. Pada Bulan Juli 1945, ikrar para pemuda di Kota Surabaya 

dilaksanakan di Gedung “Hosyo-Kyoku” dihadiri  oleh pelajar-pelajar SMP dan SMA. 

Salah seorang pelajar bernama Soebiantoro dari Sekolah Menengah Teknik 49 mengajak 

pada para pelajar untuk mempertahankan dan membulatkan tekat  menghadapi  

perjuangan.  

Pada bulan September 1945 para pelajar Magelang membentuk Gabungan 

Sekolah Menengah yang beranggotakan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Teknik Pertama, Sekolah Guru Bawah maupun Atas atau Sekolah Guru Negeri, 

dan Sekolah Pertanian di Mertoyudan.  Pusat kegiatan berada di dua tempat yaitu Gedung 

Mosvia berada di sebalah Selatan Alon-Alon dan SMP Negeri 1 

Magelang.(Moehkardi,1983: hl.114). 

 Namun akhirnya di Bulan Desember 1945, Gabungan Sekolah Menengah harus 

melebur dengan Ikatan Pelajar Indonesia Kedu setelah ada perintah dari Yogyakarta 
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berdasarkan Konggres Pelajar di Madiun. Kegiatan-kegiatan pelajar sebelum dan sesudah 

bergabung tidak mengalami perubahan, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan rutin bela 

negara, saling memberikan informasi perkembangan politik negara dan pergerakan 

pasukan Belanda, latihan bersama bongkar pasang senapan hingga menembak, dan 

latihan baris berbaris di Lapangan Rindam Magelang dan Tuguran.  

Pada awal permulaan terbentuknya Tentara Pelajar, yaitu IP-pertahanan yang 

belum menggunakan lambang bentuk khusus, melainkan para anggotangya menggunakan 

lencana merah putih. Kemudian pasukan Pelajar IP-Pertahanan menggunakan lambang 

berbagai lencana dengan symbol burung hantu. Kemudian setelah IP-pertahanan berganti 

dengan nama tentara Pelajar, digunakan lambang Tentara Pelajar berupa senjata karabin 

(bedil) dan bul burungbersilangan, dilatar belakangi topi baja, diatasnya terdapat bintang 

dan tulisan TP, di bagian bawah terdapat nyala api.  

Gambar ini berwarna kuning, terletak pada dasar warna merah berbentuk perisai. 

Lambang TP ini dipakai sebagai emblem yaitu di pasang pada lengan baju sebelah kanan. 

Tidak diketahui siapa pencipta lambang TP tersebut, lambang tersebut di buat dengan 

disulam oleh para pelajar pejuang putri dan mulai dipakai ketika TP mulai aktif di front-

front pertahanan yaitu pada akhir tahun 1946 dan awal tahun 1947. Karena nama Tentara 

Pelajar, yang populernya dengan sebutan TP memperoleh wadah pemersatu Pelajar 

Pejuang, maka TP merupakan lambang keangotaan. 

Ikatan Pelajar Indonesia khususnya di Magelang tidak merasa takut ada ancaman 

Belanda. Hal ini disebabkan sejak 9 November 1945 Sekutu meninggalkan Magelang 

menuju Ambarawa tidak pernah kembali. Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dan 

diteruskan melakukan penyerangan pada 21 Juli 1947, yang terkenal dengan sebutan 
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Agresi Militer Belanda Pertama atau Perang Kemerdekaan Pertama. Sampai akhirnya 

berhenti karena Indonesia dan Belanda harus menandatangani Perjanjian Renville. Untuk 

Jawa Tengah, Pasukan Belanda hanya menyisakan 3 Karesidenan, yaitu Karesidenan 

Kedu, Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian Magelang dan 

sekitarnya aman karena berada di Karesidenan Kedu. 

Meskipun demikian Magelang dikatakan aman, tetapi tetap harus waspada 

terhadap kemungkinan serangan mendadak pasukan pendudukan Belanda dari arah 

Ambarawa. Batas Republik Indonesia dengan pendudukan Belanda berada di daerah 

Pingit dan Pagergunung. Patroli pasukan Belanda dalam usaha mencari TNI yang 

bertugas di Ambarawa dan Salatiga hingga sampai Kecamatan Pingit dan Pagergunung 

Kecamatan Grabag. Kesatuan TNI yang ditugaskan di Pingit adalah Mayor Yani. Tim 

Riset Pemda Kabupaten Magelang. 1974. (BAPEDA.hl.142). 

 Beliau membagi menjadi 3 pertahanan yang berlapis meliputi garis pertahanan 

pertama dan kedua di Desa Pingit, sedangkan garis ketiga di Desa Pagonan. Daerah 

Kecamatan Pingit yang berbatasan langsung dengan Ambarawa adalah pertahanan 

Magelang dan sekitarnya. Tugas berat juga dirasakan oleh kesatuan militer di Magelang 

karena merupakan benteng pertahanan darat terakhir untuk mempertahankan Ibukota 

Republik Indonesia di Yogyakarta.(Prijadji, 1997: hl. 67). 

Pada pertengahan Bulan Maret 1948 Soendjarwo, tokoh Tentara Pelajar atau 

Tentara Genie Pelajar asal Yogyakarta, atas persetujuan atasannya bernama Martono 

datang ke  Magelang dengan tujuan mengajak untuk mendirikan Tentara Pelajar atau 

Tentara Genie Pelajar di Magelang. Ikatan Pelajar Indonesia yang berumur antara 15 

sampai dengan 21 tahun otomatis menjadi anggota Tentara Pelajar atau  Tentara Genie 
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Pelajar. Menurut Hadiyono, untuk membedakan antara Tentara Pelajar dengan Tentara 

Genie Pelajar adalah berdasarkan latar belakang pendidikan anggota. Bapak 

Hadiyono,(Wawancara, 14 Maret 2010). Apabila berasal dari sekolah umum, mereka 

masuk Tentara Pelajar. Sedangkan yang berasal dari sekolah teknik, mereka masuk 

Tentara Genie Pelajar. (Moehkardi.1983:hl.114). 

Tentara Pelajar Magelang beranggotakan 54-60 pelajar. Mereka tidak 

memahami dunia kemiliteran, tetapi semangatlah yang membangkitkan  untuk tetap 

berjuang mempertahankan kemerdekaan. Soeparman,(Wawancara, 21 Maret 2010). 

Untunglah perwira-perwira TNI dari Divisi Diponegoro maupun Siliwangi atau 

yang sering disebut TNI hijrah, melatih Yudo, kendo, baris berbaris, cara menembak 

menggunakan senapan buatan Jepang, dan tata cara melakukan penghancuran sarana dan 

prasarana vital dengan menggunakan trek boom.  (Bapak Hadiyono,Wawancara, 14 

Maret 2010).   

Pada Bulan Nopember 1948, Tentara Pelajar Magelang dijadikan satu Kompi 

dengan Tentara Pelajar Muntilan, sehingga menjadi Kompi 230 dibawah pimpinan 

Soendjarwo, dan bagian dari Batalion 200 Tentara Pelajar di bawah pimpinan Martono di 

Yogyakarta. Kemudian antara Minggu ketiga Bulan Nopember sampai dengan Minggu 

pertama Bulan Desember 1948 Tentara Pelajar Magelang bergabung dengan  Tentara 

Nasional Indonesia Kesatuan Reserve Umum (KRU) W, selanjutnya menjadi Brigade 

XVII dibawah pimpinan Letnan Kolonel Soedarto. 
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B. Aktivitas Tentara Pelajar Magelang 

Walaupun Tentara Pelajar magelang tidak mengetahui secara jelas tentang dunia 

kemiliteran, namun semangat juang yang gigih telah menghilangkan rasa takut untuk 

mengorbankan dirinya demi mempertahankan kemerdekaan. Sekalipun hanya 

bermodalkan keterampilan baris-berbaris, latihan dasar kemiliteran serta latihan perang-

perangan (kyo reng) dengan menggunakan senjata kayu (mokuchu) yang pernah diperoleh 

pada masa pendudukan jepang. Namun, mereka mempunyai disiplin yang tinggi. 

Ketrampilan lain yang diperolehnya seperti lari, gulat, sumo dan kendo yang kemudian 

diadu kekuatan fisik antara anggota Tentara Pelajar satu dengan yang lain lain. Ada juga 

permainan gajah-gajahan untuk merebut bendera. Dilatih pula cara menembak dengan 

menggunakan senjata berbagai jenis dan membunyikan meriam yang diperoleh dari 

merebut senjata milik Jepang. Bapak Hadiyono,(Wawancara, 14 Maret 2010). 

Sewaktu tergabung dalam KRU ”W” para anggota Tentara Pelajar  Magelang 

sempat  masuk sekolah perjuangan di Magelang. Namun tidak berlangsung lama karena 

meletusnya pemberontakan PKI Madiun dan pecahnya Agresi Belanda II. Sebanyak satu 

regu Tentara Pelajar Magelang dikirim ke Solo untuk menerima penjelasan dari 

Komandan Tentara Pelajar Detasemen III Brigade 17& Mayor Achmadi mengenai 

pemberontakan PKI.(Pusat Sejarah Angkatan Darat.Pussemad, 1965: hl.76). 

Setelah pemberontakan PKI di Madiun berakhir, kegiatan Tentara Pelajar 

Magelang melakukan persiapan menghadapi agresi militer Belanda antara lain melakukan 

bumi hangus. Mereka meletakan bahan peledak di tempat-tempat yang dianggap strategis 

seperti gudang-gudang, jembatan-jembatan, serta bangunan-bangunan yang dapat 

digunakan sebagai markas atau pos Belanda baik di dalam  maupun di luar kota 
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Magelang. Tentara Pelajar membuat lubang-lubang perlindungan dan mempersiapkan 

daerah-daerah pertahanan dan pengunduran daerah pedesaan Kabupaten Magelang. 

Selain kegiatan kemiliteran Tentara Pelajar juga aktif dalam kegiatan 

perhubungan pada masa perang kemerdekaan 1948-1949. Pada masa perang 

kemerdekaan ini Tentara Pelajar yang tergabung dalam perhubungan mempunyai peranan 

yang cukup penting, salah satu contohnya melakukan pembinaan-pembinaan kepada 

penduduk khususnya masyarakat pedesaan agar tidak terkena propaganda penjajah. 

Walaupun dalam kenyataannya peralatan-peralatan yang dimiliki masih sangat sederhana 

tetapi ternyata aktivitas perhubungan berjalan dengan baik. 

Berdasarkan kutipan peryataan Soeharto “Persisi pada waktu saya menyetel 

radio memantau siaran luar negeri bersama-sama Purwadi, Perwira Perhubungan 

terdengan siaran luar negeri mengenai perdebatan di PBB. Belanda mengatakan bahwa 

tindakan personilnya, begitulah mereka menyebutnya, telah berhasil. Yogya telah 

diduduki pemerintahan Belanda berjalan lancar. TNI sudah tidak ada, ekstrimis sudah di 

luar kota katanya. Hati saya melawan, mendengar siaran itu. Sudah empat kali kita 

melakukan serangan, maih juga mereka mengaatakan kita sudah tidak ada G. (Dwipayana 

dan Ramadhan Kh,1988: hl. 46). 

 Menunjukan bahwa perhubungan itu mempunyai peran dan fungsi yang cukup 

penting dalam situasi peperangan atau negara salam keadaan genting.  

Melalui pehubungan itu dapat dipantau rencana-rencana gerakan musuh 

sebagaimana peryataan di atas dengan mendengarkan siaran luar negeri itu maka jelaslah 

bahwa peryataan Belanda yang mengatakan bahwa tindakan personilnya yang telah 

berhasil melumpuhkan TNI dan mengatakan bahwa TNI sebagai ekstrimis itu adalah 
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berita bohong. Dengan demikina seandainya peryataan itu benar jelaslah bahwa fungsi 

perhubungan sangatlah penting, paling tidak sebagai antisipasi dan klarifikasi mengenai 

berita-berita bohong tersebut. Dalam mengupayakan dan menepis berita bohong yang 

sempat beredar dikhawatirkan dapat mempengaruhi perjuangan rakyat Indonesia. Berita 

bohong itu tidak sempat beredar ke kalangan masyarakat luas dikarenakan minimnya 

alat-alat yang dimiliki masyarakat pada waktu itu,sahingga masyarakat tidak langsung di 

dengar oleh rakyat.  

Berdasarkan uaraian di atas menunjukkan bahwa kompi perhubungan 

mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam perjuangan. Melalui pehubungan 

itu aktivitas musuh dapat terpantau, sehingga segera dapat menentukan sikap dan strategi 

untuk mengatur musuh. Menurut instruksi Markas Besar Komando Djawa 

No.6/MBKD/1949 yang berisi aturan-aturan rinci mengenai pemberantasan berita-berita 

bohong. Pemerintah militer pada waktu itu menyadari sepenunya bahwa berita bohong itu 

menimbulkan kekacauan-kekacauan di masyarakat, antara lain saling tidak percaya, 

saling tuduh menuduh, saling hasut menghasut antara pimpinan dan bawahan. 

(Nasution,1980; hl.170). 

Di dalam perang gerikya disadari penuh bahwa komunikasi perhubungan itu 

sangatlah penting dua hal tersebut merupakan jiwa kesatuan tentara dan jiwa kesatuan 

Negara. Oleh sebab itu pada pimpinan militer pada waktu itu sering mengadakan 

kunjungan-kunjungan kemana-mana untuk dapat bertemu aparat bawahanya. 

(Nasution,1980: hlm.170). 

 Dengan demikian perhubungan mempunyai fungsi dan peranan yang penting 

dalam perjuangan waktu itu. Maka pada tanggal 7 Januari 1949 Markas Besar Komando 
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Djawa mengeluarkan suatu instruksi bekerja yang pertama untuk mengatur dan 

menerbitkan perhubungan. Dalam keputusan MBKD sendiri telah dimulai jarring “pos-

pos x lebih dulu” , sehingga MBKD dengan cepat meneruskan instruksi-instruksi dan 

berita-berita kepada bawahan dan dapat menerima langsung laporan-laporan dan 

permintaan daerah. 

Secara garis besar dari instruksi perhubungan (Renharu) itu mengatur hubungan-

hubungan antar pasukan-pasukan kecil agar tetap dalam satu kesatuan mengingat sulitnya 

komunikasi dan kendaraan. Oleh karena itu untuk mengatasi kesulitan itu maka 

dibentuklah pos-pos perjuangan. Dalam tiap pos ditempatkan beberapa opsir dan 

pembantu yang bertugas sebagai berikut. 

1. Menyampaikan instruksi-instruksi dan surat-surat dari PLM/GM dan mengumpulkan 

laporan-laporan dan sebagainya, untuk PLM/GM. Noot untuk keperluan ini maka 

pos-pos itu akan selalu mengadakan perhubungan dengan KMD, KDM, KODM. 

Opsir-opsir pos harus mengetahui dan mendalami dalam hal instruksi-instruksi 

PLM/GM. 

2. Mengawasi pelaksanaan instruksi-instruksi dan betrindak seperlunya atas nama 

PLM/GM dan soal-soal yang tidak prinsipiil (urusan sehari-hari). 

3. Memeberi penerangan-penerangan kepada briq, KMD, KODM, dan sebagainya yang 

dekat. 

4. Membuat laporan minggu dan bulanan yang dikirim kepada semua pos dan kepada 

PLM/GM hlm. (Nasution.1980: hl. 150). 
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Tiap pos punya 3-4 orang kurir perwira (atau pewira reservasi dari pelajar) yang 

tiap minggu membawa surat-surat dan sebagainya kepada pos tetangga. (Hisbaron 

Muryantoro, 2007: hl. 780). 

 Mengingat setelah bulan Juli 1946, setelah pembentukan Tentara Pelajar sampai 

akhir tahun 1946, pasukan Tentara Pelajar yang tidak mendapat tugas di front pertahanan, 

bertugas mengadakan pembinaan wilayah. Mereka itu pada umumnya mengadakan 

“terugval basis” seperti penerangan tentang pembelaan Negara, menjaga keamanan, 

mencegah mata-mata musuh, membantu pasukan bersenjata, membantu memberikan 

makan, cara membuat rintangan di jalan-jalan, memebuat lubang-lubang perlindungan 

dan membagikan obat-obatan untuk mencegah penyakit serta merawat kalau ada yang 

sakit dan luka-luka.( Sewan Suwanto, 1984: hl.34) 

Pembinaan wilayah ini dilakukan di daerah aman dan belum diduduki Belanda. 

Daerah--daerah yang telah dibina dan di jadikan Terugval basis ini nantinya akan menjadi 

markas-markas pertahanan dalam melaksanakan perang gerilya, yang mendasarkan 

system pertahanan kelaskaran rakyat atau yang disebut juga dengan istilah Perang Rakyat 

Total atau Perang Rakyat Semesta, yaitu manunggalny pasukan bersenjata dan rakyat 

secara nyata. Akibat hasil pembinaan wilayah ini, Belanda tidak dapat menjalankan 

pemerintahannya di daerah yang didudukinya. Hisbaron Muryantoro. ( Sewan Suwanto, 

1984: hlm.34) 

Sudah tentu dengan menjalankaan terugval basis ini sangat diperlukan petugas-

petugas perhubungan dan penerangan yang mampu menyakinkan pendududk setempat 

tentang arti dan pentingnya perjuangan itu. Oleh sebab itulah pasukan-pasukan pelajar 

saling mengadakan kerjasama dengan masyarakat sekitar terutama dalam bidang 
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persenjataan, informasi, dan pehubungan, obat-obatan sehingga masing-masing dapat 

menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dengan adanya penerangan yang terus-menerus, pada 

masa revolusi itu menjadikan rakyat itu tahu dan diam-diam menjadi mendukung 

perjuangan itu. Khususnya dalam mempertahankan Kemerdekaan. Salah satu upaya yang 

dilakukan oleh para anggota Tentara Pelajar, adalah dengan sikap ramah tamah, sopan 

santun, bernada lawak, secaa trang-terangan dan terbuka teryata dengan pendekatan 

semacam ini merupakan media komunikasi yang ampuh. Akhirnya tidak mengherankan 

jika Tentara Pelajar mendapat simpati dari masyarakat. 

1. Demikian kenyataan menunjukkan bahwa fungsi perhubungan mamagang peranan 

yang sangat penting dalam perjuangan, baik bersifat intern ataupun extern. Ke dalam 

kompi perhubungan senantiasa memberikan instruksi-instruksi penting, penerangan-

penerangan baik kepada para pejuang ataupun kepada rakyat. Ke luar anggota 

Tentara yang bergabung ke dalam kompi perhubungan (G.V) akan dapat memantau 

gerak-gerik musuh. Dengan munculnya surat Panglima Tentara dan Teritorium 

Djawa (PTTD) tertanggal 7 Januari 1949 yang di tandatangani oleh Kolonel A.H. 

Nasution 

Surat ini berlaku pada masa Agresi Belanda Ke II. Isi surat ini menyangkut 

keamanan yang berbunyi sebagai berikut. 

2. Tiap pos bukanlah satu markas, tetapi adalah pos yang rahasia bagi umum. Pos 

bepindah-pindah sendiri dalam rayon menurut keadaan pertempuran, tetapi tetap 

behubunggan dengan pos lain dan kesatuan atau instansi-instansi yang didekatnya. 

Biasanya pos terdiri atas beberapa rumah yang terpencar, tempat penerima tamu, 

tempat bekerja, tempat tidur, tempat reserve. Sementara itu sudah ada reserve di 
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Utara, Selatan, Barat, dan Timur untuk keperluan jika nantinya perlu dipindah. Pos 

ini menyamar sebagai rakyat. 

3. Surat-surat dibakar setelah diketahui isinya dan dicatat dalam buku yang secara kode 

di pegang kepala Pos. Hanya surat-surat penting sebagai instruksi pokok dan 

sebagainya, surat-surat yang untuk diteruskan, yang tetap ada di pos, dan surat yang 

tetap di pos dan disimpan. Komandan-komandan berusaha mengurangi persuratan 

dan menyampaikan berita-berita dan order-orden secara lisan oleh perwira-perwira. 

Untuk dokumentasi perlu pos yang mempunyai buku dimana tercaatat semua 

peristiwa penting dengan cara kode sendiri dari kapala pos, sehingga kelak olehnya 

bisa disususn secara lengkap, kalau perang telah usai. Kelak akan terbukti betapa 

pentingnya dokumentasi dari perjuangan kita ini. 

4. Kurir: Pos, dan juga komandan-komandan mempunyai kurir-kurir sendiri yang telah 

dilatihb sendiri buat hubungan mingguan antara pos dengan pos selanjutnya 

dilaksanankan oleh perwira pelajar. 

5. Kecepatan: Mesti diusahakan mempercepat perhubungan, karena sangat mutlak cepat 

dan tepat. Dengan cara menyempurnakan cara berjalan sehingga dapat 

memperpendek waktu perjalanan. 

6. Terus Siap : Tiap pos harus selalu siap menghadapi kemungkinan pembersihan, 

kalau perlu untuk segera pindah. Pakaian, barang-barang, dan surat-surat harus selalu 

tersedia untuk dipindahkan atau di sembunyikan. 

7. Kode: Anggota-anggota pos dan kurir harus memakai nana-nama lain dank ode di 

jalan yang diatur oleh kepala pos untuk bawahanya. 
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8. Menyamar: sesuaikanlah diri dengan suasana desa, inilah cara menyamar yang 

sebaik-baiknya. 

Sebagai seorang yang terpelajar para anggota Tentara Pelajar dalam 

menjalankan operasi teritorialnya selalu berhasil dan mendapat simpati dari masyarakat, 

dalam tugas member penerangan dan dengan gaya yang khas maka mudah diterima dan 

dijalankan serta dipatuhi oleh masyarakat. Diharapkan rakyat mau membantu perjuangan 

tentara gerilya dengan sepenuh hati melawan Belanda 

Operasi territorial itu antara lain bahwa rakyat yang berada di luar kota 

diharapkan tetap menggunakan uang ORI dan menolak uang federal sebagai alat 

pembayaran yang sah. Rakyat diharapkan ikut membantu pasukan Tentara Pelajar dengan 

caara menjaga keamanan desa, member informasi-informasi gerakan dan dislokasi musuh 

sehingga penyerangan dan pencegatan terhadap patrol musuh dapat dilakukan dengan 

baik. Selain itu pemuda desa dengan aktif baik sebagai kurir maupun sebagai pengintai 

gerakan musuh.( N.n.1985: hl.55). 

 

C. Struktur Tentara Pelajar Magelang 

Struktur Organisasi Tentara Geni Pelajar dan Tentara Pelajar  Magelang sama. 

Perbedaan terdapat pada latar belakang anggota. Anggota Tentara Geni Pelajar berasal 

dari para pelajar Sekolah Teknik Pertama jurusan pertukanngan, sedangkan Tentara 

Pelajar beranggotakan para pelajar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

SGA, SGB, dan Sekolah Pertanian Mertoyudan, dengan susunan organisasi sebagai 

berikut Dwi Ponggo,(1982, hlm.21). 
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SUSUNAN STAF TENTARA GENI PELAJAR DAN TENTARA PELAJAR 

MAGELANG  

Markas Tentara Geni Pelajar dan Tentara Pelajar berada di SMP Negeri 1, 

Sekolah Teknik Pertama Tuguran, Mosvia.( Hadiyono,Wawancara, 14 Maret 2010) 

 

D. Perjuangan Tentara Pelajar dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik 

Indonesia 

Pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan belanda melakukan penyerangan ke 

Jogjakarta. Bersamaan dengan itu pasukan belanda yang berkedudukan di Gombong 

sejak Agresi Militer Belanda I mulai bergerak ke arah timur menuju Purworejo. 

Sesampainya di Purworejo keadaan telah sepi dari aktivitas pemerintahan sipil maupun 

militer dan di sepanjang jalan kota Purworejo tampak gedung-gedung telah rata dengan 

tanah. Kemudian pasukan Belanda dari Brigade W membagi diri menjadi 3 Batalyon. 

Batalyon I bergerak menuju Magelang, Batalyon 2 tetap tinggal di Purworejo dan 

Batalyon 3 bergerak ke selatan menuju Jogjakarta melewati Wates. Pasukan Belanda 

yang sedang bergerak ke Wates tidak bisa melanjutkan perjalanan karena jembatan 

Komandan
seksi

Bag. 
Keuangan

Bag. 
Perlengkapan

Bag. 
Perbekalan

Komandan 
I,II,III

Wakil 
Komandan Sekretaris
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Bogowonto telah terputus sehingga mereka mengikuti batalyon I, yaitu menuju 

Magelang. (Prijadji,1997: hl.80). 

Sementara itu berita penyerangan Belanda di Jogjakarta telah sampai di 

kecamatan Salam. Untuk menghadang gerak maju pasukan Belanda menuju Magelang, 

TNI maupun penduduk desa Salam berusaha memutus jembatan Krasak, yang 

menghubungkan antara Kabupaten Magelang dengan Daerah Istimewa Jogjakarta. Alat 

penghancur yang digunakan adalah trekbom yang dipasang pada bagian salah satu 

pondasi ujung jembatan. Tetapi hasilnya hanya berlubang sehingga pasukan Belanda 

dengan cepat dapat masuk tanpa perlawanan. (Soeparman. Wawancara.22 maret 2010). 

 Bersamaan itu mereka mendirikan Regening Comissie vor Aangelehaden 

(RECOMBA), yang merupakan Pemerintah Pendudukan Belanda pertama di Magelang. 

Sementara itu berita jatuhnya Jogjakarta belum diterima secara resmi oleh 

Pemerintah Kabupaten Magelang. Ketika itu bertepatan dengan hari minggu yang 

menyebabkan tutupnya semua aktivitas pemerintahan sipsil maupun militer di Magelang. 

Dengan demikian tutupnya kantor– kantor pemerintahan menimbulkan berita yang 

seharusnya sudah sampai menjadi terlambat, ditambah lagi desa Salam telah diduduki 

oleh Belanda dan komunikasi antara Jogjakarta dengan Magelang terputus total. 

Menghadapi kemungkinan masuknya pasukan belanda ke Magelang, pada hari 

itu juga pejabat-pejabat pemerintah sipil maupun militer mengadakan pertemuan di Aula 

Kantor Kabupaten Magelang. Dalam pertemuan itu dihadiri oleh pejabat-pejabat 

pemerintah seperti raden Moekahar Ronohadiwidjojo, walikota Magelang, raden 

Joedodibroto, Bupati Magelang, patih Sumarsono, Letnan Kolonel Ahmad Yani, dan 
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Letnan Kolonel Moh. Sarbini. Mereka membahas tentang strategi mengahadap pasukan 

Belanda. (Prijadji,1997: hl.81). 

Tanggal 20 Desember 1948, pasukan Belanda yang berasal dari Jogjakarta 

masuk kota Magelang. Begitu memasuki kota keadaan telah lengang tak ada rakyat yang 

masih tinggal. Rakyat kota telah berbondong-bondong mengungsi ke luar kota. Sebagian 

dari mereka mengungsi ke arah timur melewati jembatan sungai Elo dan sebagian lagi ke 

arah barat melewati jembatan sungai Progo. 

Setelah rakyat memasuki kecamatan Tegalrejo dan Candimulyo, jembatan Elo 

langsung di pasang bahan peledak oleh TNI untuk dihancurkan agar pasukan belanda 

tidak dapat melewatinya. Seperti halnya di jembatan Krasak, penghancuran jembatan Elo 

menggunakan trekbom yang dipasang pada salah satu ujung pondasi sebelah timur 

jembatan. Setelah meledak ternyata jembatan hanya berlubang tanpa kerusakan yang 

berarti.(prijadji, 1997: hl.83). 

Demikian juga di daerah timur, setelah rakyat berhasil melewati jembatan sungai 

Progo, jembatan itu langsung dipasang bahan peledak oleh TNI beserta penduduk dengan 

cara yang sama dengan jembatan-jembatan yang lain dan ternyata juga tidak meyebabkan 

kerusakan yang berarti tapi hanya berlubang pada bagain ujung sebelah timur jembatan.  

Mendengar bahwa Belanda sudah menduduki Kota Jogyakarta, maka Magelang 

mulai melaksanakan siasat “Bumi Hangus”. Semua gedung-gedung Kantor Pemerintah, 

markas-markas, tangsi Militer, sekolahsekolah, dan gedung-gedung yang penting lainnya 

kecuali tempat-tempat ibadah dibumihanguskan. Pemerintahan Sipil dan Militer serta 

seluruh Pasukan Pejuang mundur keluar Kota. Saat itu Belanda masuk melalui kecamatan 

Salam. Sesampainya di Magelang, pasukan Belanda tidak menemukan aktivitas 
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pemerintahan sipil maupun militer. Di sepanjang jalan menuju kota Magelang tidak ada 

gedung yang utuh. Di mana-mana hamper semua gedung telah terbakar. Bersamaan 

dengan itu pasukan Belanda dari kesatuan Zeni berusaha membangun kembali gedung-

gedung itu. 

Gedung-gedung di kota Magelang yang hancur akibat bumi hangus adalah 

sebagian tangsi militer dan kader School, sebagian gedung kantin militer, gedung kantor 

kawedanan Bandongan di jalan Plengkung (sekarang SMP Negeri 2), gedung SR IV 

(sekarang untuk Balai Pelajar), gedung Pengadilan Negeri Boton, gedung SMP Negeri I 

di jalan Pahlawan, gedung Kesenian Panti Peri, gedung SD di sepanjang jalan Pahlawan, 

hotel Nitaka (sekarang kantor Polwil Kedu), gedung-gedung di sepanjang jalan Veteran, 

gedung markas Mobile Brigade Polisi di Karesidenan, markas ALRI di jalan Diponegoro, 

Kantor dan Pendopo Kabupaten Magelang, Gedung Balai Pemuda (sekarang Bank BCA), 

gedung Asia Raya, hotel LOZE (sekarang gedung Magelang Teater), gedung bioskop 

Roxy (sekarang Gardena), gedung Susteran (sekarang SMK Pius X), gedung MOSVIA 

(sekarang POLRESTA Magelang), gednung Kantor Kepolisian di jalan Gejuron, dan 

lain-lain. (Madjiono, 2003: hl.81). 

Sejak hari Senin pagi tanggal 20 Desember 1948 Kota Magelang menjadi lautan 

api akibat siasat Bumi Hangus, disamping pasukan yang mengundurkan diri dan siap 

untuk mengadakan perang gerilya, rakyat kotapun berbondong-bondong mengungsi 

keluar Kota. Juga pasukan Divisi Siliwangi yang berada di Magelang akibat persetujuan 

Renville, bersiap untuk mengadakan “long mars” kembali ke Jawa Barat bersama 

keluarganya untuk mengadakan perang gerilya disana. Pada hari Rabu sore tanggal 22 

Desember 1948 itu ada perintah bahwa semua Pasukan yang masih berada di dalam Kota 
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(masih melaksanakan bumi hangus) supaya segera keluar meninggalkan Kota, sebab 

jembatan sungai Progo segera akan dihancurkan dengan trekbom kita. 

(Madjiono,2003:hl.81). Pada hari Rabu wage malam tanggal 22 Desember 1948, Belanda 

masuk Kota Magelang dari arah Jogyakarta dan Purworejo. Pasukan Belanda terus 

mengejar keluar kota, tetapi di Kaliangkrik (Daerah Kawedanan Bandongan) mendapat 

perlawanan sengit dari pasukanan kita. 

Waktu itu ada 2 pesawat capong Belanda terbang berputar-putar diatas 

Kaliangkrik. Kemudian kedua pesawat itu berpisah menuju tujuannya masing-masing. 

Beberapa saat kemudian, pesawat capong itu dating kembali dengan terbang rendah 

sambil menembakkan rentetan senapan otomatis yang diarahkan ke rumah-rumah 

penduduk. Dua penduduk Kaliangkrik tertembak mati, yaitu Ribut dan Soeparni yang 

sedang hamil tua. Sementara itu di pasar Kaliangkrik ada beberapa anggota pasukan 

Siliwangi sudah mempersiapkan senjata jenis metralyur ukuran 2,3 yang akan 

ditembakkan ke arah pesawat capong tersebut. 

Ketika pesawat itu datang kembali dan terbang rendah, maka pasukan Siliwangi 

menembakkan senjata metralyur ke arah badan pesawat. Hasil tembakan itu mengenai 

bagian ekor pesawat sehingga kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh di sekitar 

pasar Kaliangkrik. Selain itu pasukan kita juga berhasil menembak jatuh pesawat capong 

di daerah Kalegen, sehingga pasukan kita mendapat tambahan 6 (enam) pucuk senjata 

otomatis berukuran 12,7 dari pesawat yang jatuh itu . 

Sedangkan di kawedanan Cadimulyo, pasukan Belanda hamper tiap hari 

melakukan patroli dengan menyeberang sungai Elo. Mereka tidak terdiri dari orang-orang 

Belanda namun banyak juga yang asli pribumi. Saat melakukan patroli pasukan Belanda 
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yang berasal dari penduduk pribumi sering melakukan pengambilan secara paksa 

terhadap barang-barang berharga milik penduduk seperti emas, baju-baju, mahan 

makanan dan binatang ternak. Penduduk juga dipaksa membawakan barang-barang itu 

secara bergantian dari satu dusun ke dusun lain hingga sampai ke markas pasukan 

Belanda. Pada suatu hari pasukan TNI dan penduduk di bawah pimpinan Letnan II Sarojo 

mengadakan perlawanan namun diketahui oleh pasukan Belanda sehingga begitu 

berhadapan dengan Belanda tembakan senapan tentara belanda telah mengenai pasukan 

TNI. Dalam peristiwa ini Letnan II Sarojo gugur dengan seorang anak buahnya, 

sementara yang lain berhasil melarikan diri berlindung ke hutan-hutan. 

Baik pasukan TNI maupun pasukan dari badan-badan kelaskaran di Magelang 

hampir setiap malam secara bergantian dan kadang bersamasama menyerang kedudukan 

pasukan Belanda di tangsi-tangsi di kota. Pada siang hari ada beberapa tentara atau laskar 

yang menyamar menjadi pedagang atau apa saja dan pergi mendekati tangsi-tangsi 

Belanda di kota untuk menyelidiki keberadaan dan kekuatan pasukan Belanda. Informasi 

itu kemudian dilaporkan kepada kepala Batalyon dan malamnya diadakan penyerangan  

Magelang bila dilihat dari kondisi geografisnya terletak di tengah-tengah pulau 

Jawa (khususnya Jawa Tengah). Salah satu ciri khas daerahnya adalah terdapat gunung-

gunung, yaitu gunung sumbing disebelah barat, gunung Telomoyo dan Andong di sebelah 

utara, gunung Merapi dan Merbabu di sebelah timur dan pegunungan Menoreh di sebelah 

selatan. Selain itu daerah Magelang dibatasi oleh dua sungai besar, yaitu sungai Progo 

yang berada di sebelah barat dan sungai Elo yang berada di sebelah timur. 

Kondisi geografis Magelang yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit maka 

akan mempermudah mengatur strategi pertahanan dan perlawanan rakyat terhadap 
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Belanda. Para pejuang Magelang melakukan perlawanan dengan bergerilya dari satu 

daerah ke daerah yang lain. Di semua perbukitan dan pegunungan serta daerah-daerah 

atau dusun-dusun yang agak tinggi digunakan sebagai tempat bergerilya pasukan TNI 

maupun badan-badan kelaskaran. Selama berada di tempat-tempat itu mereka mendapat 

makanan dari para penduduk, tetapi seadanya. Cukup hanya nasi dengan sayur nangka 

tanpa lauk. Minum juga tidak selalu air rebusan tetapi kadang dari air sungai.Daerah 

Magelang dibagi menjadi 2 medan pertahanan, yaitu medan Pertahanan Barat (tertutup) 

dan medan pertahanan timur (terbuka). Pembagian ini didasarkan pada letak geografis 

daerah Magelang dan pemusatan pemerintah sipil maupun militer sehingga dapat 

diketahui letak konsentrasi kekuatan TNI. Pertama, medan pertahanan barat daerahnya 

adalah sepanjang sungai Progo yang mengalir ke arah selatan, meliputi kecamatan 

Bandongan, Windusari, Kajoran yang terletak di lereng gunung Sumbing, dimana bayak 

pegunungan yang saling berdekatan sehingga sangat bermanfaat untuk tempat 

perlindungan dari serangan pesawat terbang maupun meriam. Kedua, medan pertahanan 

timur cenderung bersifat terbuka karena daerah ini jarang terdapat hutan yang tumbuh di 

daerah pegunungan seperti di daerah pertahanan barat. Daerah ini meliputi kecamatan 

Tegalrejo, Pakis, Candimulyo, Srumbung, dan Grabag. Hal ini dibuktikan dengan 

pasukan Belanda apabila hendak mengadakan patroli biasanya melewati daerah Muntilan 

atau Grabag sebab jembatan sungai Elo yang menghubungkan antara kota Magelang 

dengan kawedanan Tegalrejo dan sekitarnya setelah diputus oleh TNI. 

(Madjiono,2003:hl.73). 

Pada tanggal 19 Desember 1948 pagi-pagi, berpuluh-puluh kapal terbang lewat 

di atas kota Magelang terbang kearah tenggara dengan kawalan dua pesawat pemburu 
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yang terbang cepat. Sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Panglima Besar Jenderal 

Sudirman kepada Angkatan Perang yang antara lain berisi “semua Angkatan Perang 

menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda” yaitu 

dengan strategi perang gerilya. TNI dan para pejuang Magelang elanjutkan perlawanan 

dengan strategi gerilya Pula. 

 Hal ini juga sesuai dengan konsepsi Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, 

kolonel A.H. Nasution tentang strategi pertahanan yang dituangkan dalam Perintah Siasat 

No. 1 tahun 1948, yang isinya adalah: 

1. Tidak melakukan pertahanan yang linier. 

2. Memperlambat setiap majunya serbuan musuh, pengungsian total dan bumi hangus. 

3. Membentuk kantong-kantong ditiap onderdistrik yang mempunyai kompleks di 

beberapa pegunungan. 

4. Pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal menyusup ke belakang garis 

musuh (wingate) dan membentuk kantong-kantong sehingga seluruh pulau Jawa akan 

menjadi medan gerilya yang luas. (Madjiono, hlm2003: hal80.) 

Di luar kota, pasukan kita terus mengadakan konsultasi dan konsulidasi, 

mengatur siasat perang gerilya, menyususn sektor-sektor pertahanan dan perlawanan 

dibawah komando Mayor Soeryosumpeno selaku komandan Batalyon dengan 

Komandan-komandan kompinya, yaitu Kapten Abdulhadi, Kapten Sarwo Edi, Kapten 

Soerjana dan Kapten Soegiarto. Dari Pasukan Artileri dibawah Komando Ateng 

Yogasara. Dari pasukan lain seperti dari Hizbullah dibawah pimpinan Abu Sajak, dari 

KRIS dibawah pimpinan Letnan Kampak, dari Tentara Pelajar dibawah pimpinan Agus 

Sumarno. Kapten Dulhadi dan Kapten Ateng ditugaskan untuk mengkoordinir pasukan 
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yang berada di sebelah barat sungai Progo, untuk mengadakan perlawanan secara 

kuncing-kucingan. (Madjiono. 2003:hl.83). 

Markas-markas pejuang yang dulu berada di kota, pada masa ini berada di 

gunung-gunung, yaitu di pegunungan Menoreh, di gunung Merapi, di gunung Sumbing, 

dan di dataran-dataran tinggi di sekeliling kota. (Simatupang, 1980:hl.36). 

 Tindakan-tindakan penyerangan yang dilakukan TNI dan badan-badan 

kelaskaran serta penduduk yang bergerilya tidak bembuat tenang kedudukan Belanda. 

Serangan-serangan mendadak dan penghadangan-penghadangan hampir tiap hari terjadi. 

Dan ini dilakukan dengan bantuan penuh dari rakyat. Rakyat tidak hanya ikut memanggul 

senjata dalam perang tetapi juga membantu dalam bentuk materi, misalnya dengan 

mendirikan dapur umum untuk menjamin makanan bagi para gerilyawan. Serangan 

mendadak, pengrusakan gedung dan jembatan, penebangan pohon-pohon untuk 

menghadang datangnya pasukan Belanda dikerjakan oleh rakyat dengan bimbingan 

pasukan TNI. 

Masa perang gerilya ini peranan rakyat sangat besar dalam menyediakan 

makanan bagi para gerilyawan. Di desa-desa terdapat kelompok-kelompok yang 

mengurusi dapur umum. Biasanya sering disebut dengan istilah BOM (Bagian Oerosan 

Makanan). Dengan dikoordinir oleh istri kepala desa, maka masing-masing dusun sudah 

mepersiapkan tempat-tempat pembagian makanan maupun markas untuk sementara. 

(Simatupang,1980: hl.36). 
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E. Persiapan Menghadapi Agresi Militer Kedua 

Pertikaian antara Indonesia dengan Belanda sebagai akibat adanya perjanjian 

Renville dan penumpasan PKI memberikan kesempatan kepada Belanda untuk lebih 

menekan RI. Perundingan-perundingan yan dilakukan dibawah pengawasan KTN selalu 

menemui jalan buntu. Bagi bangsa Indonesia telah yakin bahwa Agresi Militer Belanda II 

akan terjadi. Karena itu dipercepat pembuatan instruksi Panglima Besar tanggal 9 

November 1945 dan konferensi dengan semua komandan daerah, gubernur dan residen 

pada tanggal 11 November 1948. Dalam konferensi ini dijelaskan tindakan-tindakan yang 

harus diambil. Atas dasar ini maka tiap-tiap daerah masih sempat mengadakan tindakan-

tindakan persiapan yang sama sehingga kita tinggal menunggu saja saatnya. Dengan 

Komandan Militer kota Jogjakarta telah diatur pula tempat pengungsian komando 

pertama dalam kota dan kemudian ke luar kota. Begitu juga telah disiapkan tempat-

tempat pengungsian untuk panglima Besar dan Soekarno-Hatta. Sementara itu Jenderal 

Sudirman terpisah dari staf dan mengatur pengungsian sendiri yang disiapkan oleh 

Kolonel Santoso, yakni menyingkir ke Jawa Timur. Panglima Divisi III, Kolonel 

Bambang Sugeng telah mengadakan rapat pada tanggal 11 November 1948 di Magelang, 

yang merencanakan persiapan-persiapan dalam menghadapi Agresi Militer Belanda, yang 

dihadiri oleh semua Komandan Brigade dan Perwira staf. (Prijadji,1997: hl.45). 

Arah pertahanan divisi II dan III di Jawa Tengah mengikuti jalan raya yang 

menuju ke Semarang-Purwokerto. Sejak hari-hari terakhir telah dimulai mengadakan 

rintangan-rintangan dan perusakan-perusakan jalan sepanjang kurang lebih 10 km dengan 

samaran latihan umum. 
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 Dalam menghadapi Agresi Militer Belanda Pertama Tentara Nasional Indonesia 

memiliki pengalaman pahit karena menggunakan system pertahanan linier ternyata tidak 

mampu mempertahankan kota-kota yang diduduki. Pertahanan Linier membutuhkan 

persenjataan berat seperti meriam, tank, dan pesawat tempur. Tentara Nasional Indonesia 

tidak mempunyai persenjataan berat itu. Pihak pasukan Belanda peralatan tempur sangat 

menunjang, sehingga dalam waktu yang singkat Kesatuan-Kesatuan Tentara Nasional 

Indonesia terusir dari perkotaan. 

Pengalaman adalah guru yang paling berharga dalam proses perjalanan hidup. 

Untuk itu supaya tidak terulang kembali pengalaman lama, maka diupayakan strategi atau 

taktik perang yang baru. Usulan muncul justru dari Letnan Kolonel Abdul Haris Nasution 

asal Divisi Siliwangi atau Panglima Teritorium Djawa. Menurut beliau, taktik 

menghadapi serangan Belanda kembali, diperlukan system pertahanan tertutup 

perwilayah operasi perlawanan atau Wehrkrise. Ibarat lingkaran, maka Tentara Nasional 

Indonesia cukup berada dalam lingkaran maupun luar lingkaran. Berada dalam lingkaran 

ketika pasukan musuh tidak ada, sedangkan diluar lingkaran pasukan musuh ada dalam 

lingkaran. Taktik untuk masuk ke dalam lingkaran tersebut, harus menggunakan perang 

gerilya. (Prijadji,1997:hl.48). 

Usulan tersebut dimasukan ke dalam Surat Perintah Siasat Nomor 1 tahun 1948 

dari Panglima Besar Angkatan Perang (PBAP) Soedirman yang berisi: 

1. Pertahanan frontal atau liner digantikan pertahanan gerilya. 

2. Pos-pos Tentara Nasional Indonesia diaktifkan untuk menghambat mobiltas pasukan 

Belanda sehingga pasukan Belanda dapat masuk di antara kantong-kantong gerilya. 

3. Membangun kerjasama dengan rakyat perlu ditingkatkan di medan gerilya 
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4. Membangun konsolidasi dengan rakyat agar tidak terbujuk rayuan musuh, dan dapat 

memanfaatkan potensi mereka untuk membantu tugas-tugas Tentara Nasional 

Indonesia. 

Tentara Pelajar Magelang dalam mempersiapkan diri menghadapi Agresi Militer 

Belanda Kedua dipersilahkan untuk memilih 2 daerah perjuangan, yaitu Tegalrejo, 

Bandongan, dan Grabag dapat bergabung dengan Sub Wehrkreise 295 dibawah komando 

Mayor Soerjo Soempeno, dan Muntilan, Salam, dan Salaman dibawah garis komando 

Mayor Darjatmo.    

Berdasarkan itu, system wehrkreise hanya mampu bertahan selama beberapa 

minggu karena ada oerintah dari Dewan Keamanan PBB melalui KTN, agar malakukan 

genjatan senjata yang selanjutnya bertemu dalam perundingan. Setelah itu, kedua belah 

pihak melakukan perundingan yang terkenal dengan nama perundingan Renville. 

Perundingan yang berakhir dengan keputusan yang kurang memuaskan bagi pihak 

Republik Indonesia. Hal ini jika ditinhau dari sudut militer sangat merugikan bangsa 

Indonesia khususnya TNI yang berasal dari Jawa Barat dan sebagian dari Jawa Timur 

harus melakukan hijrah ke daerah pedalaman atau daerah Republik Indonesia. Mereka itu 

melakukan melakukan hijarah semata-mata melaksanakan tugas dari anjuran pemerintah 

pusat sebagai realisasi perjanjian Renville. Dengan ditanda tanganinya perjanjian 

Renville berarti makin sempit ruang gerak dan wilayah Republik Indonesia, sehingga 

pemerintah melakukan pembenahan-pembenahan di berbagai bidang, baik social, politik, 

dan militer. 
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BAB IV 
PERANAN TENTARA PELAJAR KOTA MAGELANG DALAM 

MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 
 

A.  Agresi Militer Belanda II tahun 1948/1949 

Pertikaian antara Indonesia dengan Belanda sebagai akibat adanya perjanjian 

Renville dan penumpasan PKI memberikan kesempatan kepada Belanda untuk lebih 

menekan RI. Perundingan-perundingan yang dilakukan dibawah pengawasan KTN selalu 

menemui jalan buntu, sebab memang Belanda sengaja mengemukakan hal-hal yang tidak 

mungkin diterima RI. Pada tanggal 11 Desember 1948, para penguasa Belanda memberi 

tahu komisi jasa baik (KTN) bahwa benar-benar tidak mungkin mencapai persetujuan 

dengan para pemimpin Republik dan bahwa perundingan dengan bantuan komisi-komisi 

itu akan sia-sia pada tahap ini. Mereka mengatakan akan terus maju dan membentuk 

suatu pemerintahan federal sementara tanpa Republik, meskipun republik akan diberi 

suatu tempat jika kelak masuk. (Kahin,1995: hl.425). 

Situasi antara Indonesia-Belanda semakin gawat, akhirnya pada tanggal 13 

Desember 1948, Bung Hatta meminta kembali KTN untuk menyelenggarakan 

perundingan dengan Belanda, bahkan dengan syarat ”kesediaan RI mengakui kedaulatan 

Belanda selama masa peralihan”. Pada tanggal itu juga pukul 23.30 Riphagen dari 

delegasi Belanda datang ke rumah Mr. Sujono, sekretaris delegasi Indonesia untuk 

menyampaikan pemberitahuan tentang sikap Belanda yang menyatakan tidak mengakui 

lagi perjanjian genjatan senjata. Berita ini tidak dapat disampaikan ke Jogjakarta karena 

hubungan telepon telah diputus. (Nasution, 1979: hl.42). 

Kabar pertama pembatalan persetujuan Renville di Jogjakarta berupa serbuan 

pada tanggal 19 desember 1948 pukul 5.30 WIB pagi. Penyerangan dilakukan dengan 
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pemboman atas lapangan terbang Maguwo dan beberapa bangunan penting di Jogjakarta 

seperti RRI. Lalu diikuti penerjunan 900 pasukan payung disusul kemudian kesatuan-

kesatuan lain. Dalam memasuki Jogja, mereka dibantu oleh KNIL, pasukan Belanda 

terdiri dari orang-orang pribumi. (Moedjanto,1988: hl.42). 

 Setelah mengalahkan pasukan Indonesia yang mempertahankan pangkalan 

udara itu dalam 1 jam serangan berat bom dan roket, sekitar 500 tentara Belanda 

diterjunkan dengan payung udara. Dengan cepat mereka menguasai wilayah itu, terus 

menerus membawa pasukan dan perbekalan Belanda dari pangkalan udara Semarang 

dengan serangan oleh Brigade Marinir Belanda. Bom dan roket dijatuhkan di berbagai 

tempat.(Kahin.1995:hl.427). 

Mereka berhasil menawan Presiden Soekarno dan wakil presiden M. Hatta 

bersama sejumlah menteri yang kemudian diasingkan ke pulau Bangka. Tetapi 

sebelumnya, Presiden masih sempat mengirimkan radiogram berisi pemberian kekuasaan 

kepada Menteri Kemakmuran Syarifudin Prawiranegara yang berada di Sumatra untuk 

membentuk dan memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selain di 

Sumatra kepala Mr. AA Maramis, LN Dalar dan dr. Soedarsono juga diberi mandat untuk 

melakukan hal sama bila PDRI di Sumatra tidak berhasil dibentuk. Lapian, 1996: hl.5). 

Pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan Belanda melakukan penyerangan ke 

Yogyakarta yang terkenal dengan nama Agresi Militer Belanda Kedua. Bersamaan itu, 

pasukan Belanda yang berkedudukan di Gombong sejak Agresi Muliter Belanda Pertama 

bergerak menuju Purworejo. (Prijadji, 1997. Hlm.73). 

 Dalam perjalannya memasuki wilayah Republik Indonesia, pasukan Belanda 

tidak mendapatkan perlawanan dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan berlakunya 

53 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

system wehrkreise yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota TNI dan dilarang melakukan 

perlawanan dalam bentuk apapun sehingga dapat mengurangi korban jiwa penduduk 

sipil. Dengan demikian, pasukan TNI yang sudah siap melakukan persiapan 

penghadangan  sejak bulan November 1948 di sepanjang jalan yang menghubungkan 

antara kabupaten Purworejo dengan kabupaten Kebumen ditarik kembali menuju daerah 

perjuangan masing-masing. 

Walaupun demikian perjalanan pasukan Belanda tidak berjalan mulus seperti 

yang mereka duga. Hambatan-hambatan berupa ranjau darat, dan batang-batang pohon 

yang merintangi sepanjang jalan utama. Tujuan pemasangan ini adalah untuk 

menghambat perjalan musuh yang sedang menuju Purworejo. Akibatnya beberapa 

kendaraan perang seperti tank dan truk yang mengangkut pasukan Belanda tidak dapat 

melanjutkan perjalanan karena terkena ranjau darat. Untuk mengurangi permasalahan 

tersebut, sebagian pasukan diterjunkan guna menjinakkan ranjau darat dan 

menyingkirkan batang-batang pohon yang merintangi dan menghalangi jalan. Jadi 

pasukan Belanda terhambat dalam perjalannya menuju Purworejo dan memberi 

kesempatan TNI untuk menyingkir ke daerah pedalaman. 

Sesampainya di Purworejo, keadaan telah menjadi sepi dari aktivitas pemerintah 

sipil maupun militer dan di sepanjang jalan kota Purworejo terlihat pemandangan berupa 

gedung-gedung tua yang telah terbakar dan sebagian telah rata dengan tanah. Kemudian 

pasukan Belanda dari brigade W membagi diri menjadi 3 batalyon. Batalyon 1 bergerak 

menuju Magelang, batalyon 2 tetap tinggal di Purworejo dan batalyon 3 bergerak menuju 

Yogyakarta melewati Wates. Pasukan Belanda yang menuju Yogyakarta melewati Wates 

tidak bisa meneruskan perjalanan karena jembatan Sungai Bogowonto telah terputus. 
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Dengan terputusnya jembatan Bogowonto tersebut hubungan transportasi Purworejo 

dengan Wates menjadi terhenti total. Kalaupun timbul pemikiran untuk menyeberang 

pasukan Belanda harus berpikir dua kali, dikarenakan pada waktu itu ada bulan Desember 

1948, dengan memperhatikan arus Sungai Bogoeonto yang sedang meluap. Apabila tetap 

bersikeras untuk menyeberang, pasti pasukan belanda mengalami kesulitan karena harus 

menyeberangkan tank, panser, dan truk di samping itu masih ada lagi beberapa meriam 

medan yang berukuran besar. Satu-satunya jalan yaitu menyusul batalyon I yang sedang 

bergerak menuju Magelang. 

Sementara itu, berita penyerangan pasukan Belanda di Yogyakarta telah sampai 

di Kecamatan Salam. Lalu untuk menghadapi gerak maju Belanda menuju Magelang, 

TNI dan pemuda-pemuda desa Salam berusaha memutus jembatan Sungai Krasak, yang 

menghubungkan daerah Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Sleman Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Bahan yang dipakai untuk memutus jembatan ialah menggunakan 

trek bom. Trek bom ini dipasang pada salah satu bagian ujung pondasi jembatan lalu 

diberi kabel tembaga yang ditarik sampai ujung jembatan, barulah setelelah diperkirakan 

cukup kabel ditarik dari jarak tertentu dan trek bom tesebut meledak. Hasilnya hanya 

berlubang, tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi musuh. Beberapa saat kemudian 

pasukan Belanda tiba di Desa Salam tanpa mendapatkan perlawanan.  

Sehubungan itu, berita jatuhnya Ibukota Republik Indonesia secara resmi belum 

oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Ketika itu bertepatan dengan hari Minggu yang 

menyebabkan tutupnya semua aktivitas pemerintah sipil atau militer di Magelang. 

Dengan demikian, tutupnya kantor-kantor instansi pemerintahan sipil dan militer 

menimbulkan berita yang seharusnya sudah sampai menjadi terlambat, ditambah lagi 
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Desa Salam telah diduduki oleh Belanda sehingga menyebabkan hubungan komunikasi 

Yogyakarta dengan Magelang menjadi terputus total. 

Untuk menghadapi kemungkinan masuknya pasukan Belanda ke Magelang, 

pada hari itu pula pejabat-pejabat sipil ataupun militer mengadakan pertemuan di Aula 

Kantor Kabupaten Magelang, di dalam pertemuan itu dihadiri oleh Raden Moekhahar 

Ronohadiwidjojo, Walikota Magelang Raden Joeddodibroto, Bupati Magelang Patih 

Sumarsono, Letnan Kolonel A. Yani, dan Letnan Kolonel Moh. Sarbini membahas 

tentang strategi menghadapi pasukan Belanda, apabila benar-benar memasuki Kotapraja 

Magelang. 

Berdasarkan hasil keputusan pertemuan itu, pejabat-pejabat pemerintahan sipil 

maupun militer telah menyetujui, bahwa belum pasukan Belanda menduduki Kotapraja 

Magelang, maka tindakan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Sebelum meninggalkan Kotapraja Magelang diusahakan semua gedung-gedung yang 

dianggap paling penting hendaknya untuk dibumi hanguskan, tanpa ada yang 

tertinggal. Hal ini dikarenakan agar tidak dijadikan tempat pertahanan ataupun markas 

pasukan Belanda. 

2. Pasukan Belanda memasuki Magelang, keadaan harus sudah sepi dari aktivitas 

pemerintah sipil ataupun militer. Tujuannya untuk mengurangi atau menghindari 

korban di pihak penduduk sipil lebih banyak dan merupakan strategi politik maupun 

militer Republik Indonesia dalam menghadapi militer Belanda. 

3. Seluruh pejabat TNI, pemerintah Militer ataupun pemerintah sipil yang masih loyal 

kepada Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama penduduk desa di daerah 
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pedalaman membentuk kantong-kantong gerilya dan mengobarkan semangat 

perlawanan rakyat semesta dalam menghadapi pasukan Belanda. 

4. Khusus TNI maupun Kesatuan rakyat yang tergabung dalam pejuangan dilarang 

melakukan perlawanan balasan dalam bentuk apapun sebelum ada komamddo dari 

pusat. 

5. Kemudian setelah selesai rapat, Bupati Magelang R. Joedodibroto bersama dengan 

sekretaris Soekawardi, kapten Soeggijanto, dan sopir pribadi beliau meninggalkan 

Kotapraja Magelang menuju kecamatan Kajoran. Dalam perjalaanan sampainya di 

Dusun Pakelan, rombongan terhenti sebentar untuk melihat aktivitas penduduk desa 

Kedunggingas yang sedang menebang kelapa dan memotong kayu secara bergotong 

royong. Dari salah satu penduduk yang bernama Bayat (Bayan Dusun Pakelan) 

menyatakan, bahwa betang-batang pohon kelapa itu akan diletakkan di tengah jalan 

yang bertujuan untuk menghambat perjalanan pasukan Belanda yang sedang bergerak 

menuju Magelang. (Prijadji, 1997: hl.77). 

Di sepanjang jalan antara dusun Pakelan sampai jembatan Sungai Progo, 

penduduk desa yang berada di sepanjang jalan raya terus disibukkan dengan membuat 

rintangan, baik dengan merusak jalan, memasang batu-batuan besar, maupun mengangkat 

kayu-kayu guna menghambat laju pasukan Belanda menuju Magelang. (Soeparman. 

Wawancara. 14 Maret 2010). 

 Di samping itu, pada waktu masyarakat desa sedang bekerja rombongan Bupati 

Magelang yang berada di dalam mobil melewati jalan tersebut hal ini langsung 

memberikan motivasi kepada mereka dalam berjuang menegakan dan mempertahankan 

kemerdekaan. Selanjutnya rombongan melihat ada tanda berhenti yang dilakukan oleh 
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salah satu dari 4 tentara anggota TNI, ternyata 4 tentara tersebut memberikan informasi 

kepada rombongan tentang perjalanan pasukan Belanda yang sedang bergerak menuju 

Magelang, dan baru sampai di kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. Kemudian, atas 

saran dari salah satu rombongan, supaya perjalanan tetap diteruskan ke Kajoran karena 

perjalanan dari Loano sampai dengan perempatan ke jurusan Kajoran, pasukan Belanda 

akan mengalami kesulitan, dengan pertimbangan di daerah ini medannya sangat sulit dan 

di daerah Marggoyoso kemungkinan akan terhambat oleh rintangan-rintangan yang 

batang pohon-pohon yang telah dipasang oleh penduduk sekitarnya. Akhirnya, mobil itu 

terus berjalan kearah Selatan menuju Kajoran. 

Sementara itu, pasukan Belanda terus bergerak maju tanpa mengurangi 

kewaspadaan dan dengan penuh hati-hati. Sesampainya di simpang tiga Kecamatan 

Salaman. 2 regu TNI dari staf Gubernur Militer di bawah komandan Tom Mochtar 

menghadang pasukan Belanda. Tujuan penghadangan adalah untuk menghambat gerak 

maju pasukan Belanda. Dalam penghadangan terjadi baku tembak yang tidak imbang 

sehingga menyebabkan gugurnya Sersan Koesnan dan jenazahnya dibawa oleh pasukan 

Belanda. Akhirya TNI mengundurkan diri, sampai tertahan di pedalaman di daerah 

Tempuran. 

Pasukan-pasukan yang lain, teryata tidak langsung bergabung dengan batalyon I 

yang telah terlebih dahulu bergerak ke Magelang. Tetapi sebagian memisahkan diri untuk 

melakukan pembersihan di daerah kajoran. Disamping itu pasukan Belanda hendak 

memotong perjalanan Divisi Siliwangi yang sedang bergerak dari daerah Magelang 

menuju daerah Wonosobo. Bersamaan dengan itu  di desa Pandansari mereka melihat 

adanya gelagat beberapa orang yang mencurigakan. Ternyata, beberapa orang tersebut 

58 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

sedang menghapus jejak-jejak kaki rombongan Bupati Magelang. Kemudian, pasukan 

Belanda menembakkan metrsliyur secara mambabi buta kea rah penduduk desa tersebut. 

Para rombongan Bupati Magelang yang sedang istirahat di dusun sampang 

terkejut mendengar bunyi rentetan senjata otomatis. Tetapi berkat bantuan Kepala desa 

Pandansari, kebingungan rombongan menjadi hilang karena setelah mendengar saran dari 

Kepala desa tentang adanya satu jalan yang bisa di tempuh untuk menghindari kepungan 

pasukan Belanda. Kemudian mereka bersembunyi sementara waktu di lokasi mata air 

atau belik yang ada di dekat desa. Di sekitar mata air tersebut dikelilingi pepohonan yang 

lebat dan rindang pada waktu itu, tentunya tempat itu bisa di jadikan sebagai tempat 

persembunyian sesaat sampai keadaan aman kembali. Setelah kaedaan aman tidak 

terdengar suara tembak menembak, maka mereka merencanakan untuk melanjutkan 

perjalanan, tetapi mereka dikejutkan dengan adanya berita tentang guggurnya mayor 

Humam dan Letnan satu Ibnu Oemar dan beberapa anak buah Tentara Pelajar yang luka-

luka. 

Sore harinya pada tanggal 20 Desember 1948, pasukan Belanda yang berasal 

dari Yogyakarta sampai di Magelang, mereka adalah pasukan yang tergbung dalam 

Brrigade T. Sedangkan, pagi harinya tanggal 21 Desember 1948, pasukan Belanda yang 

tergabung dalam Brigade W baru tiba dengan kekuatan dua kali lipat Brigade T. 

Sesampainya  di Magelang, pasukan Belanda tidak menemukan aktivitas sipil ataupun 

militer dalam bentuk apapun. Sepanjang jalan menuju Kotapraja Magelang tidak ada 

gedung-gedung yang utuh, di mana hampir sebagian ada yang telah terbakar menjadi 

arang. Madjiono, 2003: hl82). Bersamaan itu, pasukan Belanda dari kesatuan Zeni 

berusaha membangun kembali gedung-gedung tersebut, meski tidak sempurna dan 
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kemungkinan menurut mereka bisa digunakan sebagai markas ddan pertahanan selama 

mereka berada di Kotapraja Magelang. Sedangkan, pasukan dari Batalyon “Anjing 

NICA” dari Brigade W dibawah pimpinan Letnan Kolonel van Sassen terus menerus 

aktif melakukan pembersihan-pembersihan di Kotapraja Magelang. (Moehkardi, 1983: 

hl.77). 

Pada malam harinya tanggal 21 Desember 1948, seluruh Kotapraja Magelang 

telah dikuasai pasukan Belanda. (Notosusanto, 1973: hl.43). 

Belanda kemudian menyiarkan ke seluruh dunia bahwa perlawanan RI sama 

sekali tak berarti dan rakyat menyambut kedatangan tentara Belanda sebagai pembesar. 

Agar berita yang benar tidak sampai tersiar luas terutama ke luar negeri, Belanda 

melakukan sensor pers yang keras sampai 1 Januari 1949. Permintaan KTN untuk 

melakukan peninjauan dari udara ditolak,bahkan anggota-anggota militernya 

dipersilahkan berangkat ke Jakarta dan ditawan sampai 7 Januari. Belanda ingin 

menunjukkan kepada dunia bahwa pendudukan atas daerah RI sudah merupakan 

kenyataan dan bahwa RI sudah mati. Pers di Indonesia dicekal, tetapi RI masih memiliki 

4 orang diplomat diluar negeri , yaitu Palar, Sudjatmoko, Sumitro dan Sudarpo. 

Merekalah yang dengan leluasa membela RI di luar negeri. Di samping itu RI masih 

mempunyai radio gerilya yang sanggup memancarkan berita penyerangan dan 

perlawanan rakyat ke luar negeri (dari Jawa dikirim ke sumatra, dari Sumatra ke Rangoon 

terus ke New Delhi).( Moedjanto, 1988: hl.43). 

Dalam waktu yang singkat Belanda berhasil menduduki semua ibu kota 

karesidenan dan hampir semua ibu kota kabupaten di Republik, kecuali daerah Aceh. 

Berita-berita radio Belanda dan koran-koran Belanda memuat kabar yang sangat baik 
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bagi Belanda, yaitu Angkatan Perang Republik telah kacau, bumi hangus berhasil 

dihindari Belanda, persedian-persedian TNI telah dirampas, para pemimpin telah 

ditawan, rakyat telah mulai bekerjasama dengan Belanda, sehingga dalam waktu yang 

singkat sisa-sisa TNI akan dapat dibersihkan seluruhnya dan keadaan akan kembali aman. 

(Simatupang, 1980: hl. 149). 

Dengan menduduki Jogjakarta, yang sebagai pusat pemerintahan RI, Belanda 

mengira bahwa riwayat RI akan segera berakhir. Akan tetapi pemimpin-pemimpin telah 

memperhitungkan segala kemungkinan. Pemerintah darurat segera menjalankan 

tugasnya. Mr. Syarifudin Prawiranegara yang ada di Sumatra bertindak sebagai Kepala 

Pemerintah Darurat. Panglima Besar Jenderal Sudirman menyingkir dari Jogjakarta dan 

masuk ke daerah pedalaman. Di sana diatur pertahanan dan dipikirkan siasat penyerbuan. 

Di desa-desa, di lereng-lereng gunung TNI menyiapkan diri untuk melakukan perang 

gerilya. ( Kansil, dan Julianto, 1968: hl. 53). 

Seluruh kekuatan yang masih ada di kota Jogjakarta diperintahkan keluar dari 

kota untuk bergerilya dan dipimpin oleh panglima Besar Jenderal Soedirman. Angkatan 

Perang telah membagi wilayah pertahanan Republik menjadi dua komando, yaitu Jawa 

dan Sumatra. Panglima Tentara dan Teritorium Jawa dijabat oleh kolonel A.H. Nasution 

dan pada tanggal 22 Desember 1948 telah mengumumkan berdirirnya pemerintahan 

Militer untuk Jawa. Dengan modal pengalamannya, kolonel A.H. Nasution telah 

menyiapkan konsepsi baru di bidang pertahanan, yang kemudian dituangkan dalam 

Perintah Siasat No. 1 tahun 1948. (Madjiono, 2003: hl. 80). 
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B. Peranan Tentara Pelajar Dalam Mempertahankan Kemerdekaan 

Terbentuknya Tentara Pelajar diilhami oleh ikrar para pelajar yang dilaksanakan 

di Solo dan Surabaya. Pada Bulan Juli 1945, ikrar para pemuda di Kota Surabaya 

dilaksanakan di Gedung “Hosyo-Kyoku” dihadiri  oleh pelajar-pelajar SMP dan SMA. 

Salah seorang pelajar bernama Soebiantoro dari Sekolah Menengah Teknik 49 mengajak 

pada para pelajar untuk mempertahankan dan membulatkan tekat  menghadapi  

perjuangan.  

Pada bulan September 1945 para pelajar Magelang membentuk Gabungan 

Sekolah Menengah yang beranggotakan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Teknik Pertama, Sekolah Guru Bawah maupun Atas atau Sekolah Guru Negeri, 

dan Sekolah Pertanian di Mertoyudan.  Pusat kegiatan berada di dua tempat yaitu Gedung 

Mosvia berada di sebalah Selatan Alon-Alon dan SMP Negeri 1 Magelang.  

Akhirnya di Bulan Desember 1945, Gabungan Sekolah Menengah harus 

melebur dengan Ikatan Pelajar Indonesia Kedu setelah ada perintah dari Yogyakarta 

berdasarkan Konggres Pelajar di Madiun. Kegiatan-kegiatan pelajar sebelum dan sesudah 

bergabung tidak mengalami perubahan, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan rutin bela 

negara, saling memberikan informasi perkembangan politik negara dan pergerakan 

pasukan Belanda, latihan bersama bongkar pasang senapan hingga menembak, dan 

latihan baris berbaris di Lapangan Rindam Magelang dan Tuguran.  

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan bahwa jasa para pelajar yang berjuang 

turut diakui statusnya sebagai anggota kesatuan organik secara resmi, perlu adanya suatu 

wadah induk kesatuan, supaya tidak dianggap sebagai kesatuan tentara liar. Adanya induk 

wadah tersebut, dengan demikian Pemerintah dapat mengetahui berapa jumlah pelajar 
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yang turut serta berjuang dengan maksud dapat member bantuan logistik atau bantuan 

lainnya. Munculnya Brigade khusus tentara pelajar dengan nama Brigade XVII, adanya 

reorganisasi dan rasionalisasi dalam APRI sebagai realisasi penetapan Presiden Nomor 

14 tahun 1948 tanggal 14 Mei 1948 yang menyebutkan divisi-divisi dan brigade-brigade 

baru yang berdiri sendiri maka terbentuklah brigade Tentara Pelajar yang lansung berada 

di bawah pimpinan Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jendral 

Soedirman. Panglima Markas Besar Komando Djawa (MBKD), Kolonel A.H. Nasution 

menunjuk Mayor Soedarto sebagai Komandan Brigade 17/TNI. Pangkatan kemudian 

dinaikkan Letnan Kolonel berdasarkan surat keputusan Presiden dan di tandatanggani 

oleh Presiden. Brigade ini diresmikan pada tanggal 17 November 1948 di Kepatihan 

Yogyakarta. Kesatuan ini tersebar di seluruh jawa dan diresmikan berdirinya tanggal 17 

November 1948. 

 

C.  Akhir Pendudukan Belanda dan Situasi Pemerintahan magelang pasca Agresi 

Militer Belanda ke II 

Belanda berhasil menduduki Magelang selama kurang lebih satu tahun 

(Desember 1948 sampai dengan Desember 1949). Selama itu Belanda berhasil mengaspal 

jalan-jalan protokol yang sudah rusak sejak pendudukan Jepang, memperbaiki jembatan 

sungai Progo yang telah dihancurkan oleh pasukan TNI dan penduduk, dan merehabilitasi 

beberapa gedung yang mereka tempati, serta membuka kembali beberapa sekolah. 

(Simatupang, 1960: hl.83). 

Sementara itu permasalahan Indonesia-Belanda tengah menjadi pembicaraan 

yang hangat di dunia internasional. Sehari sesudah belanda memulai penyerangannya, 20 
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Desember 1948, wakil AS di dewan Keamanan PBB minta supaya Dewan 

meyelenggarakan sidang darurat. Dewan Keamanan mulai bersidang pada 22 Desember 

1948 dan membicarakan usul resolusi bersama. Namun pihak Belanda menyatakan 

bahwa masalah yang terjadi di Indonesia merupakan masalah dalam negeri Kerajaan 

Belanda sendiri dan tidak boleh negara lain mencampurinya. 

Dewan Keamanan segera bersidang lagi, yaitu pada tanggal 24 Januari 1949. 

Amerika Serikat mengeluarkan resulusi yang disetujui oleh semua anggota, yakni. 

1. Hentikan permusuhan 

2. Bebaskan Presiden serta pemimpin-pemimpin RI yang ditangkap pada tanggal 19 

Desember 1948. 

3. Memerintahkan kepada KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di 

Indonesia sejak 19 desember 1949. 

Sementara itu TNI dalam waktu kurang lebih satu bulan sudah selesai dengan 

konsolidasinya dan sudah mulai memberikan pukulan-pukulan kepada tentara Belanda. 

Pertama kali yang menjadi sasaran adalah garis-garis komunikasi Belanda, kawat-kawat 

telepon diputuskan, jalan kereta api dirusak, dan konvoi-konvoi Belanda di siang hari 

dihadang dan diserang. (Poesponegoro, Marwati Djonet dan Nugroho Notosusanto,1984:  

hl.161-162). 

 Pada tanggal 28 Januari 1949, PBB menerima baik resolusi yang diajukan oleh 

Amerika Serikat, Cina, dan Cuba. Resolusi tersebut dalam garis besarnya berisi anjuran 

kepada Republik Indonesia dan Belanda untuk menghentikan tembak-menembak, 

pembebasan semua tawanan politik dan dikembalikannya pembesar Republik Indonesia 
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ke Jogjakarta serta pengembalian Jogjakarta pada Republik Indonesia. Nugroho. 

(Notosusanto, 1973: hl.43). 

Anjuran PBB tersebut tidak segera dilaksanakan oleh Belanda. Bahkan mereka 

berusaha mengulur waktu namun usaha itu tidak berhasil karena pertempuran di Jawa 

semakin besar dan lebih meguntungka Republik. Hal ini dubuktikan dengan keberhasilan 

serangan 1 Maret 1949 atas Jogjakarta. Dengan demikian belanda merasa sudah terdesak 

kedudukannya baik di forum internasional maupun di Indonesia dalam menghadapi 

perlawanan gerilya oleh TNI dan rakyat. Akhirnya mereka bersedia untuk mengadakan 

pembicaraan pendahuluan dengan Republik Indonesia di bawah pengawasan Dewan 

Keamanan PBB. Perundinagn dimulai di Jakarta tanggal 14 April 1949 dengan diketuai 

oleh Merle Cocran dari Amerika Serikat, delegasi Indoneisa oleh Mr. Muhammad Rum 

dan delegasi Belanda oleg Dr. Van Royen. Perundingan berlangsung sampai tanggal 7 

Mei 1949. 

Perundingan ini menghasilkan persetujuan yang kemudian dikenal dengan nama 

”Roem-Royen Statemen”, yang isinya adalah sebagai berikut. 

1. Pengeluaran perintah oleh RI kepada kesatuan-kesatuan bersenjata RI untuk 

menghentikan perang gerilya, sedangkan pemerintah dan pimpinan-pimpinan RI 

dipulihkan kembali ke Jogjakarta. 

2. Kerjasama dalam pemulihan perdamaian, dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan. 

3. Belanda akan mendukung RI untuk menjadi negara bagian dari RIS dengan 

mempunyai sepertiga suara dalam Perwakilan federal. 

4. Ikut serta dalam KMB di Den Haag untuk mempercepat penyerahan kedaulatan tanpa 

syarat, nyata dan lengkap. (Moedjanto 1988b. hlm.53). 
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Pasukan Belanda ditarik dari kota Jogjakarta mulai tanggal 24-29 Juni 1949 dan 

TNI pada tanggal 29 Juni 1949 mulai memasuki kota, tetapi di daerah-daerah selain 

Jogjakarta tetap masih terjadi pertempuran-pertempuran termasuk di Magelang. Batalyon 

Soeryosoempeno masih mengadakan serangan-serangan di kota-kota seluruh Kedu Utara 

yang diduduki Belanda, seperti di Grabag, Kranggan, Temanggung, Parakan sampai 

Wonosobo. 

Setelah kota Jogjakarta dikuasai penuh oleh TNI, maka pada tanggal 6 Juli 1949 

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muh. Hatta kembali ke Jogjakarta. Penghentian 

tembak-menembak baru terlaksana di seluruh Indonesia setelah ada perintah dari 

Presiden selaku Panglima Tetinggi Agkatan Perang RI melalui RRI Jogjakarta tanggal 3 

Agustus 1949, dan perintah itu juga dilakukan oleh jenderal Soedirman Panglima Besar 

TNI. 

Pada hari yang sama AHJ. Levink Wakil Tertinggi Mahkota Belanda sebagai 

Panglima Tetinggi Angkatan perang Belanda di Indonesia juga memerintahkan kepada 

serdadu-serdadunya untuk meletakkan senjata. Di Magelang untuk menyambut serah 

terima antara pihak Belanda kepada Indonesia, maka pemerintahan sipil dan militer 

sepakat mengadakan konferensi untuk persiapan serah terima dari militer ke sipil. Saat itu 

Bupati Magelang menggunakan rumah haji Marzuki di dusun Manggoran desa 

Bondowoso sebagai kantor pemerintahan sipil kabupaten Magelang. Selain digunakan 

sebagai kantor Pusat Pemerintahan Sipil Magelang, selama dua bulan H.A. Marzuki 

menjamin para pegawai dan pengungsi berupa nasi rangsum dua kali sehari. (Pemda 

Kabupaten Magelang. 1974: hl.146). 
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Pada awal mulanya Bupati Magelang ragu-ragu dalam melaksanakan tugas. Hal 

ini disebabkan karena adanya kabar bahwa atroli Belanda yang akan memasuki desa 

tersebut. Namun berkat saran Mayor Moerdiman yang mengatakan bahwa pada bulan 

Agustus 1949 antara pihak Indonesia dengan Belanda telah mengadakan genjatan senjata 

dan sebentar lagi akan diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. 

Sehubungan dengan itu di rumah haji Marzuki itu pula antara pemerintah sipil dan militer 

mengadakan konferensi yang dihadiri kurang lebih 2000 orang. Hasilnya adalah sebagai 

berikut. 

1. Serah terima pemerintah militer kepada pemerintah sipil setelah pemerintahan militer 

kembali ke kota. 

2. Mengangkat kembali Raden Moekahar Ronohadiwidjojo menjadi walikota Magelang.   

3. Genjatan senjata telah dilakukan namun pasukan TNI belum bias masuk kota karena 

Belanda belum ditarik dari kota Magelang. Baru setelah tanggal 27 Desember 1949, 

setelah naskah kedaulatan dari pemerintah Belanda ditandatangani di negeri belanda 

oleh Perdana Menteri Dr. Williem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. AMJA. Sasen 

dan Ketua Delegasi RIS Drs. Moh. Hatta dan naskah penyerahan ditandatangani pada 

hari itu juga di Jakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi 

Mahkota AHJ. Levink serta serdadu-serdadu Belanda ditarik dari Magelang maka 

pasukan TNI mulai masuk kota Magelang dan mendapat sambutan dari masyarakat 

dengan penuh kegembiraan dan kebanggaan. Sehubungan dengan itu secara otomatis 

pemerintah sipil terus mengambil alih dari pemerintahan militer. Hal ini sesuai dengan 

hasil konferensi Bondowoso. Dengan demikian semenjak memasuki kota Magelang, 
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seluruh staf pemerintah sipil kabupaten maupun kota Magelang bertugas kembali. 

(Prijadji, 1997: hl.189). 
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BAB V 
PENUTUP 

 

Simpulan 

1. Latar  belakang terbentuknya Tentara Pelajar diilhami oleh ikrar para pelajar yang 

dilaksanakan di Solo dan Surabaya. Pada Bulan Juli 1945, ikrar para pemuda di Kota 

Surabaya dilaksanakan di Gedung “Hosyo-Kyoku” dihadiri  oleh pelajar-pelajar SMP 

dan SMA. Salah seorang pelajar bernama Soebiantoro dari Sekolah Menengah Teknik 

49 mengajak pada para pelajar untuk mempertahankan dan membulatkan tekat  

menghadapi  perjuangan.  

Pada bulan September 1945 para pelajar Magelang membentuk Gabungan 

Sekolah Menengah yang beranggotakan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Teknik Pertama, Sekolah Guru Bawah maupun Atas atau Sekolah Guru 

Negeri, dan Sekolah Pertanian di Mertoyudan.  Pusat kegiatan berada di dua tempat 

yaitu Gedung Mosvia berada di sebalah Selatan Alon-Alon dan SMP Negeri 1 

Magelang.  

Bulan Desember 1945, Gabungan Sekolah Menengah harus melebur dengan 

Ikatan Pelajar Indonesia Kedu setelah ada perintah dari Yogyakarta berdasarkan 

Konggres Pelajar di Madiun.  

2. Peran Tentara pelajar sebelum dan sesudah bergabung tidak mengalami perubahan, 

yaitu : 

1. Melakukan kegiatan-kegiatan rutin bela Negara,  

2. Saling memberikan informasi perkembangan politik negara dan 

pergerakan pasukan Belanda,  
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3. Latihan bersama bongkar pasang senapan hingga menembak, dan latihan 

baris berbaris di Lapangan Rindam Magelang dan Tuguran. 

3. Dampak Tentara Pelajar Magelang yaitu mengusir pasukan belanda dari Magelang, 

Mengembalikan Indonesia kedalam NKRI,,, 
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Lampiran 1 Daftar pertanyaan 
Daftar pertanyaan 

1. Saya ingin mengetahui tentang perjuangan bapak pada masa revolusi namub 

sebelumnya bapak dapat memperkenalkan identitas bapak? 

2. Sebelum bercerita tentang perjuangan mungkin bapak bisa terangkan dimana 

bapak bersekolah dulu? 

3. Bagaimana keadaan kota Magelang saat itu? 

4. Bagaimana trbentuknya tentara pelajaran di kota Magelang? 

5. Bagaimana peran Bapak sebagai Tentara Pelajar? 

6. Bagaimana struktur Tentara Pelajar di Kota Magelang? 

7. Bagaimana perjuangan bapak menghadapi agresi militer Belanda II? 

8. Bagaimana keadaan sosial ekonomi pada waktu itu? 

9. Bagaimana yang dilakukan pada wktu itu 

10. Bagaimana dukungan daerah di sekitar Kota Magelang? 

11. Bagaimana keadaan Kota Magelanng setelah agresi militer Blanda II? 

12. Setelah demobilisasi bagaimana sikap Bapak, melanjutkan ke Militer atau tidak? 
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Lampiran 2. Foto Penulis dengan Bapak Hadiyono 
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Lampiran 3. Foto Patung Tentara Pelajar  Magelang 
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Lampiran 4. Foto Monumen Dapur Umum Desa Tulung 
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Lampiran 5. Foto Monumen Pengibaran Bendera Merah Putih Di Puncak Tidar 
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Lampiran 6. Foto Monunen Pahlawan Muda Rantai Kencana 
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