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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah telah mencatatkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dari

masa ke masa dengan pemaparan tempat, waktu, tokoh, sebab akibat, dan

bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi. Catatan sejarah perjalanan Bangsa

Indonesia, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dari awal

kemerdekaan Indonesia hingga pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda

setelah diresmikannya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB)1 di Den Haag

Belanda, dan dalam kurun waktu itu ada peristiwa-peristiwa yang menarik untuk

dikaji lebih mendalam yang ternyata saling terkait dan terhubung satu sama lain

menjadi persoalan yang multidimensional.

Surakarta sebagai Karesidenan yang berdiri sendiri menjadi magnet yang

menarik bagi golongan oposisi untuk memusatkan kegiatan dan memantau

kelangsungan pemerintahan di Ibukota Yogyakarta. Tan Malaka sebagai

pemimpin oposisi memusatkan kegiatan kirinya di Surakarta melakukan

provokasi untuk mengacaukan jalannya pemerintahan. Sutan Syahrir yang

menghendaki diplomasi sebagai bentuk perjuangan kemerdekaan ternyata

bertentangan dengan keinginan para pemuda yang menganggap revolusi adalah

waktu yang penuh improvisasi dan kegairahan, kemerdekaan bukanlah suatu

1 KMB, Konferensi Meja Bundar konferensi  tingkat internasional sebagai
bentuk campur tangan PBB dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda yang
diselenggarakan di Den Haag Belanda 23 Agustus hingga 2 November 1949.
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konsep poltik tetapi suatu pengalaman kebebasan pribadi.2 Kekecewaan para

pemuda menjadi titik celah yang dimanfaatkan Tan Malaka dengan mencari

dukungan dari partai politik dan badan perjuangan yang menghendaki perjuangan

revolusi total dan pengakuan kemerdekaan seratus persen. Tanggal 4 Januari 1946

terbentuk “Persatuan Perjuangan” sebagai  gerakan revolusi Tan Malaka dengan

menetapkan Surakarta sebagai basis pergerakan dan “Minimum Program” sebagai

asas organisasinya.3 Persatuan Perjuangan menjadikan revolusi sosial berupa

gerakan-gerakan antiswapraja di Surakarta yang melemahkan status dan

kedudukan pemerintahan Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran di Surakarta.

Keamanan Surakarta berhasil dikacaukan dan memaksa pemerintah

mengambil langkah penyelesaian, dalam hal ini adalah  Sutan Syahrir sebagai

pimpinan kabinet bersama jajaran stafnya dengan diketahui presiden, wakil

presiden dan Jendral Sudirman menggelar sidang kabinet mendadak dan

menghasilkan keputusan untuk membentuk Pemerintahan Daerah Rakyat dan

Tentara. Pembentukan pemerintahan militer ini belum mampu mengatasi

ketegangan dan kekacauan di Surakarta hingga masa transisi jatuhnya Kabinet

Sutan Syahrir karena pengkhianatan rekan-rekan dari partainya sendiri dalam

sosialisasi perjanjian Linggarjati. Bersamaan dengan jatuhnya Kabinet Sutan

Syahrir, serangan Belanda datang menduduki wilayah-wilayah penting yang

merupakan wilayah pendukung ekonomi utama Republik yaitu Jakarta, Bandung,

2 Julianto Ibrahim, Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan;
Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta, (Surakarta: Bina Citra
Pustaka, 2004), hlm. 156.

3 Ibid.
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Padang, Palembang, dan Medan. Presiden Sukarno segera menunjuk pengganti

Sutan Syahrir untuk melanjutkan jalannya pemerintahan, dan Amir Syarifudin

terpilih untuk menggantikan Sutan Syahrir dan dengan segera membentuk kabinet

baru dari orang-orang partainya sendiri. Singkat saja masa hidup Kabinet Amir

Syarifudin yang terbentuk pada 3 Juli 1947 dan harus tumbang pada 23 Januari

19484 karena gelombang protes kekecewaan dari banyak pihak yang menentang

isi Perjanjian Renville  hasil perundingan delegasi Indonesia dan Belanda yang

diawasi oleh KTN (Komisi Tiga Negara) di atas kapal Amerika U.S.Renville.

Perjanjian Renville yang ditandatangani Amir Syarifudin membawa dampak

kerugian besar bagi Republik Indonesia dan memaksa Amir Syarifudin

menyerahkan jabatannya kembali pada Presiden Sukarno.

Kabinet selanjutnya dipercayakan kepada Mohammad Hatta yang

dianggap dekat dengan semua pihak dan dinilai mampu memecahkan

permasalahan yang terjadi. Kabinet Muhammad Hatta terbentuk dalam masa

tekanan dari berbagai arah dan desakan waktu menjelang Agresi Militer Belanda

II yang sudah diperkirakan oleh para negarawan dan Jendral Sudirman akan

segera terjadi. Kabinet Muhammad Hatta juga berlaku sama dengan menyusun

jajarannya dari orang-orang partainya tanpa mengikutsertakan orang-orang dari

Kabinet Amir Syarifudin yang masih menginginkan posisi penting seperti Menteri

Pertahanan. Mohammad Hatta dalam kepemimpinannya di kabinet merancang

program Rasionalisasi atau dikenal dengan Rekonstruksi dan Rasionalisasi

4 Ibid., hlm 167., Jacque Leclerc,” Amir Syarifudin 75 Tahun “,Prisma ,
1982, hlm. 74-75.
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(RERA) yang menjadi masalah baru dan mengundang protes dari banyak pihak

yang dirugikan. Permasalahan RERA diatur dalam Penetapan Presiden no.9, 27

Februari 19485, konteks rasionalisasi tentara dimulai dengan merumuskan

hubungannya dengan massa atau rakyat. RERA bertujuan untuk membentuk

tentara perjuangan kemerdekaan menjadi sebuah lembaga militer profesional,

membuat hubungan dengan rakyat yang pernah terjalin dalam bentuk hubungan

informal pribadi dan penuh nuansa keakraban hidup yang terpaksa harus

dirumuskan dalam bentuk doktrin mengidentifikasikan Tentara Nasional

Indonesia (TNI)6 sebagai kekuatan politik7. Kekuatan untuk menjalin hubungan

rakyat ini oleh sebagian pengamat dinyatakan sebagai hasil persaingan politik

antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI)8 yang kemudian

dijadikan kambing hitam atas peristiwa kerusuhan di Surakarta pada 17

September 1948 dan berlanjut pada pemberontakan PKI9 di Madiun 19 September

5 Soe Hok Gie, Orang Orang di Persimpangan Kiri
Jalan,(Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999), hlm. 198.

6 Nugroho Notosusanto, Manusia Dalam Kemelut Sejarah, (Jakarta
:LP3ES,1978), hlm. 54.

7 Budi Susanto.SJ & A.Made Tony Supriatma, ABRI Siasat Kebudayaan
1945-1995, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), hlm. 35.

8 Ibid, hlm. 37.

9 PKI, Partai Komunis Indonesia, partai berideologi komunis, partai ini
didirikan atas inisiatif Henk Snevliet pada 1914 dengan nama Indhische Sociaal-
Democratische Vereeniging (ISDV) atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia
Belanda. Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri dari 85 anggota dari dua
partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokrasi) dan SDP
(Partai Sosial Demokrasi), yang aktif di Belanda. Diambil dari The First Period of
the Indonesian Communist Party (PKI) 1914-1926. Marxist.com. diakses 28 April
2008.
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1948.10 Pro kontra pelaksanaan RERA ini terkait dengan situasi politik pusat yang

tidak terkendali karena selain kabinet yang belum tersusun dengan baik, Indonesia

juga tengah mengalami gempuran secara militer oleh kekuatan Belanda melalui

aksi agresinya. Perjanjian Renville disetujui oleh pemerintah Indonesia masih

menyisakan permasalahan bagi Muhammad Hatta yaitu, point dalam perjanjian

yang kemudian memaksa tentara dan barisan laskar merapat ke wilayah Republik

Indonesia yang semakin sempit akibat perjanjian Renville.11 Aspek militer

persetujuan itu adalah perjanjian gencatan senjata.12 Beberapa pasal perjanjian

Renville menyangkut bidang militer menyebutkan bahwa Angkatan Militer yang

masih berada di daerah yang diduduki Belanda akan dipindahkan ke daerah-

daerah mereka sendiri dengan membawa senjata, perlengkapan, dan barang-

barang persenjataan perang. Kesediaan Republik Indonesia untuk melaksanakan

Perjanjian Renville menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan pucuk pimpinan

kesatuan-kesatuan TNI yang harus dipindahkan.

Divisi Siliwangi yang berkedudukan di Jawa Barat akhirnya hijrah ke

Jawa Tengah guna mematuhi isi dari Perjanjian Renville dan sebagai bentuk

ketaatan prajurit kepada pimpinan dan kepatuhan Pimpinan TNI kepada Republik

Indonesia setelah menerima perintah Hijrah dari Kolonel Simatupang selaku

10 A.H Nasution. Sekitar Perang Kemerdekaan Republik Indonesia
jilid 8, (Bandung : Angkasa, Disjarah AD, 1991), hlm. 235.

11 Ide Anak Agung Gde Agung, Renville,( Jakarta, Pustaka Sinar
Harapan, 1991), hlm. 65.

12 Himawan Soetanto, Yogyakarta 19 Desember 1948, Jendral
Spoor(Operate Kraai) versus Jendral Sudirman(Perintah Siasat No.1)(Jakarta :
Gramedia  Pustaka Utama, 2006), hlm. 107.
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utusan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 1 Februari

194813. Keputusan hijrah itu sebenarnya merupakan kerugian besar dari sudut

militer. Langkah ini dilakukan demi untuk menunjukkan pada dunia bahwa

pemerintah Republik Indonesia sepenuhnya menguasai segenap unsur Republik,

pasukan TNI melaksanakan hijrah dengan penuh disiplin.

Kondisi yang sedemikian rumit dimanfaatkan golongan komunis yang

dipimpin oleh Amir Syarifudin menggalang pasukan dari partai partai komunis,

laskar, dan anggota TNI yang akan dirugikan dengan penetapan RERA ini.

Penetapan rasionalisasi apabila berhasil dilaksanakan, Front Demokrasi Rakyat

(FDR)14/PKI adalah kelompok yang paling dirugikan. Sistem komando yang tidak

terpecah oleh ideologi politik berarti suatu “set back” bagi FDR. Sejak 1945

golongan kiri (pimpinan Amir Syarifudin, yang kemudian berkembang menjadi

Front Demokrasi Rakyat) bersusah payah membina dan menginfiltrasikan perwira

perwira berhaulan komunis ke dalam pucuk pimpinan Angkatan Darat. Mereka

memperkirakan bahwa 35% anggota TNI berada di pihak mereka, dan bahkan ada

beberapa kesatuan yang merupakan kelompok dominan. Beberapa kesatuan TNI

yang dipengaruhi FDR/PKI menentang RERA karena mereka berpendapat

rasionalisasi akan memperlemah kekuatan Republik Indonesia. Mereka sudah

13 A.E.Kawilarang, Untuk Sang Merah Putih : Pengalaman 1942-1961,
(Jakarta : Pustaka Sinar Harapan 1988), hlm. 97-98.

14 Front Demokrasi Rakyat adalah organisasi yang terbentuk pada 26
Februari 1948 atas gabungan dari Partai Sosialis(PS),Partai Komunis
Indonesia(PKI), Partai Buruh, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) dan Sentral
Organsiasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) atas kekecewaan mereka terhadap
Kabinet Mohammad Hatta yang tidak mengikutserakan mereka dalam jajaran
kabinet dan rencana program Rasionalisasi yang akan banyak merugikan posisi
mereka. Julianto Ibrahim, op.cit., hlm. 167.
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terpengaruh oleh agitasi, hasutan dan intrik-intrik kaum komunis15. Golongan ini

menentang keras RERA dan didukung penuh oleh panglima Divisi IV

Panembahan Senopati yang kemudian justru dibunuh karena mengetahui rencana

pemberontakan dan menolak untuk bergabung didalam pemberontakan tersebut.

Pertikaian antar prajurit semakin memanas di Surakarta ketika terjadi

kekurangan stok logistik dan penuhnya markas tentara sehingga memicu rasa

saling curiga antar kelompok. Di tambah ketika terjadi pembunuhan terhadap

Letnan Kolonel Sutarto16 di kediamannya dan di dekat jasadnya ditemukan tanda

identitas pasukan Divisi Siliwangi. Penculikan terhadap perwira-perwira Divisi IV

Panembahan Senopati menjadi puncak konflik antar tentara yang berdiri di bawah

naungan Republik Indonesia dan tentara yang berbaris di bawah naungan bendera

PKI termasuk penentang RERA. Surakarta secara sengaja dipilh sebagai wild

west17 atau daerah kacau karena di Surakarta berdomisili berbagai macam

kesatuan militer dan berbagai pasukan laskar yang berbeda beda ideologi antara

lain pasukan dari Divisi Siliwangi yang hijrah atau dikenal dengan tentara

kantong, Divisi Panembahan Senopati yang merupakan Divisi asli Surakarta,

Tentara Pelajar, dan pasukan-pasukan tidak resmi atau disebut badan kelaskaran

antara lain Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO), Barisan Pemberontak

Republik Indonesia (BPRI), Barisan Banteng, dan Hisbullah. Selain karena

keberadaan berbagai kesatuan militer, Surakarta juga sebagai titik yang strategis

15 Ibid., hlm. 183.

16 A.H.Nasution ,op.cit.,hlm. 174.

17 Himawan Soetanto, op.cit., hlm. 198.
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karena memisahkan Jawa Tengah dan Jawa Timur serta relatif dekat dengan

Yogyakarta yang pada saat itu menjadi Ibukota Republik Indonesia. Golongan

komunis yang mendapat angin segar dengan kedatangan Muso dari Moskow

memusatkan kekuatannya di Madiun.

Konflik intern TNI ini adalah bagian dari rencana tokoh-tokoh kiri untuk

terus mengoyak keutuhan pemerintahan republik, pemimpin-pemimpin pasukan

bersenjata yang dalam posisi diuntungkan atau dirugikan atau lebih

mengedepankan nama besar kesatuan akhirnya terhasut dan terlibat dalam perang

saudara yang mengacaukan Surakarta. Akhir dari prahara ini adalah penangkapan

dan pembersihan golongan komunis yang melakukan aksi kekerasan dan

propaganda untuk mengacaukan keadaan. Penangkapan Muso, Amir Syarifudin,

dan antek antek PKI Madiun berujung pada akhir riwayat mereka dalam

perjalanan sejarah politik Republik Indonesia, mereka dijatuhi hukuman mati di

Desan Ngalihan Karanganyar pada 19 Desember 1948.18

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana situasi militer dan pemerintahan Surakarta pasca Agresi Militer

Belanda I ?

2. Bagaimana FDR merencanakan kekacauan di Surakarta ?

3. Bagaimana terjadinya konflik antara Siliwangi dan Panembahan Senopati di

Surakarta 1948 ?

18 Julianto, op. cit., hlm. 190.
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C. Tujuan Penulisan

Kegiatan penelitian dilakukan guna untuk mencapai tujuan yang

diinginkan. Penelitian merupakan suatu kajian yang dilakukan guna menemukan

dan mencari fakta suatu pengetahuan dengan menerapkan metode metode ilmiah.

Penelitian ini tujuannya antara lain :

1. Tujuan Umum

a. Menerapkan metodologi sejarah  dan menyajikan dalam bentuk

historiografi.

b. Mengembangkan ilmu penulisan sejarah yang diperoleh selama kegiatan

perkuliahan.

c. Melatih kemampuan berfikir logis, kritis, obyektif, sistematis dan analitis

dengan metodologi dalam mengkaji suatu peristiwa sejarah sehingga bisa

dipahami nilai nilai yang terkandung didalamnya.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui situasi militer dan keamanan Surakarta 1948.

b. Mengetahui bagaimana FDR merencanakan kekacauan di Surakarta 1948.

c. Mengetahui bagaimana konflik militer Divisi Siliwangi dengan Divisi

Panembahan Senopati.
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D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca

a. Pembaca diharapkan memperoleh pengetahuan tentang situasi keamanan

di Surakarta pada 1945-1948.

b. Pembaca diharapkan memperoleh pengetahuan tentang hijrahnya pasukan

Siliwangi Ke Surakarta pada tahun 1948.

c. Pembaca diharapkan dapat memahami keterkaitan situasi politik di

Surakarta dengan konflik militer yang terjadi antara Siliwangi dan

Panembahan Senopati.

2.  Bagi Penulis

a. Memahami proses penelitian sekaligus penulisan sejarah sehingga  mampu

merekonstruksi sumber-sumber menjadi sebuah kisah sejarah.

b. Menganalisa penyebab Perseteruan yang terjadi antara Divisi Siliwangi dan

Panembahan Senopati di Surakarta 1948.

c. Menambah pengetahuan tentang khasanah kesejarahan sehingga dapat

menilai peristiwa sejarah dengan kritis dan obyektif.

E.  Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi

landasan pemikiran dalam penelitian.19 Kajian pustaka sangat penting dan

19 Jurusan Pendidikan Sejarah, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi.
(Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri
Yogyakarta, 2006)
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diperlukan dalam suatu penulisan karya ilmiah. Melalui kajian pustaka penulis

mendapatkan liteatur atau beberapa pustaka yang akan digunakan dalam

penelitian sejarah serta dapat menganalisa kerangka pikir atau landasan berpikir

dari pustaka yang dikaji kemudian dapat diterapkan pada penyajian hasil

penelitian.

Buku berjudul “Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan; Kriminalitas

dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta” yang merupakan karya Julianto

Ibrahim memberikan gambaran kondisi Surakarta masa revolusi yang kacau dan

penuh ketegangan baik pertikaian prajurit, benggol-benggol di desa, maupun

ketegangan di jajaran kabinet yang saling menjegal satu sama lain untuk

mendapatkan dukungan dalam memimpin jalannya revolusi. Gambaran kondisi

sosial, politik, ekonomi, serta keamanan di Surakarta pada kisaran tahun 1945-

1949 hingga pengakuan kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia penuh

dengan dinamika dalam pusaran golongan politik, militer dan tekanan pihak

Belanda. Sesuai dengan judul dalam kajian skripsi ini yang menuliskan tentang

konfilik intern angkatan bersenjata di Surakarta, membantu memberikan

gambaran awal tentang keberadaan Kraton Surakarta selama masa revolusi dan

perannya dalam pemerintahan kota Surakarta. Keberadaan golongan partai

komunis dan oposisi serta kesatuan bersenjata yang berafiliasi dengan partai-

partai di Surakarta menjadi pembentuk nuansa ketegangan berbasis kekuatan

kelompok yang  sewaktu-waktu siap terlibat dalam benturan kepentingan.

Buku dengan judul “Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan” yang

merupakan karya tesis dari Soe Hok Gie menceritakan awal terbentuknya Front
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Demokrasi Rakyat (FDR) yang merencanakan pemberontakan PKI di Madiun.

Amir Syarifudin dan Muso sebagai pemimpin golongan komunis terlebih dahulu

menjadikan Surakarta kawasan wild west pada tahun 1948 dengan aksi teror dan

kekacauan yang dilakukan sebagai protes terhadap pemerintah. Buku ini

memberikan gambaran peristiwa di Surakarta dari sudut pandang politik

khususnya gesekan kepentingan antara pemerintah dan FDR.

Buku terbitan Pusat Bina Mental Angkatan Darat berjudul “Hijrah

Siliwangi” mengulas sejarah awal terbentuknya Divisi Siliwangi TNI yang basis

markasnya berada di Jawa Barat dengan Panglima Pertempuran pada masa Agresi

militer pertama adalah Mayor Jendral A.H.Nasution. Awal terbentuknya Divisi

Siliwangi juga berasal dari Badan Kemanan Rakyat (BKR) seperti terbentuknya

TNI di setiap wilayah, BKR Jawa Barat dipimpin oleh Arudji Kartawinata dan

terdiri dari 5 Brigade utama. Terbentuknya Divisi Siliwangi menjadi kekuatan

utama pertahanan di wilayah Jawa Barat yang terbagi dalam kantong kantong

gerilya atau disebut Wehrkreise mampu membahayakan markas-markas

pertahanan Belanda dengan serangan-serangan gerilya yang dirumuskan dalam

strategi “Pertahanan Rakyat Semesta”. Serangan-demi serangan TNI sedikit demi

sedikit mengacaukan konsentrasi pasukan Belanda hingga akhirnya pihak Belanda

dan Republik sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan perundingan

dibawah pengawasan Komisi Tiga Negara (KTN) yang kemudian dikenal dengan

Perjanjian Renville. Perjanjian itu kemudian membawa babak baru bagi

perjalanan pasukan Siliwangi dalam sejarah Bangsa Indonesia. Pasukan Siliwangi

diharuskan menaati isi Perjanjian Renville dengan melakukan hijrah
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meninggalkan kantong-kantong wilayah gerilyanya menuju daerah Republik

Indonesia. Pasukan Siliwangi dihijrahkan ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan

Yogyakarta untuk membantu pertahanan di tiga wilayah tersebut. Di Surakarta

pasukan Siliwangi ternyata terlibat dalam konflik bersenjata dengan kesatuan

setempat yaitu Panembahan Senopati karena beberapa faktor yaitu perbedaan latar

belakang, provokasi dari golongan oposisi pemerintah yang memang

menempatkan pusat kegiatannya di Surakarta.

Buku karya Ide Anak Agung Gde Agung, berjudul Renville memberikan

kontribusi untuk penulisan skripsi ini.Penandatangan persetujuan Renville

diwarnai dengan kontroversi para penguasa antara anggota Kabinet Amir, Hatta

sebagai wakil Presiden, dan para petinggi militer yang di tahun 1948 memegang

peran penting dalam pertahanan dan pengendalian situasi keamanan Republik

Indonesia, dalam kurun waktu ini pamor militer tengah naik dan nama nama

perwira tinggi menjadi daftar yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam

pengambilan keputusan penting termasuk dalam persetujuan Renville. Belanda

dalam  Situasi case fire ini mengambil kesempatan untuk memecah belah

konsentrasi militer dengan mencuri celah dari persetujuan Renville dengan

memasukkan poin yang berisi bahwa pasukan TNI harus ditarik ke wilayah

Republik Indonesia, dengan begitu dengan mudah Belanda dapat mengambil

langkah penyerangan karena kekuatan TNI terpusat di wilayah Jogja-Solo-

Semarang hingga akhirnya Belanda melancarkan Agresi Militernya yang ke dua.

Buku karya Yahya Muhaimin berjudul “Perkembangan Militer Dalam

Politik di Indonesia 1945-1966” mengungkap bagaimana keterlibatan
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A.H.Nasution dalam pelaksanaan RERA yang diprakarsai oleh kabinet Hatta

dalam serangkaian langkah dalam menyingkirkan golongan kiri dan menguasai

militer sebagai alat negara yang didominasi oleh eks perwira perwira Koninlijke

Nedherland Indhisce Leger (KNIL) dan menyingkirkan eks pasukan Pembela

Tanah Air (PETA) dalam hal ini ada bentuk tindak protes dari segenap perwira

yang tidak setuju dengan pengangkatan Sudirman sebagai Panglima Besar TNI.

Pecahnya konflik bersenjata karena tindakan penculikan dan isu isu saling

mencurigai antar Batalyon dan Brigade yang belum terkoordinasi setelah

hijrahnya dari Jawa Barat.

Buku berjudul “Kudeta Madiun 1948; Kudeta atau Konflik Intern Tentara”

karya David Charles Anderson memberikan kejelasan bahwa konflik bersenjata di

Surakarta melibatkan pasukan Siliwangi dan Panembahan Senopati merupakan

kekacuan yang sengaja direncanakan oleh golongan komunis FDR sebagai suatu

rencana Wild West untuk wilayah Surakarta. Konflik intern tentara dengan latar

belakang berbeda, rasionalisasi dan provokasi pihak komunis menjadi alasan-

alasan terjadinya perpecahan atau perang dengan saudara sendiri.

F. Historiografi yang Relevan

Historiografi adalah sebuah rekonstruksi rekaman dan peninggalan masa

lalu secara kritis dan imajinatif yang tercipta berdasarkan atas bukti-bukti atau

data-data yang diperoleh melalui proses menguji dan menganalisa secara kritis

rekaman dan peninggalan masa lampau.20 Secara harfiah, historiografi berarti

20 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 29.



15

pelukisan keadaan, gambaran keadaan tentang peristiwa yang terjadi pada waktu

yang lalu yang disebut sejarah. Sejarah sebagai pengetahuan tentang masa lalu

diperoleh melalui penelitian mengenai kenyataan masa lalu dengan metode

illmiah yang sah.21 Historiografi yang relevan digunakan untuk bahan

perbandingan penelitian  yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada

sebelumnya sebagai penegasan bahwa karya yang akan ditulis adalah murni

tulisan sendiri, bukan hasil meniru dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Hal itulah yang dijadikan landasan dalam penelitian ini untuk merekonstruksi

peristiwa masa lampau tergolong baru. Adapun historiografi relevan yang penulis

gunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut :

Skripsi Yanuar Ridho N.A.Y.P berjudul “Peranan Kolonel Gatot Subroto

pada Masa Darurat Militer di Surakarta tahun 1947-1950” skripsi ini

menjelaskan tentang bagaimana Gatot Subroto mengawali karirnya dalam dunia

militer sebagai Tentara Hindia Belanda (KNIL), hingga kedatangannya ke

Surakarta atas perintah Panglima Besar untuk menyelesaikan konflik dan

kerusuhan yang terjadi di Surakarta pada 1948 hingga penumpasan

pemberontakan PKI Madiun. Bahasan dalam skripsi ini menitik beratkan pada

bagaimana sosok Kolonel Gatot Subroto yang ditunjuk sebagai Gubernur Militer

Surakarta mengambil langkah langkah tegas dalam meyelesaikan permasalahan

yang terjadi antara satuan satuan militer yang bermarkas di Surakarta.

21 Helius Sjamsuddin dan Ismaun, Pengantar Ilmu Sejarah, (Jakarta :
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi,
1996), hlm. 16.
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Perbedaaan dengan skripsi ini adalah pada pembahasan mengenai

peristiwa militer yang terjadi di Surakarta dijelaskan secara menyeluruh sebagai

suatu konflik militer politik antara PKI dan TNI yang kemudian menjadi

permasalahan nasional karena pada saat itu Surakarta merupakan Daerah Darurat

Militer. Bahasan mengenai bagaimana konflik dan pertempuran antara Siliwangi

dan Panembahan Senopati menjadi bahasan pokok yang khusus dijelaskan dalam

skripsi ini. Penyebab konflik antara kedua divisi yang merupakan kesatuan militer

besar di Jawa lebih cenderung ditujukan pada faktor politik dan keamanan pada

skripsi ini.

Skripsi Andi Nurma Utawaman berjudul “Pemerintah Darurat Militer

Surakarta dan Dampaknya dalam Pemerintahan Kota Surakarta Tahun 1948-

1950” membahas tentang kurun waktu tahun 1948-1950 Kota Surakarta dijadikan

wild west baik oleh Belanda maupun kaum kiri atau golongan komunis. Banyak

terjadi gejolak dan tindakan diluar kendali keamanan yang dilakukan oleh oknum

oknum tentara sehingga merugikan kesatuan dan meluas pada kondisi keamanan

di Surakarta. Panglima Besar atas perintah Presiden RI kemudian membentuk

Pemerintah Darurat Militer Surakarta untuk mengantisipasi berbagai

kemungkinan mengingat Ibu Kota Negara saat itu berada di Yogyakarta yang

terletak tidak jauh dari Surakarta. Berlakunya Pemerintah Darurat Militer Ini tentu

saja membawa dampak perubahan yang fundamental terhadap Pemerintahan Kota

Surakarta karena militer memegang peran penting pada saat itu. Bahasan itu tentu

saja berkaitan dengan bagaimana peran masing masing kesatuan militer yang ada

di Surakarta dalam masa Darurat militer tersebut, namun disini tidak menjelaskan
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secara utuh bagaimana kesatuan kesatuan militer itu kemudian terlibat

pertempuran antar divisi yang sebenarnya menjadi bahasan khusus yang menarik

untuk dikaji karena memuat banyak faktor dan tokoh yang terlibat di dalamnya.

Kajian skripsi ini mencoba menjelaskan bagaimana peran Divisi Siliwangi selama

berada di Surakarta dan hubungan dengan Divisi Panembahan Senopati.

G. Metode Penelitian dan Pendekatan

1. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode

penelitian historis. Metode historis merupakan salah satu penyelidikan

mengaplikasi metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historis suatu

masalah. Menurut buku “Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah” ada 4

tahapan dalam penelitian sejarah, yaitu , heuristik, kritik sumber, interpretasi dan

penulisan.

a. Heuristik.

Heuristik merupakan kegiatan untuk menghimpun jejak-jejak masa

lampau. Dalam penelitian sejarah, heuristik adalah tahap pencarian sumber sejarah

yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber sejarah adalah bahan-bahan yang

dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa sejarah.22

Jejak-jejak sejarah dikenal sebagai data-data sejarah. Kegiatan ini ditujukan untuk

menemukan serta mengumpulkan jejak-jejak dari peristiwa sejarah yang

sebenarnya mencerminkan berbagai aspek aktivitas  manusia masa lampau.

22 Helius Syamsuddin, op.cit., hlm. 70.
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Tujuannya agar kerangka pemahaman yang didapatkan berdasarkan sumber-

sumber yang relevan untuk dapat disusun secara jelas, lengkap dan menyeluruh.

Sumber yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber primer dan sekunder.

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

beberapa arsip, antara lain:

a. ANRI, Laporan Kepolisian Negara Kaesidenan Surakarta tentang
peninjuauan daerah Karanganyar dan Tawangmangu, Surakarta 15
November 1948

b. _________, Surat Perintah No.5/P.T/48. Presiden Republik Indonesia
kepada panglima angkatan perang tentang penyelenggaraan
Rekonstruksi dan Rasionalisasi, Yogyakarta 18 Maret 1948.

c. ARSIP KODAM VII, Pengumuman Bersama, Surakarta 13 September
1948.

d. _________, Pengumuman no.13 tanggal 4-10-1948, Gubernur Militer
Surakarta-Semarang-Pati-Madiun, Kolonel Gatot Subroto.

e. _________, Perintah Harian Panglima Besar Sudirman, 15 September
1948.

f. _________, Rencana RERA Bagi Divisi IV , Pucuk Pimpinan Angkatan
Perang.

g. _________, Sejarah Kronologis TNI di dalam Daerah Karesidenan
Surakarta 5 Mei 1947 – 19 Desembar 1948.

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku,

artikel, jurnal, skripsi, dan surat kabar yang relevan untuk mendukung tema

penelitian ini.

b. Kritik Sumber

Kritik sumber dilakukan untuk mencari keabsahan data dengan melakukan

penyaringan secara kritis. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan kritik
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ekstern dan kritik intern.23 Kritik ekstern adalah usaha mendapatkan otentisitas

sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Kritik ekstern

mengarah pada pengujian terhadap aspek luar dari sumber.24 Kritik Intern adalah

kritik untuk memperoleh sumber dengan cara memahami isi teks. Tulisan kajian

sejarah militer ini menggunakan sumber-sumber baik dari internal militer sendiri

yaitu dari Arsip KODAM VII Diponegoro, Dinas Sejarah Angkatan Darat,

maupun dari Arsip nasional dan Arsip Karesidenen Surakarta di Reksa Pustaka

serta surat kabar sejaman. Sumber-sumber yang sudah terkumpul itu perlu dikaji

lebih mendalam baik dari isi sumber yaitu keterkaitan informasi dengan kajian

yang sedang dilakukan misalnya kesamaan tempat, waktu, tokoh, dan peristiwa

yang sedang dikaji. Kritik ekstern dilakukan dengan melihat dari mana sumber itu

berasal, apakah dari lembaga atau perorangan yang bisa dipercaya dan diakui

kredibilitasnya. Kritik sumber ini juga dilakukan dengan membandingkan

informasi yang didapat dari Arsip maupun buku-buku hasil penelitian para

sejarawan terdahulu.

c. Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi adalah mengangkat fakta baru dan menafsirkan berbagai fakta

yang ada di dalam sumber-sumber. Oleh karena itu setiap peneliti sejarah bisa saja

23 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana,
2013), hlm. 77.

24 Suhartono W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah, (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2010), hlm. 156.
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memiliki sintesis yang berbeda meskipun berangkat dari sumber yang sama.25

Interpretasi sebagai upaya untuk merangkai fakta-fakta agar memiliki bentuk dan

struktur. Fakta-fakta tersebut ditafsirkan sehingga ditemukan struktur logisnya.

Selain itu, diperlukan landasan yang jelas agar terhindar dari penafsiran yang

kurang tepat akibat pemikiran yang sempit. Interpretasi diperlukan dan digunakan

untuk menyambungkan keterkaitan antar fakta dari gejolak politik dan militer di

Surakarta pada masa revolusi 1948. Dari sumber arsip yang ditemukan banyak

fakta yang saling berbenturan dan merujuk pada pendoktrinan sepihak dari satu

sumber pada asal sumber itu sendiri seperti misalnya Barisan Banteng yang dalam

surat kabar terbitannya bernama “Banteng” secara sepihak menuliskan keadaan

Surakarta yang kacau dan penculikan-penculikan swapraja. Interpretasi dalam

masalah ini memunculkan pertanyaan mengapa dan mengapa, sebab dan akibat

serta bagaimana itu terjadi dalam kondisi yang demikian, dari ini maka akan

ditemukan jawaban sementara untuk menyambungkan fakta yang hilang sebelum

kajian dan bukti baru ditemukan.

d. Penulisan

Historiografi adalah proses merekonstruksi peristiwa sejarah berdasarkan

data-data yang telah dikumpulkan.26Penulisan merupakan upaya mengorganisir

hasil penelitian yang memerlukan hubungan logis antara satu paragraf dengan

25 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Benteng, 2005),
hlm. 104.

26 Hugiono, P.K. Purwanto, Pengantar Ilmu Sejarah, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1992), hlm. 25.
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paragraf berikutnya. Hal yang dilakukan adalah menyusun fakta-fakta sejarah

menjadi suatu karya sejarah setelah melakukan pencarian sumber, penilaian

sumber, dan menafsirkan yang kemudian dituangkan menjadi suatu kisah sejarah

dalam bentuk tulisan. Proses penulisan kajian sejarah militer ini tidak saja

terfokus pada kegiatan militer dan konfliknya, namun disini diawali dahulu

dengan adanya gejolak politik pemerintahan yang terjadi masa revolusi di

Surakarta hingga berdampak pada kondisi keamanan dan puncaknya adalah

terjadinya konflik militer.

2. Pendekatan Penelitian

Hal yang cukup hakiki dalam metodologi sejarah adalah masalah

pendekatan. Pendekatan menjadi hal yang penting sebab dari pendekatan yang

mengambil sudut pandang tertentu akan menghasilkan kejadian tertentu.27 Dalam

melakukan penelitian sejarah ini tidak terlepas dari pendekatan beberapa bidang di

luar sejarah. Pendekatan menurut satu garis penelitian menjadi terlalu subjektif

dan keterangannya terlalu sederhana untuk mencakup suatu kehidupan historis

yang komplek.28

Pendekatan atau tinjauan yang digunakan adalah pendekatan politik,

sosiologis. Ada pernyataan yang berbunyi: “Politik adalah sejarah masa kini dan

27 Suhartono W. Pranoto, loc.cit.

28 Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi
Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982), hlm. 40.
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sejarah adalah politik masa lampau”.29 Disini ditegaskan bahwa sejarah adalah

identik dengan politik, sejauh keduanya menunjukkan proses yang mencakup

keterlibatan para aktor dalam interaksinya serta peranannya dalam usahanya

memperoleh “apa, kapan, dan bagaimana”.30 Kekuatan militer selalu mempunyai

potensi sebagai kekuatan dalam perang, tetapi banyak situasi di mana suatu

bangsa ataupun negara menggunakan kekuatan militer untuk alasan politis.31

Pendekatan politik digunakan untuk menganalisa rangkaian peristiwa yang terjadi

mulai dari perjanjian Renville yang berdampak menyempitnya wilayah Republik

Indonesia yang kemudian mengharuskan Tentara Siliwangi merapat ke Jawa

Tengah hingga meletusnya pertempuran antara Siliwangi dan Panembahan

Senopati yang tentunya diwarnai dengan  propaganda dari pihak pihak yang

terkait yang mempunyai muatan kepentingan politik di sana.

Pendekatan sosiologi biasanya digunakan untuk melihat interaksi dalam

suatu masyarakat, selain itu bisa digunakan untuk melihat konflik dalam

organisasi, bangsa, bahkan negara. Pendekatan sosiologi berguna untuk

menganalisa interaksi antar kelompok militer yang terlibat dalam konflik di

Surakarta yaitu Divisi Divisi Siliwangi dengan Divisi Panembahan Senopati.

Konflik militer ini dikaji menggunakan teori konflik menurut Nasikun

dalam “Rangkuman sistem sosial Indonesia” menyebutkan bahwa segmentasi

29 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi
Sejarah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 148.

30 Ibid., hlm. 149.

31 Martin Shaw, Bebas dari Militer: Analisis Sosiologis Atas
Kecenderungan Masyarakat Modern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.
85.
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bentuk kesatuan-kesatuan sosial yang terikat kedalam ikatan primordial dengan

sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain, mudah sekali menimbulkan

konflik32. Ada dua tingkatan konflik yang dapat muncul dalam kasus ini yaitu

konflik ideologis antar sistem nilai yang dianut serta menjadi ideologi berbagai

kesatuan sosial dan konflik politius yaitu konflik dalam bentuk pertentangan di

dalam pembagian status kekuasaan dan sumber ekonomi. Dalam suatu konflik

maka sadar atau tidak setiap pihak yang berselisih akan berusaha mengabadikan

diri di antara sesama anggotanya, membentuk organisasi kemasyarakatan untuk

keperluan kesejahteraan dan pertahanan bersama.

Teori ini dapat digunakan untuk menganalisa konflik militer yang terjadi

di Surakarta dengan melihat bagaimana Divisi Siliwangi dan Divisi Panembahan

Senopati sebagai kesatuan militer yang terikat dalam sumpah Tentara Nasional

Indonesia. Kedua kesatuan ini memiliki latar belakang budaya yang berbeda dan

ketika mereka terlibat dalam satu tugas bersama untuk memperkuat pertahanan

wilayah RI, maka timbul konflik. Konflik ideologis antara pasukan Panembahan

Senopati yang condong ke arah komunis FDR dan Pasukan Siliwangi yang pro

pemerintah. Konflik politius dilihat dari bagaimana kedua kesatuan tersebut

berusaha menarik simpati dan memperoleh dukungan dari masyarakat luas. Ada

indikator yang menggambarkan intensitas konflik politik yang terjadi di dalam

masyarakat Indonesia dari tahun 1948-1967:

1. Demonstrasi sejumlah organisasi yang tidak menggunakan kekerasan

untuk mengorganisir diri melakukan protes terhadap rezim atau kebujakan yang

32 Nasikun, Rangkuman Sistem Sosial Indonesia .htm detikblog.com.akses
14 juli 2014. 11.23.
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sedang direncanakan. Peristiwa ini menggambarkan pemogokan dan demo yang

dilakukan buruh di pabrik karung goni di Delanggu pada 26 Februari 1948.

2. Kerusuhan demonstrasi dengan cara melakukan kerusuhan

menggunakan kekuatan fisik dengan pengrusakan barang-barang,pemukulan

dalam mengungkapkan protes terhadap pihak yang menurut mereka tidak benar.

Ini terjadi pada aksi penculikan terhadap perwira Panembahan Senopati, dan

penggrebekan markas Pesindo oleh Barisan Banteng pada 15 September 1948.

3. Serangan bersenjata berupa tindakan kekerasan yang dilakukan untuk

kepentingan suatu kelompok tertentu dengan maksud melemahkan atau bahkan

menghancurkan kekuasaan dari kelompok lain. Terjadi pada penyerangan markas

Batalyon Rukman di Tasik Madu pada 24 Agustus 1948, dan serangan terhadap

kompi penjagaan Mayor Lukas dari Siliwangi di Kampung Srambatan pada 13

September 1948.

4. Jumlah kematian akibat dari kekerasan politik dapat dilihat dari korban-

korban kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang terjadi pada para pamong

praja di Sukoharjo dan Wonogiri. Mereka dibantai oleh TLRI yang merupakan

kelompok simpatisan FDR.

Suatu konflik dapat terselesaikan apabila muncul integrasi nasional, dan

integrasi nasional yang tangguh hanya dapat berkembang apabila Sebagian besar

anggota masyarakat bersepakat tentang batas teritorial dari suatu negara, serta

apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut bersepakat mengenai struktur

pemerintahan dan aturan politik yang berlaku bagi masyarakat tersebut.Dengan

perkataan lain, integrasi nasional akan terjain apabila adanya konsensus tentang
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batas-batas masyarakat politik dan sistem politik yang berlaku bagi

masyarakat.Integrasi nasional akhirnya dapat dicapai ketika telah jelas bahwa di

balik semua kerusuhan di Surakarta tersebut ada FDR yang memainkan peran

sebagai provokator kedua belah pihak. Segera diketahui tindakan kudeta di

Madiun dan TNI kembali tunduk pada komando tertinggi menumpas pemberontak

PKI dan menghadapi Agresi Militer Belanda.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul Konflik Militer Divisi Siliwangi Dengan

Divisi Panembahan Senopati di Surakarta Tahun 1948 secara sistematis terdiri

dari lima bab. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang skripsi ini, maka

penulis akan memberikan gambaran singkat tentang sistematikan penulisan

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang

akan dikaji, tujuan dan manfaat dari penulisan, kajian pustaka, historiografi yang

relevan, metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, serta

sistematika pembahasan yang menjabarkan ringkasan dari bab yang akan

disajikan dalam skripsi ini.

BAB II SITUASI MILITER SURAKARTA TAHUN 1948

Bab ini membahas tentang kondisi keamanan di Surakarta pada tahun 1948

khususnya pada saat Surakarta menjadi Daerah Darurat Militer. Kekuatan militer

apa saja yang ada di Surakarta pada masa itu dan aksi aksi militer yang berawal
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dari kesalahpahaman antara kesatuan kesatuan militer pada kisaran masa revolusi

dan gejolak politik yang kemudian menjadikan Surakarta sebagai daerah kacau

atau Wild West

BAB III  PASUKAN SILIWANGI HIJRAH KE SURAKARTA

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana kemudian hasil dari perundingan

di atas kapal Renville menghasilkan keputusan yang mengharuskan TNI

memindahkan pasukannya ke wilayah Republik sesuai dengan kesepakatan

pembagian wilayah dari perjanjian Linggarjati. Siapa dan seperti apa Divisi

Siliwangi kemudian Hijrah ke Surakarta serta bagaimana keberadaan Divisi

Siliwangi di Surakarta membawa dampak gangguan keamanan serta gejolak

politik untuk kota Surakarta sendiri.

BAB IV KONFLIK MILITER DI SURAKARTA 1948

Bab ini menjelaskan bagaimana kedatangan prajurit Siliwangi menimbulkan

kekacauan di Surakarta hingga menyulut kerusuhan antara Siliwangi dan

Panembahan Senopati karena adanya tindakan provokatif atau dianggap sebagai

pancingan untuk memicu konflik antara kedua Divisi yang memang berbeda sama

sekali dalam hal ideologi para perwiranya. Konflik militer ini kemudian menjadi

berlarut larut karena pimpinan kedua Divisi tidak menemui titik temu saat

melakukan negosiasi damai dan justru suasana semakin memanas karena di luar

situasi semakin kacau hingga akhirnya Gatot Subroto diangkat menjadi Gubernur

Militer Surakarta untuk menyelesaikan permasalahan antara Divisi Siliwangi dan

Panembahan Senopati. Keberadaan Divisi Siliwangi di Surakarta ternyata

membawa nilai tambah tersendiri karena saat konflik dengan Panembahan
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senopati telah diselesaikan justru muncul pemberontakan PKI di Madiun dan

dalam hal ini kekuatan Divisi Siliwangi dikerahkan untuk membantu menumpas

pemberontakan di Madiun hingga akhirnya Divisi Siliwangi dipulangkan ke Jawa

Barat dengan cara melakukan jalan kaki atau dikenal dengan istilah Long March.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari penulisan laporan penelitian

ini dan jawaban dari semua rumusan masalah.


