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A. Pendahuluan 

Ada pernyataan yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah “kecelakaan 

sejarah”.  Pernyataan  tersebut, seakan-akan kemerdekaan Indonesia direncanakan oleh Bala 

Tentara Jepang yang berkolaborasi dengan para elite Indonesia yang bersikap kolaboratif dengan 

Tentara Dai Nipon tersebut. Dalam satu sisi pernyataan itu tidak salah karena pada bulan-bulan 

terakhir  menjelang  Pendudukan  Jepang di Indonesia telah terjadi penyiapan kemerdekaan 

Indonesia oleh Jepang.  Meskipun melalui desakan para tokoh Indonesia, pada tanggal 7 

September 1944, Perdana Menteri Koiso yang akan memperkenankan kemerdekaan Indonesia 

merdeka di kemudian hari.  

 Implementasi  awal dari janji Jepang tersebut adalah dibentuknya Badan Usaha 

Penyelidik Persiapan Kemerdekaan  Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepangnya disebut 

Dokuritsu Junbi Cosakai  pada tanggal 1 Maret 1945. Pengumuman tentang berdirinya lembaga 

ini dilakukan oleh Jenderal Kumakuchi Harada. Tujuan dari pembentukan badan  ini adalah 

untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan  dengan pembentukan 

Negara Indonesia Merdeka. Badan ini terdiri dari sejumlah pengurus yang mencerminkan wakil 

dari Bangsa Indonesia dan Jepang. Ketuanya seorang ningrat Jawa, yaitu K.R.T Radjiman 

Wediodiningrat. 

 BPUPKI ini telah melakukan kerja kongkret dalam rangka persiapan pembentukan 

Negara baru yang akan memperoleh kemerdekaan dari Jepang.  Badan ini telah berhasil 

merumuskan draft Dasar Negara dan Undang-undang Dasar bagi Negara baru yang akan 

dibentuk. Dasar Negara itu oleh Sukarno disebut “Pancasila” yang disampaikan pada pidato 1 

Juni dalam rapat pertama BPUPKI tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dengan berbagai 



diskusi dan akomodasi antar tokoh tentang urutan dan isi dari  Dasar Negara tersebut pada 

akirnya  draft itu  dipakai sebagai dasar Negara Repubik Indonesia sampai sekarang. Badan ini 

juga telah merampungkan draft dasar Negara yang secara jelas dibahas dalam sidang kedua pada 

tanggal 15 Juli 1945. 

 Rencana pemberian kemerdekaan oleh Jepang  kepada Bangsa Indonesia tidak berjalan 

mulus akibat menyerahnya Jepang terhadap sekutu melalui  bom yang dijatuhkan oleh angkatan 

perang Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus 

1945.  Dalam Jeda peristiwa pemboman itu, Pemerintah Bala Tentara Jepang membentuk badan 

baru yang lebih menonjolkan peran orang Indonesia, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai pada  tanggal  7 Agustus 1945. Dengan 

dibentuknya badan ini, harapan para pemimpin Indonesia yang kolaboratif dengab Jepang 

berharap kemerdekaan Indonesia akan terwujud tanpa pertumpahan darah.  Pada tanggal 9 

Agustus 1945,  tiga tokoh Indonesia (Sukarno, Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat) pergi ke 

Dalat Vietnam untuk menemui Jenderal Terauchi.  Pada tanggal 12 agustus 1945 Jenderal 

Terauchi memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Situasi dunia yang 

telah berubah tampaknya tidak dipahami oleh para pemimpin Indonesia dan  pimpinan tentara 

Jepang tersebut. Berita tentang kekalahan Jepang ketika itu tidak dipahami  oleh para pemimpin 

Indonesia yang kolaboratif dengan Jepang (Tim Nasioanl Penulisan Sejarah,2010: 120-137). 

 Problem besar menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah perbedaan sikap 

antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua, seperti Sukarno dan Hatta dipandag 

terlambat mengantisipasi situasi kekalahan Jepang. Semenetara golongan muda lebih cepat dan 

yakin untuk meraih kemerdekaan dengan caranya sendiri.  Dilaog orang tua dan dan pemuda di 

sekita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sangat mewarnai dinamika Revolusi kemerdekaan 

Indonesia, terutama di Jawa. Jika dilihat dari perspektif orang tua, maka kemerdekaan adalah 

“kecelakaan sejarah”. Sementara itu jika dilihat dari perspektif orang muda itu sebagai 

kelanjutan perjuangan.  

 Peristiwas-peristiwa menyambut proklamsi di beberapa daerah di Pulau Jawa 

naampaknya dapat memberikan bukti bahwa kemerdekaan Indonesia bukan “kecelakaan 

sejarah”. Akan tetapi ia menempuh jalan menikung, bukan jalan lurus sebagaimana direncanakan 

oleh Pemerintah Bala Tentara Jepang. Proklamasi yang dibuat oleh tokoh-tokoh Indonesia 



sendiri sebagai strategi kreatif mereka dalam menghadapi situasi politik Bangsa Indonesia yang 

sulit ketika itu. 

 

 

B. Pemuda dan Proklamasi  

Kemerdekaan Indonesia  seharusnya mengikuti alur linear sebagaimana arus sejarah  masa 

pendudukan Jepang. Persiapan telah dilakukan dengan matang dengan peran yang sangat besar 

di kalangan politisi golongan tua (dalam arti umurnya) yang selama itu berkolaborasi dengan 

Jepang. Inisiatif kemerdekaan merupakan hasil dialog politik yang terus menerus antara tokoh 

tokoh kolaboran dengan Jepang ini. Sayangnya perubahan politik Internasional begitu cepat 

akibat kekalahan Jepang terhadap sekutu. 

 Pada situasi krusial seperti ini ada kelompok anak muda yang  menempuh pemkiran lain 

tentang cara Indonesia harus merdeka. Anak-anak muda ini umurnya jauh puluhan tahun di 

bawah tokoh-tokoh Sukarno Hatta, sehingga pengalaman pergerakan lebih terbatas ketimbang 

golongan tua yang pernah merasakan perjuangan semasa penjajahan Belanda.  Mereka hanya 

lebih dominan dididik secara fisik dan mental oleh Jepang melalui  penganbdiannya di PETA, 

Heiho, Keibodan, dan semacamnya. Akibatnya sikap mereka dalam menagnggapi kekalahan 

Jepang menjadi berbeda. Sebagai anak muda yang dididik dengan kekerasan fisik pada masa 

Jepang mereka  memiliki temperamen lebih radikal dan tidak sabaran untuk menyatakan 

kemerdekaan. Hal itu tercermin dalam drama “Rengas Dengklok”. 

 Drama tersebut mencerminkan perbedaan sikap antar generasi tersebut. Golongan Tua 

yag diwakili oleh Sukarno, Hatta, dan Akhmad Subarjo masih menunggu sikap resmi Jepang 

tentang akhir dari Perang dunia dan nasib Indonesia di kemudian hari. Sukarno c.s. paham betul 

bahwa  meskipun Jepang telah kalah, kekuatan tentaranya masih sangat kuat dan sangat 

berbahaya jika terjadi konflik dengan anak-anak muda Indonesia. Pengalaman masa lalu 

pergerakannya telah membuat tokoh ini lebih berhati-hati agar Jepang yang telah frustasi itu 

tidak marah dan menimbulkan kontak fisik dengan para pejuang Indonesia sembari mencari jalan 

pemecahan mencapai kemerdekaan Indonesia dalam alur yang telah disepakati dengan Jepang. 



Golongan muda dengan tegas menginginkan segera menyatakan kemerdekaan sendiri, tanpa 

tergantung pada Jepang. Mereka beranggapan bahwa sudah tidak bisa berharap banyak kepada 

Jepang karena merka telah kalah perang. Situasi politik yang riskan itu harus segera mengambil 

tindakan cepat dengan segera menyatakan kemerdekaan, jangan sampai kedahuluan tentara 

Sekutu yang akan datang ke Indonesia. 

 Konflik antara golongan muda dan golongan tua yang berakhir dengan penculikan 

golongan tua oleh golongan muda di Rengas Dengkok telah melahirkan tesa baru, yaitu 

pernyataan kemerdekaan segara dilakukan tanpa persetujuan resmi dari Pemerintah Jepang. 

Golongan  tua masih menempuh jalan akomodatif dengan menempuh dialog informal dengan 

penguasa militer Jepang, yaitu  dengan Laksamana Maeda. Penysusunan naskah Proklamasi 

yang dilakukan di rumah Laksamana Maeda sebagai cara tersembunyi dari golongan tua untuk 

mencari jalan aman agar tidak menyinggung  bala tentara Jepang yang telah mengalami frustasi 

akibat kekalahan Jepang, Semenetara itu keinginan kaum muda untuk segera menyatakan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia juga terakomodasi (Anderson,1988).  

 

C. Mengapa Pemuda? 

Sebutan pemuda bisa disandingkan dengan angkatan, dengan demikian ia  bisa dimaknai 

sebagai angkatan muda. Mereka pasti dibedakan dengan angkatan lain, yang sering disebut 

dengan generasi tua. Sebutan muda dan tua tampaknya relatif, seiring dengan perjananan zaman. 

Yang sebelumnya dianggap muda, di masa berikutnya akan dianggap tua. 

Konsep generasi muda sering dipakai secara bergantian dengan pemuda.  Pemuda dapat 

dilihat dari berbagai kreteria. Dari kreteria kependudukan sebagaimana yang terpantul dalam 

statistik ekonomi, lebih ditekankan pada mereka yang berumur antara 15-25 tahun. Sementara itu 

menurut kreteria sosiologi dan sejarah yang lebih menekankan aspek subyektifnya, pemuda 

dirumuskan atas dasar tanggapan masyarakat dan kesamaan pengalaman historis. Kreteria kedua 

ini diperkuat dengan kreteria yang dikembangkan oleh ilmu Psikologi yang memperkirakan 

periode pertumbuhan dan kepribadian yang sangat erat pula dengan latar belakang kebudayaan 

(Abdullah (ed), 1974:1-2). 



Generasi muda sering diasosiakan dengan masa yang penuh dengan keberanian. Umur 

mereka yang menuju tahap kematangan membuat mereka sering berperilaku “hantam krama”, 

berbuat dulu pikir kemudian. Hal-hal demikian yang sering menyebabkan generasi tua sering 

was-was terhadap mereka dan berusaha melakukan pembinaa, 

Terlepas dari batasan-batasan di atas, sesungguhnya esensi pemuda adalah semangatnya. Bisa 

saja orang yang umurnya melebihi catatan demografi karena masih memiliki semangat yang kuat 

dapat juga mereka dianggap sebagai  pemuda. Tradsisi kepemudaan ini telah berakar kuat dalam 

kebudayaan jawa. 

Pemuda   pemberani  di dalam budaya Jawa dikenal sebagai “jago atau jagoan”. Pemuda 

ini sesungguhnya sudah memiliki akar jauh sebelum zaman pendudukan  Jepang. Pemuda dalam 

budaya Jawa merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Proses menuju 

dewasa ini membuat mereka menjadi petualang dengan cara mencari guru “ngelmu” untuk 

melatih kemampuan berkelai. Pada masa pendudukan Jepang, tradisi “jago” ini dilembagakan 

dalam bentuk latihan-latihan kemiliteran. Banyak pemuda yang direkrut dalam Heiho, 

Seinendan, Keibodan, dan yang terpenting adalah Peta (Pembela Tanah Air) (Kahin,1995:129-

184).  

 . 

D. Menyambut Proklamasi di Beberapa daerah 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia memperoleh  tanggapan dari berbagai daerah di Jawa.  

Tanggapan terhadap proklamasi tersebut ada aspek kesamaan dan perbedaan. Kesamaan utama 

dalam menanggapi kemerdekaan tercermin dari kelompok social yang proaktif, yaitu pemuda. Di 

sejumlah tempat, pemuda memegang peranan penting dalam  memberi reaksi cepat dan positif 

terhadap kemerdekaan Indonesia. Golongan muda di sejumlah tempat mencari informasi 

kebenaran tentang perubahan politik akibat pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

Merekalah yang menjadi penggerak revolusi Indonesia, sehingga Anderson menyebutnya 

sebagai “revolusi pemuda”. Perbedaan terletak pada implementasi revolusi di daerah. ada yang 

memaknai kemerdekaan sebagai perlucutan terhadap senjata Jepang, melawan kaum feudalis, 

hingga pencurian dan penjarahan. 



 Reaksi para pemuda terhadap proklamasi kemerdekaan berlansung secara bertahap. 

Tahap pertama berupa reaksi simbolis dengan mengibarkan bendera merah putih di atas 

gedung-gedung umum menggantikan bendera Hinomaru. Proses ini serentak terjadi di Jakarta, 

Bandung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.  Di sejumlah tempat di pasang poster yang isinya 

mengelorakan semangat kemerdekaan. Banyak dinding atau tembok yang di pasang poster 

yang isinya pekik dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Pencurian terhadap mobil-mobil 

milik orang Jepang juga merupakan reasksi simbolik  terhadap lahirnya Negara baru dan 

tumbangnya kekuasaan asing, yaitu Jepang. Bentuk lain reaksi simbolis adalah dibukanya 

penjara-penjara milik Jepang yang semula  mememnjarakan sejumlah orang Indnesia, baik 

karena perlawanan politik maupun perilaku criminal. Di alam kemerdekaan, mereka harus 

dibebaskan. 

 Tahap berikutnya adalah rapat-rapat besar yang melibatkan massa rakyat.  Di Surabaya  

terjadi rapat umum pada tanggal 11 September 1945, delapan hari sebelum  Rapat Ikada di 

Jakarta. Rapat ini di bawah penjagaan ketat oleh Jepang. Rapat dihadiri oleh sejumlah elemen, 

baik golongan tua maupun pemuda. Rapat diawali dengan pidato oleh R Sudirman (residen 

Surabaya), dan Doel Arnowo (ketua KNI Jawa Tumur) sebagai wakil golongan tua yang 

menyampaikan pidatonya dengan sangat hati-hati. Sementara itu, pihak pemuda dipimpin oleh 

Sumarsono memiliki sikap yang lebih radikal. Sikap radikalnya tercermin dalam pidato tanggal 

17 September 1945 yang menentang larangan kenpetai dalam melarang kegiatan rapat dan 

demonstrasi. Organisasi  pemuda buruh minyak  melakukan rapat serupa  di Lapangan Pasar 

Turi menuntut pengambil-alihan gedung-gedung dan kantor-kantor yang semula dikuasai 

Jepang (Anderson:150-151). 

 Tahap selanjutnya adalah konflik antara golongan pro republik  dengan orang Belanda  

eks tahanan Jepang.  Ketegangan bermula ketika orang-orang Belanda ini hendak mengambil 

kembali harta harta dan rumah kediaman mereka yang selama pendudukan Jepang ada yang 

telah diambil alih oleh penduduk bumiputra. Ketegangan terjadi antar ke dua kelompok socsal 

ini, dan semakin memuncak pada masa menjelang kedatangan tentara Sekutu. Orang- orang ini 

berharap kekuasaan  pemerintah Belanda bisa ditegakkan kembali seperti sebelum perang 

Dunia II.  Para pemuda memandang mereka sangat berbahaya karena berfungsi sebagai baris 

depan penguasa Kolonial yang sedang berproses untuk berkuasa kembali. Konflik berubah 



menjadi lebih terbuka berupa pertempuran antara orang Belanda eks tahanan dengan para 

pemuda pro republik. Pertempuran ini tidak sekedar perebutan harta benda, tetapi telah 

mengarah pada persoalan simbol-simbol dari harapan mereka masing-masing.  

Perang simbol  terlihat dalam pengibaran bendera. Pihak eks tahanan Belanda berusaha 

mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah-putih-biru. Sementara itu kaum republik 

berusaha menghalangi pengibaran bendera itu dan mengibarkan bendera Indonesia, merah 

putih.  Perang simbol bisa menimbulkan tindak kekerasan seperti yang terjadi pada tanggal 19 

September 1945 di Surabaya. Ketika sekelompok tahanan berkebangsaan Belanda berusaha 

menaikkan Bendera Belanda di Hotel Yamato atau ekss Hotel Oranje (Hotel Tunjungan 

sekarang), para pemuda dan penduduk kampong  berkumpul    untuk menggagalkan tindakan 

tersebut. Salah seorang pemuda menaiki tiang bendera dan merobek warna biru dari bendera 

tersebut sehingga yang terlihat tinggal bendera merah putih.  Selanjutnya terjadi percekcokan 

antara orang Belanda dengan para pemuda Indonesia, dan berakhir dengan terbunuhnya kapten 

Belanda bernama Ploegman. (Anderson, 1988:153) 

Selain gerakan perlawanan hal yang perlu diungkap adalah bagaimana sikap pemerintah 

daerah dalam penyebarluasan proklamasi dan pembentukan KNI sebagai kelengkapan 

pemerintahan daerah.  di Semarang, berita Proklamasi pertama kali diterima di Kantor Berita 

domei. Naskah Proklamasi diperoleh pertama kali  oleh Ajarief Soeleiman dan M.S. Mintardjo 

dibawa ke ruang Djawa Hookokai untuk disampaikan kepada Mr. Wongsonegoro yang ketika 

itu sedang memimpin rapat Komite Kemerdekaan Indonesia Merdeka (Mintardjo,1970:7).  

Naskah proklamasi langsung dibacakan dalam rapa tersebut dengan tujuan: (1) naskah tersebut 

dapat didengar oleh para peserta siding yang berasal dari kabupaten-kabupaten di Keresidenan 

Semarang (Wongsonegoro waktu itu menjabat sebagai wakil residen), (2) peserta dapat 

memperbanyak nya dengan cara mengetik ulang, (3) meneruskan kepada siapa saja yang dapat 

dihubungi dengan telepon (Tim Penyusun Sejarah Lima hari di Semarang).  

Tersebarnya berita proklamasi di Semarang menntut adanya pengambil-alihan 

pemerintahan dari pemerintah Bala Tentara Jepang ke Pemerintah Indonesia. Ketika itu Mr. 

wongsonegoro belum segera mengambil alihnya. Para pemuda Semarang bersikap tidak sabar, 

pada tanggal 19 Agustus 1945, para pemuda  yakni Parno, Soemardi, Hardi, dan haji Tohir 

membawa golok terhunus  mencari Mr. Wongsonegoro di kantornya.  Mereka menemukan Mr 



Wongsonegoro sedang memimpin rapat majelis di Jalan Bojong, dan sidang dihentikan karena 

kehadiran para pemuda tersebut. Ia didesak para pemuda agar menanda tangani perjanjian  

yang berisi: (1) Mr Wongsonegoro berjanji bahwa pada hari itu, jam 14.00 wib. Ia akan 

memimpin pengambil-alihankekuasaan pemerintahan di Semarang dari tangan Jepang, (2)  

orang Jepang masih diijinkan bekerja di kantor-kantor, tetapi pimpinan harus diserahkan 

kepada orang-orang Indonesia, (3) ia harus bertanggung jawab jika tidak melaksanakannya. 

(Soetomo W.E. (ed.), 1990:45).  

Menanggapai desakan para pemuda itu, Mr. Wongonegoro segara mengambil-alih 

pemerintahan Jepang di Semarang dengan pembentukan Komite Nasional Daerah. 

Pembentukan Komite Nasional dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1945 malam di ruang 

jawa Hookokai. Dalam rapat pembentukan dan pemilihan Komite Nasional daerah tersebut 

dihadiri oleh para  cendekiawan, pamong praja, kepala-kepala jawatan, alim ulama, pimpinan 

rakyat, perwakilan kaum perempuan,, wakil keturunan Arab, dan Tionghoa. Dalam rapat 

tersebur ditetapkan secara bulat Mr. Wongonegoro sebagai Ketua KNID Keresidenan 

Semarang. (Soetomo W.E. (ed.), 1990:47). 

Komite Nasional Daerah dan pemerintahan Daerah atau KNI lokal.  Pembentukan KNI 

tersebut merupakan jaringan perintah dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional yang memiliki akar 

di daerah sejak masa Belanda, Jepang hingga awal kemedekaan. Perintah berasal dari PPKI  

tertanggal 19 Agustus 1945 yang pokok isinya adalah pembentukan KNI tingkat keresidenan. 

Di Bandung perintah pembentukan KNI lokal  baru sampai di kalangan pro republik pada 

tanggal 21 Agustus. Atas dasar instruksi tersebut KNI Keresidenan Priangan dibentuk pada 

tanggal 24 Agustus. KNI di wilayah ini terdiri dari 22 anggota, dan berhasil dipilih 4 orang 

pengurus harian. Dilihat dari komposisinya,asal-usul dari para anggota KNI adalah representasi 

dari kelompok-kelompok sosial yang beraneka ragam. Mereka berasal dari : jawa Hokokai, 

Masyumi, pamong Praja, Polisi, BPP (Badan Pembantu Prajurit), BPPP (Badan Pembantu 

Prajurit Pekerja), Funjinkai, Barisan Pelopr, Kyoiku Hokokai, pedagang, pemuda, pencak silat, 

pegawai kantor, pengurus masjid, dokter, dan ahli teknik. (Smail, 2011:57-58). 

Di Surabaya, KNI dibentuk atas dasar telegram yang dikirim oleh KNIP yang ditujukan 

kepada “pemerintah Daerah Surabaya’ pada tanggal 24 Agustus 1945. Dalam pembentukan 



KNI lokal ini, Doel  Arnowo (tokoh PNI yang dekat dengan Sukarno) mendapat peran penting 

dalam pembentukan lembaga atau badan tersebut.. KNID merupakan lembaga baru yang 

mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia pasca kemerdekaan. Pembentukan KNID mendapat 

tanggapan sangat positif di kalangan penduduk Surabaya, dan dalam beberapa hari telah lahir 

miniatur-miniatur KNID tingkat kampong di seluruh Kota (H Frederick,1989:  244). 

 

E.  Konflik dengan Tentara Jepang 

Kemerdekaan Indonesia disampaikan dalam suasana kekuatan tentara Jepang masih sangat kuat. 

Meskipun ada dukungan dari sebagian orang Jepang, namun itu terjadi secara informal, dan 

sikap resmi Bala Tentara Jepang adalah mengamankan situasi untuk menunggu perluctan senjata 

setelah Pasukan Sekutu Datang. Pasukan Bala Tentara Jepang di daerah-daerah dalam posisi 

status quo, sementara para pemuda pro republik sebagian besar tidak sabar untuk segera 

mengambil alih senjata milik tentara Jepang tersebut. Akibatnya sering terjadi ketegangan antara 

pemuda Indonesia dengan Tentara Jepang di Jawa, dan bahkan terjadi konfik bersenjata. 

 Semangat untuk megambil alih persenjataan tentara Jepang di Indonesia oleh para 

pejuang pro republik  semakin kuat setelah tersebar desas-desus bahwa pasukan Sekutu akan 

mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Para pemuda memiliki kesadaran baru 

bahwa perang symbol tidak cukup untuk menghadapi pasukan sekutu, tetapi diperlukan senjata 

untuk perang. Salah satu pilihan adalah bernegosiasi dengan pasukan Jepang untuk menguasai 

aset-aset penting,  meminta senjata atau merebutnya dari gudang-gudang persenjataan milik 

Jepang.  

 Ada perbedaan pola antar wilayah pulau Jawa dalam hubungannya dengan Bala Tentara 

Jepang pada awal kemerdekaan Indonesia. Anderson menyebut tiga kota dengan sebutan: 

Bandung “pulau tenang” yang diduduki Jepang dan Inggris, Jawa Tengah suatu benteng 

bersenjata yang penuh kecemasan, dan Surabaya lautan api. (Anderson1988::163). 

 Di Bandung beberapa pemuda yang dididik dalam kemiliteran masa Jepang membentuk 

kesatuan pemuda dengan nama Divisi Pemuda.  Kelompok pemuda inilah yang melakuka 

perebutan aset-aset yang dukuasai Jepang. Pada tanggal 27 September pagi, para pemuda 



Bandung merebut kantor PTT ( Pos, Telegraf , dan telekomunulasi nasional). Perebutan diawali 

dengan negosiasi oleh pimpinan pemuda, Sutoko dengan pejabat Jepang untuk mengalihkan 

kekuasaan kantor tersebut kepada pihak Indonesia. Oleh karena Jepang menolak, para pemuda 

mengancam untuk menyingkirkan penguasa Jepang di kantor itu secara paksa. Pihak Jepang 

akhirnya menyetujui  menyerahkan kantor tersebut dan menyerahkan pengelaanya kepada orang 

Indonesia. Keberhasilan pengambil-alihan kantor ini dilnjutkan dengan pengambil-alihan aset 

Departemen Kereta api (Smail, 2011:70). 

 Disadari bahwa setelah PETA dilucuti, maka sangat sedikit senjata yang dimiliki oleh 

para pejuang untuk menghadapi kembalinya pasukan Belanda di Indonesia. Kondisi ini yang 

menjadi faktor krusial  bagi individu maupun kelompok yang hendak mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia.  Dalam kondisi demikian, perampasan senjata milik Jepang. 

 Perampasan senjata terjadi dalam dua model. Pertama, dengan cara penyerahan senjata 

secara perorangan  dari seorang tentara Jepang kepada pejuang Indonesia. Penyerahan ini dapat 

berlangsung secara damai atau perebutan.  Kedua, dengan cara pengambil alihan senjata dari 

pasukan Jepang kepada kelompok pejuang Indonesia. Yang ke dua ini umumnya dilakukan 

dengan pertumpahan darah. 

 Pola yang sama pengambil-alihan senjata milik Jepang juga terjadi di Surabaya. Akan 

tetapi tingkat benturan fisiknya jauh lebih kuat. Peristiwa tanggal 1 Oktober 1945 menunjukkan 

betapa sengitnya arek-arek Surabaya merebut senjata dari Jepang. Pada saat itu para pemuda 

berusha menyerang markas Kenpetai. Tentara Jepang berusaha mempertahankan dengan gigih, 

tetapi akhirnya berhasil dikuasai oleh arek-arek Surabaya dalam pertempuran selama lima jam. 

Dalam pertempuran itu 25 orang pemuda gugur, dan 60 luka-luka, pihak jepang terdapat 15 

prajurit yang gugur (Tim Sejaran Nasional, 2010:172). 

 Di Semarang, konflik dengan Jepang dikenal dengan nama pertempuran lima hari. 

Pertempuran lima hari yang merupakan simbol heroisme masyarakat Semarang. Pertempuran 

lima hari di Semarang dipicu oleh dua hal, yaitu usaha pelucutan senjata oleh para pemuda 

kepada pasukan Jepang,  meninggalnya dokter Karyadi dan perlakuan terhadap tawanan 

Jepang oleh pihak pemuda Semarang.  



 Negosiasi penyerahan senjata dilakukan oleh Gubernur jawa Tengah dengan Mayor Kido 

(Kido Butai). Hasil negosiasi berupan penyerahan sebagian senjata dari Jepang kepada pihak 

pemerintah RI di Semarang. Para pemuda yang tergabung dalam BKR dan lasykar-lasykar di 

Semarang tidak puas  karena hanya sebagian kecil saja senjata yang diserahkan. Mereka 

melakukan aksi merampas senjata dan kendaraan-kendaraan milik Jepang secara paksa.  

Konflik semakin menguat dipicu dengan terbunuhnya dokter karyadi. Peristiwa ini 

diawali dengan adanya desas-desus yang berkembang dalam masyarakat bahwa reservoir  atau 

tandon air di Siranda, Candi Baru telah diracun (Kodam VII, Diponegoro, 1982:57; Amen 

Budiman,1976:15). Desas-desus atau rumor tentang diracuninya tendon air Siranda sudah  

terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 1945. Salah satu pencerita, yakni Supaat, anggota 

Angkatan Muda Kereta Api  yang bermarkas di Gedung Lawang Sewu menceritakan bahwa 

pada tanggal 12 Oktober 1945 sekitar pukul 12.00  ia melihat mobil bak terbuka (Pick Up) 

melewati jalan di depan Lawang Sewu. Pada bagian belakang mobil tedapat  beberapa orang 

pemuda, antara lain yang dikenal oleh Supaat adalah Ngarpani dan Suwito. Selain itu juga 

terdapat beberapa anggota Pemuda Bojong, yang antara lain disebut nama Martai yang ternyata  

sebagai staf pimpinan pemuda Bojong. Ngarpani  mengumumkan pengumuman dengan 

menggunakan pengeras suara (megafon) yang isinya antara lain  agar penduduk Semarang 

berhati-hati dalam penggunaan air leiding karena reservoir  di Siranda telah diracun oleh 

Jepang. Berita tentang diracunnya air  tersebut menyebar di sejumlah tempat, karena 

pengumuman itu di lakukan di sejumlah titik jalan besar, termasuk di Poncol  (Moein Mochtar, 

1988). 

Berita tentang peracunan tendon air telah menyebabkan masyarakat Semarang resah. Para 

pelanggan air minum  banyak yang menenyakan kebenaran itu ke Balai Kota Semarang. Akan 

tetapi masyarakat kecewa karena para petugas juga tidak mengetahui kebenaran berita itu. Oleh 

karena tida ada kejelasan, masyarakat menjadi panic. 

 Berita tentang peracunan air leiding di Siranda menimbulkan sikap saling tuduh antara 

pihak  pemuda Indonseia dengan pihak tenatra Jepang.   Para pemuda Indonesia menuduh bahwa 

peracunan itu dilakukan oleh orang Jepang, sementara pihak Jepan yang melakukan adalah para 

pemuda pejuang kemerdekaan.  Suasana menjadi tegang karena dua kekuatan saling menuduh. 

Pihak Jepang siap siaga melakukan penjagaan, dan melakukan pelucutan senjata terhadap 



delapan orang Polisi Indonsia yang menjaga tempat tersebut. Sementara itu para pejuang 

mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menentukan  sikap dan strategi menghadapi situasi 

yang semakin gawat tersebut. 

 Mendengar adanya rumor tentang peracunan air leiding itu, dr Karyadi yang ketika itu 

menjabat sebagai kepala laboraorium Rumah sakit Purusara merasa terpanggil jiwanya untuk 

membuktikan kebenaran rumor tersebut. Meskipun ia mengetahui bahwa situasinya sangat 

genting, sebagai tenaga professional dan pejabat yang bertanggungjawab untuk urusan kesehatan 

masyarakat maka  ia tetap berusaha mengambil sample air untuk diteliti di laboratorimumnya 

apakah benar bahwa tendon air tersebut mengandung racun. Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 

1945 sore hari ia hendak berangkat ke Siranda dari rumah sakit Purusara. Ketika itu ia  diantar 

oleh  sopir pribadi  mengendarai mobil bertanda Palang Merah menuju Siranda melewati Jalan 

Pandaran. Sampai di jalan Pandanaran dokter Karyadi berseta sopir pribadinya ditembak oleh 

tentara Jepang. Dr Karyadi kemudian dibawa oleh Rakhmad, seorang pemuda yang biasa 

menjaga tendon air Siranda ke rumah sakit Purusara menuju kamar bedah. Akibat luka yang 

terlalu parah, dr Kariadi gugur sebagai kusuma bangsa.(dokumentasi  Jarahdam VII). 

Meninggalnya dr Kariadi menjadi pemicu terjadinya peristiwa konflik bersenjata antara 

Pemuda Indonesia dengan Balatentara Jepang. Konflik ini dikenal sebagai  Pertempuran Lima 

hari di Semarang. Pertempuran lima Hari dianggap sebagai symbol keberanian pemuda 

Semarang dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran lima hari berlansung sejak tanggal 

14 hingga 18 Oktober 1945.  

Dalam pertempuran 5 hari tersebut, pasukan berperilaku sangat beringas. Hal itu dipicu 

perlakuan tawanan berkebangsaan Jepang oleh Pemuda Indonesia pada tanggal 14 Oktober 1945.  

40 tawanan Jepang diangkut oleh polisi Indonesia diangkut dari pabrik gula Cepiring (Kendal) 

ke menuju Semarang  untuk dipindahkan ke Penjara Bulu. Dalam perjalanan, sebagian tawanan 

ini berhasil melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Kidi Butai di Jati Ngaleh. Tanggal 15 

Oktober pagi buta, pasukan  elite Jepang itu menyerbu kota dan berakibat terlibat pertempuran 

dengan para pemuda di Semarang. Pusat pertempuran di sekitar Gedung Lawang Sewu dan 

sekitarnya. Dalam pertempuran tersebut jatuh korban 990 orang dari kedua belah pihak.  

Pertempuran baru reda setelah Sekutu mendarat di Semarang pada tanggal 19 Oktober 1945 

(Tim Sejarah Nasional, 2010:174-175). 



 

E. Menghadapi Kehadiran Sekutu 

Hiruk pikuk kemeriahan di sejumlah lapisan masyarakat dalam  menanggapi proklamasi 

kemerdekaan  Indonesia di sejumlah daerah di Jawa menjadi berubah setelah kedatangan Sekutu 

di Jawa.  Sejumlah titik menjadi tempat pendaratan tentara sekutu, yaitu: Jakarta, Surabaya, dan 

Semarang. Dari titik-titik pendaratan itu di kota-kota  pelabuhan tersebut tentara sekutu bergerak 

ke wilayah pedalaman Jawa dengan mandate untuk: (1) menerima penyerahan tentara Jepang, (2) 

membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu, (3) melucuti senjata tentara Jepang 

dan mengmpulkan tentara tersebut untuk dipulangkan ke negaranya, (4) menegakkan dan 

mempertahankan  keadaan damai untuk kemidian diserahkan wilayah yang diduduki kepada 

pemerintahan sipil, dan (5) menghimpun keterangan  tentang penjahat  perang dan menununtut 

mereka ke pengadilan Sekutu (Tim Sejarah Nasional, 2010:, 185). 

 Ketika sekutu dating di sejumlah wilayah di Jawa, pemerintahan sipil Indonesia di daerah 

umumnya telah terbentuk. Pemerintahan sipil tersebut umumnya di bawah pimpinan tokoh-tokoh 

tua yang sebelumnya menjabat sebagai wakil pemerintahan tingkat keresidenan pada masa 

pendudukan Jepang. Sementara itu dukungan ketentaraan juga sudah terbentuk, yaitu Badan 

Keamanan Rakyat yang kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang secara 

nasional telah resmi dinemtuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Dengan demikian, ketika tentara 

Sekutu hadir di plau Jawa, peta pemerintahan sebagian besar telah beralih dari tangan Jepang ke 

tangan orang Indonesia yang sudah siap untuk menghadapi kedatangan tentara tersebut. 

Reaksi para pemuda terhadap kehadiran sekutu umumnya negatif. Berbekal semangat 

yang membara untuk mempertahan kemerdekaan dengan kekuatan senjata yang mereka miliki 

dari  merebut tentara Jepang dan senjata rakitan yang dibuatnya para pemuda telah siap 

menghadapi kedatangan Sekutu yang diperkirakan akan mengambil-alih kekuasaan  di Indonesia 

dan menyerahkannya ke Pemerintahan Sipil Belanda. Itulsh sebabnya sikap para pemuda 

umumnya lebih konfrontatif dengan Sekutu dibandingkan dengan golongan tua yang memegang 

kendali pemerintahan sipil di daerah. 

Di Surabaya, Sekutu di bawah pimpinan  Brigadier A.W.S. Mallaby  mendarat pada 

tanggal 25 Oktober 1945.  Untuk menjalankan tugasnya melucuti tentara Jepang dan 

meenyelematkan para interniran Belanda, Ia berkomunikasi dengan Gubernur R.M.T.A. Soerjo. 

Dalam pertemuannya dengan tokoh sipil Jawa Timur ini disepakati bahwa: (1) dalam kegiatan 



ini tidak ada pasukan Belanda, (2) kedua belah pihak bekerja sama untuk menjamin keamanan 

dan ketenteraman, (3)  akan segera dibentuk kontak biri agar kerjasama berjalan dengan baik, 

dan (4) Inggris akan melucuti senjata Jepang. 

Perjanjian yang dibuat ternyata tidak ditepati oleh Inggris. Pada tanggal 26 Oktober 1945, 

satu peleton Field Security Section   menyergap penjara Kalisosok untuk membebaskan  Kolonel 

Huiyer, seorang angkatan Laut Belanda dan kawan-kawannya. Tindakan Inggris diikuti dengan  

pendudukan Pamgkalan Udara Tanjung Perak, dan objek-objek vital lain. Inggris menyebarkan 

pamphlet-pamplet agar rakyat Jawa Timur menyerahkan senjata yang mereka rampas dari tentara 

Jepang. Gubernur Suryo sudah melakukan protes tersebut secara resmi kepada Mallaby, tetapi 

reaksinya kurang serius. Situasi demikian telah memicu perlawanan dari Arek-arek Surabaya. 

Kontak senjata antara pemuda pejuang  dengan tentara Inggris mulai pecah pada tanggal 

27 Oktober 1945.  Peristiwa ini meluas  menjadi serangan umum terhadap Inggris yang meluas 

di seluruh kota Surabaya. Pada tanggal 28 Oktober, para pemuda berhasil melumpuhkan tank-

tank Inggris. Perlawanan baru bisa dihentikan setelah ada perundingan antara Sukarno dengan 

Mallaby pada tangga; 30 Oktober 1945. Dalam perundingan itu keberadaan Negara Republik 

Indonesia diakui oleh Inggris. 

Meskipun secara resmi kontak senjata dihentikan, namun kontak senjata antara pemuda 

Surabaya dengan tentara Inggris masih tetap berlangsung di beberapa tempat. Para kontak biro 

dari Indonesia dan Sekutu berusaha melerai pertempuran dengan mendatangi wilayah kontak 

senjata. Tempat terakhir  yang dikunjungi adalah gedung bank Internatio di Jembatan Merah.  

Gedung yang diduduki oleh pasukan Inggris ini masih dikepung oleh pasukan pemuda Surabaya.  

Para pemuda menuntut agar Mallaby menyerah yang menyebabkan kontak senjata kembali 

terjadi. Dalam kontak senjata tersebut  jenderal Mallaby terbunuh.  

Terbunuhnya Mallaby menyebabkan perang terbuka antara pasukan sekutu dengan 

pemuda Indonesia di Surabaya semakin meluas. Jenderal Christison (Panglima AFNEI) pada 

tanggal 31 Oktober 1945 memperingatkan rakyat Surabaya agar menyerah, jika tidak akan 

dihancurkan.  Pihak Inggris kemudian mendatangkan pasukan baru di bawah pimpnan Mayor 

Jenderal E.C.Mansergh. tanggal 7 Nopember ia menulis surat kepada  kepada Gubernur Suryo 

yang isinya tuduhan bahwa tidak dapat menguasai keadaan di wilayahnya,   dan ancaman untuk 

menduduki Kota Surabaya  dan menangkap para ekstrimis. Pada tanggal 9 Nopember, Gubernur 

Suryo, melalui suratnya  membantah tuduhan tersebut.  Jendral Inggris tersebut memberi 



jawaban kembali berupa ultimatum agar rakyat Surabaya menyatakan menyerah kepada Sekutu 

dengan cara para pemuda menyerahkan senjatanya dengan membawa bendera merah putih. Batas 

waktu yang ditentukan adalah pukul 06.00 tanggal 10 Nopember 1945. 

Menanggapi ultimatum tersebut  pera pejuang Surabaya pantang menyerah. Secara tegas 

Gubernur Suryo menyatakan menolak ultimatum tersebut melalui siaran radio. Para pemuda 

membuat pertahanan kota. Para pemuda yang tergabung dalam TKR,PRI,BPRI, Tentara Pelajar, 

Polisi Istimewa, PTKR, dan TKR Angkatan laut sufah siap menghadapi serangan tentara sekutu 

tersebut. Pertempuran antara tentara Sekutu dengan pasukan pemuda tek terelakkan terjadi di 

sejumlah tempat (Tim Sejarah Nasional, 2012: 193-194). Dalam pertempuran itu telah gugur 

pemuda pemberani, yaitu Bung Tomo. 

Di Bandung. Pasukan Inggris sudah  tiba pada tanggal 12 Oktober 1945 di bawah 

pimpinan Brigade MacDonald. Ketika kedatangan pasukan sekutu ini, hubungan antara pemuda 

dengan orang Belanda eks tawanan Jepang tidak baik, dan semakin meruncing ketika secara 

resmi mereka dibebaskan oleh tentara Sekutu. Sementara itu sikap tentara Sekutu yang menuntut 

agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk, kecuali TKR dan polisi diserahkan kepada 

mereka semakin memperuncing hubungan yang tidak baik  dengan orang Barat, apalagi tentara 

Sekutu. Ketegangan demi ketegangan dalam pola hubungan  antara pejuang kemerdekaan 

dengan orang Belanda dan tentara sekutu terus meningkat, terutama pada bulan Nopember.  

 Peristiwa 10 Nopember di Surabaya terdengar gemanya sampai di Bandung. Kondisi 

struktural hubungan yang tidak baik antara pemuda  pejuang di satu pihak dengan orang Belanda 

dan tentara Sekutu di lain pihak telah menjadi bahan bakar yang memungkinkan terjadinya 

konflik  terbuka di kota ini. Pemuda Banding yang disebut sebagai peujeumbolle tidak mau kalah 

dengan semangat arek-arek Surabaya. Mereka mengadakan serangan umum tanggal 24 

Nopember malam. Serangan itu dilakukan secara terorganisasi  di bawah pimpinan Aruji 

Kartawinata, Komandan TKR Divisi Ketiga (Priangan).  Serangan terjadi di berbagai wilayah 

kota, dan yang sangat penting adalah serangan terhadap bandara Andir.  

 Pertempuran di Bandung berlangsung berminggu-minggu, dan yang paling sengit terjadi 

pada tanggal 6 Desember 1945.  Pasukan Gurkha yang dimiliki Inggris pagi buta  telah menuju 

jalan Lengkong Besar, salah satu jalan utama bagian tenggara bandung yang menghubungkan 

daerah utara dan selatan untuk membawa masuk 500 orang Eurasia. Ketika itu terjadi pelawanan 



yang dipimpin oleh unit utama API dan pasukan Barisan Merah Putih, TRIKA (Tentara Republik 

Indonesia Kereta Api, pasukan Istimewa, dan Hizbullah (Smail, 2011:123-124) 

Pertempuan antara pejuang Indonesia di bandung dengan tentara Sekutu terus 

berlangsung bulan Maret 1946.  Serangan secara sporadis terus dilakukan oleh pejuang di daeah 

itu, sehingga Inggris mengalami kewalahan. Untuk menyelesaikan perlawanan di tingkat lokal 

tersebut, Inggris bermain di level atas, Jakarta. Inggris mengeluarkan ultimatum  kepada Perdana 

Menteri Syahrir agar selambat-lambatnya pukul 24.00 wib tanggal 24 Maret 1946, pasukan 

Indonesia harus meninggalkan Bandung. Jenderal Nasution menolaknya karena akan kesulitan 

memindahkan ribuan pasukan dalam waktu yang singkat. Akibat desakan Syahrir, Nasution 

terpaksa mengadakan pertemuan dengan Komandan TRI di wilayah itu. Akhirnya mereka 

sepakat meninggalkan Bandung dengan membumi hanguskan gedung-gedung pemerintahan 

supaya tidak dikuasai Inggris.(Tim Sejarah Nasional, 2010: 201-202). 

Di Semarang, Pasukan Sekutu mendara pada tanggal 19 Oktober 1945, pendaratan sekutu 

ini menandadi berakhirnya pertempuran lima hari, pemuda Semarang melawan tentara Jepang. 

Menanggapi kehadiran sekutu ini , golongan tua yang dipimpin oleh Mr. wongsonegoro berusaha 

untuk berunding dengan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Beatle. Mr. Wongonegoro memberi 

jamuna khusus  pimpinan Sekutu ini dengan menempatkannya di Perumahan Candi (Semarang 

atas).  Mr Wongsonegoro meminta agar Sekutu tidak mengusik kedaulatan RI di Jawa Tengah. 

 Meskipun ada perjanjian dengan Inggris secara resmi, namun golongan pemuda tidak 

mempercayainya etikat baik Sekutu tersebut. Hal itu karena terjalinnya komunikasi antar 

pejuang, Peristiwa konflik bersenjata antara pemuda Indonesia dengan Sekutu telah mengilhami 

para pemuda pejuang di Semarang dan sekitarnya, yakni Ambarawa dan Magelang. Pertempuran 

di Semarang pecah pada tanggal 30 Oktober 1945 (Mehkardi,2012:251-252).  

  

F. Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah 

“kecelakaan sejarah”. Kemerdekaan adalah suatu cita-cita yang telah dianyam dalam gerak 

sejarah perjuangan Bangsa Indonesia melalui proses dialektis sejak awal abad XX ketika 

bayangan tentang suatu “Bangsa Indonesia” telah muncul dalam alam pikiran para tokoh 

pergerakan nasional, seperti Sukarno, Hatta, Muhammad yamin, dan sebagainya.  



 Perubahan politik akibat pendudukan Jepang telah mengubah strategi perjuangan untuk 

memperoleh kemerdekaan. Organisasi-organisasi pergerakan nasional yang mereka bangun pada 

masa awal abad XX hingga dasa warsa keempat abad XX harus dibenam dalam zaman 

“penjajahan baru” di bawah pendudukan militer  Jepang. Para tokoh pejuang kemerdekaan dari 

generasi tua sebagian harus berkolaborasi dengan Jepang untuk merancang cita-cita 

kemerdekannya. Hal itu didikung oleh generasi baru yang lahir kemudian yang ditempa secara 

fisik melalui bala ketentaraan Jepang, seperti PETA, Heiho, Sinendan, Funjinkai, dan sebaginya 

memiliki  kultur dan strategi  perjuangan yang berbeda dengan “generasi tua”. 

 Realitas gayung bersambut tentang berita Proklamasi kemerdekaan Indonesia di daerah-

daerah, termasuk di Pulau Jawa menunjukkan bahwa ada lanjutan anyaman dari cita-cita 

kemerdekaan tersebut yang berakar jauh sebelu pendudukan Jepang. Di Surabaya, Searang, dan 

Bandung para elite baru dan pemuda pejuang telah siap mengawal kemerdekaan di daerahnya 

masing-masing. Pembentukan KNI dan badan-badan perjuangan menunjukkan  adalam waktu 

yang relative singkat sebelum kedatangan tentara Sekutu menunjukkan kesiapan Nangsa 

Indonesia membangun Negara baru yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

    

       Semarang, 22 Oktober 2014 

 


