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STRATEGI PERTAHANAN PADA AWAL KEMERDEKAAN 
(1945 – 1949) 

(Makalah pada seminar nasional Proklamasi Kemerdekaan, 
tanggal 30 Oktober 2014 di Jakarta) 

 

Saleh As’ad Djamhari 

 
We accept that human life is marked both by change, different from each other and continuity as that links 

together. (Ernst Breisach, 1994, 3) 

 

Pengantar 

Untuk membuka bahasan topik ini saya ingin mengutip kalimat pertama dari buku Colin S Gray, 
yang berjudul Strategy and History (2006) hlm 1. 

“Strategy is the bridge between military power and political purpose. Although it is a bridge 
that must allow two way traffic between tasking from policy and evidence on military 
feasibility, it is the former that must be dominate” 

 

Strategi perjuangan dua ujung (diplomasi dan konfrontasi) 

Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia, pada sidang 
PPKI melalui musyawarah dan mufakat menetapkan dasar, tujuan kehidupan berbangsa dan 
bernegara, serta pimpinan negara. 

Selanjutnya bagaimana strategi nasional yang akan dilaksanakan oleh pimpinan 
nasional? Pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 1945, pada saat melantik anggota KNI Pusat 
(KNIP), Presiden Soekarno menyatakan : 

“Kita tetap memproklameer kemerdekaan kita dan dengan jalan diplomasi dan menyusun kekuatan berjuang 
untuk mendapat pengakuan internasional. Kita tetap ingin menjadi bangsa yang merdeka, ingin damai dengan 
bangsa-bangsa seluruh dunia” (Koesnodiprodjo, Himpunan, 1951, 123). 

Pernyataan Presiden ini merupakan hasil kalkulasi politik dan strategi yang cermat dan 
hati-hati dalam menanggapi situasi politik, sosial, ekonomi, hukum yang cepat berubah pasca 
Perang Dunia II. Disini saya ingin memerinci kalkulasi situasi yang dimaksud oleh Presiden. 

1. Masuknya kekuatan raksasa Sekutu (SEAC) ke Indonesia akan menjadi kenyataan. 
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2. Pertumpahan darah (bloodshed) antara pemuda revolusioner dengan tentara 
Sekutu harus dicegah. 

3. Kondisi sosial, ekonomi bangsa Indonesia pada pasca perang, jelas tidak mampu 
mendukung usaha perang (war effort). 

4. Meragukan kekuatan dan kemampuan militer mantan Tentara Peta, Heiho dan 
pemuda revolusioner. Jumlah mereka ditaksir hanya 70.000, yang tersebar di 
beberapa kota. 

5. Perlawanan bersenjata, akan menguatkan pendapat Sekutu dan Belanda bahwa 
Soekarno – Hatta adalah kolaborator Jepang yang akan melestarikan fasisme, 
militerisme Jepang dengan resiko diajukan ke Mahkamah Militer Perang. 

6. Keberadaan tawanan perang dan interniran sipil (APWI) yang berada di kamp-kamp 
di kota-kota pedalaman pulau Jawa dan Sumatra merupakan “kartu” yang bisa 
dimainkan harus dilindungi. 

 

Itulah kalkulasi politik dan strategi Presiden, karena itu ia memilih strategi perjuangan 
melalui diplomasi (soft power). Solusi konflik bisa dilakukan lewat diplomasi untuk mencegah 
pertumpahan darah yang sia-sia. 

Sementara kelompok pemuda, yang dipimpin oleh Sukarni, Chairul Saleh, Adam Malik, 
generasi muda yang lahir pada masa pendudukan Jepang, berbeda pendapat. Mereka menolak 
strategi diplomasi Soekarno. Mereka menuntut agar Soekarno – Hatta segera mendeklarasikan 
mantan Peta – Heiho menjadi tentara kebangsaan. Tuntutan pemuda ditolak, Soekarno dengan 
menyilakan para pemuda mempersiapkan diri untuk menjadi tentara kebangsaan. Pada 22 
Agustus berdiri Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang menjadi pelaksana dari Badan Pembantu 
Keluarga Korban Perang (BPKKP). BKR yang semula dimaksud sebagai petugas kemanusiaan 
yang akan menggantikan tentara Jepang sebagai petugas kamp-kamp APWI. Konflik bertambah 
tajam setelah Soekarno membubarkan Rapat Besar di stadion Ikada. Rapat Besar tanggal 19 
September 1945 yang dimaksudkan sebagai pernyataan rakyat menolak masuknya tentara 
Sekutu ke Indonesia yang telah berada di pintu gerbang Jakarta (Tanjung Priuk). 

Setelah masuknya tentara Sekutu ke Indonesia, mengubah pikiran Soekarno. Ternyata 
tentara Sekutu memicu terjadinya insiden. Ia setuju pendapat para mantan pimpinan tentara 
Peta dan KNIL. Pada 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno, mengeluarkan Maklumat berdirinya 
tentara kebangsaan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Bulan Oktober dan November merupakan 
bulan yang kritis. Insiden bersenjata dengan tentara Sekutu terjadi di beberapa kota besar. 
Karena itu pada bulan November 1945, sejumlah organisasi pemuda melakukan konsolidasi 
dalam Kongres Pemuda di Yogyakarta. Pada saat yang sama TKR berhasil memilih pemimpin 
baru, Kolonel Soedirman. 

Kelompok pemuda yang terdiri atas berbagai organisasi tetap memilih strategi 
konfrontasi. Kebijakan diplomasi Soekarno diartikan sebagai memberi kesempatan, tempat, 
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waktu (untuk konsolidasi lawan), terutama bagi tentara Belanda, yang organisasi dan 
kekuatannya pernah dilumpuhkan oleh tentara Jepang. (Nasution, TNI I, 1956, 20). 

TKR, sebagai tentara kebangsaan yang wajib mendukung kebijakan pemerintah, 
menyesalkan strategi diplomasi ini. Nasution menulis : 

“politik persetujuan RI – Sekutu untuk penjualan bahan makanan bagi kota-kota, 
sehingga Panglima Besar Soedirman mengeluarkan interviu dengan kata-kata : “memberi 
makanan kepada musuh yang menyerang kita”. (Nasution, TNI I, 1956, 20). Pelaksanaan 
diplomasi Pemerintah RI dan Sekutu di lapangan menguntungkan tentara Sekutu. 

Bagi para pemuda tidak ada pilihan lain hanya strategi konfrontasi sebagai jawaban 
terhadap tantangan tentara Sekutu. Semboyan Revolusi Prancis “libre ou mourir” (merdeka 
atau mati) menggema kembali di Indonesia. Berbondong-bondong pemuda mendaftarkan diri 
untuk mati demi merdeka. Penolakan secara fisik masuknya tentara Sekutu wajib dilaksanakan 
sekalipun mati sebagai resikonya. 

 

Tonarigumi 

Untuk mencari akar keberanian bahkan kenekadan generasi muda pada era tersebut, 
saya melakukan restrospek, berfikir kembali ke era sejarah yang mendahuluinya, era 
pendudukan Jepang. Tiga bulan sesudah sukses merebut dan menduduki Hindia Belanda, 
Pemerintah Balatentara Jepang, mengeluarkan dua Undang-undang yaitu Undang-undang No. 
27 dan No. 28 tahun 2602 (1942) tentang perubahan tata pemerintahan di Jawa. Tidak ada 
perubahan mendasar pada struktur pemerintahan. Hanya pergantian istilah dan pejabat. Istilah 
pemerintahan diganti dengan bahasa Jepang. (Kan Po, No 1-21, 1942, hlm 3-12). 

Dari dua undang-undang tersebut disusul dengan pengumuman tentang pembentukan 
masyarakat Jawa Baru (Sin [g] Jawa). Masyarakat yang dibangun adalah masyarakat yang 
terlatih, masyarakat yang memiliki keberanian dan disiplin yang tinggi. 

Konsep gotong royong dalam masyarakat Indonesia dimanfaatkan sebagai sumber 
pembenaran lahirnya masyarakat baru ini. Dalam struktur pemerintahan lama, desa adalah unit 
pemerintahan yang terendah. Struktur masyarakat baru, unit pemerintahan yang terendah 
adalah Tonarigumi atau rukun tetangga. (tonari = tetangga, gumi = kelompok). “Dilahirkannya 
organisasi tonarigumi, dibarengi dengan propaganda yang hebat. Masyarakat “diwajibkan bisa” 
menyanyikan “lagu wajib” yang berjudul Tonarigumi” 

“tetangga kami juga warga gotong royong 
pintu terbuka kami saling bantu tolong 
kabar mengkabarkan segala perkara” 
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Tonarigumi mendapat perhatian penuh dari pemerintah Jepang. Tonarigumi dipimpin 
oleh gumico. Gumico bertanggung jawab atas keamanan lingkungannya, mewaspadai dan 
mengawasi lalulintas perorangan atau kelompok. Mengawasi hubungan anggotanya, atau 
tetangganya dengan orang yang tidak dikenal dan saling melaporkan. 

Tonarigumi juga wajib membuat gardu-gardu penjagaan dengan petunjuk dari pejabat 
militer. Di setiap gardu penjagaan wajib ada poster :”Awas mata-mata musuh”, alat pemadam 
kebakaran sederhana, seperti keranjang pasir, eblek, ganthol (pengait) dan alat-alat yang 
bermanfaat untuk memadamkan kebakaran. Tugas kumico lainnya, memerintahkan pemuda-
pemuda mengikuti pelatihan baris-berbaris, latihan perang-perangan. Kondankai atau ceramah 
tentang seishin (semangat) tentang perang, tentang kemenangan tentara Nippon. Anggota 
seinendan (organisasi pemuda) atau keibodan (pembantu kemanan lingkungan) setempat wajib 
hadir. 

Ceramah Nippon seishin (semangat Nippon) diintensifkan sejak 1943. Musuh utama 
bangsa Nippon dan bangsa Indonesia yang harus dihancurkan yaitu Inggris, Amerika dan 
Belanda. Setiap orang wajib bisa menyanyikan lagu yang berjudul “musuh kita”. 

Awaslah Inggris dan Amerika 
Musuh seluruh Asia 

Hendak memperbudakkan kita 
Dengan sesuka hatinya 

Hancurkanlah, hancurkanlah musuh kita 
Itulah Inggris dan Amerika, Belanda juga 

Tonarigumi adalah kekuatan home front diprioritaskan pembinaannya oleh Pemerintah 
Balatentara Jepang. Peran Tonarigumi mendidik masyarakat, pembina ketahanan mentalnya, 
patriotisme dan keyakinannya, sikap rela berkorban untuk membela tanah air dalam semangat 
Dai Toa Senso (Perang Besar Asia Timur Raya). 

Saya menyimpulkan, Tonarigumi adalah organisasi masyarakat yang menjadi “paraji” 
lahirnya kesadaran dan semangat keprajuritan pada tingkat masyarakat bawah. Semangat dan 
kesadaran yang ditanam oleh Jepang melalui propaganda yang terencana dan intensif menjadi 
pendorong perubahan mental adalah suatu aspek positif dari masa pendudukan Jepang. 

 

Aksi Militer Belanda I (Operatie Product) 

Perbedaan pendapat tentang strategi perjuangan berakhir sesudah Belanda melakukan 
Aksi Militer I dengan sandi Operatie Product pada 21 Juli 1947. Diplomasi dengan Belanda dan 
Sekutu selama hampir dua tahun, yang dimulai Jakarta, Hooge Veluwe, Linggajati pun berakhir. 
Demikian pula konflik Presiden lawan Parlemen (KNIP). Dengan kekuatan tiga divisi Operasi 
Product tentara Belanda sukses merebut dan menduduki hampir 2/3 wilayah RI. Kalkulasi 
Soekarno mengenai kekuatan dan kemampuan tentara revolusi (TNI) benar. Pihak Belanda 
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menaksir hanya 25% TNI yang bersenjata (Groen, Marsroutes en Dwalsporen, 1991, 79). 
Pertahanan TNI dibeberapa posisi strategis diterobos dengan mudah oleh mesin perang 
Belanda. Pendapat pemuda revolusioner tidak keliru, mempercayai janji-janji politik kolonial 
adalah suatu blunder. 

 

Upaya Menemukan Strategi Perang Rakyat Semesta 

Peristiwa kekalahan bulan Juli 1947, merupakan pukulan fisik dan mental yang berat dan 
dahsyat bagi TNI. TNI yang tidak mampu menahan gerakan tentara Belanda, bergerak mundur 
ke samping. Kemudian membangun kantong-kantong perlawanan (pocket of resistance). Ada 
dua persoalan yang dihadapi pimpinan TNI. Bagaimana membangun kembali moral dan 
konsolidasi kekuatan TNI, untuk dapat merebut kembali wilayah RI yang diduduki oleh tentara 
Belanda. 

Seorang Kolonel, perwira pada Markas Besar Tentara (MBT), Kolonel T.B. Simatupang 
mengamati perilaku perang (conduct of war) kedua belah pihak yang mengaplikasikan strategi 
ajaran Clausewitz. Belanda mengaplikasikan annihilation strategy (strategi penghancuran). 
Simatupang berpendapat TNI harus meninggalkan cara berperang konvensional dan harus 
menemukan kontra strateginya, sebagai strategi baru TNI. Ia menemukan literature sejarah 
militer yang ditulis oleh Hans Delbrȕck sejarawan militer Jerman, yang berjudul Gesichte der 
kriegskunst in Rahmen der Politische Geschichte, yang terbit pada 1938, (sejarah seni perang 
dalam kerangka sejarah politik). Ia menemukan dua kata kunci kreise (distrik) dan Ermattung 
Strategie (attrition strategy, strategi atrisi) yang berarti strategi menahan, melelahkan, 
menggerogoti, kekuatan, lawan. Strategi ini disebut strategi dua kutub (bipolar strategy). Para 
komandan pasukan mempunyai kebebasan untuk memilih cara bertindak dengan maneuver 
pasukan atau cara lain sesuai dengan situasi dan kondisi yang disebut politico military strategy. 
Singkatnya politik menjadi strategi dan strategi menjadi politik (Delbruck, 1985, 108). Dari 
literatur ini ditemukan struktur organisasi tentara Prusia era Raja Frederich Wilhelm yang 
berbasis kewilayahan. Tentara tinggal bersama penduduk yang sekaligus menyediakan 
makanan. Tugas tentara melindungi penduduk kepada wilayah membawahi baik penduduk 
maupun tentara. Dari kajian ini lahir strategi baru, strategi atrisi. 

Perwira lain Abdul Haris Nasution, kawan satu angkatan Simatupang pada Akademi 
Militer Bandung. Nasution pernah menjabat sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Tidak berbeda 
dengan Simatupang, Nasution mempelajari literatur karya Mao Ze Dong, juga kisah pengalaman 
Jenderal Orde Wingate, di medan perang Birma (Myamar) koloni Inggris yang diduduki oleh 
Jepang. Wingate melaksanakan suatu operasi Long Range Penetration (LRP) dengan 
menyelundupkan pasukan regular ke belakang garis pertahanan musuh secara rahasia. Garis 
pertahanan musuh berada di tengah hutan yang lebat. Dengan kekuatan 3.000,- prajurit 
Wingate melaksanakan rencana operasinya; Chindit. Nasution sangat terkesan pada dari 
pengalaman Wingate. Dari buku lain, Nasution mendapatkan literatur yang berjudul Red Army, 
tentang tentara Rusia dan buku acuan gerilyanya dari Mao Ze Dong yang kata kuncinya ikan dan 
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air. Air adalah geografi yang berisi ikan (prajurit) yang selalu mobil siang dan malam. 
Kepemimpinan yang baik, dengan terus menerus dan berlanjut melakukan gangguan terhadap 
musuh adalah syarat utamanya. Pemikiran tentang strategi perang haruslah dibarengi dengan 
organisasi tentara yang berdasarkan standar organisasi militer yang baik. Pokok-pokok pikiran 
kedua perwira ini disampaikan pada MBT dan dibahas secara kolektif dibawah Panglima Besar 
Jenderal Soedirman untuk menghasilkan strategi baru, karena strategiadalah jiwa dari 
perlawanan. 

 

Strategi Atrisi 

Sementara itu perjuangan diplomasi dibuka kembali karena campur tangan PBB. 
Republik Indonesia dan Belanda didesak agar kembali menyelesaikan konflik secara damai. 
Pemerintah Amerika Serikat memberikan pinjaman kapalnya SS Renville sebagai tempat 
berunding. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan delegasi 
Belanda dipimpin oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Pihak Belanda pada dasarnya tidak pernah 
mengubah pendiriannya sebagaimana yang diajukan dalam persetujuan Linggajati. Namun 
dalam persetujuan ini Belanda merasa berada diatas angin. Dua pertiga wilayah RI telah 
dikuasainya, sekiranya RI menghendaki daerah-daerah pendudukan tersebut, ditawarkan 
plebiset (referendum) untuk mengetahui keinginan rakyat sebenarnya, dengan syarat-syarat 
yang ditentukan oleh Belanda. 

1. Agar daerah pendudukan dikosongkan (demilitarized zone) TNI, yang berada di 
wilayah pendudukan harus ditarik ke wilayah RI. 

2. Kedaulatan di seluruh Hindia Belanda ada tetap ada pada kerajaan Nederland. 

Persetujuan yang ditandatangani pada 17 Januari 1948, ini memicu reaksi dari pihak RI. Kabinet 
Amir Syarifuddin bubar karena mosi tidak percaya KNIP. 

1. TNI harus dipindahkan (hijrah) dari wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat, Jawa 
Timur, Sumatra Selatan, Sumatra Timur ke wilayah RI yang sempit. Peristiwa ini 
merupakan pukulan berat terhadap TNI. 

2. S.M. Kartosuwiryo (PSII) melakukan oposisi keras terhadap pemerintah, membentuk 
DI/TII. 

3. Partai Komunis Indonesia (PKI) mendatangkan tokoh tua PKI Musso, untuk 
“mendandani” revolusi Indonesia yang berkapitulasi terhadap imperialis. Musso 
bersama Amir Syarifuddin kemudian melakukan oposisi bersenjata pemberontakan 
terhadap pemerintah pada September 1948. Gerakan Musso/PKI berhasil ditumpas 
dalam  tempo 30 hari. 

4. TNI bertindak sigap, menyusun persiapan menghadapi Aksi Militer Belanda. 
Reorganisasi TNI dilanjutkan. Reorganisasi meliputi : kualifikasi pasukan (tempur dan 
teritorial), dan organisasi teritorial militer yang dipersiapkan untuk membangun 
pemerintahan militer darurat. 
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Pada tingkat kewilayahan RI dibentuk dua komando, Komando Jawa (Nasution) dan 
Komando Sumatra (Hidayat). Kekuatan tempur TNI tersusun atas divisi, brigade, 
batalyon. Organisasi teritorial militer terdiri atas teritorium, subteritorium, distrik 
militer. Jumlah brigade dan teritorial militer disinkronkan dengan wilayah keresidenan 
(di Jawa). Satu wilayah keresidenan dipertahankan oleh satu brigade tempur dan satu 
komando subteritorial militer. Gabungan antara keduanya disebut Wehrkreise (daerah 
pertahanan). 

Khusus untuk pulau Jawa, kekuatan militer tempur dibentuk empat divisi. Divisi I (Jawa 
Timur), Divisi II (Jawa Tengah bagian Timur), Divisi III (Jawa Tengah bagian Barat), dan 
Divisi IV  Divisi Siliwangi (divisi hijrah, divisi mobil) tidak memiliki komando teritorial. 
Kekuatan tempur di Jawa sebesar 15 brigade. 

Di Sumatra, dibawah Panglima Komando Sumatra TNI berkekuatan tujuh brigade, lima 
brigade di Sumatra Selatan dan satu brigade di Sumatra Tengah, satu brigade di Aceh 
dan satu brigade di Bangka Biliton. (A.H. Nasution, TNI III, 1971, hlm 42-43). 

Pada 9 November 1948 Markas Besar Angkatan Perang (MBAP) mengeluarkan Perintah 
Siasat I/stop/48 yang dikenal sebagai Perintah Siasat No.1, yang isi pokoknya antara lain: 

a. Tentang aturan pembagian tugas dan tanggung jawab para panglima 
divisi/teritorium, brigade/subteritorium dalam rangka menghadapi lawan 
melakukan delaying actions, membentuk dan melaksanakan wehrkreise, yaitu 
pertahanan rakyat total. Setiap daerah pertahanan (wehrkreise) harus berswadaya 
mempertahankan daerah masing-masing baik defensif maupun ofensif. 

b. Pasukan Divisi Siliwangi diperintahkan melakukan long range infiltration, kembali ke 
pangkalan awal (Jawa Barat) yang dikenal dengan long march Siliwangi. 

c. Membangun pangkalan-pangkalan gerilya, melakukan delaying actions dengan 
membentuk poros-poros pertahanan: sepanjang jalan penghubung strategis, 
pangkalan-pangkalan gerilya di lereng-lereng pegunungan yang disebut kompleks 
pegunungan (Kompleks Merbabu – Merapi). 

Sampai pertengahan bulan Desember 1948, TNI telah siap menyambut “kedatangan 
lawannya, tatkala perjuangan diplomasi berlangsung di Kaliurang. 

Khusus kepada Komando Djawa (Nasution) diperintahkan untuk merencanankan operasi 
penyelamatan dan pengungsian VVIP (Presiden, Wakil Presiden dan para pejabat 
negara). 

 

 

 



8 
 

Strategi Ujung Tombak Lawan Strategi Atrisi 

 Pada 19 Desember 1948, Jenderal Spoor Panglima KNIL, memerintahkan pasukannya 
bergerak dengan sasaran ibu kota RI Yogyakarta, dengan sandi Operatie Kraai (gagak). Kata lain 
dari strategi ujung tombak (speerpunten strategie) adalah strategi center of gravity, dengan 
sekali pukul Republik Indonesia akan hancur. Dalam ajaran ini, apabila ada tiga sasaran strategis 
dapat dihancurkan secara simultan, maka perang akan berakhir. Sasaran strategis yang 
dimaksud adalah : 

 Ibu kota negara, dapat direbut dan diduduki 
 Pusat-pusat industri militer 
 Pemimpin politik (kepala negara) dan pemimpin militer dapat ditangkap, dan 

menyatakan menyerah. 

Aksi Militer Belanda II ini pada hari pertama sukses. Pasukan Belanda berhasil merebut 
dan menduduki Yogyakarta dan menangkap Presiden, Wakil Presiden dan para pejabat Republik 
lainnya, kemudian diasingkan ke wilayah kekuasaan Belanda. TNI ternyata telah mengosongkan 
Yogyakarta, setelah Presiden menolak untuk dievakuasi ke luar kota. Soedirman sebagai 
pimpinan tertinggi TNI memerintahkan supaya para komandan pasukan bekerja sesuai dengan 
rencana (Perintah Siasat No. 1). Soekarno memanfaatkan pikiran orang Belanda, bahwa dia 
bukanlah pemimpin negara yang berdaulat. Soekarno berpendirian, lebih baik ia ditangkap 
didepan mata anggota Komisi Tiga Negara (KTN) daripada tertangkap di persembunyian. Sudah 
ada kesepakatan dengan tokoh-tokoh lain, agar Soekarno menyerahkan mandat kepemimpinan 
pemerintahan kepada Menteri Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatra. 

 Strategi ujung tombak (speerpunten strategie) dengan operasi Kraai tidak mampu 
menembus “dada” Republik Indonesia. Pemimpin Tertinggi TNI, Jenderal Soedirman 
menyatakan tekadnya untuk tidak menyerah dan terus melawan, “Met of zonder pemerintah 
TNI akan terus berjuang”. Sebagai salah seorang sasaran dari operasi militer Belanda, 
Soedirman bergerilya dari gunung ke gunung untuk menghindari penangkapan lawan. 

 

Simpulan 

1. Militer Belanda tidak mampu menaklukkan kekuatan TNI, yang didukung oleh semangat 
merdeka. Rakyat telah siap berperang sejak dibangun oleh tonarigumi pada zaman 
Jepang. 

2. TNI tidak mampu mengusir tentara Belanda dari Indonesia secara fisik, tanpa dukungan 
keputusan politik. 

3. Perpaduan strategi perjuangan politik dan militer, sukses mengantar bangsa Indonesia 
menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia 
internasional. 
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