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Baru-baru ini (2018) terbit buku berjudul SURABAYA Di Mana Kau Sembunyikan 
Nyali Kepahlawananmu? Yang ditulis oleh dua orang remaja Indonesia dan Belanda. 
Keduanya adalah cucu dari para pejuang yang terlibat pada peristiwa 10 November 
dari pihak Indonesia dan Belanda. Nampak ironis memang karena kakek mereka 
saling bermusuhan namun kini cucunya saling bersahabat dan bekerjasama menulis 
buku tentang perang kakek-kakek mereka. Hal sama terjadi dengan bangsa Jepang 
dan Amerika, Perancis dan Jerman dan banyak lagi yang semula saling membunuh 
dan menghancurkan kini bersahabat seakan tidak pernah ada permusuhan masa 
lalu. Namun sejarah tidak dapat ditipu atau ditulis kembali, hanya dapat dipelajari 
kalau mau. Lalu mengapa perang harus terjadi yang menelan korban jiwa dan harta 
benda serta penderitaan yang besar sekali?

Peristiwa penulisan buku dan sajian teatrikal perobekan bendera di Hotel 
Majapahit yang terjadi hampir pada saat bersamaan, membuktikan bahwa peristiwa 
10 November tidak pernah usang atau hilang dari ingatan generasi ke generasi. 
Dapatkah bentuk peringatan ini menyadarkan kita semua bahwa permusuhan dan 
pertikaian tidak menguntungkan siapapun? Bukankah yang hendak diingatkan dan 
dicari adalah hidup damai, bersahabat, saling bekerjasama dan membantu yang 
jauh lebih baik dan menyenangkan.  Penerbitan buku tentang 10 November yang 
tiada hentinya dilakukan sampai sekarang bukan tanpa masalah. Makin jauh waktu 
untuk menulis lewat dari peristiwanya makin besar resiko menyimpang dari fakta 
sebenarnya sebab bagaimanapun ingatan manusia ada batasnya. Apalagi bila tulisan 
ini berangkat dari seorang tokoh yang sudah lanjut usia, disadari atau tidak tulisan 
dapat terjebak menyimpang dari fakta dekat dengan elusi yang ego sentris. 

Saya bersyukur dan berterima kasih pada Tim Ahli Cagar Budaya yang telah 
bekerja keras untuk menghasilkan buku ini yang diharapkan dapat menjadi pokok 
acuan bagi siapa saja yang hendak mengetahui dengan baik apa yang sebenarnya 
terjadi waktu itu. Peristiwa sebesar 10 November tidak mungkin ditulis hanya dalam 
sebuah buku kecil ini, namun penyertaan berbagai foto dan daftar bacaan akan ikut 
memperkaya isinya dan tidak tertutup kelak ada masukan untuk perbaikannya bila 
buku ini diterbitkan lagi.

Surabaya, 10 November 2018
Walikota Surabaya

Tri Rismaharini

SAMBUTAN
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KATA PENGANTAR

Banyak generasi muda Surabaya masih tertarik pada peristiwa heroik 
Sepuluh November 1945 di kotanya. Hal tersebut nampak dari besarnya 
pelibatan para arek saat memperingati Hari Pahlawan di Surabaya dan di 
berbagai daerah lainnya. Perayaan tidak hanya dilakukan pada skala “kota”, 
tetapi mencapai hingga ke berbagai sudut kota, utamanya di kampung-
kampung yang menjadi sumber dari anak muda pejuang saat itu. Namun 
kini banyak anak muda yang sulit mendapatkan penjelasan (ringkas dan 
benar) tentang peristiwa heroik tersebut serta makna dari perang kota 
(urban warfare) tersebut. hal ini yang mendorong untuk diterbitkannya buku 
ini, agar warga muda di Surabaya saat ini sadar bahwa mereka berdiam di 
tempat (kota) terjadinya peristiwa penting dalam sejarah tegaknya Indonesia 
Merdeka dan akhirnya diakui dunia. 

Buku ini tidak dimaksud sebagai naskah sejarah berstandar akademik 
walau dibuat memperhatikan serial waktu, bercerita apa yang terjadi secara 
benar, sederhana dan runtut dengan tujuan agar mencapai akurasi yang 
setinggi mungkin. Peristiwa yang terjadi dikaitkan pula dengan tempatnya 
melalui dan mengikuti tapak periodik yang disusun dalam skala mingguan. 
Karena bahan yang bercerita tentang peristiwa 10 November 1945 jumlahnya 
banyak, dari sumber dalam dan luar negeri, maka perlu dipilih secara cerdas 
dan diusahakan tidak memihak tentang apa yang perlu tampil dan yang 
tidak perlu. Disadari bahwa luasnya wilayah perjoangan serta dalam waktu 
yang tidak terlalu lama, tidak mungkin ada satu sumber yang tahu semua. 

Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya untuk semua 
pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan buku ini sehingga 
dapat dibaca masyarakat luas. Semoga tulisan ini juga merangsang para 
pelaku sejarah serta peneliti untuk memperkaya buku ini kedepannya.

Penyusun
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Sudah lama ada niat menulis buku ringkas tentang langkah 
heroik dari arek-arek Suroboyo, sebuah sejarah tentang 
pria dan perempuan, tua dan muda saat mempertahankan 

proklamasi kemerdekaan yang dibayar dengan korban jiwa remaja 
bangsa dalam jumlah besar di Surabaya sehingga kota itu diakui 
sebagai Kota Pahlawan, walau tanpa ada penetapan resmi. Lebih 
dari separo penduduk Surabaya saat ini tidak dilahirkan di kota 
dengan sejarah kepahlawanan panjang sejak Reden Wijaya berhasil 
mengalahkan tentara Tartar dan armada Kaisar Khubilai Khan hingga 
pahlawan masa kini yang tanpa senjata bersama Walikotanya berhasil 
membawa Surabaya ke dunia internasional yang mengharumkan 
nama Indonesia.

Warga pendatang umumnya masih kental dengan pola berfikir 
yang dibawa dari kota asal tanpa banyak tahu tentang Surabaya 
sebagai kota masa depannya yang menyimpan banyak tokoh-tokoh 
pahlawan tersebut. Tetapi yang berpengetahuan terbatas tersebut 
meliputi generasi milenium dan NOW asal Surabaya. Sebagai kota 
pahlawan, Surabaya perlu menyediakan bahan acuan yang handal 
dan akurat agar arek suroboyo tahu tanpa ragu tentang eksistensi 
Surabaya sebagai Kota Pahlawan. Tulisan yang menyajikan bahan 
tentang Pertempuran Surabaya jumlahnya banyak dan terus 
bertambah, dari dalam dan dari luar negeri. Buku atau tulisan yang 
ada banyak yang mengandung tiga keterbatasan yaitu lingkup 
waktu, tidak utuh dan bias penulis yang kental. Kekurangan ini 
nampak makin lama (jauh dari peristiwanya) makin kabur karena 
pendapat yang diutarakan tidak disertai acuan atau fakta yang jelas 
dan akurat. Untuk mengatasi kendala buku ini disusun dari bahan 
hanya dipublikasikan dari sumber yang jelas dan terlacak serta tidak 

PEMBUKA
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lebih dari yang dibitankan pertengahan tahun delapan 
puluhan. Peristiwa yang dapat ada dalam terbitan 
tersebut dapat dilacak atau dialami penulisnya sendiri. 
Bahan dari perasaan atau pendapat penulis yang 
tidak mengalaminya sendiri tidak dipakai namun ada 
dalam daftar pustaka. Rentang waktu utama dipilih 
sejak menjelang proklamasi kemerdekaan hingga 
pertempuran usai di ujung 1945.

Penulisan buku ini memang sudah jauh setelah 
peristiwa 10 November terjadi, namun data dan 
informasi yang digunakan berasal dari bahan yang 
dipakai ditulis tidak lama setelah peristiwa, diterbitkan, 
diketahui public luas dan jadi milik banyak orang, 
utamanya di Surabaya. Awal tahun tujuh puluhan saat 
penyusunan naskah masterplan Surabaya pertama atau 
Masterplan Surabaya 2000 (MPS 2000) hampir selesai, 
beberapa pelaku 10 November yang masih hidup 
menemui tim penulis dan minta agar tempat-tempat 
peristiwa Sepuluh November ada dalam naskah dan 
jadi bagian akhir dari MPS 2000 yang disahkan DPRD. 
Naskah buku ini diramu pada tiga sumber utama yaitu 
100 hari Pertempuran di Surabaya (Ruslan Abdulgani), 
Bung Tomo (suntingan Frans M. Parera) dan Disertasi         
W Frederick  jilid dua serta dua bahan pendukung 
utama yaitu Pertempuran 10 November 1945 (Panitia 
Pelestarian Nila-nilai Kepahlawanan 10 November 
1945) dan Pertempuran Surabaya  (N. Notosusanto).  
Ada banyak buku serta tulisan dan artikel lain, termasuk 
yang ditulis di Surabaya Post juga diperhatikan. 

Sebagai bahan kajian silang dirujuk dari banyak 
sumber (lihat daftar pustaka) sehingga kesalahan 
dapat diusahakan sekecil mungkin. Juga lokasi di mana 
peristiwa terjadi mendapat perhatian serta disusun 
dalam tabel dan foto yang melengkapi tulisan. Perlu 
dicatat bahwa Cak Roeslan tidak terlibat dalam angkat 
senjata tetapi memainkan diplomasi yang penting 
dan dapat merekam secara luas berbagai peristiwa 
yang dialami atau diketahuinya. Sedang Bung Tomo 
mengemban banyak fungsi seperti beruding, diplomasi 
sampai hadir sendiri dibanyak peristiwa lapangan, tidak 
mungkin ada di semua peristiwa dan di semua tempat. 
Saat pertempuran Sepuluh November terjadi, kegiatan 
beliau tidak kendur walau harus dilakukan tidak di 
Surabaya agar aman dari incaran musuh. Kerahasiaan 
lokasi pemancar membuat Bung Tomo dapat terus 
menggelorakan semangat joang arek-arek Suroboyo. 
Pasukan sekutu dan Belanda terus berusahakan keras 
hendak menangkap dia namun tidak pernah berhasil 
karena keberadaannya hanya diketahui oleh segelintir 
orang. Bung Tomo bahkan pernah siaran di atas truk 
agar lokasinya sulit dilacak musuh. Bill Frederick dalam 
menyusun disertasi doktornya mengolah banyak 
informasi dari dalam dan luar negeri serta bertemu 
dengan pelaku yang saat itu masih hidup,tujuannya 
menulis tentang tema transisi masyarakat perkotaan 
melalui perjuangan dan melahirkan banyak tokoh 
nasional. Sebagai sebuah disertasi tulisan Bill harus 
didasarkan pada informasi yang seakurat mungkin.
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Kendala sumber bahan untuk meramu buku 
ini (diuraikan di atas), ada pada keterbatasan kualitas 
informasi karena dalam mempertahankan proklamasi 
dipakai dua cara yaitu cara diplomasi (dari luar 
Surabaya) dan cara konfrontasi fisik yang terjadi di 
Surabaya. Karena arena perjuangan yang luas, maka 
tidak ada satu orang yang dapat mengetahui semua 
kejadian di semua tempatdan pada waktu bersamaan. 
Di sini tokoh seperti Roeslan Abdulgani ada pada 
posisi menguntungkan karena banyak informasi 
lewat melalui dia. Tulisan mengenai keadaan usainya 
pertempuran (sekitar awal awal Desember) juga tidak 
banyak tersedia. Jenderal A.H. Nasution dalam bukunya 
Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia (jilid 2) hanya 
sedikit menggambarkan apa yang terjadi hingga awal 
Desember. Sedang sikap pemerintah (di Jakarta) yang 
memilih pendekatan diplomasi dari pada berperang, 
tidak banyak ditulis dalam buku 10 November. 
Informasi juga dicari dari tulisan resmi seperti buku 
yang diterbitkan oleh dinas sejarah AD (DISJRAH-AD) 
yang tidak membuat gambaran usainya pertempuran 
secara jelas. Sejarah Nasional Indonesia (jilid VI) hanya 
sepintas memuat tentang Perang Surabaya walaupun 
secara nasional penting. Informasi berupa pendapat 
pribadi atau diskusi yang panjang dibatasi dan buku 
ini berusaha menfokuskan sajian pada kejadian faktual 
yang sumbernya masih dapat dilacak dan diuji ulang. 

Substansi dalam buku ini tidak dimaksudkan 
sebagai karya ilmiah dan tulisan diusahakan sederhana 
agar mudah dicerna, namun tetap akurat dan benar 
yang dilakukan melalui multiple cross checking pada 
berbagai sumber dari dalam dan luar negeri, termasuk 
dari Belanda (musuh) yang sangat benci terhadap para 

pejoang dan jalannya peristiwa 10 November 1945. 
Diusahakan buku ini dapat memberi informasi benar 
dan tepat sesuai data yang ada hingga pembaca tidak 
ragu tentang apa yang terjadi dan tertulis di sini. Buku 
ini tidak dimaksud untuk bersaing dengan tulisan-
tulisan yang ada melainkan merangkum dan saling 
memperkaya. Tujuan penulisan agar warga Surabaya 
dapat dengan mudah dan cepat tahu secara jelas dan 
utuh apa yang telah terjadi di kotanya, dimana dan 
bilamana, sehingga julukan Surabaya sebagai Kota 
Pahlawan bukan ilusi sejarah yang mengada-ada.

Tempat di mana peristiwa terjadi sebagian 
besar ada dan di kemudian hari dapat dijadikan dasar 
dalam memilih di mana dapat dilakukan peringatan 
hari penting 10 November sebagai salah satu kegiatan 
tahunan warga Surabaya yang tidak ada duanya di 
negeri ini. Namun pemilihan akan menghadapi sedikit 
kendala karena banyak nama jalan walaupun sudah 
bukan dalam Bahasa Belanda masih sering dilakukan 
dari yang relevan dengan Kota Pahlawan seperti Jalan 
Dr. Sutomo bagian timur jadi jalan Polisi Istimewa, 
sampai yang tidak ada relevansinya seperti jalan 
Gunungsari jadi jalan Prabu Siliwangi?! Jadi kendalan 
ini harus disikapi secara cermat. 
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PENDAHULUAN

Banyak generasi muda Surabaya masih tertarik pada peristiwa 
heroik Sepuluh November di kotanya. Ini nampak dari 
besarnya pelibatan para arek saat memperingati Hari Pahlawan 

di Surabaya dan di berbagai daerah lainnya. Perayaan tidak hanya 
dilakukan pada skala “kota”, tetapi mencapai hingga ke berbagai 
sudut kota, utamanya di kampung-kampung yang menjadi sumber 
dari anak muda pejoang saat itu. Namun kini banyak anak muda 
yang sulit mendapatkan penjelasan (ringkas dan benar) tentang 
peristiwa heroik tersebut dan makna dari perang kota (urban warfare) 
yang membuat warna perang kemerdekaan Indonesia berbeda. 
Ini kemudian membuat perhatian dunia terhadap Proklamasi 
Kemerdekaan tersentak karena semula Surabaya diremehkan dan 
diperkirakan tidak akan terjadi apa-apa, terutama peran yang dapat 
dilakukan arek-arek Suroboyo.Warga muda di Surabaya saat ini perlu 
sadar bahwa mereka berdiam di tempat (kota) terjadinya peristiwa 
penting dalam sejarah tegaknya Indonesia Merdeka dan akhirnya 
diakui dunia. Kalau ada orang yang tahu dan dapat menceritakan 
kisah Perang Surabaya, jarang tampil utuh apa lagi akurat dan sedikit 
pula yang mampu menunjukkan di mana tempat peristiwanya 
terjadi. 

Bagi Surabaya yang kotanya terus tumbuh pesat dan makin 
baikserta dikenal luas di dalam dan luar negeri melalui pemberian 
berbagai penghargaan, keadaan ini bila dibiarkan apa adanya akan 
menjadi sebuah ironi akibat jumlah warga dan pendatang terus 
bertambah sejalan dengan kemajuan ekonomi dan sosial kotanya. 
Selanjutnya sebagai kota penghasil para pahlawan kekhasannya 
akan jadi makin encer dan hambar bila warga Surabaya yang 
bukan kelahiran setempat dibiarkan tidak mengenal kelebihan 
dari kotanya. Semakin banyak warga kota yang tidak tahu dengan 
pasti apakah peristwa Sepuluh Nopmeber tersebut terjadi spontan, 
terencana atau ada kondisi yang mematangkan secara sikuensial 



10
10 Nopember 1945
S U R A B AYA Pasak Sejarah Indonesia Kekinian

sehingga peristiwa berlangsung secara tereskalasi oleh 
jiwa perjoangan tokoh-tokoh yang berperan di depan 
dan di belakangnya. Surabaya banyak menyimpan 
peristiwa kepahlawanan sejak Raden Wijaya berhasil 
mengusir armada Kubilai Khan dari Hujung Galuh 
(Surabaya). Dapat dikatakan tidak ada kota lain yang 
dapat menyajikan sejarah kepahlawanan yang begitu 
panjang, termasuk perseteruan internal terkait dengan 
kepastian siapa yang paling berhak menjadi pewaris 
kehebatan Kerajaan Majapahit yang terjadi di kawasan 
Jawa Timur dan pusat tetapnya di Surabaya.

Buku kecil ini tidak dimaksud sebagai 
naskah sejarah berstandar akademik walau dibuat 
memperhatikan serial waktu, bercerita apa yang terjadi 
secara benar, sederhana dan runtut dengan tujuan agar 
mencapai akurasi yang setinggi mungkin. Peristiwa 
yang terjadi dikaitkan pula dengan tempatnya melalui 
dan mengikuti tapak periodik yang disusun dalam 
skala mingguan. Karena bahan yang bercerita tentang 
peristiwa 10 November 1945 jumlahnya banyak, dari 
sumber dalam dan luar negeri, maka perlu dipilih 
secara cerdas dan diusahakan tidak memihak tentang 
apa yang perlu tampil dan yang tidak perlu. Disadari 
bahwa luasnya wilayah perjoangan serta dalam 
waktu yang tidak terlalu lama, tidak mungkin ada satu 
sumber yang tahu semua. Tiap tokoh punya wilayah 
dan peritiwa yang dialaminya, oleh karena itu semua 
bahan harus dicermati dan dipilah. Ada peristiwa 
yang sulit dilacak waktunya seperti pasar turi yang 
pernah disinggahi Raden Wijaya (1292) ketika dicari 
Jayakatwang, dibom oleh sekutu karena dekat dengan 
Masjid Kemayoran tempat kaum muslim bertahan. Jadi 
disarankan membaca juga berbagai buku yang ada 
pada daftar pustaka bagi yang mencari kebenarannya 
sendiri.

Pilihan bahan dilakukan semata didasarkan 
pada upaya memberikan gambaran yang utuh dari 
sumber yang asli. Bahan yang berasal dari dalam negeri 
ada dari pihak terlibat (banyak atau sedikit) serta dari 
kumpulan beragam sumber pihak kedua yangkaya 
sekali dan berada pada peristiwa tersebut. Kesulitan 
yang dihadapi adalah mendapatkan bahan tulis yang 
dibuat sedekat mungkin dengan saat peristiwa 10 
November 1945 terjadi. Sedang tulisan yang jauh atau 
lama setelah peristiwa terjadi, disadari mengandung 
resiko adanya bias, karena lupa atau ingatan mulai 
luntur, terpengaruh opini umum atau ada kepentingan 
pribadi (saya ikut terlibat lho). Makin jauh tulisan dibuat 
dari peristiwa yang terjadi makin besar kandungan 
materi yang ditulis sepihak. Bahkan masih ada individu 
yang mau menampilkan (terlambat) pandangan atau 
eksistensinya pada suatu peristiwa tertentu tanpa 
dukungan data yang handal. Ada pula wilayah yang 
mengatakan terjadinya suatu peristiwa penting di 
tempatnya sehingga muncul kesan bahwa Kota 
Pahlawan tidak cukup dengan satu definisi saja sebab 
kayanya pola perjoangan yang telah terjadi. Tulisan ini 
mencoba memakai bahan yang paling banyak diacu 
dan punya dasar realita yang polosdan diungkap di 
beberapa sumber. Kalau suatu peristiwa hanya ada 
pada satu sumber, apalagi disajikan pada pertemuan, 
maka itu untuk sementara dikesampingkan, apalagi 
tidak mengandung logic histori yang baik. Daftar 
pustaka dicoba mencantumkan terbitan yang 
ada,sehingga pembaca tahu acuan buku atau tulisan 
apa yang dikutip.Diusahakan agar tulisan ini penting 
bagi siapa saja,mulai yang sededar ingin tahu sampai 
yang berniat mendalami dan mengkaji untuk dijadikan 
karya ilmiah, populer atau tulisan lepas. 
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Tiap kali Hari Pahlawan diperingati secara 
nasional, format perayaan seragam dan nyaris itu-
itu saja. Perayaan di Surabaya mulai beda dari yang 
dilakukan dari Sabang atau Merauke sebab peristiwa 
10 November memang terjadi Surabaya dan perlu 
tampil dalam banyak bentuk seperti drama atau 
tarian di lokasi peristiwa terjadi. Yang harus dijaga 
adalah inti cerita yang harus benar dan di tempat 
yang tepat pula. Surabaya perlu memikirkan mana 
kala akan memperingati peristiwa bangsa dan negara 
tersebut secara khas,perlu diusahakan sedekat 
mungkin dengan peristiwa dan tempat terjadi walau 
diinterpretasikan sesuai zaman sekarang. Tidak ada 
satu kota di Indonesia, yang punya kemewahan dan 
nikmatseperti yang dimiliki warga Surabayadalam 
memperingati Hari Pahlawan. Harusdiingat bahwa 
peristiwa Sepuluh November bukan sekali-jadi,bukan 
hanya perjoangan kelompok orang tertentu saja, tetpi 
merupakan bagian sejarah panjang dan sejati dari Arek 
Suroboyo sejak Raden Wijaya, Jayengrono, Dr, Soetomo, 
Ir Soekarno dan banyak lainnya yang memberi 
sumbangsih besar. Ada resiko bahwa yang ditampilkan 
pada beragam adegan saat memperingatiHari 
Pahlawan mengandung resiko bergeser dari fakta 
sebenarnya karena pengaruhdari visi penulis scenario 
atau sutradara yang terfokus pada aspek estetika 
laku pemain yang terlibat. Saat merampungkan 
penyusunan naskah Masterplan Surabaya 2000 
(MPS 2000), di awal tahun tujuh-puluhan, beberapa 
pelaku peristiwa 10 November menyampaikan daftar 
bangunan yang harus dijaga kelestariannya dan ini 
dapat dilihat pada daftar bangunan pada bagian akhir 
buku ini bersama daftar bangunan dari seminar tahun 
1985 tentang pelestarian nilai-nilai Peristiwa Sepuluh 
Nopember1945. 

Pertemuan dengan para pelaku yang saat itu 
(banyak masih hidup) berlangsung pada berbagai 
kesempatan, termasuk yang dikenal baik. Mereka juga 
memberi kesaksian secara tertulis di samping cerita 
lisan. Semua ini bermanfaat saat melakukan pilihan 
peristiwa apa yang layak dimuat dan tampil pada buku 
inidan mana yang tidak perlu. Seperti pada semua 
seminar, informasi yang terbaik tidak selalu diperoleh 
saat seminar formal yang berlangsung yang umumnya 
terkendala, tetapi dari diskusi pinggiran yang dilakukan 
saat seminar berlangsung atau saat waktu jedah. Kisah 
yang bersifat humanistik tidak pernah tampil baik dalam 
sidang saat seminar berlangsung. Kisah kemanusiaan 
ini penting dalam memberi nilai kemanusiaan pada 
tulisan sejarah yang umumnya membosankan. 
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KONTEKS

Surabaya memilih tanggal hari jadinya adalah saat tentara 
Khubilai Khan dienyahkannya dari haribaan ibu pertiwi 
(Hujung Galuh). Kampung Ujung dan dukuh Surabayan 

bersama beberapa dukuh lain sudah ada jauh sebelum itu. Tempat 
Adipati Jayalengkara, ayah dari Pangeran Pekik menyendiri demi 
tidak perlu perang, sebagai penghormatan oleh rakyat diberi nama 
Gunungsari. Mendampingi nama kampung yang heroik, ditemukan 
fosil hewan dan pecahan tembikaryang menunjukan ketuaan dari 
wilayah yang bernama Surabaya, utamanya dibagian endapan Kali 
Brantas. Pengusiran tentara Mongol yang perkasa adalah peristiwa 
heroik yang tidak dimiliki daerah atau kota manapun di Indonesia. 
Bila mau dipandankan dengan keadaan saat ini, tiga kapal perusak 
armada Amerika Serikat dengan ribuan tentara di dalamnya berhasil 
diusir dan dikalahkan oleh arek-arek Suraboyo, ini memang sebuah 
peristwa perang luar biasa. Kekalahan ini menjadi cikal bakal 
munculnya Kerajaan Majapahit yang mungkin paling berkuasa yang 
pernah dicatat sejarah dan di wilayah Indonesia. Harijadi Surabaya 
sengaja tidak memilih 10 November secara sempit sebab Surabaya 
punya banyak peristiwa heroik yang lain dan dapat dibaca pada 
buku Kampung SURABAYA menjawab abad XXI (2017). Secara 
implisit hendak dinyatakan bahwa membuat kepahlawanan bukan 
sesuatu yang tiba-tiba, tetapi sudah jadi spirit warga di Surabaya, 
tidak pernah berakhir dan terus terjadi di masa depan dalam bentuk 
dan wujud tidak selalu sama, sesuai tantangan yang dihadapi dan 
terus berubah serta yang ada hanya beda bentuk. Buku ini bukan 
yang pertama dan semoga bukan terakhir yang berkisah tentang 
laku kepahlawanan di Surabaya. Pembaca dan peneliti diharap 
tertantang untuk menyempurnakan dan terus memperkaya apa 
yang telah ditulis dan tampil dengan cerita berikutnya hingga masa 
depan yang jauh…….
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Pembentukan Boedi Oetomo oleh para 
mahasiswa yang antara lain dimotori Dr. Soetomo 
(lahir di Ngajuk dan berkarya serta wafat di Surabaya) 
mungkin dapat dijadikan sebagai tonggak awal 
proses terbentuknya negara Indonesia modern. Boedi 
Oetomo kemudian didampingi para anggota Syarikat 
Islam. Jauh sebelum itu Raden Wijaya ketika memimpin 
pengusiran tentara Mongol juga berusia relatif muda 
dan belum menikah. Trunojoyo pernah menjadi Adipati 
Surabaya adalah contoh dari anak muda yang berani 
melawan kesewenang-wenangan seperti menghadapi 
pasukan kompeni dan seterusnya. Ternyata banyak 
kelompok pemuda dan pemudi bercita-cita hendakikut 
dalam mewujudkan Indonesia Merdeka, jauh sebelum 
Jepang menapakan kaki ke bumi Surabaya. Saat itu 
mereka terkenal sebagai kelompok pergerakan yang 
sudah muncul di tahun tigapuluhan. Pemerintah 
kolonial secara khusus menaruh perhatian pada anak-
anak (muda) kaum priyayi karena terkait dengan 
kepentingan menjalankan pemerintahan. Masih ada 
kelompok lain yang terdiri dari pemuda yang dididik 
sebagai calon pegawai negeri (pangreh praja) dan 
diperhatikan oleh pemerintah kolonial. Di luar kedua 
itu ada kelompok pemuda yang bukan dari bangsawan, 
bukan calon pegawai negeri namun masyarakat biasa, 
umumnya mereka besar di kampung. Peran arek 
kampung tidak kalah pentingnya dalam membentuk 
Indonesia masa kini melalui keberanian dan bertindak 
tanpa ragu.

Karena Belanda sudah merasa aman dengan dua 
kelompok terdahulu (priyayi dan pangreh praja) maka 
dipikirkan untuk menjangkau ke dalam kelompok 
ketiga yang diwujudkan dalam bentuk Poesat Tenaga 

Rakjat (Poetera) yang sifatnya umum bagi semua. 
Poetera berlanjut sampai ke masa pemerintahan 
Jepang. Di Surabaya Poetera baru terbentuk pada 
tahun 1943, dan saat itu muncul nama Sudirman 
sebagai pimpinan pertama Poetera di Surabaya. Jepang 
kemudian menaruh perhatian besar pada para pemuda 
dengan menerimanya ke dalam Pembela Tanah Air 
(PETA) serta diberi latihan militer dasar dan seinendan 
(pandu atau pramuka). Jepang juga membentuk 
dewan penasehat pemerintah kota (September 1943) 
yang memunculkan tokoh-tokoh Doel Arnowo, Dr. 
Salihdan Lim Sik Tjo. Sementara itu proses pelibatan 
pemuda dalam pergerakan memunculkan kelompok 
priayi baru (beda dari priyayi ningrat) dari warga biasa 
yang masuk ke proses penguasaan dan mulai lepas 
dari akarnya yaitu warga yang berdiam di kampung-
kampung. 

Kelompok pemuda sebagian besar berasal dari 
kampung termasuk Roeslan Abdulgani, Doel Arnowo, 
Bung Tomo dan sebagainya. Setelah itu terbentuk 
lebih banyak organisasi yang berbasis pemuda antara 
lain Panitia Pemuda Surabaya Shu (4 Oktober 1944) 
dipimpin oleh Malikin arek Suroboyo berusia 25 tahun. 
Salah satu peristiwa penting sebagai tapak awal 
sejarah Hari Pahlawan adalah peringatan Sumpah 
Pemuda ke-16 di Surabaya yang menjadi perekat 
dan penyadar peran para pemuda yang berani dan 
penting. Pada peringatan tersebut disepakati sumpah 
pada Indonesia yang satu dan merdeka. Suasana yang 
berkembang setelah itu adalah kesiapan Surabaya 
menghadapi segala kemungkinan untuk mencapai 
Indonesia Merdeka yang tidak bisa ditawar. Satu 
peristiwa penting lain yang perlu pula diketahui adalah 
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pertemuan besar (dihadiri sekitar 4000 pemuda) 
yang diorganisir oleh pemuda intelektual dengan 
menampilkan pembicara tokoh-tokoh muda seperti 
Doel Arnowo, Ruslan Wongsokusumo dan Sudirman. 
Pada sensus penduduk (9/1943) zaman jepang, warga 
Surabaya mencapai 47,34% dari sensus 1930 (341,493), 
berkurang hampir separo.

Ada sebuah nalar penting yang perlu lebih 
dahulu dikemukakan sebagai dasar dari peristiwa 
Sepuluh November 1945. Ketika perang di Eropa 
mulai dikuasai sekutu, perhatian mereka tertuju pada 
kawasan Asia yang masih diduduki Jepang. Ketika 
Jepang akhirnya menyerah pada sekutu (15 Agustus 
1945), mereka berunding untuk menetapkan langkah 
apa yang harus diambil. Pada dasarnya kawasan pasifik 
berada di bawah naungan pasukan Amerika Serikat 
dengan dukungan Australia. Namun karena keadaan 
di Eropa sudah terkendali, pasukan Inggris di bawah 
komando Lord Mautbatten diminta untuk bergeser ke 
Asia, utamanya bagi kawasan yang sebelumnya dijajah 
Inggris. Inggris sendiri hendak menguasai tanah 
jajahannya seperti Birma (Myanmar), Malaya (Malaysia 
dan Singapore). 

Jenderal Mac Arthur hendak cepat 
menyelesaikan penguasaan Jepang di Filipina 
(konon karena kakeknya punya perkebunan di sana) 
dilanjutkan menyerang kepulauan Jepang, maka 
pasukan Lord Mountbatten diminta meluaskan daerah 
tugas sampai ke kawasan bekas jajahan Belanda. 
Inggris semula kurang tertarik dengan gagasan ini 
sebab pasukannya terbatas dan sudah lelah berperang, 
serta mereka umumnya berasal dari India (bukan 

Gurkha/Nepal) yang juga ingin pulang secepatnya 
sebab dianggap oleh mereka perang sudah usai. 
Namun Jenderal Mac Arthur mendesak hingga Inggris 
dengan tidak sepenuh hati menerima tugas tambahan 
tersebut dengan bantuan dari pasukan Australia. 

Mountbatten lalu membentuk Allied Forces 
Netherland East Indies (AFNEI) yang terdiri dari Devisi 
India ke 23, 5 dan 26. Devisi ke 5 di bawah Mayjen 
Mansergh bertugas di Jawa Timur. Sikap AFNEI 
umumnya meremehkan kekuatan Indonesia. Karena 
kesulitan transport, pasukan yang seharusnya bertugas 
di Jawa Timur terlambat datang. Untuk mencegah 
keadaan jadi buruk maka Brigade 49 dari Devisi India 
23 (seharusnya bertugas di Jawa Barat) pimpinan 
Brigadir Jenderal Mallaby dialihkan ke Surabaya. Jadi 
semula Mallaby tidak perlu berada di Surabaya tetapi di 
Jawa Barat. Dia ingin sekali menjadi komandan sebuah 
brigade yang pangkat komandannya adalah Brigadir 
Jenderal sehingga pangkat Mayor Jenderal yang sudah 
diraih Mallaby rela diturunkan satu tingkat jadi kembali 
Brigadir (Jenderal). Disamping itu, sejak awal Belanda 
sudah bersiap hendak menguasai Indonesia kembali. 
Pada bulan Desember 1944 mereka mulai melatih 
pemudanya di Belanda selatan. Bulan berikutnya 
para pemuda ini dilatih di United States Marine Corps 
(USMC) USA. Ketika Ploegman tewas di Surabaya 
dan terbunuhnya Mallaby, maka pemuda Belanda 
yang dilatih di USMC keberangkatan ke Indonesia 
dipercepat. Akhir desember 1945 mereka mencapai 
Batavia (Jakarta). Jadi adalah sebuah kebohongan bila 
Belanda seperti dikemukakan sekutu tidak berniat 
kembali menjajah Indonesia. 
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Agaknya sejarah menghendaki lain, yaitu bukan 
pasukan Amerika yang datang tetapi Inggris. Yang 
kemudian jadi pertanyaan adalah bagaimana rona 
sejarah Indonesia bila pasukan sekutu berasal dari 
Amerika Serikat yang datang, apalagi tanpa diboncengi 
Belanda. Apakah Mallaby harus mati di Surabaya 
walaupun tugas sebenarnya di Jawa Barat? Apakah 
masih ada peristiwa Sepuluh November yang mampu 
menggetarkan hati sekutu dan dunia? Pertempuran 
sengit yang terjadi di Surabaya awalnya sama sekali 
tidak diperhitungkan atau dibayangkan. Walaupun 
sebenarnya Surabaya sudah menyusun organisasi 
yang rapi dan agak cepat demi siap menjawab keadaan 
setelah kemerdekaan di proklamasikan di Jakarta. 

Tidak mudah menulis sebuah buku yang 
ringkas, mudah dipahami dan lengkap seperti tentang 
perjalanan Surabaya menuju Kota Pahlawan. Ada 
banyak tulisan yang sudah tersedia dan dapat dipakai, 
namun tidak semua yang telah ditulis dapat begitu saja 
dikutip, perlu dilakukan rujukan pada tulisan lain untuk 
mencegah terjadi kesalahan kutipan. Peristiwa yang 
hanya muncul sekali saja, akan dicermati keabsahan 
dan logika sejarahnya, bila tidak ditemukan maka tidak 
disertakan di sini. Harus juga dilakukan pemilahan 
mana yang perlu dan mana yang tidak, mana yang 
harus rinci dan mana boleh sederhana. Buku ini juga 
mencoba memasukan sudut pandang dari Belanda dan 
Inggris yang tulisannya tidak banyak tersedia, sebab 
peristiwanya tidak dapat diliput luas karena peristiwa 
di Surabaya semula disepelekan. Kesulitan terakhir 
adalah tentang jangka waktu pertempuran, sebab 
awal pertempuran mudah diketahui namun mencari 

saat Perang Surabaya usai sulit menetapkannya. Apa 
definisi dari pertempuran sudah usai sebab tidak ada 
yang jelas kalah atau menang? 

Ada tiga kemungkinan definisi selesainya Perang 
Surabaya, pertama saat semua markas para pejoang 
perlawanan Sekutu keluar dari Surabaya (29/11). Kedua 
saat perang yang terorganisir selesai (2/12) dan yang 
sulit adalah kalau memakai Surabaya sudah aman tanpa 
pertempuran hal ini tidak pernah ada. Banyak serangan 
berupa hit and run masih dilakukan oleh kelompok 
warga sepanjang waktu, terutama yang berasal dari 
kampung (tidak mengenal berhenti total) dan dari luar 
kota melalui jalan Gunungsari. Ini membuat pasukan 
sekutu menghindar berada dijalan umum atau keluar 
dari batas kota pada malam hari misalnya ke Waru atau 
Sepanjang yang hanya berani dilakukan siang hari. 
Seorang dokter dari WHO pada tahun enam puluhan 
pernah dikirim untuk bertugas sementara di Surabaya, 
kagum melihat banyaknya makam pahlawan di 
kampung-kampung sebagai bukti adanya perang 
rakyat (urban warfare) yang tidak dikenal di manapun. 
Sayang banyak dari makam-makam di kampung-
kampung ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam 
Pahlawan yang baru di jalan MayJen Sungkono, kecuali 
yang ada di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa 
tetapi seperti semula sebab merupakan yang pertama 
dan asli yang ada di seluruh Indonesia. 
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TAPAK-TAPAK
HARI PAHLAWAN

Setelah Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan (17-8-1945), pada 
tanggal 29 Agustus 1945 Wakil Presiden Drs, M. Hatta menyampaikan 
pidato radio yang berbunyi ”Jepang telah menyulut obor kemerdekaan 

Asia Timur Raya. Kita akan melanjutkannya dengan pembasmian imperialis 
kulit putih. Kita menerima arah yang disiapkan Jepang demi kemerdekaan 
tanah air Indonesia…”. Pidato ini dipercaya luas telah mampu mengobarkan 
semangat kemerdekaan yang makin menyala dan lebih nyata nampak 
seperti apa yang terjadi di Surabaya kemudian. Belanda sadar bahwa api 
kemerdekaan yang sudah disulut itu tidak mungkin dipadamkan lagi. Sudah 
jadi pemahaman umum bahwa gerakan anti Belanda menjadi pegangan 
bagi para pemuda secara umum dan luas. Kata-kata BERSIAP, MERDEKA 
sudah menjadi kata-kata sehari-hari yang juga ditakuti warga Belanda yang 
bebas dari penjara yang mengira Belanda akan segera kembali. 

Empat wakil Belanda pada tanggal 19 September diterjunkan ke 
Surabaya dan dibawa ke gedung Palang Merah di jalan Tunjungan. Mereka 
terperanjat mengetahui bahwa tentara sekutu belum tiba di dan tentara 
Jepang sudah tidak punya senjata. Hal ini disebabkan oleh anggapan 
pimpinan sekutu bahwa perlawanan sengit saat mereka menginjakan kaki 
ke Indonesia akan terjadi di Jakarta, tidak mungkin di Surabaya. Ternyata 
perkiraan ini meleset jauh dan harus dibayar mahal sekali dengan korban 
nyawa bukan satu tetapi dua perwira tinggi berpangkat Brigar (Jenderal) 
selama pertempuran di Surabaya. Wakil Belanda selanjutnya dibawa ke 
hotel Yamato untuk bergabung dengan kelompok Rapwi dan Nica. Kisah 
dan peristiwa kepahlawanan Surabaya berikutnya diketahui dari rangkaian 
tapak-tapak peristiwa yang disajikan berikut dan terbagi dalam satuan 
peristiwa mingguan ini. 
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Tapak I: 12-18 Agustus 1945

8 Agustus   :  Awal bulan PUASA, saat-saat suci bagi umat Islam

15 Agustus : Menurut Roeslan Abdulgani, sehari setelah Jepang menyerah ke Sekutu, jam malam di Surabaya 
dihapus dan kota kembali terang benderang di malam yang sejuk hingga warga bebas ke mana-
mana dan menikmati Surabaya bebas dari penjajah. Pasar di malam hari yang menjadi kehidupan 
warga Surabaya muncul dimana-mana. Warga merasa menguasai kembali kota yang pernah dijajah 
oleh Belanda dan Jepang. 

17 Agustus:            Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di Jakarta tanpa ada korban yang jatuh. Proklamasi disebar 
dalam bentuk berita dari mulut ke mulut dan cepat sampai di Surabaya namun tidak terjadi apa-
apa sebab berita hanya didengar secara diam-diam, tidak resmi dan tidak serta-merta dipercaya. 
Baru pada malam harinya berita disampaikan langsung oleh teman-teman pemuda yang balik dari 
Jakarta hingga warga jadi fahamdan dipercaya oleh hampir seluruh warga kota.

Ada yang menyelundupkan berita tersebut dari kantor berita Domei ke surat kabat Suara Asia yang 
kemudian di ketahui oleh banyak wartawan termasuk Bung Tomo, Astute (Aziz) dan sebagainya.  

18 Agustus : Berita Kemerdekaan kemudian berhasil disiarkan melalui radio ex-NIROM dalam Bahasa Madura 
untuk mengelabui Jepang agar tidak diketahui.

Sehari sebelumnya karena Jepang merasa kalah, maka oleh Jenderal Nagano dputuskan untuk 
membubarkan Peta dan Heiho di Jawa dan Bali. Pembubaran PETA Daidan Gunungsari Surabaya 
membuat gusar para anggotanya dan hampir semua adalah pemudahingga membuat situasi mulai 
panas. Keadaan ini dapat dikatakan menjadi bibit unggul bagi para pemuda untuk melihat dan 
menilai kembali apakah keberadaan tentara Jepang di Surabaya masih layak. 
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Tapak II : 19-25 Agustus 1945

19 Agustus :  Penyiaran teks Proklamasi dilakukan secara diam2 pada radio di Surabaya. Bersamaan dengan itu 
bendera Merah Putih dikibarkan di markas Polisi Istimewa di Coen Boulevaard. Sejumlah tokoh 
pemuda berkumpul di Markas Kaliasin yang dihadiri antara lain oleh Doel Arnowo, Ronokusumo, 
Hario Kecik dan lainnya. Pada saat itu datang serombongan pemuda yang melaporkan bahwa terjadi 
benterokkan dengan orang Belanda. Bentrokkan walau kecil menunjukan kekukuhan kedua pihak 
untuk mempertahankan kedudukan masing-masing dan pemuda kita menunjukan keberaniannya. 

20 Agustus : Soeara Asia mempublikasikan berita Proklamasi 17 Agustus yang membuat banyak tokoh dan 
warga Surabaya berbahagia karena peristiwa proklamasi sudah pasti dan resmi. Beberapa waktu 
kemudian koran ini menjelma menjadi Soeara Rakjat agar sesuai dengan gerakan pemuda dan 
rakyat yang makin popular dan diterima luas. 

 PETA secara keseluruhan dibubarkan oleh Jepang. Keadaan ini ditindak lanjuti dengan pembentukan 
Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dipercaya sebagai cikal-bakal dari Tentara Nasional Indonesia 
(TNI). Pembentukan BKR di Surabaya didorong oleh tokoh seperti Soedirman dan diikuti oleh 
Moetopo, Soengkono serta Jonosewojo.Demikian pula Polisi Istimewa Karesidenan Surabaya 
menyatakan bebas dari kekuasaan Jepang dan bendera Merah Putih berkibar dikantor Polisi 
Istimewa pimpinan M. Yasin tersebut. Hari berikutnya persenjataan polisi dikuasai pihak Indonesia 
dan merupakan pengambilalihan senjata pertama oleh kalangan Indonesia.

22 Agustus : Soeara Asia mempublikasikan lebih lanjut tentang Jepang menyerah ke Sekutu yang terjadi pada 
tanggal 14 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang ini penting karena menjelaskan posisi tentara 
Jepang sudah yang tidak punya kekuasaan dan wibawa yang hilang seluruhnya. Radio Republik 
Indonesia (RRI) Surabaya dinyatakan resmi berdiri.

23 Agustus : Karena Jepang kalah dan perang usai, maka warga Surabaya menuntut ke Jawatan Listrik untuk 
menghapus pemadaman di malam hari yang ditetapkan penguasa Jepang saat ada perang. 
Untuk pertama kali Surabaya terang benderang di malam hari dan warga bebas keluar rumah dan 
kehidupan malam marak kembali menikmati malam sejuk. Pasar Malam yang merupakan bagian 
dari kehidupan warga Surabaya hadir di mana-mana. 
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24 Agustus : Melihat suasana yang sudah berubah seperti tampilnya para pemuda beraktivitas secara bebas, 
membuat penguasa Jepang cepat mempublikasikan pidato Kaisar Jepang dalam bentuk siaran 
radio disertai penempelan pamflet di berbagai tempat di kota (banyak di Embong Malang) tentang 
Jepang menyerah pada tentara Sekutu dan berakhirnya perang dunia kedua. 

25 Agustus : Sekelompok orang Indo-Belanda yang telah bebas dan beranggapan bahwa kekuasaannya akan 
kembali, menyatakan pada polisi niatmengibarkan bendera Merah-Putih-Biru dalam rangka 
peringatan ulang tahun Ratu Belanda di akhir Agustus. Niat ini tidak segera dijawab bahkan 
kemudian ditolak Polisi karena ada instruksi dari Jakarta dan KNI agar tidak memberi izin perayaan. 
Ini membuat sinyo Indo Belanda gusar. Mereka melampiaskan kemarahan dengan merobek poster 
Indonesia serta meremehkan Merah-Putih di depan umum. Perbuatan ini membuat pemuda makin 
yakin harus berani bertindak tegas dalam ikut mempertahankan proklamasi kemerdekaan. 

Tapak III : 26 Agustus 1945 – 1 September 1945
26 Agustus : Surabaya melaksanakan pertemuan akbar yang digalang oleh Bambang Suparto, Doel Arnowo 

dan Bambang Kaslan. Banyak kalangan ex-militer hadir seperti para ex-Peta, ex-Heiho, barisan 
pelopor, juga dari perusahaan swasta, dsb. Ini unjuk kekuatan dan kekuasan arek Suroboyo pertama 
dan timbul suara untuk segera melucuti senjata tentara Jepang dan menyerang instalasi militernya, 
kalau perlu dengan kekerasan. 

Warga mulai merasa terganggu oleh orang Belanda dan Indo-Belanda bekas tawanan Jepang dari 
tempat internir di Surabaya dan kota lain. Para ex-tawanan ini merasa Surabaya sudah berubah dan 
warganya mulai kurang ramah dalam suasana yang makin tegang. Mereka menemui bahwa rumah 
lamanya sudah porak poranda. Warga bekas tawanan ini bersikap seakan orang Belanda tidak pernah 
dijajah Jepang sehingga merasa masih berkuasa terhadap Indonesia. Mereka juga meremehkan 
eksistensi pejoang dan sikap ini kemudian menimbulkan akibat fatal bagi mereka sendiri. 

27 Agustus : Orang Belanda dan Indo-Belanda membentuk Komite Kontak Sosial. Badan ini hanya bekerjasama 
dengan pihak Jepang dan sekaligus menunjukan militansinya. Mereka masih harus menangani 
beragam masalah seperti interniran yang telah dibebaskan Palang Merah dan dinaungi oleh Mr. 
M Keller Konsul Swiss di Surabaya. Dalam rangka menyambut rapat pertama KNI, hari itu warga 
Surabaya menerima instruksi untuk mengibarkan bendera Merah-Putih di mana-mana jauh sebelum 
kota-kota lain melakukannya termasuk Jakarta. 
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28 Agustus : Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Surabaya terbentuk sesuai perminaan Jakarta, dipimpin 
Doel Arnowo dengan  Sekretaris Roeslan Abdulgani dan beranggotakan 31 orang, termasuk 
Radjamin Nasution, Liem Thwan Tik, Dr. Anka, dsb. KNI mendukung pengibaran bendera merah 
putih pada instalasi Jepang yang dilakukan keesokan harinya. Ini selanjutnya diikuti dengan 
pembentukan banyak KNI Kampung di berbagai penjuru kota.

Tersiar berita bahwa antara Inggris dan Belanda tercapai kesepakatan bahwa Inggris akan membantu 
Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia sehingga Belanda dapat leluasa membonceng Sekutu 
sebagai pelindungnya.

29 Agustus  - : HARI INDONESIA ditandai dengan pengibaran bendera

1 September Merah-Putih lebih luas pada skala kota (pertama) dan merupakan puncak yang terakumulasi dari 
upaya sporadis dan ad-hoc yang telah dilakukan sebelumnya. Kejadian ini di dinamisir oleh para 
pengemudi becak yang berkeliling kota mengibarkan bendera merah-putih pada becaknya guna 
mendahului dan menandingi perayaan ulang tahun Ratu Belanda (31/8) yang lazimnya mengibarkan 
bandera Merah-Putih-Biru. Untuk pertama kali seluruh kota banjir dengan bendera Merah-Putih 
selama berhari-hari yang belum berani dilakukan di tempat lain di Indonesia karena ada larangan 
dari Kempetai. Di Gedung Karesidenan (sekarang kantor Gubernur Jawa Timur), bendera Jepang 
diturunkan dan diganti dengan Sang Saka Merah Putih. Ada yang menyebut rentetan kejadian ini 
sebagai Hari Bendera Indonesia (Indonesian Flag Day). 

30 Agustus:  Karena keadaan makin eksplosif, Kepala Bagian Keamanan (Cianbuco) Jepang mengeluarkan 
pengumuman yang melarang warga Belanda dan Indo-Belanda mengibarkan bendera merah-
putih-biru walau biasanya pada hari lahir Ratu Belanda pengibaran bendera dilakukan sebagai 
penghormatan Ratu. 

31 Agustus: Penguasa Surabaya secara resmi meminta warga mengibarkan bendera Merah-Putih sebagai 
ganti dari pengibaran bendara Merah-Putih-Biru berkenaan dengan Harijadi Ratu Wilhelmina yang 
dilarang oleh penguasa Jepang dan Polisi Istimewa. 
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Tapak IV: 2-8 September 1945

Awal September: Sudirman memastikan pada para karyawannya bahwa secara teknis pegawai pemerintah kota 
masih berada di bawah Jepang, tetapi dari sisi jiwa dan semangat, mereka harus tetap setia pada 
Pemerintah Republik Indonesia dan dia lebih lanjut bertindak sebagai pejabat Walikota Surabaya. 

1 September:        Kantor berita Domei oleh karyawannya dipindah ke jalan Tunjungan 100 dan terbentuk kantor berita 
Antara pimpinan Bung Tomo. Sementara itu diam-diam mahasiswa kedokteran gigi mengibarkan 
bendara Merah Putih di tiang bendera Kantor Gubernur yang berhadapan dengan markas Kempetai 
yang tidak mengijinkan tetapi juga tidak bertindak melarang.

2 September:        Di Surabaya diadakan pertemuan pembentukan BKR di Jalan Kaliasi 121 yang dihadiri para bekas 
PETA, Heiho dan lain-lainnya termasuk oleh drg. Moestopo, Jonosewoyo, Soengkono dan Bung 
Tomo. Ini ditindak lanjuti dengan menyatakan tenang keikutsertaan Surabaya pada Republik 
Indonesia yang sudah diproklamasikan. BKR dipimpin oleh dr. Moestopo.

3 September:      Surabaya memproklamasikan resmi masuk ke dalam Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 
Agustus 1945. Pada saat sama diproklamasikan Pemerintah Repoeblik Indonesia daerah Surabaya. 
Peristiwa ini dikuatkan pada pertemuan di gedung sekolah Praban dan pada pertemuan tersebut 
Roeslan Abdulgani dianggap cara kerjanya terlalu formal dan lamban. Kelompok Sjahroezah 
menuntut agar ada tindakan lebih tegas dan ini disambut baik oleh kalangan pemuda jawatan 
(birokrat) dan pemuda kantor (karyawan) serta kalangan para orang tua. Komite juga mengandalkan 
pada dukungan dari kalangan tokoh seperti Sudirman dan Doel Arnowo. Mereka berhasil 
menurunkan bendera Jepang di berbagai kantor dan sekolah (kecuali instalasi militer) serta 
menggantinya dengan bendera merah-putih. Ini merupakan kelanjutan dari me-Merah Putih- kan 
Surabaya secara lebih luas lagi. 
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6 September :     Karena tidak puas dengan pertemuan 3 Agustus di sekolah Praban tersebut, sekelompok pemuda 
membentuk kommite van Actie yang dipimpin Sumarsono dan Kusnadi. Pada pertemuan di 
kampung Plampitan disepakati untuk membuat pertemuan masif yang akan dilakukan setelah 
puasa pada tanggal 11 Agustus di lapangan Tambaksari.  

7 September :       Akhir bulan PUASA

Gambar Stadion Tambaksari saat ini (2017)
Sumber : Tim Dokumentasi
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Tapak V : 9-15 September 1945

11 September :   Di kampung Plampitan Komisi Aksi berapat dan memutuskan untuk melakukan rapat akbar warga 
Surabaya di stadion sepak bola Tambaksari. Para pembicara termasuk Residen Sudirman, Doel 
Arnowo dan Soemarsono sebagai ketua Pemuda Republik Indonesia (PRI). Dampak dari pertemuan 
yang semula hendak dihalangi Jepang tersebut, meluas sampai ke berbagai pertemuan lain di 
kampung-kampung di seluruh penjuru Kota Surabaya dan dipasang selebaran undangan untuk 
menghadiri rapat raksasa tersebut. 

Sekitar pukul 11 pagi, sebuah pesawat terbang Sekutu menebarkan selebaran berbendera Belanda 
dan gambar Ratu Belanda yang memberitakan akan datangannya pasukan sekutu dan agar mereka 
bersiap-siap. Pada saat sama BKR Kota dibentuk pada pertemuan di Gedung Nasional, menyusul 
pembentukan BKR pada skala Kecamatan. 

12 September :   Pagi hari sekelompok masa yang sebagian besar pemuda mendatangi gedung Kitahama Butai (ex-
Lindeteves) dipimpin oleh Moh. Isa Ederis dan Usman Aji yang berhasil menguasai banyak senjata 
seperti karabijn otomatis, 8 penangkis udara, 23 tank, 9 panser wagon serta pistol; dsb. Pada saat 
sama Gudang senjata di Sambongan juga dikosongkan pemuda.

14 September :    Gudang persenjataan Elektonik Kaliasin diserbu dipimpin oleh polisi istimewa Sucipto Danukusumo 
dan berhasil merampas beberapa senjata dan perlengkapan militer. 

Pertengahan September: tentara sekutu dari Australia mendarat di Kalimantan Timur yang diboncengi oleh NICA 
(Netherlands Indies Civil Administration-Administrasi Sipil Hindia Belanda). Banyak orang Indonesia 
sudah tahu atas keberadaan NICA sebagai badan semi militer dengan pasukan yang dibentuk di 
Australia pada April 1944. Pemuda Surabaya bersikap waspada sebab diduga hal sama akan terjadi 
pula saat tentara Inggris mendarat di Surabaya. Banyak pertanyaan dijuruskan ke NICA; apakah ini 
sebuah lembaga sipil atau militer, sebab banyak anggotanya berasal dari bekas tentara Belanda di 
samping pegawai pemerintah sebelum perang dan sebagainya. Saat itu para bekas tawanan tidak 
dapat menempati rumah milik semula (anjuran penguasa Belanda) karena rusak atau ada yang 
menempati, selanjutnya ketegangan dengan pemuda Surabaya terjadi dan initerus meningkat 
makin kritis. 



Sekolah Don Bosco Saat Ini
Sumber : Bagian Humas Kota Surabaya
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Tapak VI: 16-22 September 1945

16 September :     Peristiwa pengibaran bendera merah-putih secara luas di kota sama sekali tidak ditanggapi apapun 
oleh penguasa Jepang dan pihak Sekutu. Ini menjadi modal keberanian bagi pemuda untuk 
selanjutnya bertindak lebih nyata. Sementara itu pemuda mendapat info dari karyawan sipil 
tentang keadaan gudang senjata di sekolah Don Bosco Sawahan yang hanya dijaga satu peleton 
heiho dan keadaan ini membuat para pemuda beranimelakukan serangan yang dipimpin guru-guru 
sekolah teknik Don Bosco termasuk Subianto N dan Mamahit.

Wartawan Soetomo (Bung Tomo) ikut meliput kejadian di Don Bosco lalu bergabung dengan kedua 
guru tersebut. Pimpinan penyerangan diserahkan pada M. Yasin yang saat itu adalah petinggi polisi 
istimewa Surabaya. Sebanyak empat gerbong senjata dari Don Bosco dikirim Bung Tomo ke Jakarta 
untuk membantu pejoang di sana. Ini menunjukan bahwa di gudang sekolah Don Bosco tersimpan 
cukup banyak senjata berbagai jenis dan dikuras habis oleh pemuda. Yang tidak ada informasi 
bagaimana senjata diangkut dan di simpan di mana senjata sebanyak itu? 

17 September :   Di lapangan Pasar Turi dilakukan rapat umum dalam rangka memperingati setahun Republik Indonesia 
diproklamirkan.

18 September :    Sekelompok (15 orang) penerjun payung dari tentara sekutu (Inggris) yang merupakan bagian dari 
RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Internees) mendarat di lapangan Gunungsari (kini 
kompleks Marinir TNI AL) dan dilanjutkan dengan membangun markas di hotel Yamato (Oranje 
Hotel, kini Hotel Majapahit) yang dijaga tentara Jepang. Kedatangan ini menaikkan moral orang-
orang Belandanamun membuat resah para pemuda yang ada di sekitarnya. Di samping hadirnya 
banyak orang bule, beberapa truk baru bertulisan RAPWI mampak pula di halaman hotel Yamato. 

19 September : Semula beberapa pemuda Indo-Belanda (sinyo) berkumpul di Oranje Hotel dan markas Palang Merah 
Internasional (gedung setan Masonic, kini gedung BPN) dengan suasana mencari gara-gara untuk 
berkelahi. Di markas PMI sudah berkibar bendera Belanda dan ini mendorong beberapa sinyo untuk 
menaikkan bendera Merah-Putih-Biru di puncak salah satu menara hotel Yamato. Seorang gadis 
pekerja toko membawa bendara Belanda menuju hotel Yamato yang sudah berganti nama menjadi 
Oranje Hotel. Para sinyo Belanda yang mencari gara-gara mengambil bendera dari si gadis dan 
dikibarkan di menara selatan hotel bersangkutan.
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                                            Bendera Belanda tersebut berkibar mencolok dan nampak jelas dari jalan Embong Malang. Beberapa 
siswa yang pulang dari sekolah STM (SMK) marah melihat bendera merah-putih-biro tersebut dan 
bergabung dengan warga kampung yang sebelumnya sudah berkerumun di sekitarnya. Beberapa 
pemuda kemudian nekad mengambil tangga dari kampung guna memanjat menara hotel dan 
merobek bagian biru dari bendera Belanda dan dikibarkan kembali berubah jadi Merah-Putih 
dengan nilai lebih tinggi dari bendera manapun yang hadir tanpa risiko ditembak tentara Jepang. 
Sayang saat ini keberadaan bendera tersebut tidak tahu ada di mana. Peristiwa ini merupakan unjuk 
kekuatan keempat dalamkonfrontasi antara sinyo vs arek yang masih dimenangkan arek. Peristiwa 
ini menunjukan pula bahwa Jepang sudah kehilangan taji dan nyali serta menghindar terlibat. 

Berbagai peristiwa ini menggetarkan semangat Belanda dan Jepang,serta bertanya-tanya apakah 
mereka mengenal betul arek suroboyo yang sebenarnya? Sekutu sendiri mulai berfikir apakah 
perkiraan semula bahwa kedatangan mereka akan sulit di Jakarta dan mudah di Surabaya tidak 
salah? Keadaan ini menjukan kelemahan dari inteligen Sekutu dan kekurangan info yang akurat 
sehingga berakibat fatal bagi tentara sekutu. Semula sekutu menyiapkan serangan ke Surabaya 
dengan membuat foto udara yang cermat, namun baru selesai Agustus 1945 setelah Jepang 
bertukuk lutut.

Hotel Yamato Saat Ini
Sumber : Tim Dokumentasi
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Hotel Yamato Saat Ini
Sumber : Tim Dokumentasi
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20 September :    Sekelompok pemuda mengambil alih rumah tantara Jepang di jalan Princesselaan 1 untuk dijadikan 
marka Pemuda Republik Indonesia (PRI).  Keesokan harinya spanduk besar bertulisan MARKAS 
BESAR PEMOEDA REPUBLIK INDONESIA nampak megah.

21 September :   Letnan P.G. de Back resmi membentuk kantor RAPWI di Hotel Yamato (Oranje Hotel). Kemudian 
datang kelompok lain untuk memperkuat posisi de Back.Sebagian besar dari pendukung ini semula 
adalah orang Belanda yang sudah pernah berada di Surabaya. 

 Pada hari ini, Doel Arnowo mengadakan pertemuan KNI di pendopo GNI (Gedung Nasional 
Indonesia) dihadiri banyak ex-Peta dari berbagai daerah,di antaranya nampak Moestopo yang 
mengepalai BKR di Surabaya. Mereka secara bersama menyusun langkah guna menyerang markas 
di Oranje Hotel dan menimbang segala resiko yang bakal timbul. 

Diluar GNI (di tempat lain), pemuda mengadakan pertemuan sendiri dan Roeslan Abdulgani 
mengusulkan tindakan melucuti tentara Jepang.Bahkan ada pula usul menyerang kelompok sekutu 
sekali gus. Karena sulit mencapai kesepakatan, mereka bersedia menunggu sampai ada arahan yang 
jelas dari Jakarta. Selanjutnya ada perbedaan pendapat antara pemuda dan Roeslan Abdulgani.
Para pemuda sepakatuntuk membentuk PRI (Pemuda Republik Indonesia) setelah sebelumnya 
berkonsultasi dengan Sumarsono. PRI bermaksud menghimpun berbagai golongan pemuda 
dan peristiwa Hotel Oranje telah menguatkan tekad untuk menyerbu markas RAPWI. Tokoh yang 
berpengaruh di PRI awalnya adalah Sudirman, Doel Arnowo dan Moestopo. Anggota PRI paling 
muda adalah Hasjim Amin (21) dari Samarinda yang menjabat sebagai bendahara. 

Pemuda yang terdiri dari kelompok mahasiswa, pekerja dan warga kampung, menggerakan 
masa untuk melakukan lagi rapat raksasa di stadion Tambaksari. Pada pertemuan tersebut 
antara lain berbicara Loekitaningsih sebagai wakil pemudi menganjurkan untuk tetap berketad 
mempertahankan bendera Merah Putih selamanya. Rapat akbar ini menjawab larangan Jepang 
terhadap warga Jakarta yang hendak mengadakan rapat raksasa di stadion Ikada namun dilarang 
oleh penguasa Jepang dan Jakarta tidak melawan dan menerima gagal. 

Pada saat sama BKR Pelajar dibentuk pada pertemuan di sekolah susteran Jalan Darmo 49 yang 
diremikan oleh Soengkono keesokan harinya sebagai bagian dari BKR kota terdiri dari seribu lebih 
pemuda-pemudi yang dilatih oleh Polisi Istimewa pimpinan M Yasin.
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Tapak VII: 23-29 September 1945

22-23 September:Para pembicara pada rakpat akbar di stadion Tambahsari ditangkap Kempetai namun berhasil 
dibebaskan atas intervensi dari Gubernur Soerjo. Peristiwa ini menjadi bibit kebencian pemuda 
terhadap pasukan Kempetai. 

27 September : Dalam upaya mengimbangi upaya-upaya Jepang memantapkan kehadirannya, pemuda melakukan 
aksi pertama dengan penurunan/perobekan poster dan pengumuman Jepang serta diganti dengan 
pesan PRI yaitu: 1 Oktober adalah Hari Pembantaian Anjing Jepang. Dua orang tentara Jepang yang 
menjaga kampung-kampung dilucuti lalu mereka melarikan diri, namun ada yang tertangkap dan 
dibunuh. 

29 September : Markas PRI di Jalan Merdeka menerima berita tentang mobil perwira Jepang bersama sopir yang 
menabrak dokar di jalan Blauran dan mencederai penumpang keluarga Indonesia. Mobil tersebut 
dikerumuni warga dan pemumpangnya diseret keluar. Utusan PRI berhasil mencegah peristiwa yang 
lebih buruk dengan membawa korban kedua pihak ke markas PRI untuk diberikan pengobatan. 

Tapak VIII : 30 September 1945 – 6 Oktober 1945

30-31 September:Demo Pemuda di sekolah teknik Don Bosco (gudang utama senjata Jepang) diikuti pemuda dan 
hadir pula antara lain Bung Tomo, Yasin, dsb. Setelah berunding cukup panjang dan ada dukungan 
masa dalam jumlah besar, ini membuat Jepang ketakutan.Pada keesokan harinya demo berakhir 
dengan diserahkannya seluruh sejata dan perbekalan yang ada di kompleks sekolah Don Bosco 
kepada para pemuda yang dibagikan sampai ke kampung-kampung. Beredarnya senjata di tangan 
rakyat biasa menarik perhatian (dan kekhawatiran) kalangan PRI, KNI dan BKR. Cara sama dilakukan 
juga di banyak tempat lain, termasuk pos tentara yang terpencil dan instalasi lain yang dijaga tentara 
Jepang, termasuk perusahaan sampai perumahan dengan hasil nyaris sama yaitu senjata Jepang 
dirampas dan dikuasai warga biasa. 
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1-2 Oktober ;    Menyongsong HARI PAHLAWAN. Berbekal keberhasilan menguasai senjata Jepang, utamanya 
dari sekolah Don Bosco, pada pukul 1.30 subuh Sudirman memberi persetujuan pada PRI dan 
BKR untuk melakukan serangan ke pihak Jepang. Pagi haridikirim surat ke shuchokan yang antara 
lain berbunyi: Atas nama pemerintah Republik Indonesia mengurus sendiri pemerintahan, 
hanya tunduk pada pemerintah di Jakarta sehingga semua urusan harus dirundingkan dengan 
kita. Pukul 8.30 pagi Surabaya dipenuhi poster, bendera dan warga yang berteriak-teriak sambil 
mengacungkan kelewang, bambu runcing dan senapan serta mulai menyerang Markas Kempetai. 
Puncaknya adalah: kempetai menyerah pada pemuda Indonesia di petang harinya. 

Hari Pemberontakan terhadap Jepang terjadi pada pertempuran sengit selama36 jam, 
sampaiMarkas Kempetai berhasil dikuasai para Pemuda. Serangan yang berhasil mengalahkan 
Kempetai berakibat pada penyerahan senjata oleh Angkatan Laut Jepang di markas Gubeng. Jumlah 
yang diserahkan: senapang berbagai jenis mencapai 27.830 pucuk, revolver 3.360 buah dan amunisi 
dalam jumlah yang sangat banyak.Diperkirakan jumlah ini adalah separo dari seluruh senjatayang 
dikuasai Indonesia berada di Surabaya. Separo dari jumlah ini ada ditangan pengikut PRI, lebih 
banyak dari yang ada pada BKR. Sebagai tanda kemenangan, banyak gedung disekitar bekas Markas 
Kempetai ditempeli poster Milik Republik Indonesia. Peristiwa ini oleh kalangan sekutu jadi slogan 
baru beruang telah lepas (de beer is los).

Keberanian melawan sekutu bukan semata mengandalkan pada bambu runcing saja, tetapi 
kemampuan menguasai hampir seluruh persenjataan Jepang yang ada di Surabaya dan ini 
diperoleh nyaris tanpa perlawanan berarti dari pihak Jepang, maupun perwakilan Sekutu yang 
sudah tiba. Sedang semua tentara Jepang oleh pemuda diinternir di markas Marinir Gubeng dan 
Taman Hiburan Rakyat (THR). Sejak peristiwa ini terjadi, tidak ada lagi wajah orang Jepang yang 
nampak pada kehidupan di kota Surabaya. 

3 Oktober ; Sebanyak 24 pemuda gugur dalam penyerbuan markas Kempetai dan Syuhada ini dimakamkan 
di Taman Bahagia (sebelumnya taman Canalaan) sebagai martir yang diirngi frngan sambutan 
pada upacara pemakaman oleh Sukirman, Rajamin dan Doel Arnowo. Tokoh agama ikut hadir 
dan memanjatkan doa bagi arwah para pahlawan muda tersebut. Surabaya, terutama warga 
kampungnya merasa memasuki era baru yang cemerlang. Slogan yang dikumandangkan di mana-
mana adalah: ….darah, darah, darah pemuda Indonesia telah ditumpahkan di Surabaya untuk 
kemerdekaan Indonesia, Republik milik rakyat (kampung)…….
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4 Oktober:              Markas PRI dipindah ke bangunan mewah Simpangsche Club yang pada zaman kolonial hanya boleh 
dikunjungi kaum elit Belanda. Pemindahan ini menunjukan bahwa kedudukan PRI ada di puncak 
kehidupan kota. Tokoh di belakang PRI kala itu di samping ketuanya Sumarsono, didukung pula 
oleh Sudirman (KNI), Doel Arnowo, Angka, Bambang Suparto, Syamsu H.U. dan sebagainya. 

  Pangkalan Angkatan Laut Jepang dengan 100 teknisi secara di Ujung secara sukarela bersedia 
dilucuti senjatanya dan keesokan hari dua pesawat terbang RAPWI diambil alih oleh pemuda dan 
pilotnya dipenjara namun dari pihak kita belum ada pemuda yang dapat menerbangkannya. 

Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa
Sumber : Tim Dokumentasi
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1-5 Oktober :        Serangan lanjutan secara besar-besaran oleh pemuda terjadi pada berbagai instalasi (militer) Jepang 
di Surabaya dan mampu menguasainya, bendera Jepang yang ada diganti dengan bendera Merah-
Putih. Pada tanggal 5 Oktober BKR dinyatakan resmi jadi tentara Keamanan Rakyat (TKR). Ada 
pembagian tugas PRI mengawasi tahanan dan TKR mengurus dan menguasai lembaga yang ada. 

6 Oktober :  Kapten Huijer (Marinir Belanda) yang mewakili Sekutu tiba dengan kereta api di Surabaya, 
langsung ditangkap pemuda dan dimasukan ke dalam penjara Kalisosok 10-11 Oktober).  Dari 
dokumen yang disitadari Kapten Huijer diketahui bahwa tentara sekutu akan mendarat di Surabaya 
pada tanggal 14 Oktober. Ini menunjukan adanya kerjasama sekutu dengan Belanda dalam rangka 
menguasai kembali Surabaya. Penjara Kalisosok menampung tahanan sekitar 3000 orang dan dari 
kacamata Belanda mereka adalah sandera. Keadaan di penjara Kalisosok agak lebih baik dari di 
penjara Koblen, karena tersedia klinik merawat tahanan sakit. 

Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa
Sumber : Tim Dokumentasi
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 Kepemimpinan PRI diuji lagi saat banyak pemuda bergerombol di markas PRI (simpang), menjadi 
marah karena PRI menawan tentara Jepang yang hendak mereka adili sendiri. Sementara itu 
pemuda juga bergerombol di penjara Koblen, perwakilan PRI dan KNI berunding dengan wakil-
wakil pemuda. Saat perundingan sedang berlangsung ada pemuda berhasil menyelinap masuk ke 
penjara dan membunuh beberapa tentara Jepang. Perbuatan ini dilakukan sebagai solidaritas dan 
membalas pembunuhan yang dilakukan pasukan Jepang terhadap warga Semarang. 

Bangunan Penjara Kalisosok Saat Ini
Sumber : Tim Dokumentasi
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Tapak IX : 7 - 13 Oktober 1945

9 Oktober : Konstitusi PRI ditetapkan menyangkut tujuan, keanggotaan, dan sebagainya yang menegaskan 
diri sebagai organisasi berdisiplin, jelas tujuan politik serta menjaga keseimbangan kepentingan 
dari berbagai kelompok yang ada di dalam PRI. Ditegaskan bahwa dalam menjalankan perjoangan 
revolusioner demi menjaga hak-hak Republik Indonesia serta rakyat yang berdisiplin, PRI berjanji 
setia pada cita-cita sosial bangsa.

10 Oktober: Pemuda Republik Indonesia (PRI) resmi diproklamirkan dan Simpangsche Sociteit Club dinyatakan 
sebagai Markas PRI. Pada kesempatan itu ditegaskan bahwa PRI menolak semua upaya untuk 
mengembalikan pemerintahan kolonial Belanda dan siapa saja yang terlibat dalam usaha ini akan 
berhadapan dengan PRI. Pernyataan ini sekali gus menjamin keberadaan warga non-pribumi di 
Surabaya yang keselamatannya dijamin dan dilindungi PRI. 

12 Oktober : Bung Tomo memisahkan diri dari PRI karena merasa terlalu formal dan membentuk satuan Barisan 
Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) yang lebih ditakuti Sekutu ketimbang PRI karena mereka 
sangat berani, berbuat dan tidak takut mati, kebanyakan berasal dari pemuda kampung. 

Gubernur Soeryo tiba di Surabaya setelah ditetapkan Presiden Soekarnodi Jakarta sebagai Gubernur 
Jawa Timur dan mulai bertugas. 

13 Oktober : Soeara Rakjat mempublikasikan sikap BPRI yang menyatakan bahwa rakyat mendukung dan 
berada di belakang upaya Repulbik Insdonesia berunding dengan sekutu. Dinyatakan pula bahwa 
badan ini adalah ektremis yang bersatu dengan rakyat serta BPRI siap melakukan apa saja, termasuk 
kalau perlu melalui pemberontakan dengan mengalirkan darah saat kedaulatan Republik terancam 
atau kehormatan para pimpinan yang menjalankan misi diplomasi dinistai dalam bentuk apapun. 
Sikap tegas ini berbeda dengan sikap PRI yang lebih bersifat formalistik dan diplomatis.
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Tapak X : 14 - 20 Oktober 1945

15 Oktober : PRI menggeledah pelosok kota mulai dari rumah orang-orang Belanda dan anjing NICA sampai lebih 
dari 350 orang Eropa dijebloskan kembali ke penjara Kalisosok dan Koblen (Bubutan). Sebagian 
ada yang ditahan di markas PRI di gedung Simpang pada bangunan belakang yang dulu merupakan 
tempat bermain bola gelinding sejenis bowling (kegelbaan), kemudian jadi gedung kesenian Mitra 
(kombinasi kesenian dan bioskop), lalu hanya bioskop dan kini jadi gedung kesenian saja. Konon di 
ruang bilyar sering dilakukan interogasi dengan cara keras/kejam. 
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16 Oktober : Radio Pemberontakan secara resmi untuk pertama kali menyiarkan propaganda Bung Tomo 
(Soetomo) di samping menyiarkan beritayang berlangsung teratur. Ia mengawali dan mengakhiri 
siaran dengan seruan takbir tiga kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini mendapat 
dukungan kaum santri di Surabaya yang jumlahnya banyak, bahkan ada kampung Lakarsantri dan 
sejenisnya.  

17 Oktober : Surabaya memperingati dua bulan Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan secara hikmat dan 
waspada. Kegiatan ini dilakukan untuk mengobarkan sikap membela negara Republik Indonesia 
yang baru terbentuk secara terus-menerus. 

Area Viaduc Jalan Bubutan Saat Ini
Sumber : Bagian Humas Kota Surabaya
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Tapak XI : 21 - 27 Oktober 1945

24 Oktober: Menjelang kedatangan pasukan sekutu, di Surabaya berlangsung dua suasana paradoksal. Di satu 
sisi ada rasa tenteram karena tugas pasukan sekutu hanya akan melucuti tentara Jepang (sudah 
dilakukan pemuda) dan kedua akan membebaskan para tahaman Belanda (juga sudah dilakukan 
Pemuda). Sebaliknya Bung Tomo dan pasukannya curiga akan kedatangan pasukan sekutu yang 
diperkirakan menyimpan agenda tersembunyi yaitu ingin berkuasa kembali (Belanda). Maka 
dilakukan berbagai persiapan guna sebaik-baiknya menghadapi kedatangan tersebut. 

 Pada hari itu Bung Tomo menyampaikan pesan pada arek-arek Suroboyo atas kemungkinan dijajah 
kembali. Pesan keras yang disampaikannya antara lain: …..kita tidak percaya kata-kata manis, kita 
siap menembak mati, kita akan menumpahkan darah siapapun yang menghalangi……….…….
Merdeka!!!

25 Oktober :             Karena diluar dugaan bahwa keadaan Surabaya ternyata memanas (bukan di Jakarta seperti perkiraan 
sekutu semula), maka Brigade Infantri India ke-49 pimpinan Brigadir (Jenderal) A.W.S. Mallaby yang 
hebat (pangkatnya turun dari Mayor Jenderal demi jabatan) mulai mendaratkan 3000-4000 pasukan 
dua batalyon Mahratta dan satu batalyon Rajput di Surabaya dengan peralatan perang yang 
memadai. Kedatangan ini tertunda sebab tanggal yang ditetapkan semula (14/10) telah bocor dari 
dokumen saat Kapten Huijer ditangkap pemuda dan mereka khawatir ada perlawanan kejutan.

Sebelum itu,kedatangan kapal-kapal sekutu oleh penjaga pantai (AL) Indonesia diperingatkan pakai 
lampu sandi bahwa sebelum merapat mereka (pasukan sekutu) perlu dapat izin dari Moestopo. 
Mallaby menjawab bahwa mereka tidak menerima perintah dari siapapun. Tentara Inggris gegabah 
beranggapan bahwa tugas di Surabaya lebih mudah dari di Jakarta karena Belanda tidak akan 
mempersulit.  Pemerintah di Jakarta minta agar pasukan sekutu yang ke Surabaya tidak dipersulit 
oleh pemuda.

 Dua utusan Mallaby tiba mengundang Gubernur Soerjo untuk datang ke kapal perang Inggris, 
namun undangan ditolak sebab Gubernur sendiri mengundang rapat. Penolakan ini membuat dua 
utusan yang semula ramah menjadi tidak hormat. Kejadian rikuh berhasil dilunakan ketika malamnya 
Kol. Pugh bersama Moestopo mencapai kesepakatan bahwa tentara Inggris akan berhenti sejauh 
800 meter dari garis pantai di pelabuhan Tanjung Perak. Pada perjalanan rombongan Pugh ke Hotel, 
ia kaget melihat begitu banyak pemuda bersenjata mulai bambu runcing hingga senapan mesin 
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serta banyak penghalang jalan yang menyakinkan dia bahwa sebenarnya Surabaya ada dalam 
kekuasaan Pemuda yang siap tempur. Rombongan Pugh marah melihat keadaan ini sebab tidak 
ada informasi apapun bahwa Surabaya sudah dalam penguasaan pemuda bersenjata dan siap 
tempur. Pugh merasa mereka tiba sangat terlambat sebab semua senjata Jepang sudah jatuh dan 
ada ditangan pemuda. 

26 Oktober ; Sekelompok pemuda bersama Gubernur Soerjo berunding dengan wakil sekutu di rumah bekas 
Konsul Inggris di jalan Kayun. Setelah berunding lebih kurang enam jam, tercapai kesepatan berikut: 

1. Hanya tentara Jepang yang dilucuti, bukan pemuda

2. Sekutu jamin dan bantu keamanan serta ketertiban kota

3. Setelah dilucuti, tentara Jepang keluar Surabaya dari laut

 Ternyata siang harinya kesepakatan tersebut dilanggar dalam bentuk satu unit tentara Inggris dan 
India masuk ke daerah niaga dan diduduki dengan penjagaan tentara. Beberapa kelompok Mahratta 
(India) mencapai sejauh Wonokromo dan membangun sarang senapan mesin dekat jembatan (dan 
kampung) Wonokromo. Bagi para pejoang ini tanda bahwa sekutu tidak semata hendak membantu 
jaga keamanan tetapi hendak menduduki kota pula. 

Petang harinya Kapten Shaw dan beberapa (perwira intel) tentara Mahratta (field Security Section) 
walau ditolak oleh Moetopo, tetap memaksa untuk mengantar mereka ke penjara Kalisosok guna 
membebaskan tawanan RAPWI, termasuk Kapten Huijer. Setelah bebas para tahanan jadi kelompok 
penasehat Mallaby. Ini membuat Moestopo gusar dan memutuskan semua hubungan dengan 
sekutu. Mallaby juga gusar sebab tindakan Shaw dilakukan tanpa sepengetahuan dan mendapat 
persetujuannya. 

27 Oktober : Sebuah pesawat militer dari Jakarta tiba untuk menyebarkan ribuan pamflet yang ditanda tangani 
MayJen Hawthorn. Banyaknya selebaran ini oleh Ktut Tantri disamakan seperti salju yang turun 
di Surabaya. Isinya tentang rencana sekutu menguasai semua kota utama di Jawa dan menetapkan 
hanya militer sekutu boleh membawa senjata dan lainnya agar diserahkan dalam waktu 48 jam. 
Orang yang kedapatan membawa senjata akan ditembak di tempat. Ini membuat warga Surabaya 
resah dan marah, terutama Bung Tomo dan para pemuda. 
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Kurang dari tiga jam setelah pamflet disebarkan, kelompok tentara India (Inggris) memasuki 
jalan utama Surabaya melalui dari kantor Gubernur. Sambil lewat mereka menempelkan pamflet 
yang baru disebarkan dari udara. Ini membuktikan bahwa orang Inggris telah bohong dan ingkar 
kesepakatan. Mereka juga menduduki bangunan strategis seperti Pangkalan Udara Perak, tempat 
(camp) tahanan di Darmo,  Rumah Sakit di Simpang dan banyak bangunan lain. 

Perbuatan gegabah ini membuat pemuda marah besar dan sekitar pukul 14.00 terjadi kontak senjata 
pertama antara pemuda dengan tentara sekutu. Peristiwa ini meluas ke hampir seluruh bagian 
kota Surabaya selama dua hari berturut-turut. Pertempuran Dua Hari ini berlanjut yang akhirnya 
membuat kedudukan pasukan sekutu kritis dan terjepit. 

Area Kantor Gubernur Jawa Timur Saat Ini
Sumber : Bagian Humas Kota Surabaya
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Tapak XII : 28 Oktober 1945 – 3 November 1945

28 Oktober :              Banyak pertempuran kecil terjadi mulai pukul 4.00 – 4.30 subuh di berbagai penjuru kota melengkapi 
pertempuran dua hari sebelumnya. Ini merupakan awal dari Pertempuran Tiga Hari yang terkenal. 
Menghadapi sebanyak 2000 tentara Indonesia yang terorganisir dan sekitar 140.000 masa pemuda/
rakyat, tentara sekutu (sekitar 4000) tidak punya kesempatan apapun untuk dapat bertahan, banyak 
pos sekutu diduduki/dibubarkan pejoang. Bahkan satu kesatuan tentara sekutu disapu habis oleh 
pemuda kita. Pertempuran terjadi mulai dari Benteng Miring, jalan Sikatan (kantor polisi), penjara 
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Koblen, Kaliasin, sampai ke kawasan BPM Wonokromo, dsb.  Di dekat posnya tentara sekutu 
melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang lewat guna mencari senjata. Tetapi mereka juga 
menyita kendaraan walau tidak membawa senjata yang membuat warga lebih marah.

Sebuah insiden kecil menggambarkan keadaan sebenarnya. Satu iring-iringan 17 truk mengangkut 
bekas tawanan wanita dan anak-anak Belanda hendak dibawa ke tempat aman di daerah Darmo. 
Namun ketika lewat di sekitar Keputran, pasukan BKR bermasud menahan rombongan karena 
tidak ada dalam perjanjian. Namun tiba-tiba warga kampung Keputran keluar mengelilingi truk 
dan menurunkan para bekas tawanan, terjadilah keributan yang tidak terkendali. Pasukan BKR 
berusaha keras untuk menyelamatan para wanita dan anak-anak ke bangunan di sekitarnya, namun 
lebih-kurang 40-80 wanita dan anak-anak kehilangan nyawa atas peristiwa ini. Di balik itu ada warga 
kampung Keputran ikut menyelamatkan para perempuan dan anak-anaknya. 

Hal serupa terjadi di banyak bagian kota lainnya. Menghadapi kenyataan terdesaknya pasukan sekutu 
ini (hampir kalah), buru-buru Mallaby lapor ke Jakarta dan minta Bung Karno ke Surabaya guna 
meredakan keadaan akibat gesekan ini*.  Keadaan menjadi penting bagi fase pemanasan Surabaya 
yang sudah mulai terbakar. Perampasan senjatayang sebelumnya berhasil, jadi modal penting untuk 
peristiwa lebih dahsyat yang akan terjadi di hari-hari berikutnya serta didukung dengan semangat 
yang dibakar oleh pidato berapi-api Bung Tomo. Malam harinya diadakan rapat menyusun siasat 
guna melawan gerak tentara sekutu. Para pejoang telah siap dengan sekitar 10.000-20.000 orang 

yang sebagian besar terdiri dari para pemuda.

29 Oktober :      Soekarno dan rombongan akhirnya tiba di Surabaya dalam suasana desingan peluru di mana-mana. 
Soekarno berpidato di depan kantor Gubernur didampingi  Moh. Hatta dan Amir Sjarifuddin; 
juga hadir Mallaby. Setelah melalui perundingan alot yang dihadiri pula oleh Sumarsono dan 
Bung Tomo, dicapai enam kesepatakan yang disiarkan antara pukul 6.30-9.00 malam. Intinya: ada 
gencatan senjata, keamanan ex-tahanan, Indonesia tidak menentang kedatangan pasukan sekutu, 
kecuali mereka yang mengusik kemerdekaan Republik Indonesia. Pidato radio ini diakhiri dengan 
seruan Mallaby dalam bahasa Inggris untuk pasukan sekutu. 

Perundingan sudah tidak menguntungkan kita sebab pemuda siap menyapu habis tentara sekutu 
yang sudah terjepit. Penundaan serangan pemuda memberi peluang kedatangan armada dan 
pasukan tambahan yang semula sudah disiapkan. Pertempuran sporadic tetap terjadi di banyak 
tempat. Warga kampung Keputeran berhasil merusak 17 truk tentara sekutu dan warga kampung 
yang terlibat jumlahnya diperkirakan mencapai sampai 100.000 orang. 

Kantor Gubernur Jawa Timur

*)Andaikata Presiden Soekarno tidak datang, maka kemungkinan besar pasukan sekutu dapat dikalahkan dan perang berubah 
bentuk.
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30 Oktober :      Ketika pagi hari Jenderal Hawthorn tiba di Surabaya, keadaan jauh dari gencatan senjata. Pasukan 
Brigade ke-49 masih terpojok dan tidak bebas menjalankan tugas. Warga Surabaya marah sebab 
dalam pasukan sekutu ada unsur Belanda. Sementara itu tank yang dikemudikan pemuda mulai 
lewat di jalan-jalan kota hinggasuaranya terdengar pada pertemuan di kantor gubernur. Pertemuan 
ini mencapai empat kesepakatan: 

o Pamflet 27 Oktober dibatalkan;
o tentara sekutu menjaga di daerah tertentu saja seperti pelabuhan dan perumahan orang 

Eropa
o ex-tawanan (kebanyakan wanita dan anak-anak) di Darmo dijamin perjalanan ke 

pelabuhan, serta
o sebuah biro kontak dibentuk karena curiga atas kesungguhan pihak sekutu. 

Kantor Gubernur Jawa Timur Saat Ini
Sumber :  Tim Dokumentasi
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Setelah Bung Karno dan Jenderal Hawthorn balik ke Jakarta, Mallaby yang didampingi petinggi 
Surabaya antara lain Dr. Sugiri keliling kota menyampaikan kesepakatan Indonesia-Sekutu agar 
pertempuran mereda. Selama perundingan berjalan, pertempuran kecil tetap terjadi dimana-mana. 
Dalam keadaan seperti itu mobil dengan wakil dari Inggris dan Indonesia keliling kota memberitakan 
kesepakatan di atas, ada yang menuju ke sekitar Jembatan Merah, termasuk Mallaby yang 
tidak didampingi Dr. Sugiri. Di sana terjadi pembunuhan terhadap Mallaby yang misterius. Ada 
keyakinan bahwa dia dilempari granat oleh pemuda yang sesuai dengan kerusakan kendaraan yang 
ditumpangi yaitu rusak dari dalam.

 
Tidak terlalu mengherankan bila malamnya (pukul 8.30) berita kejadian di lapangan Internatio yaitu Mallaby tewas 
dalam mobil Lincoln (Chrysler?)*).  Terjadi saling tembak yang membuat perunding Koesnandar, Roeslan Abdulgani, 
Doel Arnowo dan Soengkono mengamankan diri ke tepi sungai berpegangan pada Jembatan Merah. Kejadian 
tertembaknya Mallaby merupakan bencana sekutu di Indonesia dengan akibat serius yaitu tindakan pembalasan.  

Jembatan Merah

Gedung Internatio
Sumber : Tim Dokumentasi

*)Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia (jilid VI hal 113) disebutkan: .
"Mallaby menjadi sasaran pemuda. Dia ditusuk dengan bayonet dan bamboo runcing. Pengawal-pengawal melarikan diri. Mallaby terbunuh".
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Setelah Bung Karno dan Jenderal Hawthorn balik ke Jakarta, Mallaby yang didampingi petinggi 
Surabaya antara lain Dr. Sugiri keliling kota menyampaikan kesepakatan Indonesia-Sekutu agar 
pertempuran mereda. Selama perundingan berjalan, pertempuran kecil tetap terjadi dimana-mana. 
Dalam keadaan seperti itu mobil dengan wakil dari Inggris dan Indonesia keliling kota memberitakan 
kesepakatan di atas, ada yang menuju ke sekitar Jembatan Merah, termasuk Mallaby yang 
tidak didampingi Dr. Sugiri. Di sana terjadi pembunuhan terhadap Mallaby yang misterius. Ada 
keyakinan bahwa dia dilempari granat oleh pemuda yang sesuai dengan kerusakan kendaraan yang 
ditumpangi yaitu rusak dari dalam.

 
Tidak terlalu mengherankan bila malamnya (pukul 8.30) berita kejadian di lapangan Internatio yaitu Mallaby tewas 
dalam mobil Lincoln (Chrysler?)*).  Terjadi saling tembak yang membuat perunding Koesnandar, Roeslan Abdulgani, 
Doel Arnowo dan Soengkono mengamankan diri ke tepi sungai berpegangan pada Jembatan Merah. Kejadian 
tertembaknya Mallaby merupakan bencana sekutu di Indonesia dengan akibat serius yaitu tindakan pembalasan.  

Jembatan Merah

31 Oktober:  Atas kematian BrigJen Mallaby, LetJen Philip Christison panglima pasukan sekutu di Asia Tenggara 
mengancam akan mengerahkan semua kekuatan di bawahnya untuk menggempur Surabaya kalau pembunuh 
Mallaby tidak segera diserahkan. Pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa Mallaby memang tewas oleh perbuatan 
pejoang Indonesia. Ada dokumen yang menyatakan bahwa dibalik itu sekutu terburu-buru menyusun rencana untuk 
menyerang Surabaya. Beberapa hari kemudian Brigjen Simon Loyder yang berada di kapal terbangnya ditembak 
jatuh pemuda dan tewas (di rumah sakit) membuat jumlah korban perwira tinggi Inggeris jadi DUA orang.

1 November  :   Foto mobil di mana  Mallaby  tewas dipajang di Koran-koran dalam dan luar negeri bersama berita 
kematian seorang jenderal sekutu (Inggris) hanya dalam hitungan mingguan.  Pada foto itu 
tampak pula tulisan Sekali Merdeka Tetap Merdeka Republik Indonesia.Sementara itu, sekutu 
mengeluarkan perintah untuk  mempercepat pemindahan tentara Divisi India V yang memang 
harus bertugas di Jawa Timur (terlambat datang) dengan persenjataan lengkap dari Jakarta ke 
Surabaya guna perkuatan tentara sekutu yang sudah lebih dahulu ada di sana. Di dalamnya ada 
sekitar 400 tentara beragama Islam (Pakistan dan Bangladesh?) yang menolak ke Surabaya karena 
tidak mau menembak sesama saudara Muslim. Oleh pimpinannya mereka diistirahatkan di Bogor 
tanpa senjata namun tidak dihukum (disersi).

FOTO DRONE

AREA SMA St. MARIA DARMO

Gedung Internatio
Sumber : Tim Dokumentasi

Jembatan Merah
Sumber : Tim Dokumentasi

*)Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia (jilid VI hal 113) disebutkan: .
"Mallaby menjadi sasaran pemuda. Dia ditusuk dengan bayonet dan bamboo runcing. Pengawal-pengawal melarikan diri. Mallaby terbunuh".
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3 November :       Dalam pertemuan di Saigon (kini Ho Chi Min City) Lord Mounbatten (panglima sekutu) memerintahkan 
Laksamana Terauchi (panglima membawahi Indonesia) agar Republik Indonesia dibubarkan**.  
Padahal tentara Jepang di Surabaya senjatanya sudah lebih dahulu dilucuti dan markas pasukan elit 
kempetai sudah hancur sebagai bukti ketidak tahuan kalangan sekutu. 

Tapak XIII : 4 - 10 November 1945

4-9 November: Secara diam-diam dan Divisi India V di bawah Jenderal E.C. Mensergh dengan 24.000 tentara, beserta 
21 tank Sherman dan 24 pesawat terbang bersenjata berangsur-angsur dikirim ke Surabaya guna 
tugas menguasai dan membebaskan ribuan tentara Jepang dan orang Belanda yang masih berada di 
tangan pejoang Indonesia. 

9 November; Penyebaran kertas selebaran dari udara hari ini dilakukan sebagai ultimatum agar warga Surabaya 
menyerahkan senjata yang dimilikinya tidak digubris. Bahkan ini dianggap sebagai tantangan yang 
wajib dihadapi. Pada pukul 17.00 Sungkono mengundang semua kekuatan unsur rakyat (TKR, PRI, 
BPRI, dsb.) berkumpul di Pregolan 4 guna menyatukan tekad dalam mempertahankan Surabaya. 
Walaupun tidak dilarang dan siapapun yang hendak meninggalkan kota boleh, namun para pemuda 
sebagian tetap di tempat masing-masing. 

**)Saat mengevaluasi Aga Khan Award for Architecture di Hyderabat Pakistan akhir delapan puluh-an, Johan Silas   
    bertemu salah seorang tentara yang mengisahkan peristiwa tersebut.  Lucas A.E. 1989

Sumber : P. Pur - KITLV Leiden

Tentara Inggris mengamati mobil BrigJen Mallaby 
kena bom
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10 November;    Pukul 6,00 Surabaya diserang sekutu, pukul 11,00 Pidato Gubernur Soerjo intinya menyerukan warga 
untuk bertindak demi kehormatan Bangsa dan Negara. Ia selanjutnya berkata bahwa hanya ada 
satu langkah yaitu Bangkit dan Berani menghadapi apapun. Lebih baik mati dalam kemuliaan 
dari pada hidup sebagai budak lagi. Tuhan menganugrahi kita dalam pertempuran ini. SELAMAT 
BERJOANG

 Pada waktu bersamaan, meriam kapal perang Inggris mulai memuntahkan bertubi-tubi mortir 
selama tiga jam ke bagian utara kota Surabaya. Pukul 9.00 Komando Pertempuran Surabaya 
mengeluarkan perintah resmi untuk melawan serangan pasukan sekutu (Inggris) yang dimulai dari 
pelabuhan Tanjung Perak. Pukul 9.30 Bung Tomo (di tempat tersembunyi) memberi komando pada 
barisan rakyat untuk bergerak dan bergabung dengan pasukan lain guna melawan serangan sekutu. 
Seruan Bung Tomo berbunyi”….selama banteng-banteng Indonesia masih berdarah merah yang 
dengan setitik darah tercurah di kain putih akan membuat bendera merah putih, selama itu juga 
kita tidak akan membawa bendera merah putih untuk menyerah kepada siapapun juga…...” 

Guna menghambat kemajuan gerak tentara sekutu, di banyak tempat dibuat segala jenis pertahanan 
(termasuk barikade tempat tidur, dsb.). Salah satu ada disekitar paberik rokok Sampoerna dekat 
penjara Kalisosok dengan kekuatan sekitar 100 orang. Dengan meriam serangan udara para pejoang 
berhasil menembak jatuh pesawat tempur yang berpenumpang Komandan Batalyon Artiteli 
Brigadir (jenderal) Robert Loder-Symons dan membuat pertempuran di Surabaya menghasilkan 
dua Brigadir (Jenderal) Inggristewas. Hal seperti ini tidak pernah terjadi di manapun dalam sebuah 
perang perkotaan (urban warfare).

Sebelumnya sekutu membuat peta foto udara Surabaya yang lengkap dan selesai tanggal 17 
Agustus 1945 untuk dipakai pasukan udara dan laut. Peta tersebut tidak pernah dipakai dan dibuka 
setelah 40 tahun perang usai dan ada di beberapa buku tentang Surabaya yang terbit kemudian. 
Pada peta ada tanda agar masjid penting tidak kena bom seperti Mesjid Ampel, Mesjid Kemayoran, 
dsb…
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Tapak XIV : 11 - 17 November 1945

……..yang terjadi selama sekitar tiga minggu beruturut-turut di Surabaya setelah Sepuluh November adalah pertempuran 
yang tidak dikenal dalam sejarah kemerdekaan Indonesia karena dahsyat dan makan korban rakyat (pemuda) tidak kecil. 
Pers luar negeri menyebutnya sebagai The Battle of SURABAYA……. 

Sumber : P. Pur - KITLV Leiden
Suasana Perang 10 Nopember 1945
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11 November : Inggris mulai melakukan pengeboman dari kapal perang di Ujung. Tank Inngris nampak di jalan 
Jakarta sekitar pukul 14.00 diikuti oleh pasukan infantri. Terjadi tembak menembak antara tentara 
sekutu dengan para pejoang kita. Gerakan tentara sekutu juga mendapat lindungan pesawat 
tempur dari udara namun tidak membuat pemuda gentar. 

 Keganasan pertempuran ini digambarkan dengan siaran pertama dari TKR yang berbunyi: “……
Surabaya dan sekitarnya hancur. Serangan Inggris dilakukan dari udara, laut dan darat dengan 
menggunakan bom, tank baja, meriam besar. Serangan dan penembakan dilakukan secara 
membabi buta. prajurit-prajurit, rakyat Indonesia, Indo, Tionghoa, Belanda, India dan lain-
lain mati…..”Dengan berani para pemuda yang tergabung dalam PRI berasal dari berbagai gugus 
seperti Maluku, PRI Sulawesi, BPRI, TKR pelajar dan sebagainya terus melawan serangan ini secara 
gagah. 

12 November:    Pertempuran berlanjut dan makin dahsyat. Front pertahanan bergeser ke Sidotopo, Jembatan 
Merah, Viaduc, dsb. Yang diikuti dengan pengeboman dari udara. Sejak pagi para pemimpin 
Surabaya seperti Pramuji (wakil ketua Markas Besar PRI) di damping Kusnaryono, Yonosewoyo, 
Sungkono, Bung Tomo, dsb. berkumpul untuk menyusun rancana serangan umum. Rencana 
serangan akan dilakukan esokan harinya. 

13 November: Sejak pagi buta serangan di awali di Masjid Kemayoran, Kantor Pos, Viaduc dengan kekuatan 
pemuda sebanyak 300-400 orang. Pertemuran di garis lini Viaduc tersebut mendapat bantuan dari 
PRI Maluku, PRI Kalimantan dan masih banyak PRI lainnya. Pasukan dukungan datang pula dari 
Surakarta, Bali dan Madura. Sekutu mengerahkan pasukan brigade 123 serta brigade 9 sebanyak 
dua kompi dibawah arahan panglima divisi untuk merebut lini Viaduc. 

  Sebaliknya pasukan pejoang kita di beberapa tempat berhasil memukul mundur pasukan sekutu 
sampai di sekitar Jembatan Ferwerda (Petean). Tembakan dari meriam kapal mencapai sejauh 
Simpang Lonceng dan ada yang sempat menghanguskan gedung Siola. Sekutu dari kapal terbang 
menjatuhkan bom api dan bom waktu yang sangat keji dan menimbulkan banyak korban di 
kalangan pejoang dan rakyat. Sebagai balasan, para pemuda membakar rumah-rumah yang dihuni 
warga Belanda di jalan Darmo. 

14 November:   Petang hari pasukan Inggris berhasil merapat ke lini Viaduc. Sedang pasukan pemuda Surabaya 
memilih berada pada pertahanan startegis di Pasar Turi, Bubutan, Keranggan, Blauran, Jagalan 
dan sebagainya. Dalam pertempuran ini para Kyai tidak mau ketingalan dengan memanjatkan 
doa-doa untuk keberhasilan perjoangan anak bangsa. Tekad dan sumpah dari are-arek Suroboyo 
adalah lebih baik melihat Surabaya berapi-api dan berdarah-darah dari pada dijajah kembali 
oleh Belanda. Pejoang fanatik banyak yang berasal dari Barisan Hizbullah pesantren Tebu Ireng. 
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Area  Sekolah  Santa. Maria Darmo Saat Ini
Sumber : https://commons.wikimedia.org

 Daerah pinggiran seperti sekitar Pegirian,  Nyamplungan mulai dijamah pasukan Inggris.  Sungkono 
memberi perintah agar warga mempertahankan daerahnya dengan bantuandari beberapa pemuda 
bersenjata. Serangan sekutu dengan persenjataan yang lebih baik membuat para pemuda harus 
melakukan konsilidasi kekuatan di sekitar Kenjeran. 

15 November:    Pasukan Inngris dari Alun-alun Contong bergerak ke sekitar Gemblongan. Pertempuran menyebar 
sampai ke Kapasan. Untuk menghindari jatuhnya korban penduduk di kampung-kampung, 
pasukan kita kembali melakukan tempat konsolidasi baru di Kapasari dan Tambaksari. Markas 
pemuda yang tekena serangan adalah yang di Jalan Widodaren (Wilhelminalaan), Ngemplak, 
Darmo dan Wonokromo. 



51
10 Nopember 1945
S U R A B AYAPasak Sejarah Indonesia Kekinian

Alun - alun Contong
Sumber : Tim Dokumentasi

16 November : Markas BKR Kota di jalan Pregolan diserang dengan bom. Beberapa tokoh pemuda menjadi korban 
dan gugur antara lain Sutrisno dan yang luka parah adalah Ruslan Wongsokusumo, Beni 
Notosubiyoso, Suwondo dsb. Pemuda juga berusaha membumi hanguskan gedung Whiteway 
(Siola). Gedung yang rusak ini dilengkapi karung pasir dan jadi kubu pertehanan pasukan kita. 

Hotel Ngemplak yang berlokasi di pojok jalan Ambengan dan Ngemplak dijadikan markas MKR 
(Marine Keamanan Rakyat) yang juga menawan beberapa petinggi Jepang. Di sana terdapat pos 
wanita pejoang dengan tugas penyelamatan para pejoang pria yang luka. Mereka juga melakukan 
fungsi logistik mengirim makanan bagi para pejoang. 

Di jalan Sumatera ada berbagai markas BKR Laut yang dipimpin J. Sulamet. Juga di sana ada 
markas penerangan Angkata Laut Surabaya (PALS). Kawasan ini dilengkapi senjata senapan mesin 
dan sejenisnya yang diangkut dari Morokrembangan. Pertempuran makin sengit, seorang lawan 
seorang sehingga penulis buku The Birth of Indonesia David Wehl menyebut: “…there was no 
finghting in the Republic rank to compare with Sourabaya, either in courage or intencity….” Pihak 
Inggris mengakui bahwa selama berperang mereka belum pernah mengalami perang kota seperti 
di Surabaya yang berhadapan langsung di jalan, sesuatu yang baru bagi devisi ini. Dalam pada itu 
pasukan Inggris merebut beberapa senjata dari pasukan kita termasuk beberapa jenis tank, meriam 
artileri medan, berbagai ukuran senapan mesin dan sebagainya. 
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*)ketika melakukan survey untuk The Aga Khan Award for Architecture, penulis mengunjungi desa di Hyderabat bertemu 
dengan perajurit yang pernah diistirahatkan dengan senang hati seperti bertemu dengan saudara yang terpisah lama.

17 November : Kantor Gubernur diduduki pasukan sekutu. Inggris benar-benar melaksanakan ultimatumnya dan 
pihak kita juga benar-benar melawan. Markas-markas pejoang menjadi sasaran dari pemboman udara 
maupun meriam kapal perang. Markas pemuda yang terkena bom antara lain di Wilhelminalaan 
(jalan Widodaren), Ngemplak, Wonokromo dan Darmo. Sehari sebelumnya markas BKR Kota di 
Pregolan juga terkena bom dan seorang tokoh pejoang Sutrisno gugur. 

Di Surabaya peringatan tiga bulan Republik Inodnesia merdeka dilakukan dengan perang 
dahsyat. Dalam pada itu tokoh India yang kemudian jadi bapak bangsa Pakistan Muhammad 
Ali Jinnah sebelumnya berpidato mengecam keras tindakan sekutu di Surabaya dan mendesak 
Inggris tidak melibatkan tentara India (waktu itu Pakistan belum ada). Seperti ditulis di depan, 
akibat dari pidato ini sekitar 400 tentara India yang beragama Islam menolak untuk dikirim 
ke Surabaya serta senjatanya dilucuti dan diistirahatkan di Bogor tanpa hukuman apapun 

*. 

Tapak XV: 18 - 24 November 1945

18 November: Pada hari ini Polisi Istimewa pimpinan M. Yasin dinyatakan sebagai pasukan militer dan mereka 
terlibat dalam pertempuran di sekitar Kayun dan Simpang. Pasukan Polisi Istimewa dibawah 
pimpinan Musa menggempur dan merusakan kedudukan pasukan sekutu di Kedungdoro. Malam 
hari gedung PLN di jalan Gemblongan diduduki sekutu. 

Gubernur Suryo memberi apresiasi pada para pemuda dengan ucapan:”…..anak-anak ini yakin 
mereka dilindungiTuhan yang Maha Kuasa, mereka percaya pada kodrat Illahi, mereka berjoang 
atas nama Keadilan dan Kebenaran…”

19-21 November : Pada periode ini terjadi street (and kampung) finghting di mana-mana. Muncul pula kelompok 
Pasukan Berani Mati yang bergabung dengan para pejoang yang ada. Mereka berani melakukan 
serangan jibaku. Namun karena persenjataan yang tidak imbang, baik dari sisi jumlah maupun mutu, 
berangsur-angsur pasukan pejoang mengubah taktik dengan pindah ke tempat luar kota untuk 
mengkonsolodasi kekuatan. Dalam perjalanan ini dilakukan upaya bumi hangus baik bangunan 
gedung maupun rumah kampung yang posisinya strategis. 
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Gedung PLN di Jalan Gemblongan  
Sumber : Tim Dokumentasi

  Pada tanggal 21 November pasukan Inggris mencapai kawasan sekitar jalan Embong Malang 
disambut oleh pasukan dalam pertempuran di sekitar Tunjungan. Pertempuran di depan Hotel 
Orange menyebabkan beberapa pemuda gugur karena sengitnya laga.Agar pertemupran Surabaya 
dipercepat selesai, sekutu mendatangkan sejumlah tank Sherman yang besar dan siap untuk 
diterjunkan ke medang pertempuran.  Tank ini terlalu kuat untuk dapat dikalahkan oleh sejata yang 
dimiliki pejoang sisa perang awal pertempuran. 

22 November: Pagi hari terjadi pertempuran antara pasukan sekutu di Embong Malang dengan pasukan pejoang 
yang bermarkas di Hotel Sarkies. Karena gencarnya pertempuran di kawasan Embong Malang, 
maka pasukan sekutu mendatangkan satuan tank untuk membantu. Dalam mengahadpi perubahan 
situasi pasukan pejoang mengkonsolidasikan diri di tempat baru yaitu di berbagai gedung sekitar 
Rumah Sakit Katolik RKZ. 

  Pasukan TKR Laut yang bermarkas di sepanjang Kalimas dan Peneleh terlibat pula dalam 
pertempuran yang seru. Karena persediaan peluru menipis, disiapkanlah strategi membuat daerah 
konsolidasi berikutnya di serkitar Darmokali. 
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Kawasan Sekitar Jalan Embong Malang
Sumber : Tim Dokumentasi

23 November:     Markas Pasukan Polisi Istimewa yang berada di Coen Boulevard (sekolah SMA St. Louis) membuat 
tempat baru di Sidoarjo untuk menjamin agar eksistensinya cukup lama sebab di Surabaya keadaan 
sudah terlalu genting. Sebagian dari anggota Polisi Istimewa tetap berada di Surabaya untuk 
mendukung pejoang yang masih bertahan. 

Sekitar pukul 7.00 pagi, dengan dukungan pasukan tank yang baru didatangkan, pasukan sekutu 
menyapu bersih daerahperlawan pejoang di kawasan Kedungdoro dan Kedunganyar. Gerakan 
pasukan sekutu agak tertahan di jalan Kaliasinkarena menghadapi perlawanan sengit dari para 
pejoang dengan dukungan warga kampung sekitar. Dugaan Inggris bahwa pejoang Indonesia tidak 
lebih dari third grade partisan army atau lebih rendah, ternyata keliru besar sebab mereka mampu 
bertahan dan mengusik banyak pertahanan sekutu. Menghadapi kenyataan ini pasukan sekutu 
terpaksa ubah taktik dengan melakukan serangan sapu habis. 

24 November:          Pasukan sekutu berhasil mencapai kawasan Keputran namun di sini pejoang tetap bersemangan 
sehingga selama sehari penuh pasukan sekutu tidak mampu maju sama sekali. Pihak pejoang 
mengubah taktiknya lagi agar mampu bertahan lama dengan memindahkan markas Komando 
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Sekolah SMA Santa Louis 
Sumber : Bagian Humas Kota Surabaya

Pertahanan Surabaya ke luar atas perintah Sungkono. Sebaliknya pasukan TKR di pinggiran 
masuk ke kota Surabaya. Pasukan pelajar di sekolah Susteran Darmo 49 membentuk Pasukan 
Berani Mati dengan 13 pelajar sebagai inti, terkenal sebagai Pasukan Tiga belas. Sementara itu 
pasukan sekutu terus beringsut bergerak ke selatan melalui jalan raya Darmo sampai mendekati 
Kawasan Wonokromo. Pada pertempuran ini nampak pemuda pasukan Tebu Ireng Jombang 
yang ikut menyerang pasukan tank sekutu dipimpin oleh seorang Kyai. 
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Tapak XVI : 25 November 1945 – 1 Desember 1945

25 November : Pasukan pejoang yang menyerang posisi infantri sekutu di sekitar Simpang,berlangsung hingga 
subuh keesokan harinya. Namun serangan ini tidak mudah dimenangkan sebab pasukan infantri 
sekutu dapat dukungan dari pesawat udara di samping tembakan dari kapal perang di laut dan 
pasukan infantri yang persenjataannya jauh lebih baik. 

  Dalam pertempuran dua hari ini menurut Ktut Tantri beribu-ribu mayat seperti di Tunjungan 
bergelimpangan di jalan-jalan, termasuk sejumlah perempuan dan anak-anak. A.H. Nasution dalam 
bukunya Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia (1977), menyebutkan dari kalangan pejoang ada 
sejumlah warga China yang jadi korban,mencapai seribuan dan luka-luka sampai lima-ribuan. 
Menurut United Press jumlah korban mencapai lebih dari 6000 orang. Catatan pihak Inggris dalam 
buku Roeslan Abdulgani (1980) menyebutkan bahwa di jalan-jalan ditemukan 1.618 mayat rakyat 
yang tertembak dan 4.697 lainnya tewas dan luka-luka. Dalam disertasinya W.H. Frederick (1978) 
mengutip laporan pihak sekutu bahwa yang meninggal ada 8000 orang. Sebagian besar adalah 
pemuda dari kampung.

26 November: Pasukan sekutu melancarkan pembersihan di sepanjang bagian barat Kali Mas ke garis perjoangan 
di Dukuh Kupang hingga sekitar jalan Darmo. Dalam pertempuran ini pasukan Inggris berhasil 
menduduki Rumah Sakit Simpang (CBZ) yang sentral dalam merawat para korban dari kedua pihak. 

27 November : Sore hari ini pasukan sekutu bersiap-siap akan melakukan pembersihan di bagian selatan dan 
barat Surabaya dengan bantuan pasukan tank. Dalam mengantisipasi serangan pasukan sekutu, 
kelompok Pemuda Putri Republik Indonesia diungsikan dari dekat markas Pelajar ke jalan Setail. 
Malam hari pasukan pejoang melakukan penembakan dengan mortir terhadap pusat konsentrasi 
pasukan sekutu dari bangunan yang ada di belakang pasar Wonokromo. Kembali pemuda berhasil 
melakukan usaha konsolidasi pasukan dan membangun tempat pertahan baru. 

28 November: Pasukan sekutu selanjutnya melakukan pembersihan di sekitar pasar Wonokromo. Daerah sekitar 
pengeboran minyak BPM di Wonokromo menjadi tempat kontak senjata antara pasukan sekutu 
dan pemuda pejoang. Mortir pasukan sekutu mencapai daerah Menur Krukah. Pasukan sekutu 
terus memperkuat posisi dari markasnya di Wonokromo untuk menjaga keluar-masuknya warga 
(pejoang) dari dan ke kota Surabaya. Pasukan Devisi 5 ikut menjaga daerah yang dianggap strategis 
ini. Posisi pasukan pejoang tersisa yang ada di sekitar Sepanjang. 
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 Pukul 10.00 pagi pasukan sekutu muncul dari darat dan udarauntuk melakukan penyerbuan pos 
pejoang di Gunungsari. Dengan jatuhnya markas di Gunungsari dapat dikatakan pasukan sekutu 
telah menguasai seluruh kota Surabaya. Semula sekutu merencanakan perang di Surabaya disudahi 
pada tanggal 26 November namun perlawan gagah, gigih dan gest dari pejoang kita, jadwal perang 
jadi lebih panjang. 

29 November – 2 Desember Penutup The Battle of Surabaya. 

Setelah pertempuran TIGA HARI di atas, gempuran pasukan sekutu masih tetap menggebu-gebu. 
Daerah Kebun Binatang dan Gunungsari yang merupakan pertahanan terakhiryang dihadapi mati-
matian. Para pejoang harus merubah strategi dan taktik perang dengan membangun pertahanan 
baru di luar Surabaya untuk menyusun bentuk serangan baru. Pada tanggal 2 Desember, pasukan 
pejoang membentuk garis pertahanan baru yang berada di luar batas Surabaya ke arah Mojokerto1*). 
Dengan demikian sejarah mencatat bahwa The Battle of Surabaya dapat dikatakan berakhir, tetapi 
serangan balik dalam berbagai bentuk seperti hit and run masih dilakukan. Markas perjoangan di 
pindah ke desa Labaniwaras ynag terkenal dengan nama Markas Kali. 

Inggris  ingin sekali secepatnya menarik pasukannya dari Indonesia mengingat keadaan di India 
mulai memanas sebagai dampak dari perjoangan di Surabaya. Mereka mengusahakan agar tidak 
terlibat pertemuan antara Indonesia dan Belanda. Ini tidak mudah dilakukan sebab Indonesia 
memastikan bahwa perundingan harus imbang, berarti kemerdekaan Indonesia harus lebih dahulu 
diakui. Pada tanggal 6 Desember terjadi pertemuan petinggi sekutu di Singapura. Dalam konferensi 
itu Inggris menekankan bahwa mereka mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Namun 
mereka tidak bersedia untuk melakukan operasi bersama Belanda sebab tentara sekutu jumlahnya 
terlalu sedikit. Inggris tetap mendesak Belanda melakukan perundingan dengan Indonesia dan 
tidak menyetujui pendaratan tentara Belanda di Surabaya. Walaupun di tempat lain tentara sekutu 
mulai ditarik, namun di Surabaya tidak jadi dikosongkan sampai akhir tahun.2**

 *) Peristiwa ini diperingati dengan gerak jalan Mojokerto-Surabaya
**)Sekitar Perang Kemerdekaan (jilid 2 hal 193-174)
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Sumber : P. Pur - KITLV Leiden
Pejoang Indonesia (Surabaya)
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Tapak Rangkum:
SURABAYA kota Pahlawan yang mana?

Diawal tulisan sudah dijelaskan bahwa ada 
banyak sumber yang dapat dipakai untuk 
menulis buku tentang 10 November 1945. 

Ini membuat tidak mudah memilih mana yang perlu 
tampil mana yang disimpan saja. Atau apa yang harus 
dicuplik dan apa yangsaat ini tidak perlu. Yang juga 
sulit adalah menentukan peristiwa mana yang penting 
atau jadi focus peristiwa SURABAYA Kota Pahlawan. 
Bagi yang hendak mengetahui Perang Surabaya 
secara lebih dalam, tidak ada pilihan kecuali membaca 
sebanyak mungkin publikasi yang ada (daftar pustaka). 
Pada tanggal 28 Agustus 1985 di Grahadi diadakan 
Seminar Penulisan Sejarah 10 November 1945 
yang dihadiri banyak pelaku perang Surabaya yang 
masih hidup seperti Roeslan Abdulgani, Mohammad 
Jasin, Loekitaningsih, Yonosewoyo, Soemarsono 
dan sebagainya. Seminar menyampaikan draf buku 
Pertempuran 10 November 1945 yang saat itu dianggap 
sudah lengkap. Perlu dicatat bahwa ada banyak 
masukan, tanggapan dan tulisan yang tampil di seminar 
namun yang muncul dalam bukuhanya terbatas (?) Ada 
kemungkinan karena naskah buku nyaris rampung 
hingga bila masukan baru yang secara substansial 
beda, perlu waktu lama untuk menyelesaikannya. 

Perang Surabaya tidak dilakukan sebelah 
tangan, namun nyaris tidak ada catatan menarik yang 
didapat dari sisi lawan guna membuat ini buku benar-

benar utuh. Dari tulisan pihak lawan, hanya ada sedikit 
informasi yang terkait dengan apa yang benar terjadi di 
Surabaya saat itu. Juga perlu jadi catatan adalah berbagai 
komentar disampaikan saat Jembatan Merah akan 
dibongkar dengan alasan keadaan sudah usur dan kaki 
jembatan mengganggu lewatnya ponton pembersih 
Kalimas. Dalam proses pembongkaran, ternyata 
kerangka badan jembatan masih baik dan yang keropos 
adalah sebagian kaki-kakinya dan mudah diganti. 
Hingga saat ini belum ada satupun ponton masuk 
atau lewat untuk mengeruk Kalimas. Dalam polemik 
pembongkaran Jembatan Merah, polemik pandangan 
antara yang tidak setuju Jembatan Merah dibongkar 
seperti Roeslan Abdoegani, Loekitaningsih, dosen 
dan mahasiswa Arsitektur ITS serta masyarakat luas 
dengan yang setuju dibongkar seperti Doel Arnowo, 
Wiwiek Hidajat dan sebagainya. Menjadi pertanyaan 
adalah apakah Jembatan Merah yang masuk cagar 
budaya nasional dan dalam Masterplan Surabaya 2000 
maupun Cagar Budaya nasional, disepelekan oleh 
sebagian pejoangnya sendiri? 

Kesulitan seperti di atas dihadapi tim penulisan 
buku atas. Budi Darma sendiri dalam makalah yang 
disajikan pada seminar menyatakan bahwa ada banyak 
kesulitan yang harus dihadapi. Peristiwa pelarangan 
masuknya sekutu untuk mendarat di Tanjung Perak dari 
gedung Moderlust ada yang menyanggah bahwa itu 
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tidak pernah terjadi dan Moestopo tidak ada di sana. Bangunan Moderlust sendiri dibongkar demi membangun 
galangan kapal PT PAL. Buku ini dengan sendirinya tidak pernah lengkap seperti dikatakan Budi Darma di atas. 
Pada penulisan sejarah, pendapat, pandangan dan bahan mengenai 10 November 1945 akan terus bermunculan 
dan berkembang. Buku ini hanya mengacu pada bahan dan tulisan pokok yang sudah ada di bagian awal tahun 
delapan-puluhan dan diacu dari banyak sumber berasal dari dalam dan luar negeri.  
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Tapak Catatan: 
Renungan SURABAYA Bumi Pahlawan

Dari banyak bahan yang tersedia tentang 
the battle of Surabaya, pelajaran penting 
yang dapat diraup. Terjadi sebuah Paradoks 

Sejarahkah?The Battle of Surabaya hanya mengulangi 
banyak peristiwa heroik Arek Suroboyo sejak titik awal 
yaitu saat ribuan tentanra kerajaan Mongol dengan 
empat kapal perang berhasil dihalau. Bukankah hal ini 
sebagai bentuk kekalahan yang tidak pernah dialami di 
benua Asia Timur lainnya. Apakah betul Surabaya kota 
pahlawan sejak Kerajaan Majapahit hampir terbentuk? 
Kerajaan Mongol waktu itu sama hebatnya dengan 
Amerika Serikat saat ini. Bayangkan arek Suroboyo 
dapat mengalahkan pasukan Amerika Serikat dengan 
empak kapal perangnya?

Perang di Surabaya sebenarnya dilakukan pada 
dua front, pertama konfrontasi fisik dengan kekuatan 
yang tidak imbang, kedua melalui diplomasi yang 
diminati kalangan dari Surabaya. Sebenarnya Surabaya 
telah mengeluarkan seruan dan komunike, baik 
memakai sarana surat kabar dan radio, telegram atau 
secara umum dan khusus ditujukan pada perwakilan 
asing di Jakarta. Diantara seruan dari PTT (Tionghoa) 
ke duta besar Rusia dan Chungking agar dalam 
konflik ini mereka memihak kita. Ada pula protes dari 
Partai Sosialis Indonesia, Kalangan Muslim, Kristen, 
Serikat Buruh Kereta Api dan sebagainya. RRI Solo pada 
tanggal 13 November menyerukan pada Paus Paus 

XII dalam bahasa Latin agar penyembelihan kejam 
yang dilakukan Inggris di Surabaya diusahakan segera 
dihentikan. 

Kejadian menarik banyak ditemui. Saat gencar-
gencarnya pasukan sekutu etnis India menyerang 
di pusat kota, di jalan Blauran segerombolan wanita 
dan anak-anak keturunan India membentuk barikade 
manusia sehingga menghambat gerak pasukan sekutu 
(asal India) dan memutuskan untuk balik ke markas. 
Pada kesempatan lain seorang pemudi dan pemuda 
Tionghoa berpidato di Radio Pemberontak yang 
menyerukan pemerintah di Chungking membantu 
perjoangan pemuda kita. Jawab dari Chungkin adalah 
siap membantu Indonesia dan minta warga etnis 
Tionghoa dukung perjoangan arek-arek Suroboyo. 

Pemerintah menetapkan tanggal 10 November 1945 
sebagai Hari Pahlawan melalui keputusan tanggal 
31 Oktober 1946 no. 9/UM. Surabaya sebagai Kota 
Pahlawan hingga kini tidak ada yang menetapkan 
apapun dan oleh arek-arek Suroboyo dan masyarakat 
luas diakui sendiri. Suparto Brata dalam makalahnya 
pada seminar tahun 1985 menyebutkan bahwa Hari 
Pahlawan bukan tanggal 10 November 1945 tetapi 
perang tiga hari yaitu 28-30 Oktober 1945 yang 
membuat sekutu kalut dan nyaris kalah dihabisi 
oleh para pemuda. Hanya karena ada intervensi 
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dari pemerintah pusat, maka sejarah berkembang beda seperti sekarang yaitu kita harus kalah sebentar, suatu 
kemenangan yang tertunda. Penundaan ditebus dengan membangun kota Surabaya saat ini menjadi terkenal 
sampai ke berbagai penjuru dunia, lebih terkenal dari saat Perang Surabaya terjadi.

Peristiwa mana dalam seluruh peperangan 10 November 1945 merupakan titik terpenting dan siapa inisiatornya? 
Mungkin keberanian mengibarkan bendera merah putih yang masih dan menggeloran di penjuru kota dan tidak 
dihalangi oleh siapapun, membangun dan mengeskalsi keberanian are-arek suroboyo untuk makin bertindak 
tegas terhadap “musuh”, menguasai senjata, membongkar markas kempetai sampai terbunuhnya dua perwira 
tinggi Inggris merupakan bukti bahwa keberanian yang disimbolkan pada bendera merah putih adalah modal 
menjaga kemerdekaan bangsa yang tidak terkalahkan. Surabaya banyak menghasilkan pimpinan bangsa yang 
besar, mulai Raden Wijaya sampai para petani yang menolak memberikan tanah pada kaum kolonialis, pemuda 
harapan bangsa sampai warga kampung yang membangun hingga Surabaya terkenal di dunia internasional. 
Perjoangan memajukan bangsa dan negara merupakan proses perjalanan tanpa akhir, harus dijaga dan dikobarkan 
serta terus makin baik dan maju.
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LOKASI MPS 10 Nov Peristiwa Catatan/markas
Peristiwa UTAMA

1. Jembatan Merah O Fokus 10-11-45

2, Tugu Pahlawan

Jalan Aloon-aloon

0 Raad van Justitie 
diganti jadi mar-
kas Kempetai dan 
diserbu habis oleh 
pemuda

2a. Jalan Pahlawan 0 * Pusat Kegiatan 
Pemerintah tempat 
perundingan Pres. 
Soekarno dengan pi-
hak sekutu-Mallaby

Kantor Gubernur

3. Hotel Yamato 0 * Markas Besar Sekutu 
dan perobekan 
bendera 

4. Kompleks Ujung 0 Pangkalan AL 
Jepang terbesar 
berhasil direbut 
pejoang (6/10) dan 
seluruh Surabaya 
ada di tangan para 
pejoang

PERCIKAN I

5. Tanjung Perak BKR Laut A Soemadi

6 Jalan Jakarta 5 0 * Markas Mayjen 
Mansergh

7. Jalan Merak 1 0 * Markas Besar Ang-
katan Darat Jepang. 
Berhasil dijadikan 
markas BKR Jatim 
pimpinan drg. Moe-
topo

HVA PNP XX dst

DAFTAR LOKASI

Versi MPS2000, Buku Hari Pahlawan dll

10 NOPEMBER
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8. Jln. Bubutan 85-90 0 * Pusat Pergerakan 
Nasional – Tempat 
pembentukan KNI 
dan BKR. Tempat 
persiapan rapat rak-
sasa di Tambahsari 
21/9-45

GNI

9. Lapangan Tambaksari 0 * Rapat Samudra 
21/9 dengan men-
gibarkan bendera 
merah-putih setelah 
di Jakarta dilarang 
Jepang.

Gelora 10 Nop

9a. Jalan Tidar 113-119 0 * Gudang senjata Je-
pang yang dirampas 
pejoang kemudian 
jadi BKR Zeni

Don Bosco

Hasanuddi Sidik

10. Jalan Widodaren 1 0 Para pemuda ex 
Angkatan Muda In-
donesia membentuk 
PRI, kemudian pin-
dah ke Simoangsche 
Societeit

11. Embong Malang 96 Pemancar pengganti 
setelah yang utama 
terbakar tempat Gb. 
Suryo menjawab ul-
timatum Mensergh

Nirom

12. Embong Malang 33

13. Jalan Pemuda 15 0 * Markas PRI yang 
nekad dan galak

Balai Pemuda

14. Jalan Pemuda 82-90 Tepat Pemuda 
Pelajar membela 
tanah air. Tempat 
Bung Tomo pertama 
pidato

RRI

15. Jalan Biliton 7 0 Pembentukan BPRI 
oleh Bung Tomo

Juga di Tembok 
Dukuh
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16. Jalan Kaliasin 121 BKR Kota

17. Kaliasin 119

18.  Jalan Mawar 19

18a. Jalan Mawar 10-12 0 * Radio Pemberontak 
Bung Tomo

19. Jalan Raya Darmo 49 0 * Pembentukan BKR 
Pelajar

St. Maria

19a. Jalan Raya Darmo 38 * Di depan gedung 
ini senjata harus 
diletakan

20. Jalan Wonokromo

21. Kapaskrampung Rm Wahab

22. Jalan Tembok Dukuh 43a 0 Tempat Bung Tomo 
memberi pesan 
terakhir menjelang 
pecah pertempuran 
10 November

34a???

23. Morokrembangan. 0 Pangalan udara 
Belanda dan Jepang. 
Tempat pesawat 
Sukarno-Hatta 
mendarat dan 
makam pertama dari 
Malleby

PERCIKAN II

24. Jalan Penjara 0 * Tempat tawanan 
tentara Jepang, 
Huiyer, de Back dari 
RAPWI dll

Penjara KALISOSOK

25. Jalan Niaga 4-8 BPM

26. Sambongan Markas Polisi

27. Jalan Pahlawan 120 * Bengkel panser Je-
pang yang tank nya 
diambil pejoang

Lndeteves

28. Lapangan Pasar Turi 0 Rapat umum mem-
peringati sebulan 
proklamasi

sekitarnya



66
10 Nopember 1945
S U R A B AYA Pasak Sejarah Indonesia Kekinian

29. Alun-alun Contong 0 Markas PRI tengah 
pimpinan Slamet 
Utomo

Dulu bioskop

30. Jalan Arjuna 7

31. Kedung Tarukan Kantor Lingk. 

31a. Kedung Klinter API Kedung Klinter Affandi/Achijad

32. Kebangsren IV/11

33. Embong Mawar

34. Wonokromo - Bonbin 0 Pertempuran sengit Jembatan

35. Jalan Kayoon 34 0 * Tempat perundin-
gan resmi Sekutu-In-
donesia

35a. Jalan Kayoon 72-74 0 Tempat tahanan 
Kapt Huiyer dan 
tawanan APWI

Gedung IKIP/Telkom

36. Jalan Kalimantan Rmh Mayen Soejono 
Ongko 

37. Jln. Wijaya Kusuma 48 0 * Salah satu markas 
BKR Karesidenan, 
kemudian diduduki 
pasukan Mallaby

Pimpinan A Wahab, 
Jonosewoyo, Suharyo

38. Jalan Ketabang

39. Jalan Danakarya Bentang Miring

40. Jalan Sikatan 1 0 * Markas Polisi Istime-
wa Surabaya

Hoofd Bureau

Soetjipto D

41. Jalan KombesPol Duriat 9 0 * Markas Pasukan Be-
rani Mati dipimpin 
Jarot Subiyantoro

Sebelumnya YMCA

42. Embong Sawo 34-36 0 Markas BKR Karesi-
denan Surabaya

Pemuda Putri Sura-
baya (PPRI)

Lukitaningsih

43. Jalan Kayoon 76-78 Hotel Brantas

44. Jalan Tembaan 18-22 TKR Tembaan Masduki



67
10 Nopember 1945
S U R A B AYAPasak Sejarah Indonesia Kekinian

45. Lapangan Gunungsari 0 Kohara Butai bataly-
on tentara Jepang

46. Jalan Pemuda 33 * Tempat merawat 
korban perang dari 
kedua pihak

C B Z

47. Jln. Gubeng Pojok 0 Markas Kaigun (AL) 
diserbu pemuda 
tanggal 3/10

Markas Marinir

48. Bengkel KA Sidotopo

49. Jalan Kapasan

50.. Pulau Nyamukan 0 Tempat 400 tentara 
Jepang mendarat 
dengan perahu lalu 
ditahan oleh BKR 
laut (10/10) dan 
ditawan di Ujung. 

51. Embong Wungu 2 - 4 0 * Markas AL Jepang 
dan pada tanggal 
3/10 diserbu dan 
direbut pemuda

Markas Komando AL

52. Jalan Kalimas

53. Jln. Kedungdoro Wisna Industri

54. JLN. RayaDarmo 90 * Tempat internir 
Belanda. Markas 
Mallaby. Pertempu-
ran pertama

RS

55. Kedung Cowek

56. Jalan Ngemplak 30 0 Markas BKR Laut Hotel

56a. Jalan Kecilung 0 Perluasan BKR Laut 
karena di hotel 
ngemplak terlalu 
sempit

57. Koblen Kidul 14 0 * Tempat tawanan 
Jepang, sebanyak 
150 orang Jepang 
disembelih

Penjara Koblen

58. Jalan Gemblongan Kantor Aniem
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59. Pasar Kembang 4 Prayuwana

60. Pekulen Jatipurwo

61. Banyu Urip/Jarak Makam Islam

62. Tunjungan 100 Kantor Berita Nasi-
onal Antara. Sebel-
umnya Kantor Berita 
Domei yang ditutup

63. Embong Malang 2

64. Semampir Sentral Listrik

65. Kali Peneleh

66. Jagalan dan menelin Sungai

67. Darmo

68. Sawah Pulo

69. T.H.R.

70. Daerah Pucang

71. Jln. Dr. Soetomo 0 * Markas Polisi Istime-
wa M Yasin

71a. Jalan Dr. Sutomo pojok 0 Tempat sejata harus 
diserahkan

72. Jln. Indrapura/Kemayoran 0 * Tempat ditunjuk 
sekutu bagi pejoang 
meletakan senjata 
yang tidak digubris

sekitar Masjid

73. Jln. Meliwis Paberik Sirop

74. Maspati gg V/33

75. Tidar/Patuah Selatan

76. ex Masjid Jagalan

77. Jln. Kayoon 72-74

78. Jln. Sulawesi 17

79. Taman Sepanjang Kawedanan

80. RS Karang Menjangan 0 Rumah sakit Jepang 
diambil alih besa-
maan dengan Don 
Bosco akhir Septem-
ber

81. Wonocolo Tempat Susu

82. Tandes
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83. Kaliwaron Jln Mulyorejo 16-18-
26-28

84. Kenjeran

85. Jln. Kaliasin 121-125 0 Markas BKR kota 
Surabaya dibawah 
Soengkono

Kantor PDAM

86. Sidotopo

87. Nyamplungan

88. Bentang Miring

89. Sasak

90. Kembang Jepun

91. Jembatan Merah 0 * Gedung Internatio 
tempat markas pa-
sukan Mallaby dan 
di lapangannya ia 
terbunuh. 

92. Semut

83. Sidorame

94. Kedurus

94. Gedung Sebelah Bioskop Dana 0 Pembentukan Hoko-
dan (Baris Kebaktian 
dan kelak jadi PAL

95. Kusuma Bangsa THR 0 Tempat internir 
Belanda kemudian 
tawanan Jepang

96. Jalan Pahlawan 120 0 Tempat reparasi sen-
jata terkenal dengan 
nama Glinding Tipis. 

Aloon-aloon straat. 32

97. Citadelweg /JalanKHM Masyur 0 * Markas pasukan 
PRI utara dipimpin 
Rambe

Sekolah Al Irsyat/RS 
RS Al Irsyat

98. Jalan Bubutan 93-95 0 Rumah sakit alterna-
tive dari CBZ

Rumah Bersalin Mardi 
Santoso

99. Jalan Moris 7 BKR Laut Pimpinan Oemar Said

100. Pasar Besar Wetan PRI Kalimantan A. Bachtiar

101. Jalan Niaga PRI Sulawesi/PRISAI Somba-Warrow

102. Baliwerti 121 PRI Selatan Slamet (Utomo)
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103. Pregolan Bunder BKR-KOTA Soengkono

104. Jalan Praban MULO * Pertemuan Ruslan 
Abdulgani dgn Pan-
itya Angkatan Muda 
untuk menurunkan 
bendera Jepang

Idem dengan KES

105. Jl. Prof Moetopo * Tempat pendidikan 
kader2 pergerakan 
nasional

106. Jalan TGP * Markas Gakkutotai 

Markas BKP Pela-
jar-Sawahan dan 
Staff II

Prins Henrik Straat

Konongin Emsa 
Sachool (KES)

107. Jalan KHM Mansyur 229 * Markas AMPAL (ang-
katan muda PAL)

Di sekiar ini terjadi 
pertemuran sengit 
tiga hari

108. Jalan Kusuma Bangsa * Taman Makam Pahl-
awan

109. Jalan Pahlawan 112-114 * Kantor Berita Domei Menyiarkan berita 
proklamasi 

Ex Dajakarta Lloyd

110. Pojok Jalam Tunjungan 100/
Embong Malang

* Kantor Berita Antara

111. Viaduc jalan Pahlawan * Barikade pertahanan 
Pemuda

112. Jalan Tunjungan 80 * International Red 
Cross Committee

Ex Logr de Vriend-
schap

113. Jalan Veteran 6-8 * Markas Kolonel 
Pugh

Bekas gedung Socite-
it lama

114. Tanjung Perak * Menara pengawas 
markas BKR Laut

115. Jalan Blauran 57 * Tempat Juugun 
Ianfu

Wanita penghibur 
Jepang

116. Taman Mayangkara * Tempat Kediaman 
Panglima AL Jepang

Rumah dinas BI lama

117. Jalan Pemuda 35 * Rapat pemuda di 
Gedung Radio

Tanggal 1 Juli 1945

* sesuai SK Walikota KDH 188.45/251/402.1.04/1996
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