
ABSTRAK 

TINJAUAN HISTORIS PEMBENTUKAN PASUKAN PENJAGA 

KEAMANAN RAKYAT (PKR) LAUT DI LAMPUNG TAHUN 1945-1949 

 

Oleh : 

DEKA SATRIYA IMANDA 

 

Sejak kekuatan militer Jepang ditaklukan oleh sekutu dalam perang Asia Timur 

Raya di tahun 1945. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda mulai 

mengadakan sejumlah upaya pelucutan persenjataan Jepang di Indonesia. 

Kehadiran bangsa Belanda yang semula hanya diperbantukan oleh sekutu dalam 

melucuti persenjataan milik Jepang, kemudian mulai mengadakan serangkaian 

Agresi Militer untuk kembali menguasai wilayah Indonesia. Upaya keras yang terus 

dilakukan oleh pihak Belanda memaksa sejumlah daerah di Indonesia, khususnya 

diwilayah Sumatera Selatan membentuk Penjaga Kemanan Rakyat (PKR) Laut. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pembentukan 

Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) Laut di Lampung ?. Tujuan Penelitan ini adalah 

untuk mengetahui Latar Belakang, Proses Pembentukan dan Tujuan dari 

dibentuknya Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) Laut di Lampung tahu 1945-1949. 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Historis 

dengan teknik pengumpulan datanya mencangkup Teknik Dokumentasi, Teknik 

Kepustakaan, Teknik Interview dan Teknik Analisis Data. Teknik Analisi Data 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisis Data Kualitatif. 

 

Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh data yang menunjukan bahwa 

Pembentukan Pasukan Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) Laut di Lampung, telah 

berlangsung sejak tahun 1945 yang pada waktu itu dibentuk oleh sejumlah tentara 

bekas didikan Jepang seperti Gyúgun, Heiho, Jawa Unko Kaisha dan lainya. 

Dibentuknya PKR Laut di Lampung merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk menghimpun seluruh tentara bekas militer Jepang kedalam suatu 

badan organisasi pertahanan wilayah. Keadaan ini pun juga dimanfaatkan untuk 

melindungi wilayah perairan di Lampung sekaligus untuk menjaga sarana perairan 

yang ada. Sejak dibentuknya PKR Laut yang untuk pertama kalinya dipimpin oleh 

MM. Haidar, sejumlah anggota yang berasal dari kesatuan militer Jepang dan 

sejumlah masyarakat sipil kemudian mulai menggabungkan diri kedalam kesatuan 

PKR Laut tersebut. Dalam perkembangannya hingga tahun 1949, PKR Laut mulai 

mengalami kemunduran yang disebabkan oleh  adanya masa Agresi Militer 

Belanda II. Kesimpulan dalam penelitan ini adalah (PKR) Laut Lampung 

merupakan sebuah organisasi pertahanan yang didirikan sebagai penjaga keamanan 

di sekitar wilayah perairan Lampung. 


