
I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 agustus

1945 di Jalan Pegangsaan Timur No.56, hal ini merupakan bukti bahwa Indonesia

telah menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan. Namun pada

kenyataannya kemerdekaan Indonesia tidak mutlak dapat dirasakan oleh seluruh

rakyat di Indonesia. Rakyat Indonesia dihadapkan oleh masalah yang cukup besar

yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman bangsa asing

khususnya Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia.

Kekalahan Jepang oleh sekutu, dijadikan kesempatan oleh Belanda untuk

menguasai kembali Indonesia. Sekutu datang ke Indonesia dengan memboncengi

orang-orang NICA. Pada saat pasukan Sekutu sedang melucuti senjata tentara-

tentara Jepang di Indonesia, Belanda mengambil kesempatan untuk menyusupkan

tentara-tentaranya ke daerah-daerah yang dianggap sangat penting. Situasi

keamanan dengan cepat merosot dan menjadi sangat buruk. Sejak saat itu NICA

mempersenjatai kembali tentara KNIL yang telah dilepaskan dari tawanan Jepang

dan mengadakan provokasi-provokasi bersenjata dan agresi militer di berbagai

daerah, diantaranya di Surabaya, Ambarawa, Semarang, Jakarta, Medan dan



2

Palembang. Di Palembang, Belanda melancarkan aksi penyerbuan sampai ke

daerah Baturaja dan Martapura (Dewan Harian Daerah Angkatan 45 : 240)”.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai

cara baik secara diplomasi maupun perlawanan fisik, terbukti pada tanggal 17

Januari 1948 ditandatangani Persetujuan Renville dimana salah satu isinya

mengenai gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda.

Selain itu, seminggu setelah perundingan Renville ditandatangani, diadakan juga

sebuah perundingan di Martapura yang tujuannya untuk melaksanakan penarikan

mundur pasukan TNI di Palembang. Dalam pertemuan selanjutnya yang dihadiri

oleh Kapten Alamsyah terjadi kesepakatan untuk melakukan penarikan kembali

pasukan dari Palembang ke Lampung (Dewan Harian Daerah Angkatan 45 :

278)”.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresi Militer II. Belanda

berusaha untuk menguasai kembali daerah-daerah yang strategis di seluruh

pelosok Indonesia, tidak terkecuali di Lampung. Lampung yang berada di ujung

Pulau Sumatera dan merupakan daerah penghubung antara Pulau Jawa adalah

salah satu daerah yang ingin dikuasai oleh Belanda.

Lampung yang pada saat itu masih menggunakan sistem pemerintahan Jepang

dimana daerahnya dibagi menjadi 3 Kabupaten yaitu Lampung Selatan, Lampung

Utara serta Lampung Tengah dan masing-masing Kabupaten tersebut dibagi

menjadi beberapa Kawedanan ingin dikuasai oleh pasukan Belanda. Hal ini

menyebabkan pemuda-pemuda di Lampung bersemangat untuk berusaha



3

mempertahankan kemerdekaan dengan membentuk berbagai organisasi pemuda

dan Lasykar Rakyat.

Upaya mempertahankan kemerdekaan di Lampung merupakan tanggung jawab

dari seluruh rakyat Lampung. Selain membentuk organisasi pemuda seperti API

dan GPMI serta berbagai Lasykar Rakyat, para bekas perwira Gyugun yang

berada di Tanjung Karang dan Teluk Betung juga telah membentuk Penjaga

Keamanan Rakyat (PKR) (Dewan Harian Daerah Angkatan 45 : 134)”.

Pembentukkan PKR itu meluas ke seluruh daerah Lampung dan merupakan cikal

bakal dari organisasi militer di Lampung. Para pemuda yang tergabung sebagai

PKR, nantinya akan menduduki jabatan-jabatan di dalam organisasi militer.

“Pada bulan Desember 1945, Jendral Mayor Suharjo Harjohandojo

menyelenggarakan rapat di Tanjung karang guna membentuk Resimen III di

Lampung, para tentara yang tergabung di dalam PKR tadi secara otomatis resmi

masuk ke Resimen tersebut (Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan.

1978/1979 : 176)”.

Selain terbentuknya Resimen Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dalam rapat

tersebut maka terbentuk juga Kecabangan Tentara yaitu Polisi Tentara di

Lampung yang berfungsi untuk penegak hukum dan disiplin para tentara di

Indonesia.

Pada tahun 1948, di pemerintahan pusat diadakan rekonstruksi dan
rasionalisasi yang diputuskan oleh Amir Syarifudin yang merubah nama
TRI menjadi TNI dengan pimpinan tertingginya  Panglima besar Jendral
Sudirman, sejak saat itu, Polisi Tentara juga mengalami perubahan. Polisi
Tentara, Polisi Tentara Laut dan Udara digabung menjadi satu kesatuan
dengan nama Corps Polisi Militer (CPM) (Dewan Harian Daerah
Angkatan 45 : 360).
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Sejak resmi berdirinya Corps Polisi Militer, cabangan dari Tentara Nasional

Indonesia ini berjuang bersama-sama dengan ALRI dan Lasykar Rakyat dalam

mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Karesidenan Lampung. Berbagai

pertempuran dihadapi sejak Belanda melancarkan Agresi Militer II tahun 1949.

Pada tanggal 1 Januari 1949, ketika kapal-kapal laut Belanda mendarat di
Lampung melalui Pelabuhan Panjang dimana kapal-kapal laut Belanda
dibantu oleh beberapa pesawat terbang, pasukan Corps Polisi Militer Kie
C bertahan di sepanjang pantai antara Teluk Betung dan Srengsem,
pasukan ini berada dalam garis pertempuran bersama-sama dengan
kekuatan ALRI (Dewan Harian Daerah Angkatan 45 : 120).

Belanda masuk ke Lampung menyerang dari dua arah yaitu arah utara dan selatan,

untuk menghadapi dua keadaan tersebut maka dibentuklah dua front yaitu front

Utara dan front Selatan. Front Selatan meliputi beberapa daerah meliputi

Wonosobo, Kotaagung, Pringsewu, Gedongtataan, Kedondong, Sukoharjo,

Gadingrejo, Tanjungkarang dan Kalianda yang dipimpin oleh Kapten Ismail

Husin. Selain itu juga diputuskan bahwa semua lasykar dan semua prajurit

menggabungkan diri pada kesatuan-kesatuan terdekat dan masuk ke pedalaman.

Tanggal 1 Januari 1949 kapal perang Belanda berhasil mendarat di Pelabuhan

Panjang, tetapi mendapat sambutan bumi hangus dan tembakan dari ALRI.

Kemudian pasukan Belanda menggunakan skoci-skoci melakukan pendaratan di

Gunung Kunyit Teluk Betung. Pada kira-kira jam 06.00 pasukan Belanda telah

bergerak ke arah Tanjungkarang Telukbetung dan akhirnya Belanda berhasil

menduduki kota Tanjungkarang Telukbetung.

Dengan dilindungi oleh dua buah pesawat terbang maka pasukan Belanda maju

terus, disertai tembakan metraliur dari pesawat terbang dan juga tembakan meriam

dari kapal perang. Pasukan TNI di bawah pimpinan Lettu Kgs.Zen dan Letnan dua
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Ismail Latief melaksanakn bumi hangus terhadap rumah Residen di Teluk Betung

dan kantor Residen Tanjungkarang serta stasiun kereta api di Tanjungkarang.

Pada saat itu, pasukan CPM di bawah pimpinan Kapten Suratno dan pasukan

Kompi dari Batalyon mobil bawah pimpinan Lettu Supomo setelah melihat

kekuatannya tidak seimbang kemudian meninggalkan kota menuju ke Kawedanan

Gedongtataan.

Setelah ibukota Karesidenan Lampung akhirnya dapat diduduki oleh pasukan

Belanda pada hari itu juga, maka pemerintahan Karesidenan Lampung beserta

staffnya menyingkir ke Kawedanan Gedongtataan.

“Komandan Sub-Territorial Lampung, Letkol Syamaun Gaharu dengan anggota-

anggota staffnya beserta beberapa pejabat Pemerintahan Sipil Karesidenan

Lampung tanggal 1 Januari sudah berada di Kawedanan Gedongtataan dan

menuju ke Pringsewu (Dewan Harian Daerah Angkatan-45 : 117).

Sejak saat itu Belanda terus melakukan serangannya ke berbagai daerah di

Kawedanan Gedongtataan baik melalui utara maupun selatan. Pada tanggal 3

Januari 1949 pasukan Belanda mulai bergerak menuju Kawedanan Gedongtataan

dan ingin menguasai daerah-daerahnya yang meliputi beberapa kecamatan seperti

Gedongtataan, Gadingrejo, Sukoharjo, Pardasuka dan Pagelaran. Belanda masuk

ke Kawedanan Gedongtataan dengan membawa pasukan yang sangat besar dan

menyerang melalui serangan darat dan udara. Keinginan Belanda yang berusaha

untuk menguasai Kawedanan Gedongtataan disebabkan juga karena daerah ini di

bentuk Pemerintahan Darurat Karesidenan Lampung setelah Tanjungkarang-
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Telukbetung berhasil dikuasai, selain itu daerah ini dijadikan basis-basis

pertahanan militer yang ada di Lampung pada saat itu.

Untuk mengatasi keadaan tersebut dan menghadapi segala kemungkinan yang

akan terjadi, maka pada saat di Kawedanan Gedongtataan tepatnya di kecamatan

Gadingrejo diadakan konsolidasi kekuatan pasukan untuk menghadapi Belanda.

Maka Front Selatan di bagi menjadi tiga Front yaitu Front Kanan yang meliputi

daerah Way Lalap dan sekitarnya yang dipertahankan oleh pasukan ALRI, Front

Kiri yang meliputi daerah Sukoharjo dan sekitarnya yang dipertahankan oleh

CPM dipimpin oleh Kapten Suratno dan Front Tengah meliputi daerah Gadingrejo

yang dipimpin oleh Lettu Alamsyah. Serangan Belanda terus dilancarkan untuk

menguasai daerah-daerah pertahanan di Lampung, namun pasukan tentara

khususnya CPM tidak pernah menyerah dengan tekad dan semangat juang yang

tinggi sampai akhirnya resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia di

Lampung dan Lampung tetap menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Dalam mempertahankan kemerdekaan merupakan tanggung jawab dari semua

rakyat Indonesia khususnya Corps Polisi Militer (CPM) yang pada saat itu

merupakan suatu kecabangan dari TNI AD. Berdasarkan latar belakang penulisan

di atas, maka penulis tertarik meneliti proses perjuangan Corps Polisi Militer

dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Karesidenan

Lampung tahun 1949.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalahnya adalah :

1. Proses Perjuangan Corps Polisi Militer (CPM) dalam mempertahankan

kemerdekaan Republik Indonesia di Kawedanan Gedongtataan

Karesidenan Lampung tahun 1949

2. Usaha yang dilakukan Corps Polisi Militer (CPM) dalam mempertahankan

kemerdekaan Republik Indonesia di Kawedanan Gedongtataan

Karesidenan Lampung tahun 1949

3. Bentuk Perjuangan Corps Polisi Militer (CPM) dalam mempertahankan

kemerdekaan Republik Indonesia di Kawedanan Gedongtataan

Karesidenan Lampung tahun 1949

C. Pembatasan Masalah

Proses perjuangan Corps Polisi Militer (CPM) dalam mempertahankan

kemerdekaan Republik Indonesia di Kawedanan Gedongtataan Karesidenan

Lampung tahun 1949.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan  identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi

rumusan pada penelitian ini adalah:

Bagaimana proses perjuangan Corps Polisi Militer (CPM) dalam

mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Kawedanan Gedongtataan

Karesidenan Lampung tahun 1949.
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Proses perjuangan Corps Polisi Militer (CPM) dalam

mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Kawedanan Gedongtataan

Karesidenan Lampung tahun 1949.

F. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai sejarah perjuangan

kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Lampung

2. Sebagai tambahan referensi dalam bidang kajian proses perjuangan Corps

Polisi Militer (CPM) dalam mempertahankan kemerdekaan Republik

Indonesia di Kawedanan Gedongtataan Karesidenan Lampung tahun 1949.

3. Menambah wawasan pengetahuan untuk guru-guru dalam kajian sejarah

lokal daerah Lampung.

4. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi pelajar ataupun mahasiswa

dalam mempelajari sejarah lokal daerah Lampung.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Ilmu :

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah perjuangan mempertahankan

kemerdekaan di Kawedanan Gedongtataan Karesidenan Lampung tahun 1949.

Ruang Lingkup Objek :
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Objek penelitian ini adalah Proses perjuangan Corps Polisi Militer (CPM) dalam

mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Kawedanan Gedongtataan

Karesidenan Lampung tahun 1949.

Ruang Lingkup Subjek :

Subjek pada penelitian ini adalah mempertahankan kemerdekaan Republik

Indonesia di Kawedanan Gedongtataan Karesidenan Lampung tahun 1949.

Ruang Lingkup waktu :

Waktu penelitian ini berlangsung tahun 2014.

Ruang Lingkup Lokasi atau Tempat Penelitian :

Tempat atau lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Lampung,

Perpustakaan Daerah Lampung sebagai sumber kajian pustaka.
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