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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sumatera Timur di tahun 1980 merupakan daerah yang terdiri dari beragam hutan-

hutan serta perkampungan dengan pusat pemerintahan di keresidenan Deli. Sumatera 

Timur merupakan wilayah yang mempunyai lahan subur sekaligus menjadi pusat 

perdagangan yang cukup besar dan ramai. Mata pencarian penduduk sehari-harinya 

mencari ikan serta bertanam sayur-mayur diselingi bertanam komoditi utamanya 

yaitu tembakau dan lada. 

 

Keadaan ini kemudian berubah pada saat salah seorang pengusaha swasta Belanda 

bernama Jacobus Nienhuy, mulai mencoba membuka usaha perkebunan tembakau di 

tanah milik Kesultanan Deli. Nienhuys mengawali usaha ini dengan mengolah dan 

menguji tembakau-tembakau dari Sumatera Timur lalu ia mengirimkan tembakau 

hasil kebunnya ke Belanda pada bulan Maret 1864. Dari daun tembakau yang 

dikembangkan oleh Nienhuys, tembakau-tembakau Sumatera Timur dinilai 

berkualitas cukup tinggi. Pada tahun 1869 Nienhuys semakin mengembangkan 

komoditas tembakau hingga mendirikan suatu badan usaha perkebunan milik 

pengusaha swasta Belanda yang terkenal bernama Deli Matschapaij. 

 

Pengusaha-pengusaha swasta dari mancanegara seperti Inggris, Amerika, Jerman, 

Swis, dan Belgia gencar berdatangan untuk menanamkan usaha perkebunanannya di 
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Sumatera Timur. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Belanda untuk segera 

menguasai Sumatera Timur, diantaranya dengan menyerahkan penandatanganan akta 

perjanjian secara paksa kepada sultan-sultan yang memimpin keresidenan-

keresidenan di Sumatera Timur. 

 

Masa kolonialisme yang berlangsung hingga akhir pada tanggal 13 Maret 1942 

Belanda dikalahkan oleh Jepang. Jepang kemudian memasuki kota Medan dan 

mengambil alih semua kekuasaan Belanda. Seluruh wilayah pemerintahan, baik desa 

sampai keresidenan diubah ke dalam bahasa Jepang. Kaum laki-laki diwajibkan 

mengikuti militer bentukan Jepang yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya 

lasykar rakyat di Sumatera Timur. Namun keberadaan Jepang di Indonesia tidak 

berlangsung lama hingga pada tanggal 15 agustus 1945 Jepang harus menyerah tanpa 

syarat kepada Sekutu setelah adanya peristiwa pemboman di Hiroshima dan 

Nagasaki. 

 

Kemudian Proklamasi dikumandangkan, pada tanggal 17 Agustus 1945 yang 

dibacakan oleh Ir. Soekarno pada saat Jepang sedang mengalami kekalahan. Jepang 

yang sedang menunggu keputusan statusnya dari pihak Sekutu, mengalami 

kekosongan kekuasaan sehingga membuka kesempatan bagi Bangsa Indonesia untuk 

segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian kabar gembira ini disiarkan 

secara serempak melalui siaran-siaran radio di seluruh wilayah Indonesia. Namun di 

sisi lain, Sekutu telah menyerahkan kembali wilayah kekuasaan Indonesia kepada 

Belanda. 
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Kemerdekaan baru diumumkan di kota Medan pada tanggal 6 Oktober 1945 yang 

kabarnya masih terdengar samar-samar di Sumatera Timur. Kabar gembira ini 

dirasakan tidak lama yang kemudian pada Tanggal 9 Oktober 1945 Tentara Inggris 

perwakilan dari Sekutu membonceng Belanda (NICA) datang memasuki kota Medan.  

NICA atau kepanjangan Netherlands Indies Civil Administration adalah sebuah 

badan pemerintahan sipil Hindia Belanda yang dibentuk oleh Letnan Gubernur 

Jenderal Hindia Belanda Dr. H.J van Mook dan pembantu utamanya Ch. O. 

Van Der Plas selama mereka masih berkedudukan di Australia, tidak berapa 

lama sebelum Jepang menyerah. NICA inilah yang direncanakan Belanda 

menjadi badan resmi yang akan mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari 

tangan Jepang dan oleh Dr. Beck cs hendak diterapkan di Sumatera Timur 

mendahului penyerahan kekuasaan secara resmi oleh Jepang kepada panglima 

tentara Inggris yang ditugaskan menduduki sumatera (Nip Xarim, 1976:82). 

 

Mereka diperbolehkan masuk setelah adanya persetujuan dari Gubernur kota Medan, 

Mr. M.T Hasan. Tentara Sekutu yang pada mulanya bertugas untuk membantu 

Belanda mengembalikan tentara Jepang, justru beralih membantu Belanda untuk 

menguasai kembali wilayah Indonesia. 

Kedatangan tentara inggris itu sebenarnya jelas sebagai tentara Sekutu dengan 

tugas-tugas tertentu, yaitu : membebaskan tawanan perang dan interniran 

Sekutu, melucuti tentara Jepang dan mengembalikannya ke negeri asalnya, 

sedang mengenai politik dalam negeri, Inggris tidak berhak melaksanakan 

keinginannya sendiri. Namun demikian, kedatangan mereka ke Indonesia 

ternyata membawa suatu misi yang lain, yaitu membantu Belanda menegakkan 

kembali kekuasaanya di Indonesia (Nip Xarim, 1976:241). 

 

Sehari setelah pendaratan Sekutu dan NICA, mereka mendatangi kamp-kamp bekas 

tawanan Jepang yaitu para serdadu-serdadu KNIL (Belanda). Tawanan-tawanan ini 

kemudian dibebaskan dan dibentuk menjadi Medan Batalyon KNIL yang kemudian 

bergabung sebagai serdadu NICA di Polonia, Medan. Dengan adanya kekuatan para 

bekas tawanan, Sekutu dan NICA menjadi leluasa bertindak sewenang-wenang 

sehingga terjadi suatu insiden pada tanggal 13 Oktober 1945 yaitu Peristiwa di Jalan 
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Bali Medan. Awal mulanya dikarenakan salah satu serdadu NICA melempar serta 

menginjak-nginjak lencana Merah Putih milik salah seorang pemuda. Mengetahui 

penghinaan ini, kalangan pemuda-pemuda kota Medan marah kemudian merusak 

hotel serta menyerang serdadu-serdadu NICA di sekitaran Grand Hotel dan Pension 

Wilhelmina tempat penginapan sekaligus markas Belanda. 

 

Insiden itu kemudian merambah ke daerah-daerah, Belanda menurunkan Bendera 

Merah Putih di beberapa tempat di Pematang Siantar hingga merambah ke beberapa 

kota lain seperti Tapanuli dan Langkat. Peristiwa ini mengakibatkan penganiayaan, 

perkelahian, tembak-menembak hingga banyaknya korban yang berjatuhan. 

NICA di Pematang Siantar melaksanakan juga tindakan propokatip yang 

diintruksikan atasannya. Pada menjelang tengah hari, hari Senin tanggal 15 

Oktober mereka mulai menurunkan Sang Saka Merah-Putih di beberapa tempat 

di Pematang Siantar termasuk di depan Asrama-I B.K.P.I. Sudah terang hal 

tersebut mendapat tantangan yang keras dari pemuda dan rakyat Indonesia di 

daerah itu. Perkelahian-perkelahian setempat terjadi untuk memperebutkan 

bendera. Serdadu-serdadu NICA lalu melarikan diri ke kubunya di Siantar 

Hotel sambil melepaskan tembakan-tembakan dengan pistol (Nip. Xarim, 

1976:133).  

 

Pada Tanggal 17 Oktober 1945 T.M Hassan menyatakan keinginannya untuk 

bekerjasama dengan sekutu dalam melaksanakan kewajibannya. Namun tidak 

membenarkan Belanda dan NICA mengganggu keamanan dan ketentraman di pulau 

Sumatera. Ia menyatakan bahwa Sumatera menolak kembalinya Belanda. Hal ini 

tidak dihiraukan oleh Sekutu dan NICA. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Brigadir 

Jenderal T.E.D. Kelly memberikan ultimatum kepada para pemuda Medan untuk 

menyerahkan senjatanya kepada Sekutu. Tentara Inggris yang awalnya ditugaskan 

untuk mengembalikan tawanan justru beralih membantu Belanda dalam usaha 
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menjajah kembali Indonesia setelah, adanya maklumat tersebut dari Brigadir Jenderal 

T.E.D Kelly. Pada tanggal 5 November 1945 Tentara Inggris kemudian mengirim 

pasukan tambahan dengan tujuan untuk membersihkan unsur-unsur pemberontakan di 

Sumatera Timur. 

Pada waktu itu patroli-patroli tentera Inggris masih terus dilakukan sampai-

sampai ke Binjai, Sunggal, Pancurbatu, Deli Tua, Tanjung Morawa, Saentis 

bahkan masih ada serdadu-serdadu dan perwira-perwira Inggris yang berjalan 

sendiri-sendiri atau berdua saja ke luar kota Medan dan Belawan (Nip.Xarim, 

1976:249). 

 

Hal ini tentunya ditolak oleh para pemuda hingga terjadi penyerangan, kekerasan 

serta tembak-menembak di berbagai daerah. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak 

Sekutu dan NICA memasang papan-papan dengan tulisan Fixed Boundaries Medan 

Area di perbatasan kota Medan. Permusuhan yang  kuat antara pihak Indonesia 

dengan Sekutu dan NICA kota Medan ini dilanjutkan dalam suatu pertempuran yang 

dikenal dengan nama Medan Area. Belanda kemudian melakukan secara besar-

besaran dibeberapa daerah sekitaran Medan Area. 

Bombardemen itu dilakukan mereka dengan salvo-salvo mortir-mortir berat 

dalam jumlah tak kepalang tanggung banyaknya. Karena itu penduduk bangsa 

Indonesia yang terus menerus terancam keselamatan jiwanya terpaksa 

mengungsi ke luar kota: ke Tanjung Morawa, Denai, Pancur Batu, Binjai, 

Tebing Tinggi, Pematang Siantar dan sebagainya (Nip.Xarim, 1976:261). 

 

Sejak kembalinya Belanda kembali ke Indonesia, banyak kekacauan-kekacauan yang 

ditimbulkan oleh pihak Belanda mulai dari penembakan, penganiayaan, penurunan 

sang merah putih hingga pertempuran yang dibantu pasukan-pasukan Inggris. Tidak 

hanya di Sumatera Timur namun juga terjadi di wilayah lain seperti Pertempuran 

Surabaya, Pertempuran Semarang, Pertempuran Ambarawa, hingga Bandung Lautan 

Api. Pertempuran-pertempuran ini kemudian memicu diadakannya sebuah 
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perundingan antara Sekutu, NICA dan Republik Indonesia, yang dikenal dengan 

nama Perundingan Linggarjati. Belanda tidak menerima atas hasil keputusan dari 

perundingan tersebut beranggapan bahwa Indonesia berkedudukan sebagai negara 

persemakmurannya. Sementara itu pihak Indonesia meyakini telah merdeka dan 

mempunyai hak atas kedaulatan negaranya yaitu Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Klimaksnya terjadi pada tanggal 2 januari 1947, dimana Belanda menyerang 

secara besar-besaran dari darat dan udara. Mereka bergerak maju bukan saja ke 

batas kota, tapi mereka merebut daerah yang seharusnya menjadi daerah 

Republik sesuai dengan isi perjanjian yang sudah disetujui bersama. Nyatalah 

dengan jelas bahwa maksud Belanda berunding hanya sekedar mengulur waktu 

untuk dapat kembali menyusun kekuatan baru. Perundingan terjadi lagi pada 

tanggal 26 januari 1947 yang hasilnya menguntungkan Belanda, karena 

gencatan senjata berlaku saat pejuang Medan Area melancarkan serangan 

balasan. Pada tanggal 7 sampai 9 Januari 1947 terjadi perkembangan baru, 

dimana antara Indonesia dengan Belanda telah diperoleh persetujuan untuk 

menghentikan pertempuran secara menyeluruh di Indonesia. Usul Belanda 

menetapkan garis demakrasi di kota-kota yang didudukinya menurut situasi 

terakhir dipenuhi oleh Republik yang tetap yakin atas terlaksananya Persetujuan 

Linggarjati. Pada waktu itu Belanda telah dapat merampas daerah Republik 

yang jauh lebih luas dari pada situasi tanggal 14 Oktober 1946, sewaktu 

gencatan senjata yang pertama kali diumumkan. Hanya di daerah Palembang, 

gerakan Belanda yang masih tetap sebagai semula tidak memperoleh kemajuan. 

Pengumuman tentang akan berlakunya senjata untuk seluruh Indonesia itu 

dipancarkan dari radio Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 1947 (Sabaruddin 

Ahmad, 1994:228). 

 

Pada Tanggal 21 Juli 1947 Pesawat-pesawat Belanda menyebarkan pamflet ke 

beberapa daerah yang menyatakan bahwa tentara Belanda akan melakukan aksi 

pembersihan untuk menumbang pemerintahan yang mementingkan diri sendiri. 

Belanda berencana melancarkan serangan Agresi militer I dibeberapa wilayah di 

Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Timur. Seluruh pangkalan 

udara Republik Indonesia akan diserang secara serempak bergerak dengan 
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menggunakan pesawat-pesawat tempur seperti P-5 Mustang dan P-40 Kitty Hawk 

serta pesawat pembom B-25/B-26. Penyerangan dilakukan terhadap pangkalan-

pangkalan udara Republik Indonesia yang sedang dalam proses perintisan. Tujuannya 

untuk menghancurkan kemampuan angkatan udara sehingga sulit mengadakan 

serangan balasan terhadap Belanda. Operasi militer ini merupakan bagian dari 

Politionil Actie yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan 

kekuasaan Belanda terhadap hasil Perundingan Linggarjati. Agresi Militer  I Belanda 

dilaksanakan mulai dari tanggal 21 Juli 1947 yang kemudian berakhir pada 5 Agustus 

1947. 

 

 

1.2 Analisis Masalah 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan secara singkat di atas, maka 

penulis melakukan identifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Keinginan Belanda untuk menegakkan kembali kekuasaanya di Indonesia 

mempengaruhi munculnya Agresi Militer I di Sumatera Timur tahun 1947 

2. Agresi Militer I mempersempit lingkup kekuasaan Indonesia di Sumatera 

Timur 

3. Serangan Belanda pada Agresi Militer I Di Sumatera Timur Tahun 1947 
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1.2.2 Pembatasan Masalah 

 

Agar dalam penyusunan penelitian ini sesuai dengan apa yang akan diharapkan 

penulis, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada: “Serangan 

Belanda pada Agresi Militer I Di Sumatera Timur Tahun 1947.” 

 

1.2.3 Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah di atas, maka masalah dirumuskan sebagai berikut : 

“Bagaimanakah serangan Belanda pada Agresi Militer I Di Sumatera Timur Tahun 

1947 ?. 

 

1.3 Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 

serangan Belanda pada Agresi Militer I Di Sumatera Timur Tahun 1947.  

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian tentunya akan dapat memberikan berbagai manfaat bagi semua 

orang yang membutuhkan informasi tentang masalah yang penulis teliti, adapun 

kegunaan dari penelitian ini adalah: 
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1. Dapat memberikan sumbangan berupa informasi kepada setiap pembaca yang 

ingin menggali lebih dalam tentang terjadinya Agresi Militer I di Sumatera 

Timur Tahun 1947.” 

2. Sebagai informasi bagi penulis khususnya dalam memperkaya pengetahuan 

penulis dalam bidang kesejarahan yang mengenai terjadinya Agresi Militer I 

di Sumatera Timur Tahun 1947.” 

 

1.3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 

3.1 Subjek Penelitian             : Belanda 

3.2 Objek Penelitian            : Agresi Militer I di Sumatera Timur tahun 1947 

3.3 Tempat Penelitian            : Arsip Nasional Republik Indonesia, 

                                           Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi 

                                           Provinsi Sumatera Utara 

                                           Perpustakaan Universitas Indonesia 

3.4 Waktu Penelitian             :  2013          

3.5 Konsentrasi Ilmu           : Sejarah 
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