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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Proses Perjuangan 

Proses menurut Koentjaraningrat (1984:24) adalah berlangsungnya pristiwa dalam 

ruang dan waktu atau perkembangan yang mengandung serangkaian perubahan. 

Menurut Mohammad Ali (1985:24) yang dimaksud dengan proses adalah 

serangkaian tahapan yang harus dilalui dengan harapan agar semua tujuan dapat 

terwujud. Wikipedia Bahasa Indonesia mendefinisikan proses sebagai serangkaian 

kegiatan yang berawal dari mempersiapkan hal-hal yang diperlukan kemudian 

hal-hal yang saling terkait atau berinteraksi, serangkaian langkah yang sistematis 

atau tahapan yang jelas yang mempunyai akibat yang ditimbulkan dan jika setiap 

tahapan itu ditempuh secara konsisten maka akan mengarah pada hasil yang 

diinginkan (Wikipedia Bahasa Indonesia, Minggu 22 Juni 2014, pukul 22:22). 

Dari pendapat di atas yang dimaksud dengan proses adalah suatu runtutan 

peristiwa yang di dalamnya terdapat tahapan-tahapan tertentu yang saling 

berhubungan dan menimbulkan suatu perubahan yaitu mulai dari persiapan, 

pelaksanaan, akibat yang ditimbulkan serta hasil yang diinginkan dapat tercapai. 

Maka proses perjuangan adalah suatu kegiatan yang terdiri dari tahapan-tahapan 

yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan terdapat akibat yang ditimbulkan 
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serta hasil atau tujuan yang didapatkan dari suatu perjuangan yang dilakukan dari 

suatu usaha dan perlawanan untuk mempertahankan. 

2. Konsep Bentuk Perjuangan 

“Bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu 

dikalangan militer dengan memakai strategi-diplomasi (Non Fisik) dan 

menggunakan strategi kekerasan-bersenjata (fisik) (Yahya A.Muhaimin, 1982 : 

27)”. 

Dari penjelasan ahli diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk perjuangan dalam 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia ditempuh denga dua bentuk yaitu 

perjuangan secara fisik dan perjuangan non fisik. 

Menurut Sagimun MD, 1989 :331, membedakan bentuk perjuangan non fisik dan 

perjuangan fisik adalah sebagai berikut : 

Perjuangan non fisik : 

1. Mengadakan perundingan-perundingan  

2. Menarik simpati dari dunia internasional 

3. Membentuk organisasi  

4. Melakukan propaganda 

5. Menghasilkan sebuah kesepakatan 

Perjuangan Fisik : 

1. Perjuangan yang mengandalkan kekuatan militer atau senjata 

2. Dilakukan dengan pertempuran 

3. Menimbulkan banyak korban 

Sumber : Sagimun MD 1989 : 331 

 

3. Konsep Proses Perjuangan 

Perjuangan merupakan suatu usaha untuk meraih sesuatu yang diharapkan demi 

kemuliaan dan kebaikan. Pada masa penjajahan, perjuangan adalah segala usaha 
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yang dilakukan dengan pengorbanan, peperangan dan diplomasi untuk 

memperoleh atau mencapai kemerdekaan. Sementara itu pada awal kemerdekaan, 

perjuangan dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan 

mempunyai arti luas, sehingga apa yang dilaksanakan oleh pahlawan-pahlawan di 

Nusantara merupakan peristiwa-peristiwa dalam perjuangan nasional Indonesia 

(Susanto Tirtoprojo, 1982:7). 

 

Kata Perjuangan berasal dari kata juang yang berarti berlaga memperebutkan 

sesuatu dengan mengadu tenaga; berperang; berkelahi; berlanggaran (Hoetoma 

M.A, 2005:224). 

 

Perjuangan merupakan suatu usaha untuk meraih sesuatu yang diharapkan demi 

kemuliaan dan kebaikan. (Susanto Tirtoprojo, 1982:7). 

Perjuangan adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai dorongan perintis yang 

mengantarkan bangsa kedepan suatu gerbang kemerdekaan dengan segala 

pengorbanan-pengorbanan (C.S.T Kansil dan Julianto, 1996: 182). 

 

Perjuangan pada dasarnya memiliki banyak varian, dalam perjuangan dominan 

dilakukan dengan cara-cara peperangan dan juga adu pasukan di medan perang. 

Perjuangan juga tidak hanya sesuatu yang dilakukan dengan cara peperangan, 

namun dapat diartikan usaha-usaha mendapatkan atau mempertahankan sesuatu. 

 

 

Mengenai perjuangan maka terdapat pendapat dari beberapa tokoh, antara lain 

yang pertama adalah Ben Anderson yang menyatakan bahwa perjuangan adalah 
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suatu usaha yang didasari dengan niat untuk membangkitkan suatu bangsa dari 

keterpurukan, ketertinggalan dan segala macam ancaman serta fakor yang bisa 

mengganggu gugat keutuhan sebuah kesatuan yang dinamakan bangsa. (Ben 

Anderson,2007.Http//dewa-api.blogspot.com). Selanjutnya menurut CST Kansil 

dan Julianto perjuangan adalah suatu usaha yang dilakukan bangsa Indonesia 

dalam rangka untuk mencapai kemerdekaan dalam organisasi yang teratur (Kansil 

dan Julianto.1984:15). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

perjuangan adalah usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya untuk merebut 

sesuatu. (W.J.S. Purwadarminta,1985:647). 

 

Perjuangan dan pergerakan timbul karena rakyat berkeinginan untuk menuju 

kepada perbaikan nasib, mengarah kepada kesejahteraan lahir batin. Semuanya itu 

dapat hanya dapat dijangkau kalau kunci untuk itu dapat digenggam, yakni 

kemerdekaan bangsa. Adanya jarak pemisah antara rakyat dengan penguasa 

kolonial yang begitu lebar mengakibatkan makin besarnya perasaan sentimen dan 

kebencian rakyat terhadap kaum penjajah. Semangat rakyat semakin kuat lagi 

setelah adanya usaha dari pihak pemerintah kolonial untuk membelokkan arah 

menuju status dominion. Tuntutan rakyat lewat kaum nasionalis selalu ditolak 

karena dipandang sebagai hal yang merugikan bagi pemerintah jajahan. 

 

4. Konsep CPM (Corps Polisi Militer) 

Polisi tentara merupakan nama awal dari satuan Polisi Militer, di Lampung dahulu 

Corps Polisi Militer (CPM) bernama Polisi Tentara Resimen XI Brigader Garuda 
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Hitam, namun setelah tahun 1948 Polisi Tentara digabungkan dengan polisi 

tentara laut serta udara dan kemudian berubah nama menjadi Corps Polisi Militer. 

Angkatan Darat merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia 

terbesar di Indonesia yang memiliki beberapa kecabangan di dalam 

kesatuan. Kecabangan dari TNI AD yaitu : 

 

1. Infantri (INF) 

2. Kavaleri (KAV) 

3. Artileri Medan (ARM) 

4. Corps Polisi Militer (CPM) 

5. Zeni (CZI) 

6. Peralatan (CPL) 

7. Perhubungan (CHB) 

8. Ajudan Jendral (CAJ) 

9. Pembekalan Angkutan (CBA) 

10. Topografi (CTP) 

11. Kesehatan Militer (CKM) 

12. Keuangan (CKU) 

13. Hukum (CHK) 

14. Penerbangan (CPN) 

Corps Polisi Militer (CPM) merupakan kecabangan dari Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Darat yang mengalami perubahan nama akibat 

diadakannya rekonstruksi dan rasionalisasi yang diputuskan oleh Amir 

Syarifudin yang merubah nama TRI menjadi TNI dengan Panglima besar 

Jendral Sudirman, sejak saat itu, Polisi Tentara juga mengalami perubahan. 

Polisi Tentara, Polisi Tentara Laut dan Polisi Tentara Udara digabung menjadi 

satu kesatuan dengan nama Corps Polisi Militer (CPM) yang fungsinya untuk 

mengawasi gerakan-gerakan musuh, menarik perhatian musuh untuk keluar 

dari sarangnya agar mereka tidak merasa aman, operasi propaganda atau 

intelijen lapangan dengan tujuan mengantisipasi propaganda lawan dan 

mengadakan pengacauan di daerah musuh/daerah pendudukan Belanda 

(Dewan Harian Daerah Angkatan 45 : 336). 

 

Dari penjelasan para ahli di atas, maka Corps Polisi Militer (CPM) merupakan 

kecabangan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang bertugas 

sebagai penegak hukum disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI AD serta 

menjaga dan mempertahankan keamanan negara yang tugas dan fungsinya diatur 
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oleh Undang-Undang dan Lettu CPM Suratno adalah pimpinan CPM pada tahun 

1949. 

B.  Kerangka Pikir 

 

Pada awal tahun 1946 usaha-usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

diarahkan untuk mengadakan konsolidasi kekuatan perjuangan dalam bidang 

pemerintahan dan bidang kekuatan militer untuk menahan serangan dari luar yang 

sewaktu-waktu mengancam kemerdekaan. 

 

Menjelang tahun 1949, sekitar bulan November dan Desember 1948, keadaan kota 

Tanjungkarang-Telukbetung relatif tenang dan aman, dalam arti tidak terdengar 

adanya tembakan-tembakan seperti suasana keadaan dalam keadaan perang. Pada 

tanggal 1 Januari 1949 kapal perang Belanda menuju ke Teluk Lampung, kapal 

tersebut berusaha mendarat di pelabuhan Panjang. Akhirnya pada tanggal 1 Januari 

1949 Tanjung Karang-Teluk Betung dikuasai Belanda setelah terjadi kontak senjata 

dengan pejuang. 

 

Pasukan CPM dibawah Kapten Suratno dan pasukan kompi bantuan dari batalyon 

mobil di bawah Lettu Supomo setelah melihat kekuatannya tidak seimbang 

kemudian meninggalkan kota Tanjung Karang menuju ke Haji Pemanggilan 

melalui Pringsewu dan Pamansalak. Sehingga telah dipersiapkan bagaimana 

menghindari kepanikan jika terjadi penyerbuan, yaitu dengan menentukan bahwa 

pemimpin sipil dan militer harus keluar dari kota dan melaksanakan gerilya 

didaerah-daerah tertentu. 
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Berdasarkan strategi militer dan perjuangan yang telah digariskan oleh Panglima 

Besar TNI Jenderal Sudirman, maka taktik manghadapi Belanda tidak akan 

mengadakan perlawanan terbuka, melainkan dengan taktik gerilya dan memutus 

jalur-jalur komunikasi lawan serta memecah kekuatan lawan. 

 

 

Sehingga pasukan Lettu CPM Suratno mundur ke Kemiling, Gedongtataan, 

Pringsewu, hingga membuat pertahanan di Sukoharjo, setelah beberapa kali 

melawan kekuatan Belanda yang dimulai dari Tanjung Karang sampai Pringsewu. 

Pasukan CPM Kompi C Lettu CPM Suratno akhirnya mundur setelah Pringsewu 

dikuasai Belanda pada tanggal 13 Maret 1949, pasukan CPM Kompi C Lettu CPM 

Suratno mundur kearah utara menyeberang Way Sekampung dan membuat 

pertahanan di Desa Panggungrejo. 
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C. Paradigma 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

   : Garis Kegiatan 

  : Garis Tujuan 

 

 

 

 

Perjuangan Lettu CPM Suratno Di Desa 

Panggungrejo Kabupaten Pringsewu  

Tahun 1949 

 

Perlawanan di Kecamatan Sukoharjo 

- Persiapan 

Mengadakan Konsolidasi Pasukan  

- Pelaksanaan 

Waktu Pelaksanaan, Bentuk Perjuangan, Tempat Terjadi 

- Hasil 

Diadakan perundingan antara CPM dengan Belanda 

 

 

 

Proses Pertahanan Pasukan Lettu CPM Suratno 

Melawan Belanda Tahun 1949 Di Panggungrejo 
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