
 

KORPS KOMANDO OPERASI ANGKATAN LAUT DALAM 

MENJAGA KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA 1961-1968 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat Memperoleh Gelar Sarjana 

Pendidikan Departemen Pendidikan Sejarah 

 

 

Oleh 

Ari Hartono  

NIM 1206157 

 

 

 

 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN SEJARAH 

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

BANDUNG 

2017 

 

 

 

 

 

 

NO. DAFTAR FPIPS: 458/UN40.A2.3/PP/2017 



ARI HARTONO 

 

KORPS KOMANDO OPERASI ANGKATAN LAUT DALAM MENJAGA 

KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA 1961-1968 

 

 

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH  

PEMBIMBING : 

Pembimbing I 

 

 

 

Prof. H. Didin Saripudin, Ph.D.,M.Si 

NIP. 19700506 199702 1 001 

 

 

Pembimbing II 

 

 

 

H. Moch. ErykKamsori, S.Pd 

NIP. 19690430 199802 1 001 

 

 

Mengetahui,  

Ketua Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI 

 

 

 

Dr. Murdiyah Wiyanarti, M.Hum 

NIP. 19600529 198703 2 002 



PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Korps Komando Operasi 

Dalam Menjaga Kedaulatan Republik Indonesia 1961-1968” ini beserta seluruh 

isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan 

atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang 

berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 

resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya 

pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dengan 

pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 

 

Bandung, September 2017 

Yang Membuat Pernyataan, 

 

 

Ari Hartono 

NIM. 1206157 

 

 

 

 

 

 



“Dengan Kedisplinan diri, banyak hal yang mungkin dilakukan” 

(Theodore roosevelt) 

 

“Anda Harus memiliki Target sebelum anda 

 melakukan sesuatu” 

(Michael Jordan) 

 

“Sesuatu akan terlihat tidak mungkin sampai saat semuanya 

selesai” 

(Nelson Mandela) 

 

“Saya tidak bangga dengan keberhasilan yang tidak saya 

rencanakan sebagaimana saya tidak menyesal atas 

kegagalan yang terjadi diujung usaha maksimal.” 

(Harun Al Rasyid) 

 

Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain 

adalah bersyukur kepada Allah. 

(Ibnu Mas’ud)          

Karya ini kupersembahkan : 

untuk kedua Orang 

Tua dan seluruh 

Keluarga.. 



KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang 

telah mencurahkan rahmat serta karunia kepada hamba-Nya, sehingga atas izin dan 

kehendak-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Korps 

Komando Operasi Dalam Menjaga Kedaulatan Republik Indonesia 1961-1968”, 

sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya sampai akhir zaman. 

Tujuan penulisan skripsi khususnya adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sidang sarjana (S1) pada Departemen Pendidikan Sejarah, 

Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Selain 

itu, semoga skripsi ini dapat dijadikan sumber bacaan dan sumber rujukan bagi 

yang memerlukannya. 

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh 

dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik 

yang membangun demi perbaikan penulisan pada masa yang akan datang. 

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca, dan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan 

untuk memperdalam pengetahuan tentang sejarah nasional Indonesia. Peneliti 

mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses 

penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas dengan limpahan kebaikan. 

Alhamdulillah, berkat rahmat ALLAH SWT, bimbingan, pengarahan serta 

bantuan dari berbagai pihak akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu pada kesempatan ini 

peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. H. Didin Saripudin, Ph.D., M.Si. Selaku dosen pembimbing I yang 

telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, masukan, 

pengarahan serta saran dalam penulisan skripsi ini. 

2. Bapak H. Moch. Eryk Kamsori, S.Pd selaku dosen pembimbing II yang juga selalu 

memberikan masukan berupa kritik maupun saran serta arahan dan motivasi 

selama penyusunan skripsi ini. 



3. Bapak Wawan Darmawan, S.Pd, M.Hum selaku pembimbing akademik yang 

selalu memberikan pengarahan dalam mengikuti perkuliahan di departemen 

Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. 

4. Bapak Dr. Murdiyah Winarti, M.Hum selaku ketua Departemen Pendidikan 

Sejarah dan Bapak Drs. H. Ayi Budi Santosa, M.Si selaku sekretaris Departemen 

Pendidikan Sejarah. 

5. Seluruh dosen dari departemen pendidikan sejarah FPIPS UPI yang telah 

memberikan bimbingannya kepada peneliti selama proses perkuliahan 

berlangsung. 

6. Seluruh staf tata usaha departemen pendidikan sejarah FPIPS UPI yang telah 

membantu dalam kelancaran segala proses administrasi yang peneliti butuhkan, 

7. Bapak Hadi Suteno dan Ibu Suyanti sebagai orang tua, dan Abdul Aziz Santoso, 

Aulia Febriana Puspita yang tanpa lelah selalu mendukung, berjuang, serta 

mendoakan penulis dikala sulit.  

8. Teman-teman kelas J, dan semua angkatan 2012 Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. 
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