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Abstract
This study examines the journey of Cakrabirawa Regiment,paper is a history
a unit securing the President of the Republic of Indonesia prior to the
Presidential Guard or Paspampres as we know it today. Cakrabirawa
Regiment was formed after the various events of the attempted murder of
President Sukarno. Was formed on June 6, 1962, the Regiment Cakrabirawa
have a duty to protect the president and his family as well as other tasks that
support the main task. Regiment Cakrabirawa get views and negative
accusations in the eyes of history and society due to their involvement in
events of September 30, 1965. From the results of this study using historical
methods indicate that not all of the members of the Regiment Cakrabirawa
involved the kidnapping of the generals on September 30, 1965, but only one
company under the command of Lieutenant Colonel Untung.
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Abstraksi
Artikel ini yaknimengkaji tentang perjalanan Resimen Cakrabirawa,
kesatuan pengamanan Presiden Republik Indonesia sebelumyang terbentuk
adanya Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. Resimen
Cakrabirawa dibentuk setelah terjaditepatnya pada tanggal 6 Juni 1962,
berbagai peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno.
Dalam perjalanan sejarahnya esimen mendapatkan, r tersebut penilaian
atau stigma dalam Indonesia. Banyak pihaknegatif sejarah dan masyarakat
menuduh resimen tersebut terlibat dalam peristiwa 30 September 1965. Dari
hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua dari anggota Resimen
Cakrabirawa terlibat peristiwa penculikan para jenderal pada 30 September
1965.

Kata Kunci: Resimen, Cakrabirawa, Presiden

Pendahuluan
Keamanan sebuah presiden atau

kepala negara dari sebuah negara adalah
hal yang penting, termasuk yang ada di
Indonesia pada masa pemerintahan
Presiden Sukarno. Ada pihak/golongan
yang puas, cukup puas bahkan tidak puas
atas kebijakan Presiden Sukarno sebagai
kepala negara dalam memimpin
pemerintahan. Bagi pihak yang tidak puas
tentu saja akan melakukan perlawanan
baik secara etika politik dengan kritikan-
kritikan, menghujat bahkan sampai hal

yang sangat ekstrim yaitu pembunuhan!.
Tentu saja cara-cara untuk menyingkirkan
lawan politik bahkan sampai saat inipun
diseluruh bagian dunia tidak hanya
dilakukan secara halus tetapi tindakan-
tindakan kekerasanpun ditempuh.
Didasari oleh berbagai peristiwa yang
terjadi pada periode tahun 1960-an, maka
pembentukan suatu kesatuan/pasukan
khusus yang menjaga seorang presiden
mutlak diperlukan.

Pada 6 Juni 1962 secara resmi
dibentuk Resimen Cakrabirawa, sebuah
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kesatuan yang memiliki tugas untuk
menjaga keselamatan presiden beserta
keluarganya. Penul is mengkaj i
bagaimana sejarah perjalanan dan
pembentukan Resimen tersebut hingga
akhir perjalanannya pada tahun 1967 dan
bagaimana keterkaitan Resimen
Cakrabirawa dengan peristiwa 30
September 1965 yang membuat nama
resimen tersebut dipandang secara
negatif hingga saat ini.

Metode Penelitian
M e t o d e p e n e l i t i a n y a n g

digunakan adalah metode sejarah.
Adapun proses metode sejarah meliputi
e m p a t t a h a p , y a i t u e u r i s t i kh
(pengumpulan data), kritik sumber,
interpretasi, historiografi. Penelitian ini
menggunakan dua sumber dalam bentuk
tertulis dan wawancara. Sumber tertulis
berupa arsip-arsip yang diperoleh di
Arsip Nasional Republik Indonesia
berupa surat keputusan Presiden
Republik Indonesia. Sumber-sumber
yang berupa buku diperoleh dari
Perpustakaan Nasional RI dan
perpustakaan pusat Universi tas
Air langga . Sumber wawancara
dilakukan terhadap para mantan anggota
Cakrabirawa yang berada di Jakarta
seperti Maulwi Saelan sebagai mantan
wakil komandan dari resimen tersebut,
dan beberapa mantan anggota lainnya
yang menjadi saksi dari peristiwa dalam
penelitian ini.

Pembahasan

Sebelum Terbentuknya Resimen

Cakrabirawa
Tugas pengamanan terhadap

keselamatan Presiden Republik
Indonesia pada awalnya diserahkan
kepada Pasukan Polisi Pengawal.
Mereka terdiri dari anggota bekas
kesatuan Polisi Jepang dengan nama
kesatuan atauTokomu Kosaku Tai
sebuah Kesatuan Polisi Istimewa.
Setelah proklamasi kemerdekaan
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945

tugas kesatuan tersebut bukan hanya
menjaga keamanan presiden dan wakil
presiden beserta keluarganya saja tetapi
j u g a m e n j a g a k e a m a n a n d a n
keselamatan semua pejabat tinggi RI
yang berada di wilayah Jakarta Raya,
seperti para menteri dan gubernur
(Mangil Martowidjojo, 2001: 7).

Pasukan Polis i Pengawal
Presiden ini jumlahnya sangat terbatas,
hanya sekitar 30an orang, dan selalu
bertugas mengawal Presiden Sukarno
dalam setiap perjalanannya. Markas dari
Pasukan Polisi Pengawal Presiden ini
terletak di Gedung Kementerian Dalam
Negeri yang berada di Jalan Veteran
sebelum akhirnya pindah ke asrama baru
di Jalan Pegangsaan Timur 45 dan 47
yang berada tepat di depan rumah
kediaman Presiden Sukarno.

Pada periode 1957 hingga 1962
banyak sekali terjadi percobaan
pembunuhan terhadap Presiden
Sukarno, para pelaku yang semakin
nekat dalam melakukan aksinya dan
semakin rawannya keamanan Presiden
Sukarno akhirnya menjadi alasan utama
bahwa sudah mendesak untuk dibentuk
sebuah kesatuan khusus yang tugasnya
lebih terperinci dan jumlahnya lebih
besar untuk menjaga keselamatan
presiden beserta keluarga. Para anggota
dari Pasukan Polisi Pengawal Pribadi
sendiri setelah terbentuknya Resimen
Cakrabirawa masuk menjadi bagian dari
Detasemen Kawal Pribadi. Kedekatan
dan pengalaman mereka dalam menjaga
Presiden Sukarno selama hampir 20
tahun dianggap sebagai suatu kualifikasi
yang mumpuni untuk kembal i
bergabung dengan satuan pengamanan
presiden yang baru ini.

Pembentukan Resimen Cakrabirawa

P e m b e n t u k a n R e s i m e n

Cakrabirawa di latarbelakangi oleh

berbagai usaha pembunuhan yang

dilakukan oleh berbagai pihak yang

tidak senang atau memiliki pandangan

politik yang berseberangan dengan
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Presiden Sukarno. Peristiwa-peristiwa

seperti yang terjadi di Cikini,

penembakan oleh pilot Angkatan Udara

Maukar terhadap Istana Negara, dan

puncaknya peristiwa penembakan pada

hari Idul Adha 14 Mei 1962 menjadi

pertimbangan utama bahwa sudah

saatnya dibentuk sebuah kesatuan

khusus yang memiliki tugas untuk

menjaga keselamatan atas presiden

beserta keluarganya.
Beberapa hari setelah peristiwa

percobaan pembunuhan terhadap
Presiden Sukarno pada Hari Raya Idul
Adha tanggal 14 Mei 1962 di halaman
Istana Merdeka/Negara, Letnan Kolonel
CPM Sabur yang merupakan ajudan
Presiden menghadap Presiden di Istana
Merdeka . Kehad i rannya un tuk
memberikan laporan bahwa ada rencana
Hankam untuk membentuk Pasukan
Pengawal Istana Presiden yang lebih
sempurna dari yang ada sekarang.
Mendengar laporan itu pada awalnya
Presiden Sukarno merasa hal tersebut
tidaklah perlu, beliau mengatakan
bahwa pasukan pengawal presiden
dibawah pimpinan Mangil yang
jumlahnya kecil telah dirasa cukup untuk
menjaga keamanan dan keselamatan
presiden beserta keluarga. Sebelum
dibentuknya Resimen Cakrabirawa,
tanggung jawab pengamanan atas
presiden diserahkan kepada Pasukan
Polisi Pengawal Pribadi yang dipimpin
olehAjun Komisaris Besar Polisi Mangil
M. dengan jumlah anggota yang
terbatas.

Presiden Sukarno pada akhirnya
setuju dengan pembentukan resimen ini
dan menunjuk Letnan Kolonel Sabur
untuk memimpin resimen tersebut.
Sesudah penunjukannya, Letnan
Kolonel Sabur pada suatu hari mengajak
Mangil untuk menghadap arsitek
pengawal Istana Presiden, yang
dimaksud arsitek adalah Jenderal
Nasution yang merupakan Menko
Hankam/Kasab, dalam rangka untuk
meminta nasehat dan petunjuk. Pada

pertemuan tersebut Jenderal Nasution
banyak sekali memberikan nasehat dan
petunjuk kepada mereka berdua antara
lain agar anggota-anggota pengawal
Istana Presiden terdiri dari orang-orang
yang mempunyai budi pekerti luhur,
mempunyai disiplin yang baik karena
mereka mempunyai tugas yang sangat
vital dan penting dalam menjaga
keamanan dan keselamatan Presiden
beserta keluarga. Kemudian Jenderal
Nasution juga berpesan agar para calon
pasukan pengawal presiden dilatih
dengan baik dan sempurna (Mangil
Martowidjojo, 2001: 347).

Struktur dan Tugas Resimen

Cakrabirawa

Setelah konsep mengenai

pasukan pengawal Istana Presiden mulai

tersusun, Letnan Kolonel Sabur

menghadap kepada Presiden Sukarno

untuk memberikan atau meminta nama

bagi pasukan pengawal Istana Presiden

yang baru akan dibentuk ini. Presiden

Sukarno yang gemar sekali menonton

wayang kulit memilih memberikan

nama Cakrabirawa bagi pasukan ini.

Cakrabirawa sendiri adalah senjata

pamungkas yang sangat ampuh milik

Batara Kresna. Senjata Cakrabirawa ini

adalah penumpas semua kejahatan di

dalam lakon wayang purwa (Maulwi

Saelan, 2014: 261). Selain dianggap

sebagai senjata yang sakti, cakra juga

dianggap sebagai lambang dari matahari

yang dengan sinarnya sanggup

menghi langkan kegelapan atau

memusnahkan musuh yang berada

dalam kegelapan (yang tak kasat mata).

Resimen Cakrabirawa sendiri

terbentuk pada 6 Juni 1962 berdasarkan

Surat Keputusan Presiden/Panglima

Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia No. 211/ Plt / 1962.

Anggotanya terdiri dari semua unsur

ABRI yang ada pada saat itu, meliputi

Angkatan Darat; Angkatan Udara;

Angkatan Laut; dan Kepolisian.
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Resimen Cakrabirawa memiliki saloka

berbunyi “Dirgayu Satyawira” yang

memiliki makna prajurit-prajurit atau

pahlawan-pahlawan setia yang menjaga

umur dan keselamatan dari kepala

negara (Tjakrabirawa, 1963: 30)
Resimen Cakrabirawa dibagi

menjadi 3 bagian yakni Detasemen
Kawal Pribadi (DKP), Detasemen
Pengawal Chusus/Khusus (DPC), dan
Detasemen Kawal Kehormatan
(DKK/KK). Masing-masing bagian
memiliki tugas dan fungsi, serta
pimpinan yang berbeda-beda. Tugas
pokok dari keseluruhan Resimen
Cakrabirawa adalah kesatuan khusus
yang diberi wewenang dan tanggung
jawab tunggal terhadap keamanan dan
keselamatan kepala negara beserta
keluarganya di dalam istana-istana,
tempat-tempat kediaman resmi kepala
negara beserta keluarganya, serta
ditempat lain dimana kepala negara
beserta keluarganya berada.

Detasemen Kawal Pribadi
dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar
Polisi Mangil M. memiliki tugas sebagai
suatu pelindung dan tameng langsung
penyelamatan disekeliling kepala negara
beserta keluarganya pada setiap saat dan
tempat, menguasai area atau wilayah
disekitar kepala negara beserta
keluarganya serta melakukan penelitian
terhadap setiap oknum dan benda yang
terdapat disekitarnya. Detasemen
Pengawal Chusus/Khusus dipimpin oleh
Letnan Kolonel CPM Djokosuyatno
bertugas unsur pelaksana yang harus
melakukan cara-cara penyelamatan
pr ibadi kepa la negara beser ta
keluarganya secara tidak langsung, cara-
cara penyelamatan area atau wilayah
dengan segala isinya dimana kepala
negara beserta keluarganya berada dan
yang dipergunakan oleh kepala negara
beserta keluarganya, sesuai ketentuan-
ketentuan prinsip dan pedoman
pengamanan yang sudah direncanakan.
Detasemen Pengawal Khusus bertindak
s e b a g a i t i m s u r v e i t e r h a d a p

area/wilayah, gedung, dan benda-benda
lainnya yang mempunyai hubungan
dalam rangka kegiatan kepala negara
beser ta ke luarganya , membuat
pertimbangan keadaan yang harus
diambil sebagai penambahan dan atau
perubahan rencana pengamanan yang
telah dibuat oleh penguasa setempat, dan
menguasai area atau wilayah tertentu
yang merupakan penguasaan keliling
dengan garis tengah yang telah
ditentukan (parameter) dari daerah
dimana kepala negara dan atau
keluarganya berada

Bagian terakhir dari Resimen
Cakrabirawa yaitu Batalyon Kawal
Kehormatan yang bertugas untuk
melakukan penjagaan-penjagaan
d i d a l a m a r t i y a n g l u a s y a n g
berhubungan dengan pengamanan
kepala negara beserta keluarganya serta
melakukan tugas sebagai kesatuan
bantuan atau cadangan dalam hubungan
pengamanan terhadap kepala negara
beserta keluarganya. Batalyon Kawal
Kehormatan (KK) sendiri dibagi lagi
menjadi 4 bagian. Batalyon Kawal
Kehormatan I terdiri dari para anggota
Angkatan Darat, dipimpin oleh Mayor
Ali Ebram sebelum akhirnya digantikan
o l e h L e t n a n K o l o n e l U n t u n g
dikarenakan Mayor Ali Ebram dialihkan
menjadi Staf Komandan Resimen,
perwira Seksi I/Intelijen Cakrabirawa
(Julius Pour, 2013: 291). Batalyon
Kawal Kehormatan II terdiri dari para
anggota KKO (Marinir) Angkatan Laut
dipimpin oleh Letnan Kolonel KKO
Saminu, Batalyon III KK yang terdiri
dari para anggota Angkatan Udara
dipimpin oleh Letnal Kolonel PGT
(Pasukan Gerak Tjepat) Sutoro, dan
yang terakhir Batalyon IV KK yang
terdiri dari para anggota Brigade Mobil
Angkatan Kepol is ian Republ ik
Indonesia (BRIMOB) dipimpin oleh
Ajun Komisaris Besar Polisi M. Satoto.
Batalyon Kawal Kehormatan bertugas
Melakukan penjagaan gedung-gedung
istana kepala negara beserta keluarga,
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gedung-gedung vital yang termasuk
kompleks istana dan gedung-gedung
yang menjadi ruang kerja kepala negara
dan melakukan penjagaan terhadap
instalasi serta gedung-gedung yang
digunakan untuk menampung segala
kegiatan Resimen Cakrabirawa.

Adapun yang menjabat sebagai
Komandan Resimen Cakrabirawa
adalah Letnan Kolonel CPM Sabur yang
kemudian naik pangkat menjadi Kolonel
CPM, dan nantinya naik pangkat lagi
menjadi Brigadir Jenderal. Sebagai
Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa
adalah Letnan Kolonel CPM Maulwi
Saelan yang kemudian naik pangkat
menjadi Kolonel CPM. Kepala Staf
Resimen Cakrabirawa adalah Letnan
Kolonel Infantri Maraokeh Santoso
yang juga sebagaimerangkap asisten III
personalia. Letnan Kolonel CPM Harun
m e n j a b a t A s i s t e n I R e s i m e n
Cakrabirawa dibantu Letnan KolonelAli
Ebram Letnan Kolonel Infantri.
Sudjanadi menjabat Asisten II Resimen
Cakrabirawa, dibantu Mayor Sutarjo dan
Mayor Suwondo dimana keduanya
sebelumnya bertugas sebagai anggota
pasukan RPKAD. Letnan Kolonel KKO
Prawoto menjabat Asisten IV yang
kemudian diganti oleh Letnan Kolonel
Infantri Rifai dari Angkatan Darat
(Mangil Martowidjojo, 2001: 351).

Hari -Har i Terakhir Res imen

Cakrabirawa
Setelah pembentukan Resimen

Cakrabirawa tidak ada lagi usaha
percobaan pembunuhan terhadap
P r e s i d e n S u k a r n o . R e s i m e n
Cakrabirawa melakukan tugas dan
kewajiban mereka dengan sebaik
mungkin sehingga tidak terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan terhadap kepala
negara beserta keluarganya, dimana
yang sudah menjadi tugas pokok dari
Resimen Cakrabirawa untuk menjaga
keamanan dan keselamatan mereka.

Ujian atau cobaan terhadap

anggota Resimen Cakrabirawa baru

benar-benar mereka rasakan pada saat

terjadinya peristiwa dan pasca 30

September 1965 atau yang lebih dikenal

dengan peristiwa G-30S/PKI. Dalam

peristiwa itu sebagian kecil dari anggota

Batalyon I Kawal Kehormatan yang

berasal dari Angkatan Darat, kurang

lebih satu kompi atau sekitar kurang dari

60 orang dibawah komando Letnan

Kolonel Untung, terlibat dalam

penculikan para jenderal di rumah

mereka masing-masing pada malam hari

ditanggal 1 Oktober 1965. Keseluruhan

dari anggota Batalyon I Kawal

Kehormatan yang terlibat dalam

penculikan itu tidak lain adalah anak

buah Letnan Kolonel Untung pada saat

masih bertugas di Banteng Raiders dari

Semarang yakni eks Yon 454/Para,

pindahan dari Kodam VII Diponegoro.

Sementara anggota Cakrabirawa lainnya

sama sekali tidak mengetahui ketika

sebagian kecil rekannya secara tidak

mencolok diam-diam meninggalkan

asrama mereka di Jalan Tanah Abang II.

Mereka kabur tengah malam dari

asrama, naik truk menuju Lubang

Buaya, memenuhi ajakan Letnan

Kolonel Untung untuk “membersihkan”

Angkatan Darat (Julius Pour, 2013:

402).
Setelah sebagian kecil dari

anggota KK I Resimen Cakrabirawa
yang seluruhnya berasal dari Angkatan
Darat diketahui terlibat dalam peristiwa
G30S/PKI maka Batalyon KK I ditarik
dari tugasnya menjaga Istana Negara di
Jakarta, akibatnya tugas pengamanan
terhadap Istana Negara dan Istana
Merdeka kemudian dialihkan atau
diserahkan kepada anggota KK II yang
seluruhnya berasal dari KKO (Marinir).
Mulai dari sinilah tugas berat mereka
sebagai anggota Resimen Cakrabirawa
mulai dirasakan. Mental dan disiplin
mereka yang telah dilatih terus menerus
dan ditanamkan secara dalam diuji
dengan tugas menjaga keamanan kedua
bangunan vital tersebut beserta isinya,
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da r i pengepungan , ge lombang
demonstrasi, dan ancaman pemaksaan
masuk yang dilakukan oleh para
mahasiswa dan “ pasukan yang tidak
dikenal ”.

Disini disebutkan sebagai tentara

yang tidak dikenal karena pada saat

mereka ikut melakukan pengepungan

diluar istana, mereka sama sekali tidak

mengenakan atribut kesatuan, hanya

seragam tentara saja polos tanpa ada

kejelasan dari mana mereka berasal

(Julius Pour, 2013: 160). Situasi

b e r t a m b a h m e n e g a n g k a n d a n

mencekam ketika Presiden Sukarno

mengumumkan rencana pembentukan

kabinet 100 menteri pada tanggal 21

Februari 1966. Sehari sebelum kabinet

100 menteri dilantik, KAMI/KAPPI

menyerbu masuk ke Gedung Sekretariat

Negara yang bersebelahan dengan

komplek istana. Mereka merusak dan

melempari gedung yang dijaga oleh

polisi. Tepat pada tanggal 24 Februari

1966 saat Kabinet 100 Menteri dilantik,

mahasiswa yang tidak setuju dengan

rencana pelantikan ini dengan didukung

oleh “Pasukan Tak Dikenal” melakukan

pemblokadean jalan akses masuk istana

yang akan dilalui para calon menteri

yang akan dilantik. Mereka juga

menguasai jalanan menuju istana dan

m e n a h a n m o b i l - m o b i l s e r t a

menggembosi ban-bannya (Swadesta

Arya Wasesa, 2014: 209) . Jalan-jalan

menuju istana juga tidak bisa digunakan

karena terhalang oleh mobil-mobil yang

bannya sudah dikempesi tadi. Akibatnya

para calon menteri terpaksa datang

menggunakan sepeda, berjalan kaki,

maupun ada yang diangkut dengan

helikopter (Maulwi Saelan, 2008: 239).
Untuk semakin melemahkan

kekuatan Presiden Sukarno yang tersisa
muncul keputusan untuk membubarkan
Resimen Cakrabirawa. Maka setelah
Surat Perintah 11 Maret 1966 keluar,
pada tanggal 28 Maret 1966 bertempat di
Markas Besar Direktorat Polisi Militer

Angkatan Darat yang terletak di Jalan
Merdeka Timur Jakarta Pusat, dilakukan
serah terima tugas untuk menjamin
keselamatan pribadi Presiden/Panglima
Tertinggi ABRI beserta keluarganya dari
Brigadir Jenderal Sabur, Komandan
Resimen Cakrabirawa, kepada Brigadir
Jenderal Sudirgo, Direktur Polisi Militer
(Maulwi Saelan, 2014: 345), atas dasar
keputusan bersama keempat Menteri
Panglima Angkatan (Darat, Laut, Udara,
dan Polisi) No.6/3/1966, tertanggal 23
Maret 1966. Setelah surat keputusan
tersebut keluar maka seluruh anggota
Resimen Cakrabirawa dibubarkan dan
k e m b a l i k e m a s i n g - m a s i n g
angkatannya, dan tugas mereka secara
resmi sudah selesai. Batalyon II KK dari
KKO AL, Batalyon III KK dari PGT
AURI dan Batalyon IV KK dari Brigade
Mobil Polisi RI semuanya kembali ke
induk angkatan masing-masing.
Selanjutnya tugas penjagaan Istana
Presiden baik yang ada di Jakarta
maupun di Bogor dan Cipanas
digantikan oleh Satgas Pomad (Polisi
Militer Angkatan Darat), yang dipimpin
oleh Kolonel CPM Norman Sasono.
Hanya anggota DKP (Detasemen Kawal
Pribadi), yang terdiri dari personel
anggota Kepolisian, saja yang masih
diberi kepercayaan untuk mengawal
Bung Karno beserta keluarga. Tidak
lama kemudian, berdasarkan Surat
Keputusan Departemen Angkatan Darat
No.Prin.05/KOKAM/1967 tertanggal 9
Agustus 1967, secara resmi tanggung
jawab pengamanan pribadi Presiden
Sukarno diserahkan dari Detasemen
Kawal Pribadi (DKP) Resimen
Cakrabirawa ke Satgas Pomad (Mangil
Martowidjojo, 2001: 354).

Setelah dikembalikan ke satuan
masing-masing angkatan, banyak sekali
anggota-anggota Resimen Cakrabirawa
yang mendapatkan perlakuan atau
pengalaman yang tidak mengenakkan.
Nama Resimen Cakrabirawa sendiri
sudah terlanjur tercoreng dan dianggap
b a h w a k e s e l u r u h a n a n g g o t a

141

Resimen Cakrabirawa (1962-1967)
Radite Jiwa Hutama dan Muryadi



Cakrabirawa berperan dan bertanggung
jawab dalam peristiwa penculikan para
Jenderal pada 30 September 1965.
Resimen Cakrabirawa juga dijelekkan
dengan cara disebarkan berita miring
bahwa mereka jahat, komunis, dan
hendak mengganti Pancasila dengan
ideologi komunisme ( Maulwi Saelan,
2014: 350). Para pemimpin Cakrabirawa
seperti Brigadir Jendral Sabur, Letnan
Kolonel Maulwi Saelan, dan Ajun
Komisaris Besar Polisi Mangil
dijebloskan ke dalam penjara tanpa
alasan dan persidangan yang jelas.
Mereka dianggap sebagai orang yang
terdekat dan setia dengan Presiden
Sukarno.

P a r a a n g g o t a R e s i m e n
Cakrabirawa lainnya, selain harus
menanggung tuduhan sebagai pihak
yang berperan dalam penculikan para
Jenderal pada peristiwa G30S/PKI juga
beberapa dari mereka harus mengalami
pengalaman yang tidak mengenakkan.
M e r e k a r a t a - r a t a m e n g a l a m i
“penundaan” atau hambatan dalam
kenaikan pangkat, belum lagi pandangan
yang mereka terima baik dari keluarga,
tetangga, maupun masyarakat karena
dianggap terlibat PKI (L.Soeparno:
2012). Berat memang apa yang mereka
harus hadapi sebagai kesatuan pasukan
yang tugasnya memang khusus untuk
menjaga dan melindungi Presiden
Sukarno, kedekatan mereka dengan
Presiden Sukarno itulah yang akhirnya
menyeret nama mereka kedalam
tuduhan sebagai “pendukung” Sukarno
dan secara langsung terlibat dalam
peristiwa G30S/PKI. Padahal apa yang
mereka lakukan adalah semata karena
tugas dan tanggung jawab penuh yang
telah diberikan kepada mereka.

Kesimpulan
Membicarakan sejarah awal

terbentuknya Pasukan Pengamanan
Presiden (Paspampres) tentu saja kita
tidak bisa melupakan begitu saja nama
Resimen Cakrabirawa sebagai cikal

bakal Paspampres saat ini. Sebuah
kesatuan pasukan elit dari keempat
angkatan yang pada waktu itu yakni
Angkatan Darat, Angkatan Laut,
Angkatan Udara, dan Kepolisian yang
mempunyai tugas pokok menjaga
keselamatan dan keamanan Presiden
beserta keluarganya.

Pasca pembubaran Resimen
Cakrabirawa beberapa anggota senior
mereka seperti Komandan Resimen
Cakrabirawa Brigadir Jenderal M.Sabur,
Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa
Letnan Kolonel CPM Maulwi Saelan,
dan Komandan Detasemen Kawal
Pribadi Ajun Komisaris Besar Polisi
Mangil M. ditahan dengan tuduhan yang
tidak jelas dan tanpa proses pengadilan.
Penahanan mereka bisa diartikan
sebagai upaya untuk menjatuhkan
orang-orang yang dekat atau loyal
dengan Presiden Sukarno. Beberapa
mantan anggota Resimen Cakrabirawa
lainnya juga mendapatkan pengalaman
yang tidak mengenakkan seperti
hambatan dalam karir maupun
mendapatkan pandangan negatif dari
lingkungan sekitar mereka karena
stigma negatif yang dicapkan oleh
penguasa di Orde Baru bahwa Resimen
Cakrabirawa secara penuh terlibat
dengan PKI dan peristiwa penculikan
para enderal pada 30 September 1965j .
Pada akhirnya terbukti bahwa anggota
Resimen Cakrabirawa yang terlibat
dalam peristiwa peculikan para jenderal
pada 30 September 1965 hanyalah
sejumlah satu kompi dari Batalyon
Kawal Kehormatan I dibawah komando
Letnan Kolonel Untung, anggota
Resimen Cakrabirawa yang lain tidak
terbukti terlibat penuh dan bukanlah
bagian dari PKI atau komunis seperti
yang dicap atau distigmakan pada saat
masa Orde Baru berkuasa.

Hingga akhir masa tugas dan
pengabdiannya, seluruh anggota
R e s i m e n C a k r a b i r a w a t e l a h
melaksanakan tugas dan kewajiban
mereka dengan sebaik mungkin, secara
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sungguh-sungguh, dan selalu patuh serta
loyal kepada Presiden Sukarno selaku
Presiden/Pemimpin Negara serta
Panglima TertinggiAngkatan Bersenjata
Republik Indonesia. Pendidikan dan
pelatihan yang telah mereka jalani
menjadikan mereka sebagai orang-orang
yang memiliki baik mental dan fisik
baja, serta memiliki kesetiaan penuh
terhadap Presiden yang memang
merupakan telah menjadi tugas mereka
untuk mengamankan dan melindungi
Presiden beserta keluarganya.
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