ABSTRAK
Fajri M. Madani. PERISTIWA PERTEMPURAN FOKKERWEG
(Studi Kasus Penghadangan Konvoi Tentara Sekutu Inggris di
Jalan Garuda Bandung Tahun 1946)
Jalan Fokkerweg (jalan Garuda Sekarang), merupakan salah satu jalan yang
berada di daerah ujung barat Kota Bandung. Pada masa perang kemerdekaan, jalan
ini sering digunakan oleh tentara sekutu untuk memasuki kota Bandung dari arah
Jakarta-bogor-Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendokumentasikan
peristiwa sejarah yang terjadi dalam ruang lingkup daerah (sejarah lokal) dan
menjawab permasalahan tentang 1. bagaimana kondisi Bandung pada tahun 1946, 2.
Bagaimana latar belakang dan jalannya pertempuran Fokkerweg, 3. Bagaimana
dampak yang ditimbulkan dari pertempuran Fokkerweg.
Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu
Heuristik (pengumpulan sumber), Verifikasi (kritik sumber), Interprestasi (penafsiran
sumber) dan Historiografi (penulisan sejarah). Dalam menginterpretasikan penelitian
ini menggunakan pendekatan ilmu sosial yaitu teori konflik. Pendekatan ilmu sosial
ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya pertempuran tersebut.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik suatu kesimpulan
bahwa pertempuran Fokkerweg dilatarbelakangi oleh kedatangan konvoi sekutu dari
Jakarta ke Bandung yang mengalami kekurangan logistik akibat serangan yang terus
menerus dilakukan oleh para pejuang di Bandung. Selain itu, penyebab lain yang
menyebabkan terjadinya konflik antara pejuang dan sekutu adalah tindakan sekutu
yang sering melanggar batas garis demarkasi antara Bandung Utara dan Selatan.
Puncaknya terjadi pada tanggal 20-22 Maret 1946 ketika konvoi tentara sekutu masuk
melalui jalan Fokkerweg pertempuran pun terjadi. Dalam pertempuran tersebut,
terjadi suatu peristiwa pembelotan tentara Gurkha dari pihak sekutu yang bergabung
bersama pasukan pejuang untuk ikut membantu mempertahankan kemerdekaan
republik Indonesia dari bangsa penjajah. Pertempuran Fokkerweg merupakan salah
satu pertempuran terbesar yang terjadi selama 3 hari 3 malam. Pertempuran tersebut
merupakan suatu reaksi dari pejuang Bandung untuk mempertahankan kemerdekaan
Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari
pertempuran ini adalah banyaknya korban berjatuhan dari kedua belah pihak
termasuk masyarakat yang menjadi korban pertempuran. Kemudian Dampak paling
besar dari pertempuran Fokkerweg adalah keputusan untuk membumi hanguskan
Bandung yang kemudian terkenal dengan istilah “Bandung lautan api”.
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Motto
Dengan sejarah, kita belajar jatuh cinta
(Kuntowijoyo)

“Orang yang hidup bagi dirinya sendiri akan hidup sebagai orang kerdil dan mati
sebagai orang kerdil. Akan tetapi, orang yang hidup bagi orang lain akan hidup
sebagai orang besar dan mati sebagai orang besar.”
(Sayyid Qutb)

“Tidak ada manusia yang diciptakan gagal, yang ada hanya mereka gagal dalam
memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya”
(H.R Tirmidzi)

Persembahan
Skripsi ini dipersembahkan untuk semua orang yang selalu tulus mendukung
dan mendoakan setiap langkah dalam perjalanan hidup sampai saat ini termasuk
untuk

kedua orang tua . Dan teruntuk saudara kembarku “Fikri Muhammad

Fuadi”pengidap autis sejak usia 2 tahun, semoga lekas sembuh sehingga suatu saat
bisa bersenda gurau seperti anak kembar lainnya.
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