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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka dilakukan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan 

dijadikan topik penelitian, dimana dalam tinjauan pustaka akan dicari teori atau 

konsep-konsep atau generelisasi-generelisasi yang akan dijadikan landasan teoritis 

bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian 

ini adalah : 

 

1.1. Konsep Usaha  

Menurut Siswo Wiratmo (1993:26) usaha adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 

individu untuk mencapai apa yang diinginkan dengan cara mengerahkan tenaga 

maupun pikiran. Usaha-usaha adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan (M. Samsudin, 1993:25). 

 

Sedangkan menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia usaha diartikan sebagai 

segala kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai 

suatu maksud (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005:1136). 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa usaha 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin 
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dicapai, dapat pula dikatakan bahwa usaha itu adalah sebuah pengharapan yang 

dilakukan dengan berbagai cara untuk mencapai apa yang diinginkan. 

 

1.2. Konsep Organisasi Wanita di Lampung 

Di Lampung organisasi wanita muncul pasca proklamasi kemerdekaan sebagai 

wadah perjuangan untuk membantu perjuangan bapak-bapak (Dewan Harian 

Daerah ’45, 1994:168). Organisasi-organisasi wanita yang muncul pasca 

proklamasi sampai tahun 1949 di Lampung adalah Gerakan wanita Daerah 

Lampung (GWDL), Gerakan Puteri Indonesia (GERPI), Puteri Muda, Persatuan 

Wanita Republik Indonesia (PERWARI), dan Muslimat (Dewan Harian Daerah 

’45, 1994:170). 

 

Lembaga, badan, atau perkumpulan wanita ini berada dalam wilayah Lampung 

yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan tunduk pada kekuasaan wilayah 

tersebut. Organisasi wanita di Lampung ikut berjuang menjadi pendamping 

perjuangan pria, karena perjuangan pada masa revolusi fisik adalah perjuangan 

semesta yang artinya tidak semata-mata bersandar kepada kekuatan bersenjata 

saja, bersatu padunya kekuatan tentara dan rakyat sangat menentukan bagi 

kemenangan (Dewan Harian Daerah ’45, 1994:168). 

 

1.3. Konsep Gerakan Puteri Indonesia (GERPI) 

 

Pada mulanya remaja puteri dan ibu-ibu di karesidenan Lampung pasca 

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia membentuk suatu organisasi 
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sebagai wadah perjuangan yang diberi nama GWDL (Gerakan Wanita Daerah 

Lampung) yang diketuai oleh Ibu Ani Abbas Manoppo isteri dari residen pertama 

Lampung Mr. Abbas. Namun pada tahap selanjutnya remaja puteri memisahkan 

diri dari organisasi GWDL dengan membentuk organisasi sendiri yang diberi 

nama GERPI (Gerakan Puteri Indonesia). 

 

Oleh ibu-ibu didirikan suatu organisasi sebagai wadah perjuangan untuk 

membantu perjuangan bapak-bapak. Organisasi itu diberi nama GWDL 

(Gerakan Wanita Daerah Lampung) yang diketuai oleh Ibu Ani Abas 

Manoppo. Kegiatan organisasi ini bersifat membantu perjuangan. Pada 

tahap selanjutnya puteri-puteri remaja mendirikan organisasi terpisah dari 

GWDL yang diberi nama GERPI (Gerakan Puteri Indonesia) (Dewan 

Harian Daerah Angkatan 45, 1994:168). 

 

Pada tanggal 27 Oktober 1945 di Tanjungkarang dibentuk sebuah organisasi 

kewanitaan yang diberi nama GERPI (Gerakan Puteri Indonesia) (KOWANI, 

1986:97). Susunan pengurus dan anggota organisasi GERPI adalah sebagai 

berikut: 

Ketua : Masinten Cindarbumi 

Wakil Ketua : Sitiar Jayadiningrat 

Panitera : Sakdiah 

Bendahara : Masnon Abdullah 

Anggota : 1. Maduratmi Samil 

  2. Samiah Pasaman 

   3. Rohani Aziz 

   4. Ny. Juki 

  5. Indaman 

  6. Damasiamas Jayadiningrat 

  7. Zanariah  
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  8. Incingnimas 

 

Cabang GERPI di Tanjung Karang 

Ketua  : Samiah Pasaman 

Wakil Ketua : Zanariah 

Panitera : Nurhasanah 

Bendahara : Masaini 

Anggota : 1. Hanum 

 2. Khairani 

 3. Rostina 

    4. Hasimah 

 

Cabang Gerpi di Teluk Betung 

Ketua : Cik Ningmas 

Wakil Ketua : Cingning Jamilah 

Anggota : 1. Cikning Ateh 

 2. Hindun 

 3. Zubaidah 

    4. Sunayah 

(Dewan Harian Daerah Angkatan 45, 1994:170) 

 

GERPI kemudian meluas dan berkembang ke daerah-daerah, selain cabang di 

Tanjung Karang dan Teluk Betung berdiri juga cabang GERPI di Krui, Liwa, 

Menggala, Metro dan Kotabumi. Karena semakin berkembangnya GERPI maka 

organisasi Puteri Muda bergabung dengan GERPI (Dewan Harian Daerah 

Angkatan 45, 1994:170). 
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1.4. Konsep Mengisi Kemerdekaan Indonesia 

Mengisi kemerdekaan berarti menjalankan tugas dan mengejar cita-cita, tanpa 

kehilangan spontanitas suara naluri, akal sehat, serta tetap konsekuen secara tulus 

ikhlas biarpun berhadapan dengan berbagai bencana hidup (Forum Wacana 

Indonesia, 2005:19). Moh. Hatta memaknai kebangsaan bukan hanya sampai 

batas terwujudnya kemerdekaan, melainkan juga dalam arti perjuangan mengisi 

kemerdekaan melalui pembangunan secara mandiri, bahkan juga dalam arti 

membangun saling pengertian dan persahabatan diantara bangsa-bangsa di dunia 

ini, yaitu semangat kemanusiaan (Zulfikri Suleman, 2010:222). 

 

Mengisi kemerdekaan tidak semudah merebut kemerdekaan atau lebih tepatnya 

kalau dikatakan bahwa diperlukan sikap dan keahlian yang lain dalam mengisi 

kemerdekaan (Arif Budiman, 2006:254).  

 

Berdasarkan pemaparan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa mengisi 

kemerdekaan adalah kegiatan yang dilakukan dengan sikap dan keahlian untuk 

menjalankan tugas dan mengejar cita-cita, tanpa kehilangan spontanitas, akal 

sehat, serta tetap konsekuen secara tulus ikhlas untuk tetap menjalankan serta 

mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. 

 

1.5. Konsep Karesidenan Lampung 

Pengertian karesidenan berasal dari kata residen yang berarti pegawai pamong 

praja yang mengepalai daerah (bagian dari provinsi yang meliputi beberapa 
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kabupaten). Makna dari karesidenan itu sendiri adalah rumah residen; kantor 

residen; daerah yang dikepalai oleh residen (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 

2005:951). Karesidenan adalah sebuah pembagian administratif dalam sebuah 

provinsi di Hindia Belanda dan kemudian Indonesia hingga tahun 1950-an, 

sebuah karesidenan (regentschappen) terdiri atas beberapa afdeeling (kabupaten) 

(Wikipedia Bahasa Indonesia, Selas 01/04/2014, 19:22). 

 

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang membangi sistem 

pemerintahan di Indonesia menjadi Karesidenan. Pada tahun 1943 Panglima 

Tertinggi Tentara Keduapuluh lima membentuk pemerintahan sipil di pulau 

Sumatera, yaitu membagi pulau Sumatera ke dalam 9 Karesidenan (Syu), salah 

satu nya yaitu Lampung (Dewan Harian Daerah Angkatan 45 : 105). 

 

Lampung dijadikan Karesidenan (Syu) kedudukannya sama dengan seorang 

gubernur jendral. Di bawah Karesidenan diadakan Kabupaten dikepalai oleh Ken, 

di Bawah Kabupaten diadakan kawedanan dikepalai Gunco atau Wedana, di 

bawah kawedanan diadakan kecamatan dikepalai Son dan desa dikepalai Fuku 

Gunco (Iskandarsyah, 2008:3). Syu merupakan pemerintahan yang tertinggi dan 

berotonomi, Syu diperintah oleh Syucokan, Syucokan memegang kekuasaan 

tertinggi di daerah Syu karena mempunyai kekuasaan Legislatif dan Ekskutif, 

sehingga disebutkan sebagai otokrasi yang sederajat di bawah hingga ke atas. 

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Karesidenan Lampung adalah 

suatu daerah yang dikepalai oleh seorang residen yang mengepalai daerah bagian 

dari provinsi yang meliputi beberapa kabupaten. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Afdeeling
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
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Karesidenan Lampung dibagi menjadi 3 Kabupaten dan 9 Kawedanan. 

Kabupaten-Kabupaten dan Kawedanan-Kawedanan di daerah Karesidenan 

Lampung adalah : 

1. Kabupaten Lampung Utara dengan Kawedanan : 

a. Kawedanan Menggala 

b. Kawedanan Kota Bumi 

c. Kawedanan Krui 

2. Kabupaten Lampung Tengah dengan Kawedanan : 

a. Kawedanan Sukadana 

b. Kawedanan Metro 

3. Kabupaten Lampung Selatan dengan Kawedanan : 

a. Kawedanan Kalianda 

b. Kawedanan Teluk Betung 

c. Kawedanan Pringsewu 

d. Kota Agung 

(Dewan Harian Daerah Angkatan ’45, 1994:112) 

B. Kerangka Pikir 

Dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia di Karesidenan Lampung tahun 

1945-1949, organisasi wanita yang ada di Lampung ikut berpartisipasi dengan 

melakukan berbagai usaha-usaha yang bersifat positif guna mengisi kemerdekaan 

yang telah diraih. 

 

Penderitaan dan penghinaan selama penjajahan yang cukup berat telah 

menyebabkan seluruh wanita Indonesia dan wanita Lampung pada khususnya 

merasa terpanggil untuk ikut mengisi kemerdekaan. Para ibu-ibu dan remaja putri 

ikut berpartisipasi dengan menyongsong organisasi wanita untuk membantu 

perjuangan bapak-bapak. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai tahun 

1949 terdapat beberapa organisasi wanita di lampung yang merupakan bentukan 

dari wanita Lampung itu sendiri, salah satu dari organisasi wanita tersebut adalah 

Gerakan Puteri Indonesia (GERPI). Usaha-usaha yang dilakukan GERPI dalam 
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rangka mengisi kemerdekaan bersifat membantu perjuangan digaris belakang 

dalam bidang sosial-politik dan pendidikan. 

 

Usaha-usaha yang dilakukan kaum wanita GERPI dalam mengisi kemerdekaan di 

Lampung pada awal kemerdekaan periode 1945-1949 ini dilakukan dengan suka 

cita, rela dan ikhlas serta dengan penuh semangat juang yang tinggi. Usaha-usaha 

yang dilakukan GERPI dalam mengisi kemerdekaan di Lampung ditempuh 

dengan melakukan berbagai kegiatan positif pada awal kemerdekaan Indonesia 

selama periode tahun 1945-1949. Pada tahun 1945 usaha yang dilakukan GERPI 

yaitu dengan  ikut serta dalam aksi merah putih dengan mengibarkan bendera 

merah putih di Gunung Kunyit Telukbetung, ikut serta dalam Kongres Pemuda 

Indonesia pada tanggal 10 November 1945 sebagai peninjau yang mewakili 

Lampung, dan juga usaha yang dilakukan GERPI pada tahun 1945 dalam mengisi 

kemerdekaan di Lampung bergerak dalam bidang pendidikan dengan mendirikan 

Sekolah Kepandaian Puteri di Rawalaut. Tahun 1946 usaha yang dilakukan 

GERPI yaitu dengan melakukan kegiatan menjahit bendera merah putih,  lencana, 

badge untuk kerperluan perjuangan tentara militer. Di tahun 1947 GERPI 

mengusahakan bantuan logistik beras ke Palembang saat Palembang menghadapi 

Belanda dalam pertempuran 5 Hari 5 Malam. Tahun 1948 usaha yang dilakukan 

GERPI adalah dengan mendirikan posko dapur umum sebagai pusat logistik 

makanan bagi pasukan tentara selama latihan. Dan pada tahun 1949 GERPI 

mendirikan posko palang merah darurat hampir di setiap front pertempuran saat 

rakyat Lampung menghadapi Belanda. 
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C. Paradigma 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Keterangan : 

a.   Garis Usaha 

b.   Garis Hasil 

Usaha-Usaha Yang Dilakukan Gerakan Puteri 

Indonesia (GERPI) di Lampung Tahun 1945-1949 

Tahun 1945 

1. Aksi Merah Putih 

2. Peninjau Dalam 

Kongres Pemuda 

Indonesia 

3. Mendirikan SKP 

Mengisi Kemerdekaan di Lampung 

Tahun 1945-1949 

Tahun 1946 

1. Menjahit bendera 

merah putih, 

lencana, badge 

untuk keperluan 

perjuangan 

2. Pengajar di Sekolah 

Kepandaian Puteri 

Tahun 1947 

1. Mengirimkan 

Logistik beras 

ke Palembang 

Tahun 1948 

1. Mendirikan Posko 

Dapur umum  

Tahun 1949 

1. Mendirikan Posko 

Palang Merah  

 


