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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

GERPI yang merupakan suatu badan perkumpulan atau organisasi wanita yang 

ada di Lampung yang didirikan pada tanggal 27 Oktober 1945 di Tanjungkarang, 

pada awal kemerdekaan GERPI mengusahakan berbagai kegiatan positif baik 

dalam bidang sosial-politik maupun dalam bidang pnedidikan dalam rangka 

mengisi kemerdekaan di Lampung selama periode tahun 1945-1949. Karena telah 

merasakan penderitaan dan penghinaan yang cukup berat selama penjajahan maka  

membuat kaum wanita GERPI yang terdiri dari kalangan remaja puteri merasa 

terpanggil dengan kemauan dan kesadaran diri sendiri untuk ikut berpartisipasi 

menyongsong dan mengisi kemerdekaan. 

 

Pada tahun 1945 usaha-usaha yang dilakukan GERPI untuk mengisi kemerdekaan 

di Lampung adalah pertama dengan ikut aksi merah putih bersama beberapa 

kelompok pemuda di Lampung dan lasykar-lasykar rakyat di Lampung dengan 

mengibarkan bendera merah putih di Gunung Kunyit. Kedua ikut serta dalam 
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Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 10 November 1945 sebagai peninjau 

yang mewakili Lampung, dari GERPI diutus Rohani Aziz. Ketiga, usaha yang 

dilakukan GERPI untuk mengisi kemerdekaan di Lampung adalah dengan 

mendirikan sekolah yang diperuntukan khusus bagi wanita yang diberi nama 

Sekolah Kepandaian Puteri (SKP) yang terletak di daerah Rawa Laut Pahoman.  

 

Pada tahun 1946 usaha yang dilakukan GERPI dalam mengisi kemerdekaan 

Indonesia di Lampung adalah dengan melakukan kegiatan menjahit bendera 

merah putih, menjahit lambang merah putih untuk seragam pasukan militer 

tentara, menjahit lencana dan badge serta menyiapkan segala keperluan yang 

berhubungan dengan perjuangan militer tentara. Selain itu pada tahun1946 

anggota GERPI juga aktif sebagai pengajar di Sekolah Kepandaian Puteri yang 

didirikannya pada tahun 1945, anggota GERPI tersebut yang aktif mengajar di 

SKP adalah Ibu Masnon Abdullah, Ibu Damsi, Ibu Masinten, dan Ibu Zanariah. 

 

Pada tahun 1947 usaha yang dilakukan GERPI dalam mengisi kemerdekaan 

Indonesia di Lampung adalah dengan mengirimkan bantuan logistik makanan ke 

Palembang saat Palembang sedang menghadapi pasukan Belanda dalam 

Pertempuran 5 Hari 5 Malam. 

 

Pada Tahun 1948 GERPI mulai mendirikan posko dapur umum yang awalnya 

difungsikan sebagai pusat logistik makanan bagi pasukan militer tentara yang 

sedang berlatih untuk mengantisipasi adanya serangan dadakan oleh Belanda yang 

ingin mengusai lagi daerah Lampung, namun kegiatan dapur umum ini terus 

berlanjut sampai tahun 1949 saat terjadinya pertempuran antara rakyat Lampung 
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dengan pasukan Belanda, kegiatan di dapur umum dibantu oleh ibu-ibu yang 

tinggal disekitar posko dapur umum. 

 

Dan pada tahun 1949 usaha yang dilakukan GERPI dalam mengisi kemerdekaan 

Indonesia di Lampung adalah dengan mendirikan posko-posko palang merah 

darurat di setiap front pertempuran. Posko-posko palang merah darurat yang ada 

di Karesidenan Lampung pada tahun 1949 adalah posko palang merah di Kedaton 

letaknya di Kebon Karet di Kawasan Taman Makam Pahlawan, posko palang 

merah darurat di Kebun Karet daerah Sukaraja yang sekarang menjadi kawasan 

pasar Gedongtataan, posko palang Merah darurat di daerah Kalirejo, dan posko 

palang Merah darurat di daerah Kalirejo. 

 

Keikutsertaan GERPI dalam mengisi kemerdekaan di Lampung memberikan 

dampak positif bagi Karesidenan Lampung, karena tanpa partisipasi, dan campur 

tangan wanita mungkin pasukan tentara yang berjuang di medan pertempuran 

akan merasakan kesulitan bahkan mungkin usia perjuangan bisa jadi tak bertahan 

lama. Tanpa kehadiran wanita-wanita tangguh di dapur umum penyediaan logistik 

makanan dan minuman bagi pasukan tentara akan sulit terpenuhi, namun berkat 

wanita pengurus dapur umum  makanan dan minumam bagi prajurit dapat 

terpenuhi dan dilayani dengan baik. Begitu pula dengan usaha GERPI di palang 

merah berkat usaha-usaha wanita di palang merah banyak para prajurit, pengungsi 

dan korban dapat tertolong dan terselamatkan, dan juga melalui aksi merah 

putihyang dilakukan oleh GERPI dan kelompok pemuda lainnya memberikan 

dampak yang besar karena melalui aksi tersebut Sang Saka Merah Putih mulai 

berkibar di sana-sini. Begitu pula dengan kegiatan dibidang pendidikan yang 
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digalakkan oleh GERPI dengan mendirikan sekolah SKP (Sekolah Kepandaian 

Puteri) berdampak positif terhadap sistem pendidikan di Karesidenan Lampung 

khususnya bagi pendidikan kaum wanita. 

 

B. SARAN 

Usaha-usah yang dilakukan GERPI di Karesidenan Lampung merupakan bentuk 

kegitan yang penuh pengorbanan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang 

telah diraih. Oleh karena itu penulis memberikan saran-saran antara lain : 

1. Kepada generasi Muda penerus bangsa khususnya para pemuda dan 

pemudi Daerah Lampung untuk lebih giat mempelajari, menggali sejarah 

daerah dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga dapat mengisi 

kemerdekaan dengan baik dan dapat meneruskan perjuangan bangsa 

Indonesia. 

 

2. Hendaknya kita dapat mengambil hikmah dan dapat dijadikan sebagai 

contoh yang baik dari segala kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan 

oleh GERPI dan wanita Lampung lainnya dalam mengisi kemerdekaan 

Republik Indonesia di Karesidenan Lampung dengan penuh semangat 

juang yang tinggi dengan rela dan ikhlas membantu dan mendampingi 

para pejuang pria yang bertempur di medan pertempuran. 

 

3. Menghargai jasa para pejuang yang sudah berkorban, membela dan 

mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan cara 

mewarisi  api semangat  juang mereka dan senantiasa mempertebal  tekad 

untuk mengisi  kemerdekaan. 


