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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan yang gigih dan tidak 

mengenal menyerah dari seluruh lapisan masyarakat. Pada awal tahun 1946 

usaha-usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan diarahkan untuk 

mengadakan konsolidasi kekuatan perpanjangan dalam bidang pemerintah dan 

dalam bidang kekuatan militer untuk menahan serangan dari luar yang sewaktu-

waktu mengancam kemerdekaan Indonesia. 

 

Perjuangan untuk  menegakkan kemerdekaan dalam kurun waktu tahun 1946-

1947 melawan Belanda telah melibatkan hampir seluruh lapisan sosial 

masyarakat, mulai dari lapisan sosial atas sampai bawah, mulai dari kota sampai 

pelosok desa. Perjuangan ini yang sering disebut sebagai perang kemerdekaan 

atau revolusi kemerdekaan, mulanya meletus di daerah perkotaan. Dalam 

perkembangannya kemudian, terutama setelah terjadinya agresi militer Belanda 

yang pertama tahun 1946-1947, perkembangan perjuangan kemerdekaan itu juga 

berkembang dan melibatkan desa-desa. Bahkan desa-desa itulah yang kemudian 

dijadikan sebagai basis perjuangan, khususnya dalam kaitannya dengan perang 

gerilya (Depdikbud, 1998 : 1). 
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Basis pertahanan desa bukan semata-mata tertuju pada aspek militer seperti 

daerah konsentrasi kekuatan tentara, melainkan juga dalam arti sebagai sumber 

dukungan logistik, dapur umum, dukungan moral, dan sebagainya. 

 

Pada awal tahun 1946 usaha-usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

diarahkan untuk mengadakan konsolidasi kekuatan perjuangan dalam bidang 

pemerintahan dan dalam bidang kekuatan militer untuk menahan serangan dari 

luar yang sewaktu-waktu mengancam kemerdekaan. Pada awal tahun 1947, 

walaupun Belanda belum menduduki Lampung, tetapi suasana menghadapi agresi 

Belanda telah dipersiapkan.  

 

Menjelang tahun 1949 sekitar bulan November dan Desember 1948, keadaan kota 

Tanjung Karang-Teluk Betung relatif tenang dan aman, dalam arti tidak terdengar 

adanya tembakan-tembakan, letusan senjata dan ledakan-ledakan seperti suasana 

dalam keadaan perang. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu masih dalam 

suasana genjatan senjata akibat adanya pejanjian renville.  

 

Telah dipersiapkan bagaimana menghindari kepanikan jika terjadi penyerbuan, 

yaitu dengan menentukan bahwa para pemimpin sipil dan militer harus keluar dari 

kota dan melaksanakan gerilya di daerah-daerah tertentu. Disamping itu juga telah 

ditentukan ke daerah-daerah mana pengungsian keluarga-keluarga perwira TNI, 

pemimpin-pemimpin pejabat sipil dan lain-lain ke arah pedalaman dan 

pegunungan yaitu daerah Pringsewu, Way Lima, Gunung Meraksa, Talang 

Padang, Ulu Belu di wilayah Lampung Selatan, di sepanjang lereng bukit barisan. 
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Semua itu adalah berdasarkan strategi militer dan perjuangan yang telah 

digariskan oleh Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman, maka taktik menghadapi 

Belanda tidak akan mengadakan perlawanan terbuka, melainkan dengan taktik 

gerilya dan memutus jalur-jalur komunikasi lawan serta memecah kekuatan lawan 

atas kelompok kecil sehinga mudah diserang dan dihancurkan.  

 

Disamping itu juga kerjasama dan bahu membahu dengan kekuatan perjuangan 

lain harus dibina dan dijaga kekompakannya, terutama yang menyangkut segi 

logistik. Dalam siasat perang gerilya, dukungan rakyat setempat sangat 

menentukan maka perlu dibina dan dipererat kerjasama antara tentara, laskar dan 

rakyat. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih 

lanjut mengenai perjuangan lettu suratno dalam upaya melawan Belanda tahun 

1949, setelah Pringsewu jatuh ditangan Belanda. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Perjuangan Lettu CPM Suratno membuat daerah basis pertahanan melawan 

Belanda, 

2. Perjuangan Lettu CPM Suratno melawan Belanda di Sukoharjo tahun 1949, 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dianggap perlu untuk dikaji lebih dalam. 

Maka dalam hal ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu tentang 

Perjuangan Lettu Suratno Dalam Upaya Melawan Belanda Di desa Panggungrejo 

Kabupaten Pringsewu Tahun 1949. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut : “ Bagaimana Proses Perjuangan Lettu Suratno Dalam 

Melawan Belanda Tahun 1949”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui peranan Desa Panggungrejo yang digunakan pasukan Lettu 

Suratno sebagai basis pertahanan dari serangan Belanda tahun 1949, 

2. Untuk mengetahui perjuangan rakyat dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan penelitian ini antara lain : 

1. Dapat menambah wawasan bagi para pembaca mengenai sejarah 

perjuangan kemerdekaan di Lampung 

2. Menjabarkan dan menjelaskan pergerakan pejuang Lampung  
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3. Sebagai wacana untuk memperluas pengetahuan keilmuan sejarah 

sehingga dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian yang ruang 

lingkupnya lebih luas. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara kajian pustaka untuk 

mencari informasi yang dibutuhkan yaitu melalui Perpustakaan Lampung, 

Perpustakaan Daerah Lampung, dan DPD Legium Veteran Bandar Lampung. 

Obyek penelitian ini adalah Perjuangan Lettu Suratno melawan Belanda di 

Desa Panggungrejo. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013, melalui 

pendekatan bidang ilmu sejarah. 
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