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ABSTRAK 

 
Penelitian mengkaji tentang peran laskar ”Barisan Pemberontakan Rakyat 

Indonesia di Surabaya 1945-1947”. Kelaskaran pada masa revolusi fisik memiliki 
peran militer yang penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 
masa transisi hingga kedatangan Sekutu. Keberadaan laskar-laskar telah mampu 
membuat rakyat bersatu dalam wadah-wadah perjuangan. 

Metode serta sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
metode sejarah, yaitu tahap pencarian topik, tahap pengumpulan sumber data, 
verifikasi atau kritik sumber, yaitu tahap untuk memperoleh keabsahan sumber, 
tahap interpretasi atau penafsiran, dan yang terakhir adalah disusun secara objetif. 
Sumber yang di buat dalam tulisan ini, agar semakin kuat isi substansi dalm karya 
ini, penulis memakai sumber dari Arsip, Koran-koran sezaman dan wawancara. 

Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia adalah laskar yang dibentuk 
oleh Bung Tomo demi menjawab keinginan rakyat yang menghendaki suatu 
gerakan yang revolusioner. Pada tahun 1945, sejak datangnya Sekutu dengan 
membawa NICA, pemerintah mengeluarkan keputusan yang dikenal dengan 
Dekrit Presiden. Vacum of Power membuat diperlukannya suatu badan 
kemiliteran sementara, untuk mengantisipasi gangguan dari intern maupun 
ekstern. Keadaan tersebut membuat rakyat Surabaya tergugah untuk membentuk 
badan perjuangan dan laskar di daerahnya masing-masing, namun laskar-laskar 
tersebut disinyalir masih belum bisa menjawab keinginan rakyat di Surabaya. 
Rakyat menginginkan wadah yang mampu bertindak revolusioner dan merangkul 
semua golongan. Pada tanggal 12 Oktober 1945 Bung Tomo kemudian 
mendirikan BPRI, munculnya organisasi tersebut diharapkan dapat menyatukan 
berbagai golongan, agama, etnies, umur dan pendidikan, yang selanjutnya bersatu 
mempertahankan kedaulatan Indonesia. BPRI dalam menjalankan peran 
melakukan 2 peran yaitu, propaganda dan kemiliteran, strategi propaganda BPRI 
dengan menggunakan media radio sebagai alat pengobar semangat rakyat dan 
strategi militer dengan membentuk pasukan Berani Mati dan BPRI Puteri. Strategi 
yang dilakukan BPRI tersebut ternyata mampu menyatukan rakyat Surabaya 
untuk melawan Sekutu. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Barisan Pemberontakan 
Rakyat Indonesia merupakan wadah yang mampu menjawab inspirasi rakyat yang 
ingin bergerak revolusioner. Peran dan strategi yang dilakukan BPRI pada 
revolusi fisik, menjadikan laskar BPRI mampu mempertahankan kemerdekaan 
Indonesia.   
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