
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kadet Brastagi adalah para perwira yang sangat pemberani, 

berwibawa, disiplin dan sangat disegani oleh pejuang-pejuang lain 

yang juga turut mempertahankan kemerdekaan RI.  

2. Kepemimpinan dan keberanian yang dilakukan oleh para Kadet 

Brastagi  juga perlu kita apresiasi. Bagaimana mereka dengan 

berani memeri ilmu pengetahuan kepada pasukan bersenjata 

dibawah bendera Laskar Rakyatnya. Kecintaan yang kuat kepada 

negara untuk mempertahankan kemerdekaan menjadi panutan 

yang paling penting dari semua perjuangan yang dilakukan Para 

Kadet Brastagi. 

3. Sekolah Militer yang di adakan di Brastagi dilaksanakan karena 

dirasa pada saat itu diperlukan adanya tambahan pasukan yang 

terlatih di bidang militer yang mampu mengatasi medan 

peperangan untuk melawan serangan musuh dalam 

mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia 

4. Para alumni Kadet Brastagi yang telah mendapat pendidikan kilat 

langsung mendapat tugas mulia. Dalam mengemban tugasnya 

mereka dikirim ke beberapa daerah yang membutuhkan pasukan 

tambahan. Mereka di tempatkan sebagai komandan kecil yang 



bertugas untuk melatih pasukan bawahannya untuk lebih 

menguasai medan peperangan dan juga sebagai pemimpin pasukan 

yang bertugas mengendalikan pasukan dalam melakukan 

penyerangan. 

5. Mereka merupakan sosok pemimpin yang selalu bekerja keras, 

disiplin dan selalu rendah hati. Mereka tidak pernah 

menyombongkan diri, dan juga selalu merasa perjuangan yang 

dilakukannya adalah berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh 

sosok seperti mereka sangat jarang ditemui sekarang ini.  

  



1.2.Saran 

Didalam melakukan penelitian ada beberapa masalah yang 

dihadapi, maka peneliti mengambil saran sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan teliti tentang 

Kadet Brastagi. Masih banyak hal yang perlu diteliti dari para 

Kadet Brastagi dan perjuangan-perjuangan lainnya dalam 

pertempuran Medan Area. 

2. Sebagai generasi muda yang akan menjadi pemimpin nantinya, 

Kadet Brastagi layak untuk dijadikan contoh. Banyak nilai-nilai 

dan gaya kepemimpinan yang dapat diikuti dari beliau. Kecintaan 

terhadap tanah air menjadi modal awal dalam perjuangannya 

mempertahanan kemerdekaan RI. 

3. Mengajak masyarakat luas untuk lebih mengenal dan mencintai 

Kadet Brastagi dan pahlawanan lokal lainnya. Sebab dalam 

kenyataannya banyak pahlawan lokal kita yang telah berjuang baik 

dalam perang Medan Area maupun dalam perang lain seiring 

berjalannya terlupakan oleh zaman. Sebab bangsa yang besar 

adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. 

Mengajak pemimpin-pemimpin yang berkuasa di kursi pemerintahan untuk lebih 

peka lagi terhadap mereka pejuang-pejuang lokal dan para kaum veteran. Berikan 

perhatian kepada mereka. Jangan sampai mereka terlupakan ditelan zaman. 


