
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Tentara Jepang menyerah tanpa syarat 

kepada Sekutu. Setelah mendengar berita tersebut, bangsa Indonesia segera 

mempersiapkan segala sesuatu yang penting untuk secepatnya 

memproklamirkan kemerdekaannya. Segera setelah semua persiapan tersedia 

maka, Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamirkan 

kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No.56 Jakarta.  

 Setelah Tentara Sekutu mendengar bahwa Jepang menyerah tanpa 

syarat kepada sekutu, Indonesia telah diduduki oleh tentara Sekutu. Hal 

tersebut berarti mereka ingin mengembalikan kedudukan Belanda dan ingin 

mengembalikan penjajahan di bumi Indonesia. Perselisihan antara Indonesia 

dan Belanda ini adalah satu masalah yang sangat prinsipil, karena menyangkut 

soal kemerdekaan. Tapi, meskipun demikian tetap diadakan pendekatan dan 

perundingan, yang akhirnya melahirkan persetujuan pada tanggal 25 Maret 

1947  “Persetujuan Linggar Jati”. 

Namun pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melanggar perjanjian 

tersebut dengan melancarkan Agresi Militer-Inya. Serangan dilakukan secara 

serentak di seluruh wilayah Indonesia, dengan menggunakan senjata yang 

modern. Salah satu wilayah yang tidak lepas dari perhatian Belanda dalam 

melancarkan serangannya adalah wilayah Sumatera bagian utara yang Ibu 



Kotanya adalah Medan. Di Medan serangan Belanda dilakukan diseluruh font 

Medan Area. Untuk menghadapi serangan Belanda tersebut, maka seluruh 

pasukan tentara bersatu, termasuk salah satunya adalah para Kadet Brastagi. 

Menurut Kartodirdjo, dkk (1976:49) Aksi Agresi Militer Belanda yang 

pertama ini mendapat perhatian dari dunia. Pada tanggal 30 Juli 1947 

Pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah  

Indonesia segera dimasukkan dalam daftar pembicaraan Dewan Keamanan. 

Dengan cepat Dewan Keamanan memerintah kepada kedua Negara untuk 

segera menghentikan peperangan dan kemudian mengadakan perundingan. 

Kemudian menurut Sinuhaji(:139) kedua belah pihak bertemu kembali diatas 

kapal Renville untuk menandatangani persetujuan gencatan senjata yang 

disetuji bersama  pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian tersebut 

dijalanankan pada tanggal 6 Februari 1948.  

Menurut H.R Sjahnan (1982:5) Belanda kembali melanggar perjanjian 

tersebut dan kembali melancarkan agresi yang kedua pada tanggal 18 

Desember 1948, dengan tiba-tiba menyerang Jogyakarta, dan kemudian ke 

daerah Sumatera Utara dengan menyerbu kearah Asahan, Labuhan Batu, Dairi 

dan Tapanuli. Untuk menghadapi serangan tersebut, bagi pasukan kita tidak 

ada alternatif lain selain melakukan perlawanan dengan cara bergerilya. Para 

alumni kadet ikut juga berjuang melawan serangan yang dilakukan oleh 

Belanda tersebut.  

Begitu besarnya keinginan Belanda untuk kembali menjajah bumi 

Indonesia. Agresi yang dilancarkannya sebanyak dua kali merupakan upaya 



yang dilakukan untuk dapat mengusai Indonesia. Mendengar bahwa Belanda 

datang kembali dan menyerang beberapa daerah di Indonesia para pejuang 

tidak hanya berdiam saja, tapi mereka dengan gagah berani maju melawan 

berbagai macam serangan yang dilakukan oleh pihak Belanda demi 

mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.  

 Sebagai warga Negara yang baik sudah seharusnya kita mencintai 

Negara kita sendiri salah satu wujud bahwa kita mencintai Negara adalah 

dengan menghargai seluruh jasa-jasa para pahlawan yang telah rela berkorban 

demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi, kenyataan 

yang terjadi saat ini adalah banyak generasi muda yang tidak menghargai jasa-

jasa para pahlawan. Begitu banyak pahlawan yang berjuang untuk melawan 

penjajah termasuk salah satunya adalah Kadet Brastagi.  

Untuk menambah wawasan para generasi muda tentang para pejuang 

dan mengetahui bagaimana keberadaan alumni Kadet Brastagi dalam 

mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang khususnya berjuang 

di daerah Sumatera Utara, maka peneliti merasa tertarik untuk mengambil 

judul “PERANAN KADET BRASTAGI DALAM PERANG MEDAN 

AREA UNTUK MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN PADA 

AGRESI MILITER BELANDA”. 

 

 

 

 



B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di latar belakang diatas, 

maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian berikut : 

1. Latar belakang berdirinya KADET BRASTAGI 

2. Peranan Kadet Brastagi dalam perang Medan Area untuk 

mempertahankan kemerdekaan pada Agresi Militer Belanda. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  pembatasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sejarah berdiri Kadet Brastagi di Sumatera Utara? 

2. Bagaimana peranan Kadet Brastagi dalam perang medan area 

untuk mempertahankan kemerdekaan pada agresi militer Belanda? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitaian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sejarah berdiri Kadet Brastagi di Sumatera 

Utara. 

2. Untuk mengetahui peranan Kadet Brastagi dalam perang medan 

area untuk mempertahankan kemerdekaan pada agresi militer 

Belanda. 

 

 



E. Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan peneliti dan pembaca 

mengenai peranan Kadet Brastagi dalam perang medan area untuk 

mempertahankan kemerdekaan pada agresi militer Belanda. 

2. Sebagai perbandingan bagi mahasiswa pendidikan sejarah maupun 

bagi jurusan  lainnya dengan bidang penelitian yang sama pada lokasi 

penelitian yang berbeda untuk menghasilkan keputusan yang 

sempurna. 

3. Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan 

pemerintah setempat di dalam pengetahuan tentang peran Kadet 

Brastagi dalam perang medan area untuk mempertahankan 

kemerdekaan pada agresi militer Belanda. 

 


