
BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Keberadaan Tentara Jepang di Indonesia, Khusunya di Tangerang pasca 

proklamasi, masih seperti biasa. Karena mereka mendapatkan status 

quo dari pihak Sekutu sampai Sekutu datang ke Indonesia. 

2. Tentara Jepang yang sudah kalah orang Sekutu hanya akan 

menyerahkan senjata mereka kepada pihak Sekutu. Padahal saat itu 

tentara Indonesia sangat membutuhkan senjata untuk mempertahankan 

kemerdekaan mereka. 

3. Peristiwa Pelucutan Senjata di Lengkong, dilakukan secara mendadak 

karena situasi yang sudah mendesak  setelah adanya informasi bahwa 

tentara Sekutu telah menguasai daerah Parung, Bogor yang tidak jauh 

dari Lengkong, Serpong, Tangerang. Operasi pelucutan ini dipimpin 

langsung oleh Mayor Daan Mogot dan diikuti oleh Mayor Wibowo, 

Lettu Soebianto, Lettu Soetoppo, para Taruna Akademi Militer 

Tangerang dan masyarakat sekita Lengkong. 

4. Saat pelucutan berlangsung, rakyat sekitar Lengkong dan lascar-laskar 

serta ada anak-anak ikut serta dalam pelucutan senjata tersebut. tanpa 

disengaja anak-anak tersebut meledakan senjata pada saat pelucutan 

berlangsung dan mengakibatkan kondisi pelucutan yang awallnya 

berjalan lancar dan damai menjadi tidak kondusif, 



5. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dari pihak 

Indonesia yaitu, Para Taruna dan rakyat umumnya belum 

berpengalaman bertempur sebagai pasukan, para Taruna belum pernah 

mendapatkan pelajaran menembak karena keadaan saat itu tidak 

memungkinkan, para Taruna yang berpencar ketika ditembaki 

menyebabkan sulitnya Mayor Daan Mogot untuk memberikan 

intruksinya. 

6. Penulis lebih mengutamakan hasil dari wawancara untuk dijadikan 

landasan dalam penulisan skripsi ini dan mengesampingkan beberapa 

buku-buku yang membahas peristiwa ini, dengan alasan bahwa 

penulisan buku-buku tersebut ditulis oleh pihak militer dan dituls atas 

kepentingan tertentu. 

6.2. Saran 

Dari berbagai permasalahan sampai dengan kesimpulan yang dibuat oleh 

penulis di atas. Penulis memberikan beberapa saran setelah mempelajari 

permasalahan yang diteliti seperti di bawah ini: 

1. Hendaknya generasi muda sebagai penerus bangsa menghargai 

peranan pejuang Indonesia dengan mengisi kemerdekaan Indonesia 

dengan kegiatan-kegiatan positif. 

2. Sebaiknya nilai heroik dan patriotik dalam mempertahankan tegaknya 

kemerdekaan Indonesia dapat diwarisi dan dilestarikan oleh generasi 

penerus bangsa. 

3. Seharusnya dalam peulisan sejarah atau suatu peristiwa, ditulis dengan 

cara ilmiah tanpa dorongan dari pihak manapun dan kepentingan 



apapun yang dapat mengurangi beberapa fakta dalam peristiwa 

tersebut. 

4. Pemerintah Kota Tangerang Selatan hendaknya lebih memperhatikan 

dan melestarikan peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Kota 

Tangerang Selatan. 

5. Pemerintah Kota Tangerang Selatan hendaknya lebih sering 

melakukan penelitian sejarah lokal yang ada di daerah Kota Tangerang 

Selatan. 

 


