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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa Usaha Pemerintah Indonesia dalam Pemulangan Tentara Jepang dan 

Allied Prisoners of Wars and Internees (APWI) di Indonesia tahun 1946-1947 

yaitu : 

 

1. Pemulangan Tentara Jepang oleh Pemerintah Indonesia menggunakan dua 

jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Jalur darat menggunakan transportasi 

berupa kereta api dan truk dan Jalur laut menggunakan Kapal kayu dan kapal 

besi. Tentara Jepang yang berada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah 

diangkut dengan truk,kemudian dikumpulkan di pelabuhan di Probolinggo 

untuk diangkut lagi menggunakan kapal Besi dengan tujuan ke Pulau Galang.  

Untuk Pemulangan dari Pulau Galang ke Jepang adalah tugas Pasukan Sekutu. 

Pemerintah Indonesia berhasil mengumpulkan 35.000 tentara Jepang. Hal ini 

di dasarkan pada Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pasukan 

Sekutu.  

 

2. Evakuasi Allied Prisoners of Wars and Internees (APWI) oleh Pemerintah 

Indonesia mengevakuasi Para Tawanan Perang yang berada di Jawa Tengah 

dan Jawa Timur, melalui 3 jalur, yaitu jalur darat dengan menggunakan 
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kendaraan kereta api dan truk, jalur laut dengan menggunakan kendaraan 

Kapal Kayu dan Kapal Besi, dan jalur udara menggunakan kendaraan Pesawat 

Terbang, dan dikumpulkan di tiga tempat transit, yaitu Solo, Surabaya, dan 

Jakarta. Setelah dikumpulkan di tempat transit, barulah tugas Pasukan Sekutu 

untuk memulangkan Allied Prisoners of Wars and Internees (APWI) ke 

negara asalnya, Hal ini sesuai dengan Perjanjian antara Pasukan Sekutu 

dengan Pemerintah Indonesia dalam Evakuasi Allied Prisoners of Wars and 

Internees (APWI). Dalam evakuasi Allied Prisoners of Wars and Internees 

(APWI) ,Pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi 28.000 Allied 

Prisoners of Wars and Internees (APWI). 

 

 

B. SARAN 

 

Penulis memberikan saran-saran  antara lain : 

1. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, namun balaslah kejahatan 

dengan kebaikan, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, selama 

berpuluh-puluh tahun di jajah oleh penjajah Belanda dan Jepang, namun 

setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Indonesia mengumpulkan para 

penjajah Belanda dan Jepang untuk dikembalikan ke negara asalnya. 

2. Isi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan perjuangan-perjuangan yang 

baik seperti yang dilakukan Pemerintah Indonesia, guna terciptanya bangsa 

yang bermartabat, baik dan disegani oleh negara lain. 

 


