
5.1. Kcsirupul:tn 

BA B V 

KESlMl'ULAN DAN SARAN 

J3crdasarkan hal - hal yang telab diuraikan bahwa Ker.tjaan Dolok Silau 

merupakan sal:th satu kcrajaan tertua di Simalungun setelah runtuhnya kerajaan 

pcrtama di Simalungun yaitu Kerajaan Nagur. Adapun yang menjadi pencrus 

Kcrajaan Nagur udalah Kerajaan Dolok Silau yaitu disebabkan oleh karena Raja 

Pcrtmna di Kcru.;aan Dolok Silau mcnikahi Putri Raja Nagur yang bcrnarna 

Ru ttingan Omas yang dijadikan permaisurinya. 

Kcrajaan Dolok Silau diperkirakan berdiri pada tahun 1450 dan yang 

mcn.iadi dncruh kekuasaanyu yang pertan1a yaitu daerah Tambak Bawang. 

Lam bang duri K~rujaan Dolok Silau yai tu ''Uitop dan Bubu" yaitu alat pengarnbil 

burung dan ik:ln. 

Status yang dimiliki oleh raja - raja di Kerajaan Dolok Silau adalah status 

yang dipcrokh karcna kelal1iran atau Ascribed Status. Scdangkan yang menjadi 

putra mnhkolil adalah pulra kandw1g Puang Bolon ( permaisuri ). Raja yang 

pcmah bcrkuasa di Kcra,iaan Dolok Silau diperkirakan sebanyak II orang. 

Adapun tingk<ttan Pemerintahan di Kerajaan Dolok Silau yang 

mcnjalnnkan pemerintahan kemjaan yaitu : Partuanon. Parbapaon. Pangulu. dan 

yang mmi:•di pcngua><l t~rtinggi yaitu Raja. Ra.ia Dolok Sil:.tu bcrkcdudukan di 

l'am:ltang Dolok Silau y:mg rncnjodi ibukota kcrajaan. 
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Sctclah masuknya Kolonial Belanda ke Simalungun banyak perubahan 

yang terjadi. Kolonial Bclanda memecah kerajaan yang ada di Simalungun 

menjadi 7 kerajaan yang dahulunya hanya 4 kerajaan, sehingga wilayah 

l..ekuasann Kcraj:mn Dolok Silau scmakin scmpit. 

T:111ah - tanah yang ada di Kerajaan Dolok Si !au menjadi sasaran 

Pcmcrimahan Uclnncla untuk dijadikan lahan perkebunan. Agar lebih mudah 

mcngatur rakym yang bcrdinm di d:1erah itu maka raja diberikan hak otonomi 

untuk mcngatur claerahnya masing - masing. 

Sctclnh tnasa Kolonial Bcla.nda tclah berakhir di Indonesia yang kcmudian 

disusttl datangnya Jcpang menggantikan pe11jajahan Belanda maka kcadaan 

masyarak:Jt kllUsusnyu di Kerajaan Dolok Silau semakin menderita dimana rakyat 

dipcrintahkan unlllk kCtJU paksa (RNnusha) untuk pcmbangw1at1 jalan - jalan. 

Banyak masy;mtf...at yang tcrpaksa mengtmgsi kearah Gunung Barubci yaitu 

gunung yang bcrjur.Jk I 0 Km dari ibttkota k.::rajaan. 

Sctclah J>roklan1a~i Kcmcrdckaan Indonesia maka pemerintah pusat 

mcmutuskan untuk memusatkan pemerintahan pada sam pusat pcmerintahan dan 

mcmutuskan untuk meniadakan kemjaan - kerajaatl. Pada tahun 1946 di lokukan 

Rcvolusi Sosial. yang dimana eli Simalungun di lakukan oleh Barisan llarimau 

Liar (BilL) di '""'ah pimpinru1 A. E. Saragih Ras. 

Rcvolusi Sosi:1l telah mcnimbulkan keadaan yang kacau - bnlau, dimana 

banyuk lCTJ(td i pcmbunuhnn atas raja - raja Simalungun. Untuk menyelamatkatl 

nynwa R:•ia Dolok Siluu yung puda saat itu dijabat oleh Tuun Bandar Alam Purba 
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Tambak. m~ka para pcmbcsar kerajaan rnelakukan rnusyawarah, maka dipuruskan 

agar ruja diungsikan dahulu ke !!uta lama sebelum keadaan belum aman. 

Sebagai salah satu kcrajaan besar di Simalunguo sudah sepantasnya 

Kcrajaan Dolok Silau mcmpunyai pcninggalan yang bersejarah. akan tetapi 

faktanya pcninggalan-pcninggalan dari Kerajaan Dolok Silau sangat jarang, hal 

itu discbabkan karcna kurangnya kesadaran dari kerurunan Kerajaan Dolok Silau 

untu k melcstarikannya. juga disebabkan karena benda bersejarah itu sendiri yang 

termakan usia. 

5.2. Saran 

I. Kcpada Pcmcrintah Daerah Simalungun dapat kiranya rnembantu dan 

mcrcal i~nsikan pcmugaran Ualai Hubur (Kubumn Raja Dolok Si lau) 

yang adu di Darubci. Karena hanya Dalai Hubur itu sajalah yang 

mcnjadi pcninggalan Kerajaan Dolok Silau. 

2. Kcpada para Pompamn/kcturunan Kcrajaan Dolok Silau agar semakin 

hcr-:uu dan mcrapatJ..an barisan guna mcmbangun Dacrah Dolok Silau. 

Karena pcrnbangunan di dacrah Dolok Silau sangat minim, hal iru 

tcrlihat dari kc-.:~daan jalan saja sangat tidak mernungkinkan. 

3. Kcpadn para ahli - ah li scjarait Sirnalungun dan keturunan J..erajaan 

yang mcngctahui persis tentang Kerajaan Dolok Silau agar membuat 

suatu buku yang lcngkap tcntang literatmc Kcarajann Dolok Silau 
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dahulunya, so.:bab menurut pcnulis sekarang 1m litemtur tentang 

Kerajaan l)olok Silau sangat mi,im dijumpai. 

4. Kcpada masyarakat Simalungun khususnya generasi muda agar tidak 

lupa akan adat istiadat yang ada di Simalungw1. Senajangan lupa akan 

tunuh kdahiran Sirnalungun. 


