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Pcnclitian ini bcrtujuan uniUk mengetahui dari mana asal mula Kerajaan Dolok 
Silau scrta pcrkcmbangnn Kcrajaan Dolok Silau. baik dari segi politik, sosial, budaya dan 
bgaimana kcadaan Kcrajaan Oolok Silau sebelum dan scsudah masuknya penjajahan 
Kolonial Bclanda kc Simalungun yang kemudian disusul setelah pergantian penjajahan 
dari Kolonial Bclanda kc penjajahan Jcpang. 

Mctodc yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mclalui pendekatan Studi 
Lapangan ( Field Research ) dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara 
dan Studi Kepustakaan ( Library Research ) dengan penelaahan buku - buku yang 
dianggap rclcvan dengnn masnlah yang akan di bahas. 

Pcncliti mcnggunakan teori yang di anggap sesuai dengan masalah yang akan 
dibnhns ya itu lcori penman, tcori kekuasaan, tcori kepemimpinan dan tcori konOik. 
Kcrajaun Dolok Si lau dahulunya hanyalah sebuah perkampungan yang didirikan oleh 
seorang pcngcmbara. dimann ia mcndiami sebuah perkampungan yang diberi nama 
Tarnbuk 13awang. Olch karena pengembara itu arif dun bijaksana maka ia diangkat 
mcnjndi pcnghulu dan luma ke lamaan menjadi mja yaitu dari Kerajaan Dolok Si lau. 
S<~tclah pcnelitian di laksanakan maka hasil yang didapatkan yailu bahwa Kerajaan Dolok 
SikJU mcrup:~kan salah satu 1-:cwjaan tcnua di Simalungun setelah runtuhnya kerajaan 
pcrtam:~ di Simalungun y<aitu Kcrajaan Nagur. Konflik antara penen1s kcrajaan pcrnuh 
tcrjadi yaiiU anutra kakak l>cradik putra mahkota yang dimana mereka bcrpencar dan 
membcmuk kcrajaan scndiri . 

Dari bcbcrupa uraian diatas pcneliti dapat menyimpulkan bahwa Kerajaan Dolok 
Silau dahulunya mcmpunyai kckuasaan yang luas. akan tetapi oleh karena adanya konOik 
imemal kcrajaan. juga akibat pengaruh masuknya Kolonial Bclanda kekuasaan Dolok 
Silau scmakin sempit dan kcadaan mas)·amkat scmakin susah. Akhir dari Kcrajaan Dolok 
Silau yaitu dcngan terjadinya Revolusi Sosial. dimana sistem kerajaan di Simalungun 
dihapuskan dan dipusatkan pada satu pcmerintahan pusat. 

Scbagai ~lah ~tu kcraja3n bcsar di S malungun sudah scpantasnya Kerajaan 
Dolok Silnu mcmpun)ai pcninggalan yang berscjarah, akan tetapi faktanya peninggalan 
dari Kcrajaan Dolok Silau sudah sangat jarang ditemukan. 


