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KESI.M PULAN DAN SARAl'i 

hal-hal yang telah diuraikan bahwa pertumbuhan dan 

pcrkembangan kota Pematang Siantar pada masa penjajahan Belanda. Tepatnya kira

kira tahun 1904 merupakan titik awal rumbuhnya Pcmatang Siantar menjadi scbuah 

kota. 

Penanaman modal asing yang dilakukan untuk membuka perkebunan bcsar d1 

Pematang Siantar merupakan hal yang turut mempengaruhi perkembangan kota 

Pematang Siantar pada saat itu dan pcrhatian pemcrintah scmakio besar untuk 

mcnguasai dacrah-daerah. 

Sclain itu untuk memperlancar perhubungan dari daerah pantai ke 

pcrkcbunan-perkebunan dipedalaman maka dimulailah dibangun jalan raya. Dimana 

jalan raya tcrscbut hanya dapat dilalui dengan jalan kaki, kereta kuda dan kereta 

lembu. Dcngan dibukanya jalan raya tersebut Pematang Siantar mulai ramai didatang1 

orang, baik sebaga• pedagang maupun penyebar agama. Scbahagian pendatang baru 

akhimya tinggal mcnetap di Pemataog Siantar. 

Dalam bidang pemeriotahan perkembangan yang bisa kita lihat yaitu dalam 

pembentukan pemerintahan daerah dimana kota Pcmatang Siantar sangat cocok 

menjad1 tcmpat kedudukan pemerintah dacrah lalu direncanakan untuk 

membangun areal disekitar Pcmatang Siantar seperti kantor-kantor, jalan-jalan yang 
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menghubungkan tcmpat penting di pedalaman sehingga kota Pcmatang Siantar mulai 

menunjukan ciri-ciri sebuah kota. Perubahan dalam pembagian daerah yang 

dilakukan Belanda turu!Juga membantu perkembangan kota Pematang Siantar. 

Pcrkembangan dalam bidang ekonomi dapat kita lihat dengan bcrtambahnya 

jumlah penduduk yang mcngakibatkan bertambahnya sarana-sarana perckonom1an 

sepcni pasar-pasar, penokoan, perbankan, industri mulai dikembangkan. Khususnya 

industri merupakan persyaratan bagi peranan fungsi kota Pematang Siantar sebaga• 

pusat wilayah. Letak kota Pematang Siantar merupakan pintu gerbang kcdaerah 

tempat wisata yai tu Danau Toba. 

R. Saran 

Pcrtumbuhan dan pcrkembangan kola Pematang Sian tar pada masa pcnjajahan 

Bclanda sudah mulai kelihatan, maka wajarlah bangsa Indonesia mcnempatkan kota 

Pcmatang Siantar scbagai kota berscjarah. 

Disarankan kepada pcmerintah daerah Pematang Siantar dan penduduk bahwa 

perkcmbangan. kota Pcmatang Siantar yang kita lihat sekarang merupakan produk 

dari perkcmbangan masa lalu oleh karena itu berdasarkan bcberapa pemiJ.:iran 

tcrsebut pcnulis menganggap amat penting untuk menoleh kebelakang menelusuri 

perkembangan kota Pematang Siantar masa lampau hingga mencapai wajah yang 

sekarang. 

Kiranya bangunan-bangunan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda 

hendaklah kita sama-sama menjaga dan mcrawatnya. 
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Kiranyn para pcmbaca dapat mengambil inti sari pertumbuhan dan pcrkcmbangan 

kota Pematang Siantar pada masa pcnjajahan Belanda sebagai motivast untuk lcbih 

mengembangan kota Pcrnatang Siantar, guna meosukseskan pembangunan dalam 

rangka mcwujudkan cita-ctta kemerdckaan Indonesia 

Bagi gcnerasi penerus bangsa khususnya gcncrasi muda kota Pcmatan~:: 

Siantar semoga scmakin bcrgiat dalam rnembangun kota Pematang Siantar. 
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