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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kecamatan Kotarih adalah salah satu Kecamatan dari 17 Kecamatan yang 

ada di Kabupaten Serdang Bedagai, dan merupakan perangkat daerah Kabupaten 

Serdang Bedagai sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang 

pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Samosir di Propinsi 

Sumatera Utara. Dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya 

memperoleh limpahan sebahagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian 

Urusan Otonomi Daerah. 

 Nama Kotarih itu berasal dari bahasa Simalungun yang dulunya disebut 

Hutarih. Yang terdiri dari dua kata yaitu, Huta berarti Kampung, dan Rih berarti 

Lalang. Jadi, Hutarih berarti Kampung Lalang. Disebut Kampung Lalang karena 

pada awalnya wilayah ini merupakan hutan lalang. Dan setelah Indonesia 

merdeka, karena sistem pemerintahannya pun telah berubah dari sistem 

pemerintahan kerajaan menjadi sistem pemerintahan presidensial.  

 Oleh karena itu, nama Hutarih dirubah menjadi Kotarih, yang mana Hutarih 

tidak lagi dipimpin oleh raja melainkan  dipimpin oleh seorang Asisten Wedana 

yang kantor pemerintahannya berpusat di Bangun Purba.   
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 Dikisahkan bahwa seorang anak yang semenjak masa mudanya telah 

merantau ke daerah yang memiliki lahan yang subur untuk dijadikan kampung 

atau kerajaan baru. Anak tersebut berasal dari Kampung Tambak Bawang              

( Cingkes ), Kecamatan Seribu Dolok, Kabupaten Simalungun. Yang bernama 

Tuanku Siman Purba Tambak.  

 Tuanku Siman Purba Tambak bersama kedua saudaranya pergi merantau 

meninggalkan tempat tinggalnya. Atas dasar inilah ketiga bersaudara tersebut 

masing-masing membuka suatu lahan atau hutan kosong untuk dijadikan 

kampung atau kerajaan baru. Maka, kedua saudara Tuanku Siman Purba Tambak 

tersebut membuka suatu daerah yang bernama Kampung Kuala Bali dan 

Kampung Bintang Bayu. Tetapi sayang, kedua saudara Tuanku Siman Purba 

Tambak tidak mempunyai keturunan, sehingga menyebabkan peninggalan dari 

mereka terputus dan data yang mendukung tentang sejarah terbentuknya 

kampung- kampung tersebut tidak diketahui dengan jelas. Sedangkan Tuanku 

Siman Purba Tambak, membentuk Daerah yang bernama Kampung Kotarih           

( Sekarang ). Tuanku Siman Purba Tambak mendapat suatu daerah yang jauh dari 

kedua saudaranya, ia mendapatkan suatu hutan lalang yang sangat luas dan 

memiliki lahan yang subur. Yang lambat laun, Tuanku Siman Purba Tambak 

Membuka suatu perkampungan untuk tempat tinggal dirinya dan keluarganya. 

Oleh karena itu, dipilihlah nama kampung tersebut yang bernama Hutarih             

( Kampung Lalang ). Nama Hutarih dipilih karena pada awal terbentuknya, daerah 

tersebut masih berupa hutan lalang. 
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B. Saran 

 

- Kecamatan Kotarih merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di 

Kabupaten Serdang Bedagai. Sebagai suatu Kecamatan, tentu tidak serta 

merta berdiri dengan sendirinya. Tentunya, Kecamatan Kotarih memiliki 

sejarah bagaimana wilayah Kotarih terbentuk. Tetapi sayang, banyak 

masyarakat yang tidak mengetahui sejarah terbentuknya Kotarih ini. Hal 

ini juga berkaitan dengan siapa tokoh yang mendirikan atau membentuk 

wilayah Kotarih ini. Seharusnya, masyarakat atau pemerintah setempat 

terus menjaga atau melestarikan sejarah terbentuknya Kotarih. Agar 

generasi berikutnya dapat  mengetahui sejarah terbentuknya Kotarih ini. 

Agar bisa membangkitkan rasa Nasionalisme di dalam diri masyarakat 

Kotarih, agar lebih menghargai tanah airnya, serta menghargai jasa-jasa 

tokoh yang mendirikan Kotarih tersebut. Hal ini dapat dijadikan sebagai 

suatu cagar budaya yang berpotensi untuk meningkatkan kehidupan 

masyarakat Kotarih. 

- Untuk sarana dan prasarana transportasi, khususnya jalan dan jembatan 

Titi Paku yang menghubungkan dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Deli 

Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai. Agar diperhatikan lebih 

serius dari pemerintah setempat maupun pemerintah Kabupaten. Karena 

melihat kondisi jalan dan jembatan tersebut sangat memprihatinkan. Jika 

hal ini, tidak di tangani dengan serius, maka dapat menghambat aktivitas 

masyarakat yang ada di daerah tersebut. Yang lambat laun akan 
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menyebabkan tidak berkembang wilayah tersebut. Ini sangat penting, 

karena Kotarih merupakan suatu Kecamatan sejak Indonesia merdeka. 

- Karena letak geografisnya yang berada di dataran tinggi, banyak 

masyarakat luar yang tidak mengetahui letak Kotarih jika tidak disebutkan 

Kabupatennya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


