
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Patuan Bosar Sinambela atau Sisingamangaraja XII adalah Raja dari 

Bakkara namun begitu dihormati dan di cintai oleh Masyarakat 

Pakpak, karena kebijaksanaan dan hubungan baik beliau dengan 

masarakat dan raja-raja Pakpak. 

2. Masyarakat Pakpak Kurang mengetahui bagai mana kehidupan dan 

sosok Sisingamangaraja XII semasa kecil sebelum di tabalkan menjadi 

Sisingamangaraja XII. 

3. Sisingamangarja XII memiliki perawakan tubuh yang tinggi dan besar, 

berdeda dengan tubuh masarakat Batak pada umumnya, beliau 

mempunyai tubuh yang kekar serta badanya kemerah merahan 

disebabkan oleh cahaya matahari yang sepanjang hari menyinari tubuh 

beliau. 

4. Patuan Bosar Sinambela atau Sisingamangaraja XII mempunyai 

Kekuatan atau kemampun batin atau kesaktian-kesaktian yang ada 

sejak beliau kecil, seperti; mampu menyembuhkan penyakit-pentyakit 

seperti penyakit campak dan penyakit lain, mampu menghilang dengan 

tiba-tiba, mampu memunculkan mata air dan beliau juga bisa melipat 

gandakan hasil panen dengan kesaktian-kesaktian beliau serta 

kesaktian-kesaktian lain, sehingga pihak Belanda kewalahan menagkap 

beliau. 

5. Dalam kehidupan sosial selama Sisingamangaraja XII berada di daerah 

Pakpak beliau sangat menghormati dan menerapkan sistem sosial 

masyarakat Pakpak Sulang Silima dalam membina hubungan baik 

dengan masyarakat dan raja-raja (Pertaki) yang ada di daerah Pakpak 

dan beliau menjadikan Sistem Sulang Silima menjadi basis kekuatan 

beliau melawan kolonialisme Belanda karena beliau sudah masuk 

kedalam bagian Sulang Silima Marga Berutu melalui perkawinan 



beliau dengan Tenna Berutu puteri dari Pertaki dari Penggegen (daerah 

Pakpak Bharat). 

6. Sisingamangaraja XII adalah raja dari daerah Bakkara yang bergerylia 

melawa kolonial Belanda di daerah Pakpak, para raja-raja (Pertaki) 

yang ada di daerah Pakpak menghormati dan mencintai beliau sebagai 

raja dari daerah Bakakra, namun bukan berarti raja-raja (Pertaki) yang 

ada didaerah Pekpak tunduk dan menjadi bagian dari kerajaan beliau 

sebagai mana didaerah Toba, tapi beliau Sisingamangarja XII 

berhubungan baik dan bekerjasama dengan raja-raja (Pertaki) Pakpak 

melawan Belanda. 

7. Sisingamangaraja XII bergerilya didaerah Pakpak selama lebih dari 20 

tahun sejak 1887 sampai beliau wafat di Sindeas, Si Ennem Koden, 

beliau membina hubungan baik dengan seluruh masyarakat dan Raja-

raja Pakpak Silima Suak dan menjadikan rakyat Pakpak sebagai basis 

kekeuatan beliau melawan Kolonial Belanda. 

8. Sisingamanaraja XII memilih daerah Pakpak Sebagai daerah 

Bergereliyanya karena kesetiaaan masyarakat Pakpak kepada beliau 

dan juga kegigihan tekat seluruh masyarakat Pakpak mengusir para 

penjajah Belanda serta keadaan geogerafis daerah Pakpak yang 

menguntungkan untuk Bergerilya. 

9. Selama Sisingamangaraja XII Berda didaerah Pakpak beliau 

berpindah-pindah tempat dari suatu tempat ketempat lain untuk 

menghindari perburuan Belanda dan menjadikan daerah Pea Raja, Si 

Ennm Koden  sebagai pusat dari markas perjuangan beliau melawan 

Belanda. 

10. Diluar kontofersi kematian Sisingamangaraja XII masyarakat Pakpak 

pada umunya mempercayai bahwa Sisingamangaraja XII wafat bukan 

karena terkena tembakan dari pasukan Christofel, tapi karena terkena 

darah dari puterinya Lopian yang terluka akibat terkena tembakan dari 

pasukan Christofel, karena darah merupakan anti dari kesaktian beliau, 

begitu beliau terkena darah dari Lopian seketika beliau terkapar jatuh 



dan wafat bersama kedua puteranya Patuan Anggi dan Patuan Nagari 

dan beserta panglima dan perajuritnya yang lain, kejadian itu terjadi di 

Si Ennm Koden tepatnya di lembah Sindeas pada tangal 17 Juni 1907 

dan sampai sekarang seluruh jasat beliau masih terkubur disana. 

B. Saran  

1. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan teliti terhadap 

Sosok Patuan Bosar Sinambela. Masih banyak hal yang perlu diteliti 

dari sosok yang lebih di kenal sebagai pahlawan nasisonal 

Sisingamangaraja XII. Beberapa hal yang perlu diteliti lebih mendalam 

dan teliti yakni mengenai kelahiran beliau yang banyak memuai 

pendapat berbeda oleh para ahli serta bagaimana sebenarnya kematian 

beliau yang sampai saat ini memuai pendapat beragam dan masih 

kontrofersial. 

2. Sebagai generasi muda, sosok Patuan Bosar Sinambela 

(Sisingamangaraja XII) hendaklah di jadikan teladan. Banyak nilai-

nilai yang dapat diteladani dari kegigihan perjuangan beliau dalam 

menentang kolonialisme Belanda. 

3. Bangsa yang besar, adalah bangsa yang menghargai dan menghormati 

jasa para pahlawanyan. Dan hendaklsah kita menghormatinya jasa-jasa 

dari raja Sisingamangaraja XII. Dal artian bahwa, perjuangaan 

sisingamagaraja XII dahulu harus di teruskan oleh generasi muda. Jika 

dahulu beliau mengusir penjajah, maka generasi penerus haruslah 

meneruskan pembangunan untuk menuju Indonesia yang lebih baik. 

 

 


