
BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan  

1. Wilayah Dairi merupakan salah satu wilayah yang pernah diduduki oleh Belanda semasa 

pemerintahan kolonialnya. Pasca kemrdekaan Republik Indonesia muncul  upaya perjuangan 

yang dilakukan oleh pejuang kemerdekaan sebagai langkah dan bentuk perlawanan pada 

Belanda. untuk mempertahankan kemerdekaan RI di tiap-tiap wilayah/daerah.  

2. Serangan Agresi Militer Belanda I dan II merupakan upaya Belanda dalam menegakkan 

kembali pemerintahan kolonialnya di wilayah RI. Dairi, termasuk daerah yang sempat 

disentuh oleh Belanda dan terkena dampak dari Agresi Militer Belanda yang kedua.  

3. Sementara itu upaya perjuangan yang dilakukan oleh pejuang Indonesia dalam menghadang 

Agresi Militer Belanda yang kedua di Dairi adalah lewat berjuang secara gerilya. Bergerilya 

bukan saja lewat kekuatan bersenjata. Perjuangan gerilya juga  merupakan perang ideologi, 

politik, juga ekonomi. Perjuangan gerilya melibatkan seluruh elemen mulai dari rakyat sebagai 

pangkalan, kekuatan bersenjata, juga pemerintah sipil. 

4. Jonathan Sitohang adalah salah satu tokoh yang ikut berjuang dalam mempertahankan 

kemerdekaan di Dairi. Sebagai seorang ahli dalam pemerintah sipil, tentunya Jonathan 

Sitohang telah banyak melakukan upaya serta untuk menjalankan roda pemerintahan di Dairi. 

Jalannya roda pemerintahan di Dairi termasuk sebagai langkah untuk mempertahankan 

kemerdekaan di Dairi. 

5. Jonathan Sitohang adalah Jonathan Ompu Tording Sitohang, seperti yang banyak dituliskan 

dalam buku-buku dan sumber-sumber lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, beliau dikenal 

sebagai seorang pekerja yang ulet dan telaten, serta bertanggung jawab atas pekerjaannya. 



Maka dengan itu, banyak tokoh yang menyebutnya serta memberi julukan “Ompu Tording”. 

Namun untuk melengkapi gelar yang disematkan pada beliau, maka ketika cucu pertama dari 

Jonathan Sitohang lahir, beliau menemai cucunya Tording.  

5.2 Saran  

1. Penulis menyarankan agar pemerintah Dairi, juga memberi perhatian kepada para pejuang 

kemerdekaan di Dairi yang masih hidup sekarang ini. Tentunya sebagai bentuk pengahargaan 

atas perjuangan yang telah dilakukan oleh pejuang kemerdekaan di Dairi.  

2. Dalam memperkaya Sejarah Lokal, tentunya penulis menyarankan pada pihak pembaca 

maupun Instansi yang terlibat untuk meneliti tokoh pejuang kenerdekaan lainnya di Dairi, 

yang telah banyak memberikan sumbangsih terhadap kemerdekaan RI di Dairi. 

 

 

 

 

 
 


