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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. Pergolakan Permesta merupakan reaksi dari pada daerah-daerah yang harapan 

dan kebutuhan daerah tidak disalurkan sengga menimbulkan reaksi Perwira 

Militer tokoh-tokoh berpengaruh  menyuarakan tuntutan otonomi yang sudah 

cukup meluas khususnya dalam bidang ekonomi. Dengan kekecewaan yang 

sangat mendalam sehingga mereka memproklamasikan diri sebagai manifesto 

prtjunagan untuk mengisi pembangunan infarastuktur dan perekonomian 

rakyat yang otonom sendiri. melihat tujuan dan keiginan yag tulus 

sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat bukan untuk memisahkan diri dari 

Negara Kasatuan Republik Indonesia maka pergerakan ini mendapat 

dukungan dari seluruh masyrakat Sulawesi termasuk Gorontalo mendukung. 

Tetapi pada prosesnya pergerakan Permesta ini di Gorontalo mulai terlihat 

tujuan yang sebenarnya dengan langkah awal mulai mermbak susunan ketata 

negaraan dan banyak melakukan penindasan dan kekerasan terhadap rakyat 

yang mengakibatkan kegelisahan yang sangat mendalam di hati rakyat dan 

tokon pejuang Nani Wartabone (Paitua Jonu). 

2. Nani Wartabone merukan pejuang yang gigih sejak Indonesia masi dalam 

penjajahan Belanda. Sejak awal Nani Wartabone melhat bahwa pergerakan 

permesta membahayang NKRI dan dengan melihat kekejaman dan 

kebiadaban yang dilakukan oleh permesta yang merukan warga negera 
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Indonesia Nani Wartabone dan tokoh-tokoh pejuang lainnya melakukan 

upaya untuk menumpas Permesta khususnya di Gorontalo kini meresahkan 

rakyat pribumi ditengah perjalan perjuangan Nani Wartabone bersam 

pasukannya yaitu pasukan rimba mendapat bantuan dari APRI (Angkatan 

Perang Republik Indonesia) yang pada masa itu sama meyelamtkan 

Gorontalo dari cengkraman Permesta. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Peneliti yakin dan percaya bahwa masih banyak kekurangan didalam 

penyusunan yang kiranya masih banyak terdapat hal-hal yang tidak seidentik 

dengan pemikiran pembaca, maka dengan itu saran serta kritik guna untuk 

kesempurnaan kedepan sangatlah diharapkan. 

2. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara luar dan lebih 

khusus Gorontalo, bahkan bisa dijadikan motivasi. terutama bagi generasi 

selaku penerus tongkat estapet bangsa 

 

  

 

 


