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MOTTO  
 

 Atap ija pe martumpu dua atap tolu halak marhitei goran-Ku, i tongah-
tongah ni sidea do Ahu (Matius 18 : 20) 

 Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh 
menghina hikmat dan didikan. 

 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah 
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan 
dengan ucapan syukur.  

 Bekerja sambil Berdoa (ORA ET LABORA) 
 Jangan mengaku kalah sebelum mencoba, karena jika engkau mengalah 

sebelum mencoba maka engkaulah pecundang kekalahan. 
 Berjuanglah untuk mendapatkan sesuatu, bukan menunggu untuk 

mendapatkannya. 
 Hendaknya bersaing untuk menjadi siapa yang lebih dicintai, bukan siapa 

yang lebih ditakuti. 
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ABSTRAK 
 

Damanik, Apri S. 2011; Eksistensi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan 
Kesehatan di Kabupaten Simalungun Pasca Perpindahan Ibukota Kabupaten dari 
Pematang Siantar ke Kecamatan Raya.  
Pembimbing : I. Arif Hidayat, S.HI., M.H., II. Dr. Nurul Akhmad, S.H., M.Hum. 
 
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Kabupaten Simalungun 
 

Kabupaten Simalungun adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara. 
Mengacu pada konsep keadilan dan pemerataan, Peraturan Pemerintah Nomor 70 
Tahun 1999 tanggal 28 Juli 1999, menyetujui pemindahan ibukota daerah 
Kabupaten Simalungun dari wilayah daerah Kota Pematang Siantar ke Pematang 
Raya di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun. Keputusan tersebut tentu telah 
mempertimbangkan aspek kelayakan, potensi dan dampak positif dalam jangka 
pendek dan jangka panjang bagi pembangunan daerah Simalungun. Pemindahan 
daerah ibukota Kabupaten Simalungun tersebut telah mendapat persetujuan dari 
DPRD Kabupaten Simalungun (Nomor 4/DPRD/1996) tanggal 8 Oktober 1996, 
tiga tahun sebelum ibukota Kabupaten Simalungun di pindahkan. 

Permasalahan yang dikaji di dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimanakah 
politik hukum yang melatarbelakangi perpindahan ibukota Kabupaten 
Simalungun ke Kecamatan Raya? ; (2) Bagaimana perbandingan pelayanan publik 
dibidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Simalungun sebelum dan 
sesudah  ibukota Kabupaten Simalungun dipindahkan ke Kecamatan Raya? ; (3) 
Bagaimanakah pelayanan publik dibidang pendidikan dan kesehatan sesudah 
ibukota Kabupaten Simalungun dipindahkan ke Kecamatan Raya? 

Penelitian ini menggunakan metode dalam studi kebijakan penataan 
lingkungan ini adalah metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam 
skripsi ini adalah pendekatan yuridis dengan spesifikasinya deskriptif-analitis. 

Hasil penelitian menunjukkan perpindahan ibukota tidak terlalu berpengaruh 
terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Simalungun. Yang sangat 
berperan itu adalah Pemerintah Daerah selaku pelaksana pelayanan publik itu 
sendiri. 

Dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan pelaksanaan pelayanan 
publik tidak terlepas dari dukungun sarana dan prasarana. Kecamatan Raya yang 
sekarang ini sudah menjadi ibukota Kabupaten Simalungun harus menyediakan 
dan melengkapi sarana dan prasarana demi menunjang terselenggaranya 
pelayanan kepada masyarakat.  

Penelitian ini menyarankan kepada Pemerintah Daerah dalam memberikan 
pelayanan mayarakat tidak mengabaikan daerah daerah yang terpencil dan jauh 
dari pusat pemerintahan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial, diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan 

negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan 

persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam segala 

aspek kehidupan oleh penyelenggara negara yaitu lembaga tertinggi dan lembaga 

tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara 

Republik Indonesia. 

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh 

masyarakat untuk memperbaiki keterbelakangan dan ketertinggalan dalam semua 

bidang kehidupan menuju suatu keadaan yang lebih baik dari pada keadaan 

sebelumnya. Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia yaitu mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual. Pencapaian 

tujuan nasional di atas dilakukan dengan rangkaian upaya pembangunan 

berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara 

yang dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah menuju terwujudkan 
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masyarakat adil dan makmur.  Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan 

pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan 

suasana yang menunjang. 

Di era Otonomi Daerah, lebih dekat dan berhadapan secara langsung 

dengan masyarakat serta secara nyata merupakan perwujudan dari perpanjangan 

tangan dari pemerintah pusat. Amanah otonomi daerah yang mengutamakan 

peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi acuan dalam diri pemerintah 

daerah. Aparat pemerintah di daerah mempunyai peran besar dalam pelaksanaan 

urusan-urusan publik. 

Perpindahan ibukota kabupaten bukan sekedar persoalan pusat 

pemerintahan, namun hal ini merupakan perubahan yang sangat mendasar, yakni 

perubahan paradigma lama ibukota kabupaten sebagai pusat seluruh aktivitas 

pemerintahan ke paradigma baru bahwa ibukota kabupaten direncanakan 

sedemikian rupa untuk menjadi pusat pelayanan. Dari sisi nasional, hal ini 

sekaligus diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan dengan 

merencanakan pembangunan yang lebih merata dan seimbang. 

Ibukota kabupaten merupakan suatu perwilayahan pusat atau 
sentral pengendalian pembangunan yang akan mendorong 
terjadinya pertumbuhan secara seimbang antar kota dengan desa 
atau antara desa dengan desa yang bersinergis. Dan merupakan 
wilayah pusat keseimbangan regional (regional balance) yaitu 
daya dukung suatu potensi wilayah tergantung kepada 
keseimbangan penyebaran penduduk yang memperoleh peluang 
yang sama terhadap demografi ekonomi sosial dan lingkungan 
untuk mewujudkan seluruh potensi yang dimiliki dapat 
menghasilkan suatu jaminan kualitas dan keadilan pelayanan 
publik (Hamid 2008:58). 
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Tahapan proses pemindahan ibukota kabupaten secara administratif 

sebagai berikut:  

a. Legalisasi keinginan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah tentang perlunya ibukota kabupaten pindah,  

b. Bupati meneruskan keinginan tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah 

Provinsi untuk mendapat persetujuan,  

c. Gubernur menerusakan usulan calon Ibukota Kabupaten tersebut 

kapada Menteri Dalam Negeri diteruskan ke Dewan Pertimbangan 

Otonomi Daerah (DPOD) untuk meneliti calon lokasi ibukota 

kabupaten terbaik,  

d. Hasil Penelitian DPOD oleh Menteri Dalam Negeri diteruskan kepada 

menteri-menteri terkait untuk mendapatkan dukungan,  

e. Setelah mendapat dukungan dari menteri-menteri terkait, Menteri 

Dalam Negeri menyampaikan usulan lokasi terbaikan diatas 

(Soenkarno, 1999:78). 

 

Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: 

“Eksistensi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan di 

Kabupaten Simalungun Pasca Perpindahan Ibukota Kabupaten Simalungun 

dari Kecamatan Siantar ke Kecamatan Raya” 
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1.2. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat di identifikasikan masalah 

yang ditemukan yaitu:  

a) Pemindahan ibukota Kabupaten Simalungun ke Pematang Raya 

mempunyai konsekuensi dan resiko yang besar, melihat sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan 

belum memadai. Selain membutuhkan dana yang cukup besar untuk 

membangun saran dan prasarana tersebut, juga dibutuhkan tenaga dan 

pengorbanan yang cukup besar dari para aparat pemerintahan di 

tingkat kabupaten. 

b) Tentunya dengan dipindahkannya ibukota Kabupaten Simalungun 

akan memberikan harapan yang baru terhadap pelayanan publik. 

Harapan baru tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan publik 

itu sendiri terkhusus dibidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten 

Simalungun. 

 

1.2.2. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas sehingga permasalahan tidak terfokus 

maka penulis membatasi permasalahan dalam karya tulis ini yaitu hanya sebatas 

membahas tentang Eksistensi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan 

di Kabupaten Simalungun Paska Perpindahan Ibukota Kabupaten Simalungun dari 

Kecamatan Siantar ke Kecamatan Raya. 
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1.3. Perumusan Masalah 

Guna memudahkan penulis dalam menyusun karya tulis ini, atas dasar 

pemikiran yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, yang menjadi masalah 

dalam penilitian ini adalah : 

1) Bagaimanakah politik hukum yang melatarbelakangi perpindahan 

ibukota Kabupaten Simalungun ke Kecamatan Raya? 

2) Bagaimana perbandingan pelayanan publik dibidang pendidikan dan 

kesehatan di Kabupaten Simalungun sebelum dan sesudah  ibukota 

Kabupaten Simalungun dipindahkan ke Kecamatan Raya? 

3) Bagaimanakah pelayanan publik dibidang pendidikan dan kesehatan 

sesudah ibukota Kabupaten Simalungun dipindahkan ke Kecamatan 

Raya? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui latar belakang yuridis dan politis dipindahkannya 

ibukota Kabupaten Simalungun ke Kecamatan Raya. 

2) Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pelayanan publik 

sebelum dan sesudah ibukota Kabupaten Simalungun dipindahkan ke 

Kecamatan Raya. 



6 

 

3) Untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik dibidang pendidikan 

dan kesehatan di Kabupaten Simalungun setelah ibukota Kabupaten 

Simalungun dipindahkan ke Kecamatan Raya. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1.  Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama 

kuliah di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 

Universitas Negeri Semarang. 

b. Memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum terutama 

dalam bidang hukum tata negara dan administrasi negara agar 

dalam melaksanakan pelayanan publik lebih efektif dan efisien. 

c. Meberikan masukan pemikiran dalam bidang pelayanan publik 

terutama dibidang pendidikan dan kesehatan demi tercapainya 

pelayanan terhadap masyarakat yang maksimal. 

1.5.2  Manfaat Praktis 

1.5.2.1. Bagi Pelaksana Pelayanan Publik 

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat memberikan masukan kepada 

pelaksana pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang maksimal 

terutama di bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Simalungun. 

1.5.2.2. Bagi Masyarakat Umum 

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat membantu masyarakat 

Kabupaten Simalungun mengetahui bagaimana eksisitensi pelayanan publik di 
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Kabupaten Simalungun terutama di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga 

wawasan para pembaca semakin bertambah. 

1.5.2.3. Bagi Penulis  

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan dan 

dapat mendorong penulis untuk lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan sehingga semakin terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

dalam bidang ilmu hukum. 

 

1.6.  Sistematika Skripsi 

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya 

ilmiah dalam hal ini adalah penulisan skripsi. Adapun sistematika ini bertujuan 

untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami skripsi ini. Penulisan 

skripsi ini terbagi atas tiga bagian yaitu : Bagian pendahuluan skripsi, bagian isi 

skripsi, dan bagian akhir skripsi. Bagian pendahuluan skripsi berisi tentang 

halaman judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, abstrak dan daftar 

isi. Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu : 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan merupakan suatu rincian yang mengemukakan apa yang 

menjadi dorongan penulis untuk mengambil dan merumuskan permasalahan, yang 

secara umum berisi Identifikasi masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, 

Kegunaan penelitian dan Sistematika. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Didalam bab ini berisi landasan teoritis yang dijadikan acuan untuk 

mendasari penganalisaan data, yang berpangkal pada kerangka pemikiran atau 

teori-teori yang ada, pendapat para ahli dan berbagai sumber yang mendukung 

penelitian ini, bab ini secara umum berisikan pengertian eksistensi, pelayanan 

publik, alasan-alasan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1999 

tentang penetapan ibukota Kabupaten Simalungun. 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi tentang uraian mengenai dasar penelitian, fokus 

atau variable penelitian, sumber data penelitian, tehnik sampling, alat dan tehnik 

pengumpulan data, objektifitas dan keabsahaan data, model analisis data dan 

prosedur penelitian 

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan, dalam bab ini memuat mengenai hasil penelitian 

dan pembahasan atau yang menghubungkan pemikiran dengan fakta yang didapat 

dalam penelitian yang berkaitan dengan eksistensi pelayanan publik di Kabupaten 

Simalungun. 

 

BAB V. PENUTUP 

Penutup, berisi simpulan dan saran 
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BAGIAN AKHIR SKRIPSI 

Terdiri dari : Daftar pustaka dan lampiran-lampiran 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.   Eksistensi 

Eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. dimana 

keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya 

kita. Eksistensi ini perlu diberikan orang lain kepada kita, karena dengan adanya 

respon dari orang di sekeliling kita ini membuktikan bahwa keberadaan kita 

diakui. Tentu akan terasa sangat tidak nyaman ketika kita ada namun tidak 

satupun orang menganggap kita ada, oleh karena itu pembuktian akan keberadaan 

kita dapat dinilai dari berapa orang yang menanyakan kita atau setidaknya merasa 

sangat membutuhkan kita jika kita tidak ada. 

Masalah keperluan akan nilai eksistensi ini sangat penting, karena ini 

merupakan pembuktian akan hasil kerja kita (performa) kita di dalam suatu 

lingkungan. Begitu juga dengan kabupaten yang memindahkan ibukotanya ke 

kota lain yang di dalam kabupaten, harus perlu diakui dan diberikan apreisasi 

yang baik karena akan menyangkut tentang pelayanan publik. 

 

2.2.  Politik Hukum 

Ada beberapa pengertian politik hukum menurut para pakar, diantaranya 

adalah Menurut Padmo Wahyono “Politik hukum adalah Kebijaksanaan 

penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan 
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suatu kebijakan berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapa hukum, 

penegakan hukum”. 

Menurut Sajtipto Raharjo “Politik hukum adalah aktivitas untuk 

menentukan suatu pilihan mengenai tujuan hukum dalam masyarakat. Politik 

hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika 

masyarakat karena politik hukum diarahkan kepada ius constituendum, hukum 

yang seharusnya berlaku”. 

Menurut Bagir Manan “Politik hukum tidak dari politik ekonomi, politik 

budaya, politik pertahanan, keamanan dan politik dari politik itu sendiri. Jadi 

politik hukum mencakup politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum 

dan politik penerapa serta penegakan hukum”.  

Politik hukum sering diganti dengan istilah seperti : Pembangunan 

Hukum, Hukum dan Pembangunan, Pembaharuan Hukum, Perkembangan 

Hukum, Perubahan Hukum dan lain-lain. 

Seringkali hukum yang selalu disalahkan, karena hukum merupakan 

produk politik yang lebih banyak ditentukan oleh pemegang kekuasaan politik 

yang dominan, sehingga sangat mungkin hukum itu lebih merupakan pencerminan 

visi dan kehendak politik penguasa. Oleh karena itu wajah hukum di masa 

reformasi ini sebaiknya hukum itu dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan 

umum Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara 

berdasarkan hukum dan konstitusi (Moh Mahfud MD, 1999:312). 
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2.3.  Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah merupakan suatu langkah daerah dalam memajukan 

daerah sendiri dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerahnya 

tersebut. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

khususnya kabupaten/ kota lebih mengarah pada dimensi regulasi, fasilitasi dan 

pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan jiwa konsep otonomi daerah itu sendiri 

yaitu demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga diadopsi 
kembali asas umum penyelenggaraan negara yaitu : asas kepastian 
hukum, asas tertib penyelenggaran negara, asas kepentingan 
umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas 
profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas 
efektivitas. Pencantuman kembali asas-asas umum 
penyelenggaraan negara di dalam Undang-Undang ini tidak lain 
ingin mereduksi konsep Good Governance dalam kebijakan 
desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah (Dharma 
Setyawan Salam, 2004 : 107-110).  
 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka implementasi kebijakan publik 

desentralisasi ke depan harus menekankan prinsip-prinsip Good Governance pada 

fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. 

Hal ini berarti kebijakan publik yang di implementasikan dalam sistem administrasi 

publik di daerah kabupaten/kota benar-benar menerapkan prinsip Good Governance 

serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pada dasarnya, kebijakan desentralisasi yang hanya dimaksudkan untuk 

menggantikan peran pemerintah pusat di daerah tanpa melakukan perubahan pada 

transaksi sosial yang terjadi, maka sangat sulit diharapkan terjadinya efek positif 
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dari kebijakan publik tersebut oleh sebab itu perbaikan kualitas layanan publik 

menjadi faktor yang determinan dalam implementasi kebijakan desentralisasi.  

Desentralisasi harus mampu mendorong terjadinya layanan publik yang 

lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan publik yang 

dihasilkan, diharapkan dapat memangkas rentang birokrasi yang panjang untuk 

menghindari penundaan dan penurunan kualitas dari layanan publik yang menjadi 

kewajiban negara kepada warganya. 

Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah ke depan salah satunya adalah bagaimana dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum 

penyelenggaraan negara dan sekaligus merupakan perwujudan dari prinsip utama 

kebijakan desentralisasi yaitu demokratisasi, akuntabilitas publik daan 

pemberdayaan masyarakat. 

2.3.1. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di era otonomi daerah 

yang merupakan tuntutan masyarakat dapat terwujud apabila terciptanya 

suatu system pemerintahan yang baik (Good Governance). Oleh karena 

itu, perubahan perilaku birokrasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan konsep Good Governance 

sebagai domain pemerintahan yang baik antara lain: 

1) Menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan 

pada peraturan perundang-undangan. 
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2) Kebijakan publik yang transparan. 

3) Adanya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik. 

Untuk dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik,  

beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan antara lain : 

1) Prinsip kepastian hukum 

a) Sistem hukum yang benar dan adil, meliputi hukum nasional, 

hukum adat dan etika kemasyarakatan. 

b) Pemberdayaan pranata hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan dan lembaga kemayarakatan. 

c) Desentralisasi dalam penyusunan peraturan perundangundangan, 

pengambilan keputusan publik dan lain-lain yang berhubungan 

dengan kepentingan masyarakat luas. 

d) Pengawasan masyarakat yang dilakukan DPRD, dunia pers, 

dan masyarakat umum secara transparan, adil, dan dapat 

dipertanggungjawab. 

2) Prinsip keterbukaan 

a) Menumbuhkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya asas 

desentralisasi dan transparansi. 

b) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk 

hidup layak, hak akan rasa aman dan nyaman, persamaan 

kedudukan dalam hukum dan lain-lain. 

c) Memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. 

3) Prinsip akuntabilitas 
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a) Prosdur dan mekanisme kerja yang jelas, tepat, dan benar, yang 

diatur dalam peraturan prundang-undang, dengan mengutamakan 

pelayanan kepada masyarakat. 

b) Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja, terutama yang 

berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.  

c) Memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum. 

4) Prinsip professional 

a) Sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas dan 

kapabilitas yang memadai, netral serta didukung dengan etika 

dan moral sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. 

b) Memilki kemampuan kompetensi dan kode etik sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c) Memodernisasi administrasi Negara dengan mengaplikasikan 

teknologi telekomunikasi dan informatika yang tepat guna 

(Hardijanto 2002:2). 

2.3.2. Perpindahan Ibukota Kabupaten 

Perpindahan ibukota kabupaten bukan sekedar persoalan pusat 

pemerintahan, namun hal ini merupakan perubahan yang sangat mendasar, yakni 

perubahan paradigma lama ibukota kabupaten sebagai pusat seluruh aktivitas 

pemerintahan ke paradigma baru bahwa ibukota kabupaten direncanakan 

sedemikian rupa untuk menjadi pusat pelayanan. Dari sisi nasional, hal ini 

sekaligus diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan dengan 

merencanakan pembangunan yang lebih merata dan seimbang (Purba, 2006:33). 
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Dari tujuan pemindahan ibukota kabupaten dapat dijelaskan bahwa 

hubungan di dalam kota, atau antara kota dengan daerah sekitarnya, dapat dipilah 

dari segi sosial ekonomi dan dari segi fisik. Kedua hal tersebut saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi. 

Sebuah kota atau pusat merupakan inti dari berbagai kegiatan pelayanan, 

sedangkan wilayah di luar kota atau pusat tersebut adalah daerah yang harus 

dilayaninya, atau daerah belakangnya. Sebuah pusat yang kecil akan memberikan 

penawaran pelayanan yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan pusat yang 

lebih besar. Jarak wilayah yang dilayaninyapun relatif lebih dekat dengan luasan 

yang kecil. Guna mengetahui kekuatan dan keterbatasan hubungan ekonomi dan 

fisik suatu kota atau pusat dengan wilayah dijelaskan Christaller melalui sebuah 

teori yang kemudian dikenal sebagai Central Place Theory. Teori ini menjelaskan 

peran sebuah kota sebagai pusat pelayanan, baik pelayanan barang maupun jasa 

bagi wilayah sekitarnya (tributary area) (Hagett 2001:176). 

Menurut Christaller dalam bukunya Haggett, “sebuah pusat pelayanan harus 

mampu menyediakan barang dan jasa bagi penduduk di daerah sekitarnya”. Lebih 

lanjut disebutkan bahwa “dua buah pusat permukiman yang mempunyai jumlah 

penduduk yang persis sama tidak selalu menjadi pusat pelayanan yang sama. Istilah 

kepusatan (centrality) digunakan untuk menggambarkan bahwa besarnya jumlah 

penduduk dan pentingnya peran sebagai tempat terpusat (central place)”. 

Ibukota kabupaten merupakan suatu perwilayahan pusat atau sentral 

pengendalian pembangunan yang akan mendorong terjadinya pertumbuhan secara 

seimbang antar kota dengan desa atau antara desa dengan desa yang bersinergis, 
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dan merupakan wilayah pusat keseimbangan regional (regional balance) yaitu 

daya dukung suatu potensi wilayah tergantung kepada keseimbangan penyebaran 

penduduk yang memperoleh peluang yang sama terhadap demografi ekonomi 

sosial dan lingkungan untuk mewujudkan seluruh potensi yang dimiliki dapat 

menghasilkan suatu jaminan kualitas dan keadilan pelayanan publik. 

Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

memberikan kewenangan yang luas dan nyata kepada daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan. Terkait dengan hal tersebut dalam menentukan 

ibukota sebagai pusat pemerintahan harus dilakukan suatu penilaian yang objektif 

yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu dengan memperhatikan aspirasi 

masyarakat. Kriteria-kriteria yang perlu mendapat penilaian dalam menentukan 

calon ibukota tersebut antara lain adalah aspek tata ruang, aksesibilitas, keadaan 

fisik, kependudukan dan ketersediaan fasilitas. 

 

2.4. Pelayanan Publik 

2.4.1. Pengertian Pelayanan Publik 

 Beberapa pengertian yang berhubungan dengan Pelayanan dan Pelayanan 

Publik yang dikutip dari para ahli dan Pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut: 

2.4.1.1.Pelayanan 

 Konsep dasar atau pengertian Pelayanan (Service); 

a. American Marketing Association, seperti dikutip oleh Donald W Cowell, 

menyatakan bahwa; “Pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan 

atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada 
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hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepememilikan 

sesuatu, proses produksinya mungkin dan mungkin juga tidak dikaitkan 

dengan suatu produk fisik” (Donald W Cowell 1984:22) 

b. Lovelock, Christoper H, mengatakan bahwa “Service adalah produk yang 

tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami”. Artinya 

service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga 

tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak 

tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan.  

c. M.A. Imanto mengatakan bahwa siklus pelayanan adalah “Sebuah 

rangkaian peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati atau 

menerima layanan yang diberikan. Dikatakan bahwa siklus layanan 

dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan 

service delivery system (sistem pemberian pelayanan) dan dilanjutkan 

dengan kontak-kontak berikutnya sampai dengan selesai jasa tersebut 

diberikan”. 

2.4.1.2.Pelayanan Publik 

 Konsep dasar atau pengertian Pelayanan Publik (Publik Services); 

a. Pelayanan Umum menurut Lembaga Administrasi Negara diartikan 

“Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi 

Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD 

dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan”. 
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b. Pengertian Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah “segala kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan perundang-undangan”. 

c. Menurut Lay sebagaimana dikemukakan oleh Ratminto dan Atik Septi 

Winarsih, dalam ilmu politik dan administrasi publik, “pelayanan umum 

atau pelayanan publik merupakan istilah yang menggambarkan bentuk dan 

jenis pelayanan pemerintah kepada rakyat atas dasar kepentingan umum”. 

d. Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa “Pelayanan Publik adalah 

Pelayanan Umum, dan mendefinisikan Pelayanan Umum adalah suatu proses 

bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan 

kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. 

Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa”. 

e. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

terdapat pengertian Pelayanan publik merupakan “kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk 

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik”.  

Penyelenggara pelayanan publik atau Penyelenggara merupakan setiap 

institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum 
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lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, Atasan satuan 

kerja Penyelenggara merupakan pimpinan satuan kerja yang membawahi secara 

langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik, 

Organisasi penyelenggara pelayanan publik atau Organisasi Penyelenggara 

merupakan satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di 

lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang 

dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, 

pelaksana pelayanan publik atau pelaksana merupakan pejabat, pegawai, petugas, 

dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas 

melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik, Masyarakat 

merupakan seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-

perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai 

penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 

kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, Maklumat pelayanan 

merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji 

yang terdapat dalam standar pelayanan.  

Sistem informasi pelayanan publik atau Sistem Informasi merupakan 

rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta 

mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan 
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sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa 

gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik, 

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak 

melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang 

dibentuk oleh ombudsman, Ajudikasi merupakan proses penyelesaian sengketa 

pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman, Menteri 

merupakan menteri dimana kementerian berada yang bertanggung jawab pada 

bidang pendayagunaan aparatur negara, Ombudsman merupakan sebuah lembaga 

negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan 

publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 

termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan 

yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Menurut Emerson yang dikutip oleh Soewarno (1996:16) bahwa “Eksistensi 

pelayanan publik merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan 

yang telah ditemukan sebelumnya. Sedangkan Sondang P. Siagian (1997:151), 

“Efektivitas pelayanan publik berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang 

telah ditentukan, artinya pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat 

tergantung pada penyelesaian tugas tersebut dengan waktu yang telah ditetapkan”.  

Efektivitas kerja organisasi sangat tergantung dari efektivitas kerja dari orang-

orang yang bekerja di dalamnya. Sangat sulit untuk mengukur efektivitas kerja, 
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karena penilaiannya sangat subjektif dan sangat tergantung pada orang yang 

menerima pelayanan tersebut. Kesukarannya terletak pada penarikan generaliasi yang 

akhirnya berlaku umum dan dapat diterima oleh setiap orang. Artinya, meskipun 

individual sifatnya, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur 

efektivitas kerja dari organisasi yang memberikan pelayanan  antara lain :  

1. Faktor waktu  

 Faktor waktu di sini maksudnya adalah ketepatan waktu dan kecepatan 

waktu dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Hanya saja 

penggunaan ukuran tentang tepat tidaknya atau cepat tidaknya pelayanan 

yang diberikan berbeda dari satu orang ke orang lain.  Terlepas dari 

penilaian subjektif yang demikian, yang jelas ialah faktor waktu dapat 

dijadikan sebagai salah satu ukuran efektivitas kerja.  

2.  Faktor kecermatan  

 Faktor kecermatan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat 

efektivitas kerja organisasi yang memberikan pelayanan. Faktor 

kecermatan disini adalah faktor ketelitian dari pemberi pelayanan kepada 

pelanggan. Pelanggan akan cenderung memberikan nilai yang tidak 

terlalu tinggi kepada pemberi pelayan, apabila terjadi banyak kesalahan 

dalam proses pelayanan, meskipun diberikan dalam waktu yang singkat. 

3. Faktor gaya pemberian pelayanan  

 Gaya pemberian pelayanan merupakan salah satu ukuran lain yang dapat 

dan biasanya digunakan dalam mengukur efektivitas kerja. Yang 

dimaksud dengan gaya disini adalah cara dan kebiasaan pemberi 
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pelayanan dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Bisa saja si 

pelanggan merasa tidak sesuai dengan gaya pelanggan yang diberikan 

oleh pemberi pelayanan (Sondang P. Siagian, 1996:60). 

Berdasarkan pengertian-pengertian Pelayanan Publik menurut para 

pakar/ahli dapat disimpulkan bahwa “Pelayanan publik atau pelayanan umum 

dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 

barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab 

dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”. 

Birokrasi publik, pada dasarnya dihadirkan untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Meskipun birokrasi publik memiliki ciri-ciri yang berbeda 

dengan organisasi bisnis, tetapi dalam menjalankan misi, tujuan dan programnya 

menganut prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan menempatkan masyarakat 

sebagai stakeholder yang harus dilayani secara optimal. Layanan publik, 

merupakan hak masyarakat yang pada dasarnya mengan-dung prinsip: 

kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung-jawab, 

kelengkapan sarana, dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan 

keramahan, dan kenyamanan. Tangkilisan menyebutkan bahwa birokrasi publik 

tidak berorientasi langsung pada tujuan akumulasi keuantungan, namun 

memberikan layanan publik dan menjadi katalisator dalam penyelenggaraan 

pembangunan maupun penyelenggaraan tugas negara. Orientasi pada pelayanan 
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menunjuk pada seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk 

penyelenggaraan pelayanan publik (Tangkilisan, 2005 : 224).  

Responsivitas sebagai salah satu indikator pelayanan berkaitan dengan 

daya tanggap aparatur terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan sebagaimana diatur di dalam aturan perundangan. Sementara itu, 

Siagian (2000:152) dalam pembahasannya mengenai Teori Pengembangan 

Organisasi mengindikasikan bahwa responsivitas menyangkut kemampuan 

aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, 

tuntutan baru, dan pengetahuan baru. Birokrasi harus merespon secara cepat agar 

tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Dalam Keputusan Menpan No. 63/Kep./M.PAN/7/2003, tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Layanan Publik, disebutkan bahwa : 

Layanan publik oleh pemerintah dibedakan menjadi tiga kelompok 

layanan administratif, yaitu : Pertama, kelompok layanan yang 

menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik; 

Kedua, kelompok layanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis 

barang yang digunakan oleh publik; Ketiga, kelompok layanan yang 

menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. 

Dalam hal ini, paling tidak terdapat tiga pelaku yaitu : pembuat kebijakan, 

penyedia/pelaksana layanan publik, dan penerima layanan. Dalam sistem 

pemerintahaan dominan, perumus dan pelaksana layanan publik dilakukan oleh 

pemerintah, dan masyarakat sebagai penerima layanan. Tetapi, pelayanan publik 

oleh birokrasi seharusnya digerakkan oleh visi dan misi pelayanan, namun pada 
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kenyataannya justru digerakkan oleh peraturan dan anggaran yang tidak 

dimengerti oleh publik karena tidak disosialisasikan secara transparan (Dwiyanto, 

2002 : 84). 

Pada kenyataannya, keinginan mewujudkan layanan publik secara optimal, 

tidak dapat dijalankan dengan baik karena birokrasi tidak cukup responsif 

terhadap dinamika semakin menguatnya kemampuan masyarakat, baik melalui 

mekanisme pasar maupun mekanisme organisasi sosial kemasyarakatan 

memungkinkan birokrasi meredefinisikan kembali misinya. Pengalaman 

membuktikan bahwa birokrasi yang dikendalikan dari jauh hanya menghasilkan 

penyeragaman yang seringkali tidak cocok dengan situasi dan kondisi pada 

variabilitas antar daerah. Banyak program pemerintah gagal memperoleh 

dukungan penuh dan partisipasi masyarakat karena karena tidak sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi daerah. Perbedaan kultural, geografis, dan ekonomis 

melahirkan kebutuhan yang berbeda dan menuntut program-program 

pembangunan yang berbeda pula.  

Pandangan yang sejalan, dikemukakan oleh Susanto dalam tulisannya 

tentang Manajemen Layanan Publik, bahwa layanan publik yang biasanya 

menempel di tubuh lembaga pemerintah dinilai kurang dapat memenuhi tugasnya 

sesuai dengan harapan khalayak, sebagai konsumen mereka. Salah satu yang 

dianggap sebagai biang keladinya adalah bentuk organisasi birokrasi, sehingga 

birokrasi selalu mendapat pengertian yang negatif. Selain itu, penyedia layanan 

masih belum patuh kepada ketentuan baku yang dibuatnya sendiri dalam 

menjalankan tugasnya. Penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan 
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acapkali tanpa adanya konsekuensi pengenaan sanksi. Terjadinya berbagai 

penyimpangan dalam pemberian layanan publik dapat disebabkan oleh : Pertama, 

para birokrat yang bertanggungjawab pada penyelenggaraan layanan publik masih 

terpaku pada paradigma lama dengan semangat Pangreh Praja yang masih 

melekat; Kedua, peraturan atau ketentuan yang berlaku mengandung banyak 

lubang (loopholes) atau kelemahan yang mendorong terjadinya penyimpangan; 

Ketiga, pengguna jasa layanan publik juga sering memanfaatkan kelemahan 

peraturan dan ingin menempuh jalan pintas; Keempat, pengguna jasa masih 

berada pada posisi yang lemah (Kumorotomo 2005:7). 

 Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan mengapa 

selama ini banyak kebijakan, program, dan pelayanan publik kurang responsif 

terhadap aspirasi masyarakat. Pertama, para birokrat kebanyakan masih 

berorientasi kepada kekuasaan dan bukannya kepada kepentingan publik. Birokrat 

menempatkan dirinya sebagai penguasa. Budaya paternalistik seringkali juga 

mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik. Kedua, terdapat kesenjangan 

yang lebar antara apa yang diputuskan oleh pembuat kebijakan dengan yang 

dikehendaki oleh rakyat.  

Dilulio (1994) dalam Dwiyanto (2002:60), menekankan bahwa responsivitas 

sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti 

kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda 

dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik 

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, dalam studinya 

tentang reformasi birokrasi (Dwiyanto 2002:60-61), mengembangkan beberapa 
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indikator responsivitas pelayanan publik, yaitu : keluhan pengguna jasa, sikap aparat 

birokrasi dalam merespon keluhan pengguna jasa, penggunaan keluhan pengguna 

jasa sebagai referensi perbaikan layanan publik, berbagai tindakan aparat birokrasi 

dalam memberikan pelayanan, dan penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi 

dalam sistem pelayanan yang berlaku. 

2.4.2. Jenis-Jenis Pelayanan Publik 

Pengelompokan jenis pelayanan publik pada dasarnya dilakukan dengan 

melihat jenis jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Jasa adalah setiap 

tindakan ataupun perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak 

lain, yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik (intangible) dan tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa dapat berhubungan dengan 

produk fisik maupun tidak. 

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau 

pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh 

organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang 

diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, 

perusahaan pengangkutan milik swasta. 

2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh 

organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi :  

a) Yang bersifat primer, adalah semua penyediaan barang/jasa publik 

yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah 

merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak 
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mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor 

imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan. 

b) Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa 

publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya 

pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya 

beberapa penyelenggara pelayanan. 

2.4.3. Asas-asas Pelayanan Publik 

Pelayanan Publik pada intinya adalah berasaskan pada kepentingan umum, 

adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan 

kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak 

diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi 

kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan 

dan bertujuan agar batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, 

kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan 

pelayanan publik, menjalankan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang 

layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 

mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik. 

2.4.4. Pelaksana Pelayanan Publik 

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau 

pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
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2.4.4.1.Organisasi privat/swasta. 

Organisai privat/swasta adalah semua penyediaan barang atau jasa publik 

yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, 

perusahaan pengangkutan milik swasta. 

2.4.4.2.Organisasi publik. 

Organisasi publik adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang 

diselenggarakan atau dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan sifatnya organisasi 

publik terbagi lagi menjadi dua yaitu : 

1) Yang bersifat primer dan,adalah semua penye¬diaan barang/jasa publik 

yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah 

merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau 

harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, 

pelayanan penjara dan pelayanan perizinan. 

2) Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa 

publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya 

pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa 

penyelenggara pelayanan. 

 

2.5. Good Governance 

UNDP mendefinisikan Good Governance sebagai “the exercise of 

political, economic and social resources for development of society“ penekanan 

utama dari definisi diatas adalah pada aspek ekonomi, politik dan administratif 

dalam pengelolaan negara. 
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Undang-Undang  Nomor 28 Nomor 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang bebas KKN dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan merupakan payung 

hukum untuk memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang sudah mewabah 

di Indonesia. Undang-Undang ini menetapkan pemangku kepentingan 

(stakeholders) dalam mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN, 

yaitu Penyelenggara Negara, Masyarakat dan Komisi Pemeriksa. Karena 

sasarannya adalah penyelenggara Negara, maka Undang-Undang ini dimulai 

dengan Penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara yang dimaksud Undang-

Undang ini adalah: 

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara. 

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara. 

3. Menteri. 

4. Gubernur. 

5. Hakim. 

6. Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi yang strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Semua penyelenggara Negara itu diharapkan menjadi pelaksana Undang-

Undang sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk itu, 

setiap Penyelenggara Negara tersebut diharapkan melaksanakan tugas 

penyelenggaraan Negara dengan memerhatikan asas-asas: 
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a. Asas Kepastian hukum, yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi kenegaraan harus 

dilandasi peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan,terutama 

ketika melakukan kebijakan-kebijakan. 

b. Asas tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelenggaraan Negara 

c. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memeroleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif  

tentang penyelenggaraan negaradengan tetap memerhatikan perlindungan 

atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. 

d. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara. 

e. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

f. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi Negara. 

Selain menetapkan asas-asas penyelenggaraan Negara, Undang-undang 

Nomor 28 tahun 1999 juga mengatur hak dan kewajiban penyelenggara Negara 

serta hubungan antara lembaga penyelenggara negara. Stakeholder yang lain 

adalah masyarakat. Undang-undang ini mengatur bagaimana peran serta 
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masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bebas KKN. Hak 

warga Negara mencakup hak memeroleh dan memberikan  informasi, memeroleh 

pelayanan, menyampaikan saran, dan memeroleh perlindungan hukum terkait 

penyelenggaraan Negara oleh penyelenggara Negara. Dengan terselenggaranya 

pemerintahan yang bersih dari KKN maka upaya melasanakan pemerintahan yang 

baik akan terlaksana dan pelayan terhadap publik akan bias dimaksimalkan. 

Dalam berbagai literatur banyak ditemukan pengertian dan penafsiran 

mengenai governance, yang dirumuskan untuk mengetengahkan pandangan atau 

pendirian tertentu. Definisi yang diusulkan oleh Bank Dunia (Ginanjar 

Kartasamita, 2001:1), yaitu bahwa governance adalah penggunaan kekuasaan 

politik untuk menyelenggarakan urusan-urusan negara (the exercise of political 

power to manage a nation’s affairs).  

Dalam pengertian tersebut maka good governance dalam arti yang seluas-

luasnya adalah proses dimana berbagai institusi, baik pemerintah maupun non 

pemerintah, berinteraksi dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian 

governance berkait bukan hanya dengan institusi-institusi kenegaraan, seperti 

departemen pemerintah, atau lembaga-lembaga politik, seperti partai-partai 

politik, lembaga-lembaga perwakilan, atau lembagalembaga peradilan, tetapi juga 

lembaga-lembaga non pemerintah atau dalam istilah populer dikenal sebagai civil 

society, dan di Indonesia dikenal sebagai ormas (non politik) dan LSM. Karena 

governance menunjukkan proses interaksi antara berbagai lembaga tersebut dalam 

penyelenggaraan urusan-urusan negara, maka Good Governance tentunya 
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dimaksudkan agar proses tersebut berjalan dengan baik, dalam arti masukan 

(input)-nya, prosesnya, maupun hasil (input)-nya (Ginajar Kartasasmita 2001:2). 

Penting sekali untuk sejak awal menegaskan bahwa, yang penting bukan 

hanya hasil, tetapi juga bagaimana hasil itu dicapai. Oleh karena bisa saja, suatu 

sistem yang otoriter dapat menghasilkan kebaikan dalam ukuran perbaikan 

kesejahteraan, tetapi tidak dianggap sebagai baik, karena proses pencapaiannya 

tidak memenuhi syarat baik itu. Karena baik atau buruk itu relatif, maka untuk 

memperoleh pegangan yang obyektif, mungkin ada manfaatnya kalau kita 

gunakan saja ukuran baik itu dari sebuah rumusan dari badan yang cukup 

obyektif.  

Dari pengertian tersebut kita dapat menggunakan kondisi yang normatif 

yang menunjukkan karakteristik Good Governance sebagai berikut: 

1.  layanan publik yang efisien; 

2. sistem yudisial yang bebas; 

3. penghormatan atas hukum dan hak azasi manusia disemua tingkat 

pemerintahan, dan penegakkannya; 

4. akuntabilitas penggunaan dana-dana politik; 

5. sistem pengawasan (auditor) publik yang independen; 

6. pertanggungjawaban terhadap lembaga perwakilan yang dipilih oleh 

rakyat. 

7. struktur kelembagaan yang pluralistik; 

8. pers yang bebas 

(Ginanjar Kartasasmita 2001:2). 
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Berbagai ciri tadi meskipun mungkin dapat ditambah, atau sebaliknya 

dapat disederhanakan, kira-kira menggambarkan kondisi Good Governance dalam 

sebuah negara demokrasi. 

Dengan sendirinya kita tidak dapat mengenyampingkan bahwa konsep Good 

Governance serupa itu dikembangkan dari model-model sistem demokrasi negara 

maju, atau persepsi masyarakat di dunia maju tentang bagaimana sebaiknya negara 

diselenggarakan. Kita bisa mengembangkan model lain, namun hasilnya dapat diduga 

tidak akan jauh berbeda dari gambaran normatif tersebut diatas. Kajian mengenai 

Good Governance dalam dasawarsa akhir ini makin meluas dan mendalam, di dunia 

akademik, di lingkungan lembaga-lembaga internasional, serta di kalangan 

lembagalembaga pemerintahan di negara maju. Bahkan OECD (1995) telah 

menelaah masalah ini dari berbagai segi dan dengan observasi di banyak negara, yang 

telah menghasilkan serangkaian publikasi, yang menunjukan bahwa di negara-negara 

maju pun ada masalah dengan governance. Kita bisa menyimpulkan bahwa negara-

negara yang ekonominya sudah sangat maju, sistem politik dan administrasi 

negaranya telah sangat matang (karena telah berumur puluhan bahkan ada yang 

ratusan tahun), masih menghadapi masalah dalam governance dan mendambakan 

governance yang lebih baik (better governance). Istilah-istilah seperti reengineering 

atau reinventing government menunjukkan upaya kearah itu, sebagai diagnosa dari 

kondisi negara-negara maju, dan resep-resepnya. Apabila di negara-negara maju saja 

governance merupakan masalah yang dianggap dapat menghambat kemajuan, yang 

dengan perkembangan teknologi diterima sebagai amat menjanjikan, maka apalagi di 

negara berkembang seperti kita. 
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Dari ciri-ciri normatif yang digambarkan oleh Bank Dunia di atas, segera 

dapat terlihat kelemahan-kelemahan governance kita. Berbagai ciri telah terwujud, 

seperti pers yang bebas, tetapi lain-lainnya masih sebatas cita-cita. Misalnya 

mengenai sistem judisial atau penegakkan hukum yang bebas dari intervensi atau 

tekanan politik atau sistem pengawasan yang efektif, konstitusi atau aturan-aturan 

formal menyatakan demikian, tetapi belum terwujudkan dalam kenyataannya. 

Memang ada perbedaan dalam tahapan atau tingkat wacana membangun Good 

Governance di negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, masalah 

yang menjadi perhatian mereka bukan meletakkan norma-norma dasar Good 

Governance, yang telah tertata dan berkembang dalam sejarah mereka yang 

panjang, tetapi terutama bagaimana dapat menghadapi tantangan dan tuntutan 

masa depan, yang digambarkan oleh OECD sebagai kemampuan bersaing dalam 

ekonomi yang makin mengglobal dan terbuka, tuntutan warga negara yang makin 

beragam dan canggih (sophisticated), masalah-masalah dalam masyarakat 

(societal problem) yang sulit diatasi, lingkungan kebijakan (policy environment) 

yang ditandai oleh turbulansi dan ketidakpastian serta irama perubahan yang 

makin cepat (Ginanjar Kartasasmita, 2001:3).  

Teknologi informasi telah menjanjikan banyak kemungkinan baru, tetapi 

juga menjadi tantangan untuk bisa mengarahkannya secara optimal bagi 

kepentingan umat manusia. Singkatnya, yang menjadi concern di negara maju 

adalah mengembangkan daya atau kemampuan governance (capacity for 

governance), lebih daripada membangun sistemnya itu, sedangkan bagi negara-

negara berkembang tantangannya masih sangat mendasar, yaitu membangun 
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sistemnya itu sendiri. Terlebih lagi bagi bangsa kita, dimana secara stimulan kita 

harus berhadapan dengan berbagaimasalah; kita harus menghadapi masalah-

masalah ekonomi, politik, dan keamanan sekaligus pada saat sumber daya 

yangkita miliki, karena kondisi krisis yang berkepanjangan menjadi sangat jauh 

berkurang kemampuan atau nilainya. Untuk bisa menjawab berbagai tantangan itu 

memang kita harus mulai dari akarnya, yaitu bagaimana konsep kita mengenai 

penyelenggaraan negara ini. Bagaimana menegakkan cara penyelenggaraan 

negara yang dapat membuka jalan bagi pemecahan berbagai masalah yang kita 

hadapi. Masalah-masalah itu tidak akan selesai dengan sendirinya, harus ada 

upaya dari seluruh komponen bangsa untuk secara bersama-sama mengatasinya. 

Interaksi itu adalah governance. Sentral dalam governance adalah peranan 

birokrasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perwujudan Good Governance 

tidak bisa tidak dan bahkan harus dimulai dengan pembahasan mengenai birokrasi 

itu sendiri (Ginanjar Kartasamita, 2001:3).  

Pendapat ahli yang lain mengatakan good dalam Good Governance 

mengandung dua pengertian sebagai berikut. Pertama, nilai yang menjunjung 

tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan 

kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, 

pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari 

pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk 

mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, Good Governance 

berorientasi pada :  
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a. Orientasi ideal, Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan 

nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam 

kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti : 

legitimacy (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan 

dari rakyat, accountability (akuntabilitas), securing of human rights 

autonomy and devolution of power dan assurance of civilian control.  

b. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan 

efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi 

kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai 

kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta 

administratif berfungsi secara efektif dan efisien. 

(Sedarmayanti, 2003:6). 

Kunci utama memahami Good Governance, menurut Masyarakat 

Transparansi Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang 

mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolok ukur kinerja suatu 

pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: 

a. Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara 

dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui 

lembagalembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan 

mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan 

kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian 

untuk berpartisipasi secara konstruktif. 
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b. Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan 

diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-

hukum yang menyangkut hak asasi manusia. 

c. Transparasi: transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. 

Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu 

dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi 

yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 

d. Peduli dan stakeholder: lembaga-lembaga dan seluruh proses 

pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang 

berkepentingan. 

e. Berorientas pada consensus: tata pemerintahan yang baik 

menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi 

terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang 

terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, 

konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedurprosedur 

f. Kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan 

memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. 

g. Efektifitas dan efisiensi: proses-proses pemerintahan dan lembaga-

lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan 

dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal 

mungkin. 
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h. Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintah, sektor 

swasta, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada 

masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. 

i. Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif 

yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan 

pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan 

untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga 

harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, 

dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut (Koesnadi 

Hardjasoemantri 2003:2-4). 

Good governace hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh 

lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah 

sebagai berikut  : 

a. Negara 

1) menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil 

2) membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan; 

3) menyediakan publik service yang efektif dan accountable; 

4) menegakkan HAM; 

5) melindungi lingkungan hidup; 

6) mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik 

b. Sektor swasta: 

1) Menjalankan industri; 

2) Menciptakan lapangan kerja 
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3) Menyediakan insentif bagi karyawan; 

4) Meningkatkan standar kehidupan masyarakat; 

5) Memelihara lingkungan hidup; 

6) Menaati peraturan; 

7) Melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi pada 

masyarakat; 

8) Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM 

 

c. Masyarakat madani: 

1) Manjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi; 

2) Mempengaruhi kebijakan; 

3) Berfungsi sebagai sarana checks and balances pemerintah; 

4) Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah; 

5) Mengembangkan SDM; 

6) Berfungsi sebagai sarana berkomunikasi antar anggota 

masyarakat. (Koesnadi Hardjasoemantri 2003:2-4) 

Dalam pemerintahan Negara Indonesia sendiri konsep Good Governance 

diidentifikasi sebagai suatu pemerintahan yang profesional, menegakkan 

supremasi hukum dan HAM, transparan, akuntabilitas, bersih, demokratis, 

desentralistik, partisipatif, berkeadilan, berdayaguna dan berhasil guna, serta 

meningkatkan daya saing. Unsur-unsur yang dicakup dalam konsep tersebut 

menunjukkan proses yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan urusan-

urusan publik mengingat hubungannya bukan hanya internal pemerintahan tetapi 
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juga mengenai kondisi dan respon eksternal publik sebagai obyek pelayanan 

pemerintah. 

Pelaksanaan konsep Good Governance pada kenyataannya tidak mudah. 

Konsep ideal yang dirumuskan untuk mengarahkan pembangunan negara menjadi 

lebih baik ini ternyata tidak akan menghasilkan perubahan yang diinginkan jika 

struktur dan sistem pemerintahan yang menyelenggarakannya masih bersifat 

konvensional. Tuntutan-tuntutan secara otomatis muncul seiring dengan 

meluasnya pewacanaan konsep Good Governance di kalangan masyarakat. 

Implikasi secara umum yang terjadi adalah tuntutan akan adanya reformasi 

kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik. 

2.5.1.  Transparansi 

Perwujudan kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang sasaran 

pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang: professional, 

berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan 

bebas KKN; peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang 

didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik; dan, 

integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk 

mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara (Mustopadidjaja, 2003 :261). 

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip “GG” adalah Transparansi. 

Aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan 

sistem akuntabilitas. Bersikap terbuka dan bertanggungjawab untuk mendorong 

para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya berperan dalam 

mengamalkan dan melembagakan kode etik dimaksud, sehingga dapat menjadikan 
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diri mereka sebagi panutan masyarakat; dan itu dilakukan sebagai bagian dari 

pelaksanaan tanggungjawab dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan 

negara. Upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, peningkatan dan 

kemitraan, selain: memerlukan keterbukaan birokrasi pemerintah; juga 

memerlukan langkah-langkah yang tegas dalam mengurangi peraturan dan 

prosedur yang menghambat kreativitas mereka; memberi kesempatan kepada 

masyarakat untuk dapat berperan serta dalam proses penyusunan peraturan 

kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Pemberdayaan dan 

keterbukaan akan lebih mendorong; akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber 

daya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunan yang benar-benar diarahkan 

sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara riil dan adil 

sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat. 

Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-

kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. 

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountabilility antara 

pemerintah dengan masyarakat. Ini akan menciptakan pemerintahan yang bersih, 

efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan 

masyarakat. 

Keterbukaan pemerintahan merupakan syarat mutlak bagi suatu 

pemerintahan yang efisien. Keterbukaan mengandung makna bahwa setiap orang 

mengetahui proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dengan mengetahui 

memungkinkan masyarakat itu memikirkan dan pada akhirnya ikut memutus.  

Ada tiga unsur utama keterbukaan pemerintah yang memungkinkan peran 

serta masyarakat: mengetahui proses pengambilan keputusan rancangan rencana 
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(meeweten); memikirkan bersama pemerintah mengenai keputusan/rancangan 

rencana yang dilakukan pemerintah (meedenken); dan memutuskan bersama 

pemerintah (meebelissen). 

Prinsip transparansi ini tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang 

menyangkut keuangan. Keterbukaan pemerintah meliputi 5 (lima) hal: 

a. Keterbukaan dalam hal rapat-rapat.  

Para birokrat mestilah terbuka dalam melaksanakan rapat-rapat yang 

penting bagi masyarakat. Keterbukaan dalam hal rapat ini 

memungkinkan para birokrat serius memikirkan hal-hal yang 

dirapatkan, dan masyarakat dapat memberikan pendapatnya pula. 

b. Keterbukaan informasi.  

Keterbukaan informasi ini berhubungan dengan dokumen-dokumen 

yang perlu diketahui oleh masyarakat. Misalnya, informasi mengenai 

pelelangan atau penerimaan pegawai. 

c. Keterbukaan prosedur.  

Keterbukaan prosedur ini berhubungan dengan prosedur 

pengambilan keputusan maupun prosedur penyusunan rencana. 

Keterbukaan prosedur ini merupakan tindak pemerintahan yang 

bersifat publik. Misalnya, keterbukaan rencana pembebasan tanah, 

rencana pembangunan Mall atau rencana tata ruang. 

d. Keterbukaan register.  

Register merupakan kegiatan pemerintahan. Register berisi fakta 

hukum, seperti catatan sipil, buku tanah, dan lain-lain. Register 

seperti itu memiliki sifat terbuka, artinya siapa saja berhak 
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mengetahui fakta hukum dalam register tersebut. Keterbukaan 

register merupakan bentuk informasi pemerintahan.  

e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.  

Keterbukaan Peran serta ini terjadi bila adanya tersedia suatu 

kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya 

terhadap pokok-pokok kebijakan pemerintah; adanya kesempatan 

masyarakat melakukan diskusi dengan pemerintah dan perencana; dan 

adanya pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan 

keputusan tersebut. Peran serta merupakan hak untuk ikut memutus. 

Hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum preventif. Peran serta ini 

dapat berupa pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan atau 

rencana pemerintah, dengar pendapat dengan pemerintah, dan lain-lain. 

2.5.2.  Akuntabilitas 

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan 

adalah harapan dari segenap masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan 

pemerintahan diperlukan standar untuk mengukur kinerja dari pemerintah. 

Untuk memperkuat struktur pengendalian manajemen pemerintah maka 

pemberdayaan peran dan fungsi audit internal menjadi suatu hal yang mutlak 

untuk direalisasikan. Selanjutnya, jelas dan terarahnya peran dan fungsi audit 

internal dalam suatu organisasi secara tidak langsung juga akan meningkatkan 

efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal. Di samping kedua faktor 

tersebut, adanya kerja sama yang harmonis di antara jajaran audit internal dan 
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audit eksternal juga akan lebih melapangkan jalan dalam pencapaian tujuan dari 

fungsi audit dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, adil, dan bersih. 

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan 

serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk 

menegakkan Good Governance dan Clean Government. Seiring dengan hal 

tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mencanangkan sasaran untuk 

meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan 

penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance). 

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan Good 

Governance pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan 

perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses 

pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab 

serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian 

organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan 

sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, 

berkaitan dengan pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, hal 

ini menyangkut permasalahan tentang manajemen risiko, audit internal, 

pengendalian internal, penganggaran, manajemen keuangan dan pelatihan untuk 

staf keuangan. Secara umum, permasalahan-permasalahan tersebut telah 

diakomodasi dalam paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara 

yang baru-baru ini telah diterbitkan oleh pemerintah. 
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2.5.3. Partisipatif 

Pemerintah yang partisipatif mendorong setiap warga untuk 

mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan 

keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil 

mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang 

ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat 

mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu 

wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk 

merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk 

menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara 

partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral. 

Instrumen dasar partisipasi adalah peraturan yang menjamin hak untuk 

menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan 

instrumen-instrumen pendukung adalah pedoman-pedoman pemerintahan 

partisipatif yang mengakomodasi hak penyampaian pendapat dalam segala proses 

perumusan kebijakan dan peraturan, proses penyusunan strategi pembangunan, 

tata-ruang, program pembangunan, penganggaran, pengadaan dan pemantauan. 

Indikator yang menunjukkan bahwa pemerintah tersebut telah partisipatif 

adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatnya 

jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, meningkatnya 

kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan 
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terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap 

langkah pembangunan. 

2.5.4. Efektifitas dan Efisiensi 

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien menjamin 

terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan mengunakan sumber daya 

yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Pelayanan masyarakat harus 

mengutamakan kepuasan masyarakat, dan didukung mekanisme penganggaran 

serta pengawasan yang rasional dan transparan. 

Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan umum harus 

menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayananya. Untuk menciptakan 

efisiensi harus digunakan teknik manajemen modern untuk administrasi 

kecamatan dan perlu ada desentralisasi kewenangan layanan masyarakat sampai 

tingkat keluruhan/desa. 

Instrumen dasar dari efisiensi dan efektivitas adalah komitmen politik 

sedangkan instrumen pendukungnya adalah struktur pemerintahan yang sesuai 

kepentingan pelayanan masyarakat, adanya standar-standar dan indikator kinerja 

untuk menilai efektivitas pelayanan, pembukuan keuangan yang memungkinkan 

diketahuinya satuan biaya, dan adanya survei-survei kepuasaan konsumen. 

Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, 

berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, berkurangnya biaya operasional 

pelayanan dan mendapatkan ISO pelayanan. Dilakukannya swastanisasi dari 

pelayanan masyarakat. Meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap 

penyimpangan (kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan wewenang, dll.) melalui 

media massa dan berkurangnya penyimpangan. 
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2.6. Kerangka Teoritik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bagan 1. Kerangka Teoretik Penyusunan Skripsi 

Otonomi Daerah 
Good Governance 

Informan 
 Responden 

Kesejahteraan Sosial 

Kualitas Pelayanan Publik 
Bidang Pendidikan dan 

Kesehatan Sebelum Ibukota 
Kabupaten Simalungun 

Dipindahkan 

Kualitas Pelayanan Publik 
Bidang Pendidikan dan 

Kesehatan Sesudah 
Ibukota Kabupaten 

Simalungun Dipindahkan 

Pelayanan Publik yang Baik 
(Good Governance) 

UUD 1945 

PP No. 70/1999 tentang Penetapan 
Ibukota Kabupaten Simalungun 

UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Bebas dari KKN 

UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah 
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik 

Politik Hukum yang Melatarbelakangi 
Perpindahan Ibukota Kabupaten Simalungun 
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Dalam skiripsi ini akan membahas tentang pelayanan publik di Kabupaten 

Simalungun sebelum dan sesudah ibukota kabupaten dipindahkan dari Pematang 

Siantar ke Pematang Raya serta bagaimana dengan peraturan-peraturan yang 

mengatur tentang perpindahan Ibukota kabupaten tersebut dan hal-hal yang 

berkaitan dengan Pelayanan Publik. 

Terjadinya suatu peristiwa dalam suatu bidang organisasi pemerintahan 

tidak lepas dari pengaruh politik. Disini juga akan dibahas tentang politik hukum 

yang melatarbelakangi pindahnya ibukota Kabupaten Simalungun tersebut. 

 Pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan di pemerintahan adalah hanya untuk  

memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya merujuk 

pada suatu pemerintahan yang baik dan tercapainya kesejahteraan sosial/publik.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan penelitian bertujuan memperoleh 

data yang akurat dan mengungkap kebenaran secara sistematis. 

Menurut Soerjono Soekanto, maksud dan tujuan dari suatu penelitian 

adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang betujuan untuk mempelajari atau 

menganalisa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas pemasalahan-permasalahan yang 

timbul dalam gejala-gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1991 : 89) 

Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisis dan konstruksi 

terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. 

Penelitian lahir karena adanya sifat keingintahuan seseorang terhadap 

permasalahan kehidupan manusia yang memerlukan pemecahan. Permasalahan itu 

sendiri dapat dipecahkan melalui penggalian data atau informasi yang menunjang. 

Dari sinilah muncul teori-teori yang dapat digunakan untuk memecahkan 

permasalahan yang serupa (Joko Soebagyo, 1991 : 1). 

Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data guna mendapatkan 

jawaban dan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Suatu penelitian tubuh dimulai apabila seseorang telah berusaha memecahkan 

suatu masalah secara sistematis dengan metode- metode dan teknik- teknik 

tertentu yang ilmiah. 
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Penelitian menggunakan suatu metodologi penelitian agar penelitian dapat 

berjalan lebih rinci, terarah, dan sistematis sehingga data yang diperoleh dalam 

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang 

dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan. 

Dalam metodologi penelitian, khususnya penelitian hukum, harus 

memiliki sasaran utama yang bertujuan untuk menguraikan penalaran dalil-dalil 

yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim 

ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian berupaya memberikan 

alernatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk didalam penulisan skripsi, antar teori 

dan praktek lapangan. 

 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. 

Pada penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian hukum normatif (yuridis) 

dan juga sosiologis (Sukanto, 2005:24). Dalam penelitian yuridis sosiologis dapat 

pula dikatakan sebagai law in action hal ini karena mempelajari dan meneliti 

hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial. 

Dalam hal ini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gajala normatif 

yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara 

riil dengan variabel-variabel sosial yang lain. 

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini terdiri dari metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penyajian 

data dan metode analisis data. 
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3.2.  Dasar Penelitian 

Dasar penelitian ini digunakan sebagai cara dan sebagai pedoman untuk 

mengadakan penelitian dengan adanya dasar penelitian diharapkan hasil yang 

didapat ialah data yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari 

penelitian ini agar apa yang akan penulis kemukakan dapat dipahami dan 

dimengerti oleh pembaca dan masyarakat sehingga dapat bermanfaat. Untuk 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini maka diperlukan 

suatu perencanaan yang tepat agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Agar 

tujuan dari penelitian ini dapat tercapai secara efisien dan efektif maka dibutuhkan 

suatu perencanaan penelitian yang logis dan sistematis dalam bentuk suatu 

rencana penelitian.  

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa 

dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. 

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah 

berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang 

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soekanto, 1984:42).  

 

3.3.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan. 

Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian agar diketahui dengan jelas objek 

penelitian. Dalam penelitian ini penulis menetapkan beberapa lokasi penelitian 

yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ambil. Lokasi penelitian yang 

penulis ambil Kabupaten Simalungun. 
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3.4.  Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:  

3.4.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang bersumber dari tangan pertama langsung 

diperoleh dari objek penelitian atau instansi yang berkepentingan, data primer 

dapat diperoleh dengan cara : 

1) Wawancara ( Interview ) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan 

itu dilakukan dua pihak atau lebih, pewawancara dan yang 

diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimaksud. 

2) Pengamatan ( Observasi ) 

Observasi berarti peneliti melihat dan mendengar apa yang dilakukan 

atau yang diperbincbutirn para responden dalam aktivitas kehidupan 

sehari-hari, baik sebelum, menjelang, ketika dan sesudahnya (Hamidi, 

2004 : 74). 

3.4.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh di luar responden bisa didapat 

dalam bentuk : Library, Literature, Undang- Undang, maupun Arsip. 

 

3.5.  Objektivitas dan Keabsahan Data 

Keabsahan data sangat mendukung dalam penentuan hasil akhir suatu 

penelitian. Oleh karena itu diperlukan suatu tehnik pemeriksaan data. Tehnik 

pemeriksaan data yang digunakan adalah tehnik triangulasi. Triangulasi adalah 
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tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(Moleong, 1990 : 178). Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya, yang dapat dicapai dengan jalan 

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 

1. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi; 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan; 

4. Membandingkan keadaan yang prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang pendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah. 

 

3.6.  Model Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan dari peristiwa atau 

masalah yang didukung oleh teori-teori yang berkaitan dengan objek permasalahan. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber baik data primer (hasil wawancara, pengamatan, dokumen) maupun data 

sekunder (Library, Literature, Undang-Undang, dan Arsip). 

Menurut Miles langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai 

berikut : 
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a) Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, perumusan dan 

penyederhanaan, pengabsrakan, dan tranformasi bahasan yang muncul dari 

catatan dalam melakukan penelitian. 

b) Penyajian Data  

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, 

setelah data terasa terpenuhi maka akan dijadikan dalam bentuk uraian 

yang sistematis. 

c) Menarik Kesimpulan 

Menarik kesimpulan adalah sebagian dari kegiatan konfigurasi utuh. 

Kesimpulan juga diversivikasi selama penelitian berlangsung untuk 

mempermudah pemahaman tentang metode analisis data. Miles dan 

Huberman menggambarkan siklus data interaktif adalah sebagai berikut : 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bagan 2. Model Analisis Interaktif (Miles dan Huberman 1992:20) 

Pengumpulan data 

Reduksi data Sajian data 

Penarikan Kesimpulan  

atau Verifikasi 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.    Profil Kabupaten Simalungun 

Secara astronomi Kabupaten Simalungun terletak diantara 02°36' - 03°18' 

LU dan 98°32' - 99°35'BT, dan secara geografis berada di provinsi Sumatra Utara 

yang berbatasan langsung dengan kabupaten-kabupaten yang ada disekitarnya, 

adapun batas-batas Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut : 

1. Sebelah utara dengan Kabupaten Serdang Bedagai 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir 

3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan, dan  

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo 

Kabupaten Simalungun memiliki 30 kecamatan dengan luas 438.660 ha 

atau 6,12 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan yang paling 

luas adalah Kecamatan Tanah Jawa dengan luas 49.175 ha, sedangkan yang 

paling kecil luasnya adalah Kecamatan Dolok Pardamean dengan luas 9.045 ha. 

Keseluruhan kecamatan terdiri dari 306 desa dan 17 kelurahan. Di Kabupaten 

Simalungun juga terdapat sebuah universitas, yaitu Universitas Simalungun (USI), 

tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Pematang Siantar. Ibukota kabupaten 

Simalungun telah resmi berpindah ke Pematang Raya pada tanggal 23 Juni 2008 

dari Kota Pematangsiantar yang telah menjadi daerah otonom. 
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Potensi ekonomi kabupaten Simalungun sebagian besar terletak pada 

produksi pertaniannya. Produksi lainnya termasuk tanaman pangan, perkebunan, 

pertanian lainnya, industri pengolahan serta jasa. Produksi Padi di Kabupaten 

Simalungun merupakan produksi terbesar kedua di Sumatera Utara pada tahun 

2003 sesudah Kabupaten Deli Serdang. Produksi Kelapa sawit dari perkebunan 

yang ada di kabupaten ini menjadi komoditas utama, kedua terbesar di Sumatera 

Utara setelah Kabupaten Labuhanbatu (2001). 

Selain memproduksi Kelapa Sawit, perkebunan rakyat di Simalungun juga 

menghasilkan Karet dan Cokelat, selain Teh (Kecamatan Raya dan Sidamanik) 

yang jumlah produksinya semakin menurun. Penjualan hasil tani Karet dibantu 

oleh kehadiran PT Good Year Sumatra Plantations (didirikan 1970) yang biarpun 

memiliki perkebunan sendiri tetapi tetap menampung hasil perkebunan rakyat dan 

mengolahnya menjadi bahan setengah jadi sebelum menjualnya ke luar daerah.  

Selain mengandalkan produksi pertanian dan perkebunannya, sektor 

pariwasata juga menjadi andalan dalam menambah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Pariwisata andalan Kabupaten Simalungun adalah wisata alam, seperti 

Danau Toba, Taman Hutan Raya, air terjun, dll. Disamping wisata alam, wisata 

budaya juga menjadi andalan untuk menambah kas daerah seperti Pesta Rakyat 

Danau Toba, Pesta Rondang Bittang, Marobu-robu (pesta panen), dan juga 

museum Kabupaten Simalungun yang menyimpan berbagai sejarah dalam 

perkebangannya. 
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Lengkapnya profil Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 

Lambang Kabupaten Simalungun 

Motto    : Habonaron Do Bona 

Provinsi   : Sumatra Utara 

Ibukota   : Pematang Raya 

Luas    : 4.386,60 km² 

Penduduk     

Jumlah  : ~ 823.109  · 

Kepadatan  : - jiwa/km² 

Pembagian Administratif 

Kecamatan  : 30  

Desa/kelurahan: 323 

Bupati   : DR. Jopinus Ramli Saragih, S.H., M.M. 

Wakil Bupati   : Hj. Nuriaty Damanik 

Kode Area Telepon  : +622 

DAU    : – 

Situs Web Resmi : http://www.simalungunkab.go.id 

Profil Kabupaten Simalungun 
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4.2. Profil Kecamatan Raya 

Kecamatan Raya terletak di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 

mempunyai 21 Nagori (Desa) dan 1 kelurahan, yaitu : Bah Bolon, Bahapal Raya, 

Bongguran, Kariahan, Dalig Raya, Dolog Huluan, Merek Raya, Raya Bayu, Raya 

Bosi, Raya Huluan, Raya Usang, Sihubu Raya, Silou Buntu, Silou Huluan, 

Simbou Baru, Siporkas, Sondi Raya dan Kelurahan Pematang Raya. 

Kecamatan Raya mempunyai batas-batas sebagai berikut: 

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Silau Kahean, Kecamatan 

Raya Kahean Daerah Kabupaten Simalungun dan Daerah Kabupaten Deli 

Serdang; 

b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Panei Daerah Kabupaten 

Simalungun; 

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Panei dan Kecamatan 

Dolok Pardamean Daerah Kebupaten Simalungun; 

d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Purba dan Kecamatan Dolok 

Silau Daerah Kabupaten Simalungun. 

 

4.3.  Maksud dan Tujuan Perpindahan Ibu Kota Kabupaten 

Simalungun 

Maksud dari pemindahan ibukota Kabupaten Simalungun adalah 

pemerataan pembangunan demi memaksimalkan pelayanan terhadap publik. 

Secara teoritis dan empiris, dan kemudian diadopsi dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 70 tahun 1999, tujuan utama perpindahan ibukota itu adalah : 
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a. meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan 

serta pembangunan,  

b. menumbuhkan pusat-pusat (baru) perekonomian wilayah dengan 

tujuan pemerataan pembangunan dan keseimbangan pembangunan 

antarwilayah. 

 
4.4.  Politik Hukum yang Melatarbelakangi Perpindahan 

Ibukota Kabupaten Simalungun 

4.4.1.  Tinjauan Politis  

Penyebaran populasi penduduk yang tidak merata menjadikan kebutuhan 

akan tenaga pelayan yang lebih banyak. Dengan terbatasnya dana pemerintah 

dalam membiayai tenaga pelayanan publik tersebut, maka disiasati dengan 

pembukaan kota-kota baru dengan harapan semakin tersebarnya pusat 

pertumbuhan ekonomi. Sehingga masyarakat tidak selalu bergantung kepada 

pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana karena adanya pihak swasta. 

Seperti yang dikatakan Mahfud M D (1999:30), politik hukum itu adalah 

cara bagaimana hukum akan dan seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya 

didalam publik dan bagaimana bagaimana hukum itu difungsikan. Dalam 

memperoleh pelayanan oleh pemerintah daerah, masyarakat Kabupaten 

Simalungun berkeinginan agar pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun pindah 

ke Kecamatan Raya. Keinginan ini disampaikan kepada anggota legislatif 

Kabupaten Simalungun, dan legislatif setuju. Anggota DPRD pada masa itu 

(antara tahun 1995-1996) menyampaikannya kepada Bpk. Djabanten Damanik 
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(Bupati Simalungun pada masa itu) dan tidak ada penolakan yang berarti dari 

pihak-pihak lain terhadap wacana pemindahan ibukota kabupaten Simalungun 

tersebut dan ditetapkan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Daerah TIngkat II 

Simalungun Nomor 4/DPRD/1996 tanggal 8 Oktober 1996 tentang Persetujuan 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun dari Kotamadya 

Daerah Tingkat II Pematang Siantar ke Kecamatan Raya. Bupati Simalungun 

menyampaikan keinginan masyarakat Kabupaten Simalungun tersebut kepada 

Gubernur Sumatera Utara untuk mendapat persetujan dan memperoleh dukungan. 

Gubernur meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri yang kemudian diteruskan 

kepada Dewan Pertimbangn Otonomi Daerah, apakah lokasi Pematang Raya 

layak menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun. Hasil pertimbangan 

dari DPOD tersebut disosialisasikan kepada menteri-menteri yang lain guna 

mendapat dukungun yang kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah nomor 

70 tahun 1999 tentang Penetapan Ibukota Kabupaten Simalungun. Dalam proses 

penetapan ibukota Kabupaten Simalungun tidak ada penolakan yang berarti 

karena adanya partai yang dominan di kekuasaan pada waktu itu. 

Kecamatan Raya di wilayah Daerah Kabupaten Simalungun dipandang 

memenuhi syarat untuk menjadi Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun yang 

baru. Dengan ditetapkannya Kecamatan Raya menjadi lokasi Ibukota yang baru 

diharapkan secara bertahap mendorong terwujudnya keseimbangan pembangunan 

antar wilayah di Daerah Kabupaten Simalungun. 
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4.4.2.  Tinjauan Yuridis 

Seiring dengan muatan kewenangan yang dikandung oleh Undang-undang 

nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagaimana telah diubah dengan 

undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan demi menjamin pelayanan publik 

seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, maka perlu dilakukan pemindahan terhadap pusat pemerintahan 

Kabupaten Simalungun yang selama ini masih berlokasi di Pematang Siantar 

dipindahkan ke ibukota yang baru yaitu Kecamatan Raya. 

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah juga mengatakan bahwa :  

1. Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah dan 

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) 

dan ayat (5) meliputi: 

a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan 

minimal; 

b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi 

kewenangan daerah; dan 

c. fasilitasi pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan daerah dalam 

penyelenggaraan pelayanan umum. 

2. Hubungan dalam bidang pelayanan umum antar pemerintahan daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:  

a. pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan 

daerah; 



63 

 

b. kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan 

pelayanan umum; dan 

c. pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum. 

3. Hubungan dalam bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1999 tentang penetapan ibukota 

Kabupaten Simalungun telah membangkitkan harapan dan semangat baru untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Pemindahan Daerah 

Ibukota Kabupaten Simalungun dari wilayah Daerah Kota Pematang Siantar ke 

Kecamatan Raya pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari DPRD 

Kabupaten Simalungun sebagaimana ditetapkan delam Keputusan DPRD Kabupaten 

Daerah TIngkat II Simalungun Nomor 4/DPRD/1996 tanggal 8 Oktober 1996 tentang 

Persetujuan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun dari 

Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar ke Kecamatan Raya. 

 

4.5.  Pelayanan Publik Dibidang Pendidikan Sebelum dan 

Sesudah Perpindahan Ibukota Kabupaten Simalungun 

Era globalisasi yang dengan kondisi persaingan yang cukup ketat dan 

penuh tantangan, aparatur pemerintah dituntut untuk bisa memberikan layanan 

yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan berorientasi kepada kebutuhan 

masyarakat. Kualitas layanan kepada masyarakat ini menjadi salah satu indikator 

dari keberhasilan institusi pendidikan sebagai sebuah organisasi birokrasi publik.  
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Untuk menyikapi beratnya tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

ke depan dan tajamnya persaingan antar bangsa-bangsa di dunia, bidang 

pendidikan menempati posisi yang amat strategis dan mutlak perlu mendapatkan 

porsi perhatian yang lebih besar dan lebih serius daripada sebelumnya. Ini 

mendesakkan perlunya perubahan paradigma pendidikan yang mampu menjadi 

landasan filosofis dan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan nasional yang 

bersifat komprehensif. 

Pendidikan nasional selalu menghadapi tantangan sesuai dengan 

zamannya. Sejak kemerdekaan sampai 1960-an pembangunan nasional ditekankan 

pada aspek politik dan pembentukan karakter bangsa serta nasionalisme. 

Sebaliknya, pada tiga dekade berikutnya pembangunan dititikberatkan pada 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik dengan pendekatan "keamanan" 

sehingga peningkatan kualitas bangsa Indonesia terabaikan. Akibatnya, saat ini 

bangsa Indonesia sangat rentan terhadap terjadinya berbagai krisis: politik, 

hukum, ekonomi, moral, sosial, dan budaya. Krisis multidimensi tersebut 

mengarah pada menurunnya kesalingpercayaan, baik secara horisontal maupun 

vertikal, di tingkat lokal dan nasional sehingga mengancam persatuan bangsa. Di 

samping itu, krisis multidimensi yang berkepanjangan berakibat menurunnya 

kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Oleh karena itu, dunia 

pendidikan menghadapi tantangan yang sangat berat untuk meningkatkan kualitas 

bangsa Indonesia secara keseluruhan. 

Dunia pendidikan pada dasarnya tidak steril dari berbagai pengaruh sistem 

kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Sistem kehidupan 
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tersebut seharusnya secara sinergis memberikan dukungan bagi setiap upaya 

pembangunan pendidikan nasional. Akan tetapi, pada kenyataannya sistem-sistem 

tersebut belum memberikan dukungan sepenuhnya, sehingga sistem pendidikan 

nasional belum mampu ikut menanggapi secara optimal krisis multidimensi yang 

dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Karena pembangunan merupakan proses yang 

berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, 

termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural dengan tujuan utama 

peningkatan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan, sehingga dapat 

diidentifikasi peran pendidikan tersebut sebagai : a). memasyarakatkan idiologi 

dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, b). mempersiapkan tenaga kerja untuk 

memerangi kemiskinan, kebodohan dan dorongan perubahan sosial, dan c). untuk 

memeratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi 

politik pendidikan dan dua peran yang lain merupakan fungsi ekonomi. Berkaitan 

dengan peran pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma 

yang menjadi kiblat bagi pengambilan kebijakan dalam pengembangan kebijakan 

pendidikan yaitu paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi. Paradigma 

fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan 

masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, 

kemampuan sikap modern. Menurut pengalaman masyarakat di barat, lembaga 

pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama 

mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian dan 

menanamkan sikap modern para individu yang diperlukaan dalam proses 

pembangunan sebagai human investmen (Zamroni, 2002:2).  
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Sementara itu, paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam 

pembangunan adalah: a) mengembangkan kompetensi individu, b) kompetensi 

yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan c) 

secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin 

banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan 

kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Disisi lain kesenjangan mutu dan 

efisiensi pendidikan saat ini salah satunya dipengaruhi oleh pengelolaan 

pendidikan yang terpusat. Span of control yang terlalu jauh dimana pemerintah 

pusat tidak pernah memahami setiap daerah atau lembaga pendidikan. Dalam 

kerangka otonomi pendidikan, pemerintah pusat seyogyanya lebih berperan dalam 

menghasilkan kebijaksanaan mendasar yang bertujuan memberikan kemudahan 

dan perlindungan. Selebihnya pengelolaan pendidikan yang terkait dengan variasi 

keadaan daerah dan pelaksanaan teknis pendidikan seyogyanya didelegasikan 

kepada pejabat daerah bahkan lembaga pendidikan itu sendiri (Zamroni, 2002:2).  

Peranan daerah yang perlu diperbesar tidak hanya menyangkut tugas-tugas 

dekonsetrasi dan perbantuan tetapi bahkan harus menyangkut wewenang dan 

kebijaksanaan untuk mengatur dan mengurus sistem pendidikan yang efisien dan 

bermutu sesuai dengan keadaan dan permasalahan masing-masing.  

Sesungguhnya pemerintah dan masyarakat telah terbawa arus perubahan 

lingkungan strategik, tetapi memerlukan tanggapan (responsiveness) reaktif ke 

arah pergeseran struktur-fungsi dan peran yang sesuai, proporsional dan harmonis. 

Peran dominan pemerintah akan bergeser dari operasi langsung di semua sektor 

strategis kepada kondisi yang bersifat mengarahkan (steering), memberdayakan 
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(empowering) melalui serangkaian kebijakan. Peran-peran utama, dengan 

demikian tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemerintah, tetapi mulai 

dipencarkan kepada puncak kekuatan di masyarakat. Ketika terjadi penyeragaman 

Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia, maka segala kepentingan daerah di 

desain dengan flatform sentralistik yang dipaksakan. Ternyata flatform tersebut 

tidak mampu mengakomodir secara efektif dan efisien perubahan-perubahan 

dinamis di daerah. Konsep dan model desain pendidikan yang trade-mark, 

ternyata mengalami distorsi yang hebat di era reformasi bersamaan dengan 

terbangunnya kesadaran baru yang memberi pengakuan formal terhadap 

kemampuan dan kewenangan daerah. 

Dalam bidang pendidikan, implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten 

Simalungun masih diperhadapkan pada situasi problematik yang amat serius. Di 

satu pihak ada keinginan yang sangat kuat untuk meningkatkan mutu sumberdaya 

manusia terdidik dan terampil, tetapi di lain pihak daya dukung institusi 

pendidikan ke arah itu ternyata tidak cukup kuat. Walau keinginan memajukan 

sektor pendidikan telah dibangun atas dasar dengan komitmen politik pemerintah 

daerah yang telah termanifestasikan ke dalam berbagai bentuk kebijakan dan 

program, tetapi ternyata belum memperoleh respon dukungan optimal dengan 

tindakan administratif dan manajemen institusi pada tataran birokrasi pendidikan. 

Upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten Simalungun tidak terlepas 

dari 3 (tiga) Pilar pendidikan yang terdiri dari aspek pemerataan dan perluasan 

aksesibilitas, aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta aspek tata 

kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.  
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Pada aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, yang menjadi isu utama 

adalah penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rancangan Wajib 

Belajar 12 Tahun. Kedua isu tersebut akan berimplikasi pada tantangan penyediaan 

sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya pendidikan 

khususnya pendidikan dasar.  Adapun dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan 

daya saing pendidikan, yang menjadi isu utama adalah pengembangan dan 

pengelolaan sekolah serta peningkatan kualifikasi pendidikan guru menjadi S1. 

Peningkatan kualifikasi guru menjadi prasyarat bagi proses sertifikasi guru dan 

peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Untuk aspek tata kelola, akuntabilitas 

dan pencitraan publik, difokuskan pada upaya implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM), standarisasi pelayanan 

pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi pendidikan. Penerapan MBS dan 

PBM merupakan media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan dan pengawasan proses pendidikan. Adapun standarisasi pelayanan 

pendidikan merupakan syarat bagi terlaksananya peningkatan kualitas layanan 

pendidikan. Sedangkan penyediaan data dan informasi pendidikan yang akuntabel 

dan bersifat kekinian menjadi kebutuhan dasar bagi proses perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembangunan pendidikan. 

 

4.5.1.  Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Sebelum Perpindahan 

Ibukota Kabupaten Simalungun 

Pada prinsipnya setiap orang akan memberikan yang terbaik yang ada 

padanya. Sama halnya dengan dinas pendidikan Kabupaten Simalungun. Dalam 
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memberikan pelayanan dibidang pendidikan masyarakat tidak pernah mengeluh 

karena letak ibukota kabupaten yang masih berada di Pematang Siantar. Semua 

berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja, pembangunan pendidikan tidak 

terlalu menjadi prioritas utama, karena letaknya yang dekat dengan kota Pematang 

Siantar. Kota pematang Siantar yang sarana dan prasarana pendidikannya lebih 

lengkap dibandingkan dengan Kabupaten Simalungun.  

SMA Plus Partuha Maujana Simalungun (PMS) yang menjadi tolak ukur 

dan menjadi ikon pendidikan Simalungun, menjadi tidak maksimal karena lokasi 

sekolah yang terletak di Kecamatan Raya. Sehingga menyulitkan Pemerintah 

Daerah untuk selalu memantau perkembangan SMA unggulan tersebut.  

Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Moenir, suatu pelayanan 

pendidikan akan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan apabila didukung 

oleh beberapa faktor :  

1. Kesadaran para pejabat pimpinan dan pelaksana 

2. Adanya aturan yang memadai 

3. Organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis 

4. Pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

minimum 

5. Kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas/pekerjaan 

yang dipertanggungjawabkan 

6. Tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk 

tugas/pekerjaan pelayanan (Moenir, 2000:123-124). 
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Dari poin-poin yang dikemukakan Munir, dengan jelas menyebutkan 

bahwa pejabat, pimpinan, maupun pelaksana akan sangat berpengaruh terhadap 

terlaksananya pelayanan pendidikan di Kabupaten Simalungun. Dari pengertian di 

atas juga tersirat bahwa suatu pelayanan pada dasarnya melibatkan dua pihak yang 

saling berhubungan yaitu organisasi pemberi pelayanan di satu pihak dan 

masyarakat sebagai penerima pelayanan di pihak lainnya. Jika organisasi mampu 

memberikan pelayanan yang optimal dan memenuhi tuntutan dari masyarakat, 

maka dapat dikatakan organisasi tersebut telah mampu memberikan pelayanan 

yang memuaskan pada masyarakat.  

 

4.5.2.  Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Sesudah Perpindahan 

Ibukota Kabupaten Simalungun 

Setelah ibukota Kabupaten Simalungun dipindahkan ke Kecamatan Raya, 

dan diikuti oleh pindahnya kantor-kantor dinas, termasuk Dinas Pendidikan yang 

mengurusi dibidang pendidikan. Jarak tempuh yang cukup jauh membuat kinerja 

para pegawai kurang maksimal. Seperti yang dikemukakan oleh Sondang P 

Siagian, ada beberapa kriteri yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas 

Pelayanan Publik, yaitu : 

1. Faktor waktu  

 Faktor waktu di sini maksudnya adalah ketepatan waktu dan kecepatan 

waktu dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Hanya saja 

penggunaan ukuran tentang tepat tidaknya atau cepat tidaknya pelayanan 

yang diberikan berbeda dari satu orang ke orang lain.  Terlepas dari 
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penilaian subjektif yang demikian, yang jelas ialah faktor waktu dapat 

dijadikan sebagai salah satu ukuran efektivitas kerja.  

2.  Faktor kecermatan  

 Faktor kecermatan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat 

efektivitas kerja organisasi yang memberikan pelayanan. Faktor 

kecermatan disini adalah faktor ketelitian dari pemberi pelayanan kepada 

pelanggan. Pelanggan akan cenderung memberikan nilai yang tidak 

terlalu tinggi kepada pemberi pelayan, apabila terjadi banyak kesalahan 

dalam proses pelayanan, meskipun diberikan dalam waktu yang singkat. 

3. Faktor gaya pemberian pelayanan  

 Gaya pemberian pelayanan merupakan salah satu ukuran lain 

yang dapat dan biasanya digunakan dalam mengukur efektivitas 

kerja. Yang dimaksud dengan gaya disini adalah cara dan 

kebiasaan pemberi pelayanan dalam memberikan jasa kepada 

pelanggan. Bisa saja si pelanggan merasa tidak sesuai dengan 

gaya pelanggan yang diberikan oleh pemberi pelayanan (Sondang 

P. Siagian, 1996:60). 

Berdasarkan teori dari Sondang P Siagian tersebut, perpindahan ibukota 

Kabupaten Simalungun tidak menjamin semakin baiknya pelayanan terhadap 

masyarakat. Dengan jarak sekitar 32 KM dan membutuhkan waktu tempuh sekitar 

45 menit sampai 1 jam perjalanan. Dalam hal ini ketepatan waktu seperti yang 

dikemukakan Sondang P Siagian tidak dapat dilaksanakan oleh para pelasksana 

Pelayanan Publik. 
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Menurut Christaller dalam bukunya Haggett, “sebuah pusat pelayanan 

harus mampu menyediakan barang dan jasa bagi penduduk di daerah sekitarnya”. 

Lebih lanjut disebutkan bahwa “dua buah pusat permukiman yang mempunyai 

jumlah penduduk yang persis sama tidak selalu menjadi pusat pelayanan yang 

sama. Istilah kepusatan (centrality) digunakan untuk menggambarkan bahwa 

besarnya jumlah penduduk dan pentingnya peran sebagai tempat terpusat (central 

place)”. Dari pengertian pelayanan publik menurut Undang-undang nomor 25 

tahun 2009 juga menyatakan hal yang sama yaitu mengenai kegiatan pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik berupa 

barang dan jasa baik juga berupa pelayanan administratif yang diselenggarakan 

oleh pelayan publik. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Simalungun belum bisa 

menyediakan sarana dan prasarana dibidang pendidikan dan masih akan 

menunggu beberapa lama dalam penyediaan sarana dan prasarana tersebut karena 

masih dalam proses pembangunan. Berdasarkan teori tersebut pelayanan publik di 

Kabupaten Simalungun masih belum maksimal walaupun pusat pemerintahan 

sudah dipindahkan ke Kecamatan Raya. 

Perpindahan ibukota Kabupaten Simalungun dari Kecamatan Siantar ke 

Kecamatan Raya, memaksa seluruh aparat pemerintahan bekerja keras untuk 

melaksanakan tugasnya selaku pelayan publik, tidak terkecuali Dinas Pendidikan 

yang menangani pendidikan di Kabupaten Simalungun. Hal itu mulai terlihat dari 

diwacanakanya pemisahan SMA Plus Partuha Maujana Simalungun (PMS) yang 

selama ini digabungkan dengan SMA Negeri 1 Pematang Raya (wawncara dengan 

Bpk. Moratua Simamora, Kabid Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten 
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Simalungun). SMA Plus PMS adalah Sekolah Menengah Atas Unggulan yang dinilai 

mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan SMA-SMA lainnya. Siswa-siswi yang 

masuk di SMA Plus PMS adalah siswa-siswi tamatan SMP yang berprestasi dibidang 

akademik, dan dilakukan penyaringan yang sangat ketat. Untuk menjaga disiplin dan 

kemampuan akademik dari siswa-siswi SMA Plus PMS, mereka diwajibkan tinggal 

di asrama. Kabupaten Simalungun mempunyai anggaran tersendiri yang masuk 

dalam APBD dalam pembiayaan SMA Plus PMS ini. 

Sepertinya tidak ada perbedaan pelayanan dibidang pendidikan 
antara ketika masih di kantor yang lama dengan di Pematang 
Raya. Kita tetap bekerja sebagaimana mestinya. Hanya saja 
dalam mempersiapkan Pematang Raya menjadi ibukota 
Kabupaten Simalungun, Dinas Pendidikan mengusulkan 
pembangunan gedung sekolah SMA Plus Partuha Maujana 
Simalungun karena seperti yang kita tahu, SMA Plus masih 
menompang kelas di SMA Negeri 1 Pematang Raya. 
(wawancara dengan Bpk Moratua Simamora) 

Dalam rangka melengkapi Kecamatan Raya menjadi ibukota Kabupaten 

Simalungun, pemerintah juga telah membangun SLTP Negeri 4 yang berlokasi di 

Nagori Dolok Huluan. Yang masih menikmati dampak dari perpindahan ibukota 

Kabupaten Simalungun, memang masih Kecamatan Raya, tetapi itu akan semakin 

meluas kedaerah daerah lain sampai Kabupaten Simalungun seluruhnya.  

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden, perpindahan ibukota 

kabupaten tidak akan mempengaruhi kinerja pemerintah itu sendiri, asal mereka 

bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang paling berpengaruh adalah 

pergantian pimpinan daerah yang mempunyai perbedaan karakter. 

Saya rasa Pelayanan Publik itu masih tergantung pemimpinnya, 
jika boleh membandingkan saya lebih memilih membandingkan 
kinerja pada masa pemerintahan bupati yang lama (Zulkarnaen 



74 

 

Damanik) dengan bupati yang sekarang. Ketika masa pak 
Zulkarnaen Damanik, pelayanan publik tetap berjalan hanya saja 
lebih terfokus kedaerah simalungun bawah seperti Siantar dan 
daerah Pardagangan, sehingga kinerja pegawai dilingkungan 
perkantoran yang baru tidak begitu kelihatan. Ini dapat dilihat 
dari kedatangan para pegawai di pemerintahan yang sangat telat. 
Saya melihat mereka datang jam 10 pagi dan pulang kantor jam 
1 siang (13.00 WIB). Jadi menurut saya pelayanan publik pada 
masa pak Zulkarnaen Damanik tidak berjalan sebagaimana 
mestinya. Sedangkan ketika bapak bupati yang baru (JR. 
Saragih) terpilih dan resmi dilantik, beliau lansung melakukan 
berbagai gebrakan. Jam masuk kantor dipercepat, pembangunan 
sarana dan prasarana begitu cepat, sehingga pelayanan Publik 
berjalan sebagaimana seharusnya. Beliau juga tidak segan-segan 
melakukan sidak terhadap pegawai-pegawai dan tidak segan-
segan me-mutasi bahkan menonaktifkan pegawai yang ketahuan 
tidak berada di kantor pada jam kerja tanpa alasan yang jelas. 
Jadi menurut saya masyarakat lebih merasakan pelayanan dari 
bapak bupati yang baru daripada yang lama. 

(wawancara dengan Bpk. Yan Sinaga, S.Pd) 

Dari hasil wawancara dengan bapak Yan Sinaga, S.Pd, dapat disimpulkan 

bahwa berhasil tidaknya pelayanan publik itu tergantung dari siapa yang menjadi 

pimpinan daerah. Jika pimpinan daerah mempunyai visi yang kuat dalam 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat maka pelayanan publik yang 

diharapkan masyarakat akan tercapai dan masyarakat akan dipuaskan.  

 

4.6.  Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan Sebelum dan 

Sesudah Perpindahan Ibukota Kabupaten Simalungun 

Pembangunan di bidang kesehatan secara terpadu dimulai sejak tahun 

1978, yaitu sejak dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan 
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Negara dan Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1979 tentang REPELITA III. 

Sejak itu kesehatan menjadi bagian tersendiri dalam pemabngunan nasional secara 

keseluruhan. Sebelumnya bidang kesehatan disatukan dalam bidang Keluarga 

Berencana. 

Berdasarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam GBHN, disusunlah 

sistem kesehatan nasional, yang kemudian diberlakukan dengan diterbitkannya 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

99a./MENKES/SK/1982 pada tanggal 2 maret 1982. Sistem Kesehatan Nasional 

merupakan suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia 

meningkatkan kemampuan derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan 

kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam alinea IV pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945. Isi Sistem Kesehatan Nasional memberikan gambaran 

sekaligus berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan dibidang 

kesehatan. Kemudian pedoman penyelenggaraan kesehatan tersebut dipositifkan 

dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (LN Tahun 

1992 Nomor 100 TLN Nomor 3495) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran yang menjadi acuan dalam perlindungan hukum bagi 

tenaga kesehatan, khusunya dokter dan dokter gigi dalam memberikan layanan 

kesehatan kepada pasien/masyarakat umum. 

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan 

sumber daya kesehatan. Upaya kesehatan sebelum berlakunya UU 23/1992 

dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-

pokok Kesehatan (LN Tahun 1960 Nomor 131) dengan menitikberatkan pada 
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upaya peyembuhan penderita. Berangsur-angsur upaya kesehatan berkembang 

sehingga dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1992 upaya kesehatan berciri 

keterpaduan yang menyeluruh, menyangkut upaya peningkatan kesehatan 

(promotif), pencegahan penyakit (preventiv), penyembuhan penyakit (curatif), dan 

pemulihan kesehatan (rehabilitatif). 

Sementara itu, hal pokok yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 

Tahun 2009 adalah pelayanan medik oleh dokter yang berorientasi pada 

kesembuhan (curatif). Orientasi pada penyembuhan penyakit dalam kebijakan 

pembangunan kesehatan semestinya senantiasa menjadi pilihan terakhir, karena 

secara ekonomis upaya ini membutuhkan biaya, tenaga, dan upaya yang jauh 

lebih besar. Semetara sebagai sebuah upaya, hasilnya belum atau tidak dapat 

dipastikan karena setiap upaya kesehatan senantiasa mengandung potensi 

kegagalan yang berupa gagal sembuh, cacat, atau meninggal. 

Keberhasilan upaya kesehatan tergantung pada ketersediaan sumber daya 

kesehatan yang berupa tenaga, sarana, dan prasarana dalam jumlah dan mutu yang 

memadai. Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang 

diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pelayanan kesehatan 

sebagai kegiatan utama rumah sakit menempatlkan dokter dan perawat sabagai 

tenaga kesehatan yang paling dekat hubungannya dengan pasien dalam 

penanganan penyakit. Terdapat beberapa hubungan dalam upaya pelayanan 

kesehatan tersebut, yaitu hubungan antara rumah sakit dengan dokter, perawat 

dengan pasien, hubungan antara dokter dengan perawat dan pasien, dan hubungan 

antara perawat dengan pasien. 
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Seiring dengan perkembangan masyarakat, dalam bidang kesehatan terjadi 

peningkatan permintaan pelayanan kesehatan, baik dalam jumlah maupun mutu. 

Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, pemerintah selaku 

penyelenggara pelayanan masyarakat semakin membutuhkan dokter, dan dokter 

juga semakin membutuhkan bentuan tenaga kesehatan yang lain seperti perawat 

untuk menangani pasien sebelum maupun setelah dilakukannya diagnosa, terapi, 

maupun tindakan medik lain di rumah sakit, puskesmas, atau sarana kesehatan 

lainya. 

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Simalungun diselenggarakan oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. Dinas Kesehatan Kabupaten 

Simalungun mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah 

Daerah di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan daerah No. 2 tahun 2001 

tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simalungun dan Surat 

Keputusan Bupati Simalungun Perda No.188.45/10987/ORTA tahun 2001 tentang 

Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. Dinas 

Kesehatan Kabupaten Simalungun mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan meliputi pelayanan 

kesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, 

kesehatan masyarakat serta penyuluhan kesehatan masyarakat. Susunan organisasi 

Dinas Kesehatan sendiri terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Din 

Bina Program, Sub Din Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan , Sub Din Binkesmas, Subdin Pelayanan Kesehatan, Unit Pelaksana 

Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional. 
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4.6.1.  Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan Sebelum Perpindahan Ibukota 

Kabupaten Simalungun 

 Sebelum perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun dan 

masih berada di Kecamatan Siantar, Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun 

sebagai penyelenggara pelayanan publik dibidang kesehatan masih berpusat di 

Kecamatan Siantar. Kecamatan Siantar yang berbatasan langsung dengan Kota 

Pematang Siantar, mempunyai sarana dan prasarana yang lebih lengkap dibanding 

daerah manapun di Kabupaten Simalungun. Akses menuju Kecamatan Siantar 

juga lancar, dan dapat diacapai dari segala penjuru Kabupaten Simalungun. Hanya 

saja fasilitas-fasilitas yang lengkap, sarana dan prasarana yang memadai itu adalah 

milik Pemerintah Kota Pematang Siantar. Memang secara wilayah Kota Pematang 

Siantar masih masuk kedalam wilayah Kabupaten Simalungun, dan secara historis 

juga Pematang Siantar mempunyai ikatan yang sangat erat dengan Kabupaten 

Simalungun, tetapi secara administrasi Kabupaten Simalungun dan Kota 

Pematang Siantar adalah beda. Sehingga yang menyangkut urusan 

pemerintahanan baik itu tentang pelayanan publik harus terpisah antara satu 

dengan yang lain. 

 Sarana dan prasarana kesehatan yang begitu lengkap di Pematang Siantar 

memudahkan masyarakat Kabupaten Simalungun mengurus segala keperluannya 

di Dinas Kesehatan. Keadaan seperti ini seperti membuat Dinas Kesehatan 

Kabupaten Simalungun mengesampingkan pembangunan sarana dan prasarana 

kesehatan di Kabupaten Simalungun. Padahal kelengkapan sarana dan prasarana 
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kesehatan adalah modal utama dalam memberikan pelayanan terbik kepada 

masyarakat. 

 

4.6.2.  Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan Setelah Perpindahan Ibukota 

Kabupaten Simalungun 

 Penetapan Kecamatan Raya menjadi ibukota Kabupaten Simalungun 

memang selalu mengundang pro dan kontra, alasan utamanya adalah pemerataan 

pelayanan publik. Akses ke Kecamatan Raya memang belum bisa dilalui dari 

segala penjuru Kabupaten Simalungun, terutama dari daerah Simalungun bawah.  

Simalungun (SIB) 
Ketua Komisi I DPRD Simalungun Ir Iskandar Sinaga, Rabu (3/ 
12) menyebutkan pemindahan ibukota Kabupaten Simalungun 
dari Pematangsiantar ke Raya mempunyai dampak buruk 
terhadap pelayanan publik, dinilai mundur 20 tahun ke 
belakang. Untuk mengatasi masalah perlu dipikirkan percepatan 
pemekaran. 
Pelayanan buruk dikatakan sangat dirasakan terutama 
masyarakat yang berdomisili di Simalungun Bagian Bawah 
dinilai tidak menikmati hasil pembangunan perkotaan di Raya 
tetapi justru menanggung beban terutama dalam menyelesaikan 
berbagai hal urusan. Selain kesulitan akses, masyarakat di 
beberapa kecamatan seperti Kecamatan Ujung Padang, Bosar 
Maligas, Bandar, Tanah Jawa harus mengeluarkan biaya 
transportasi lebih besar lagi menjadi beban keuangan keluarga 
ketika menyelesaikan urusan ke Raya di banding sebelumnya 
menyelesaikan urusan di Pematangsiantar. 
Memang pembangunan perkotaan, pemindahan ibukota dan 
pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun dari 
Pematangsiantar ke Raya sesuai dengan amanah PP Nomor 70 
tahun 1999. Namun, pengkajian penempatan ibukota dan pusat 
pemerintahan tersebut dinilai kurang akomodatif terhadap 
kepentingan pelayanan publik. Ia menilai ada pemaksaan 
kehendak oleh penyelenggara pemerintahan beberapa periode 
sebelum ini. “Berdasarkan pengamatan di lapangan, pemindahan 
ibukota dan pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun dari 
Pematangsiantar ke Raya menimbulkan banyak masalah baik 
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bagi kalangan PNS maupun bagi masyarakat awam terlihat 
menderita, kurang menikmati pelayanan,” tandasnya.  
Salah satu solusi mengatasi permasalahan yang dihadapi 
dikatakan perlu percepatan pemekaran Kabupaten Simalungun. 
Dan, Pemkab Simalungun sendiri diminta serius serta 
mengalokasikan anggaran biaya pemekaran di tampung di dalam 
APBD Simalungun tahun 2009. Berkas usul pemekaran 
Kabupaten Simalungun menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten 
Simalungun ( Induk ) dan Simalungun Hataran (Pemekaran) 
sudah disampaikan kepada Komisi III DPR – RI. Namun, salah 
satu persyaratan harus dipenuhi yaitu permintaan tertulis 
masyarakat di daerah pemekaran sesuai dengan Kemendagri 
Nomor 48 tahun 2007 dikatakan akan segera disampaikan. Hal 
senada disampaikan anggota Komisi IV DPRD Simalungun 
Tumpak Manik, pemindahan ibukota dan pusat pemerintahan 
Kabupaten Simalungun dari Pematangsiantar ke Raya 
menimbulkan banyak masalah, perlu dilakukan pemekaran 
daerah Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan pelayanan 
publik. 
Tanpa pemekaran, penduduk di beberapa kecamatan seperti 
Kecamatan Ujung Padang, Bandar dan Bosar Maligas terbuka 
kemungkinan akan menyampaikan usul pindah dan bergabung 
ke Kabupaten Batu Bara. “ Walaupun usul pemindahan itu sulit 
terlaksana tetapi dengan adanya riak-riak tersebut merupakan 
petunjuk adanya masalah yang harus ditangani,” tandasnya. 
(Harian Sinar Indonesia Baru, 4 Desember 2008). 

 
 Untuk mengatasi permasalahan itu, Pemerintah Daerah tidak hanya 

mempercepat penyediaan sarana dan prsarana tetapi juga akses seperti jalan 

penghubung serta sarana transportasi yang memadai sehingga masyarakat 

Simalungun memperoleh pelayanan kesehatan yang sama tanpa terkecuali. Dalam 

melaksanakan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Simalungun, pemerintah 

melakukan banyak persiapan yatu dengan menyediakan sarana dan prasarana 

daerah yang mendukung tercapainya Pelayanan Kesehatan. Pengembangan 

prasarana daerah (physical infrastructure) saat ini memegang peranan yang 

penting bagi tumbuhnya perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Simalungun. Bahkan, penyediaan prasarana di Kabupaten Simalungun 
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juga dapat menjadi indikator apakah Kabupaten Simalungun cukup demokratis 

dalam memberikan layanan publik. Banyak standar perencanaan untuk 

menyediakan jasa prasarana wilayah kepada publik, tapi yang telah diterapkan di 

Indonesia sejak lama merupakan penyeragaman sistem pelayanan prasarana 

daerah yang memberikan hal-hal yang positif maupun negatif.  

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Pematang Raya 

merupakan salah satu bentuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Hal ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ambardi, secara umum peran dan 

fungsi prasarana dalam pengembangan wilayah adalah:  

1. Fungsi sosial, yaitu berperan menyediakan pelayanan jasa kepada 

masyarakat 

2. Fungsi ekonomi (internal) : 

1) Mendukung roda perekonomian wilayah 

2) Mempromosikan pertumbuhan ekonomi wilayah 

3) Menjaga kontiniutas produksi suatu wilayah 

4) Memperlancar koleksi dan distribusi barang dan jasa 

3. Fungsi ekonomi (eksternal) : 

1) Meningkatkan aksebilitas ke wilayah luar 

2) Mempromosikan perdagangan antarwilayah dan internasional 

3) Mempromosikan wilayah sebagai daerah tujuan investasi dan 

wisata 

4) Meningkatkan komunikasi dan informasi antarwilayah 

(Ambardi, 2002: 281) 
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Upaya melengkapi sarana dan prasarana kesehatan di Pematang Raya, tidak 

hanya mempunyai fungsi sosial, tetapi juga mempunyai fungsi ekonomi. Tentunya 

setelah adanya RSUD di Pematang Raya, masyarakat akan semakin sering 

berkunjung ke Pematang Raya, tidak hanya untuk menikmati fasilitas layanan 

kesehatan tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi di Pematang Raya. 

Selain pembangunan RSUD, Pemkab Simalungun juga berupaya 

memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat pedesaan yang 

ada di Kecamatan Raya. 

Pemkab Simalungun merencanakan akan membangun Pukesmas di 
Nagori Bah Bolon Kecamatan Raya. Dalam rangka pembangunan 
Pukesmas tersebut Bupati Simalungun DR JR Saragih bersama 
Ketua Komisi IV DPRD Simalungun Drs Johalim Purba bersama 
instansi terkait melakukan kunjungan kerja ke daerah itu, Senin, 
28/03/2011. Dinagori itu, Rombongan Bupati Simalungun 
langsung menuju Puskesmas Pembantu (Pustu) dan disambut oleh 
petugas medis yang ada di Pustu bersama parangulu dengan 
aparatnya. Selanjutnya Bupati dan rombongan melihat sejenak 
tentang kondisi pustu. 
Di Pustu, Bupati menghimbau kepada para petugas agar 
melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan terutama tentang kesehatan dapat segera 
di bantu. Usai dari Pustu, Bupati dan rombongan selanjutnya 
meninjau lokasi rencana pembangunan Puskesmas sembari 
menentukan rencana jalan untuk. Dalam meninjau lokasi rencana 
pembangunan Puskesmas tersebut Bupati dan rombongan 
didampingi Camat Raya Jhon Suka Jaya Saragih bersama beberapa 
masyarakat.  
Rencana pembangunan Pukesmas ini, juga seiring dengan Rencana 
Pemkab Simalungun melakukan pemekaran Kecamatan Raya 
menjadi dua kecamatan. Oleh kerana itu, dalam peninjauan lokasi 
rencana pembangunan Puskesmas sekaligus meninjau rencana 
pembangunan Kantor Kecamatan pemekaran dan lokasi 
pembangunan SMU Negeri. 
“Untuk sementara, sebelum dilakukan pembangunan Puskesmas, 
kita akan manfaatkan dulu Pustu yang ada untuk di jadikan 
Puskesmas. Kita akan drop dokter dan bidan untuk bertugas disini, 
jelasnya Puskesmas dalam waktu dekat di sini harus ada, karena 
Pukesmas yang ada di Raya saat akan di jadikan rumah sakit”, jelas 
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Bupati yang juga di dampingi beberapa media cetak saat meninjau 
lokasi. 
Berkaitan dengan dana pembangunan Pukesmas, Bupati 
mengatakan, Pemkab Simalungun akan menampung dalam 
P.APBD tahun anggaran 2011 mendatang dan Puskesmas tersebut 
nantinya juga akan di lengkapi dengan perumahan dokter. 
Dalam peninjauan tersebut, pimpinan SKPD yang mendampingi di 
antaranya Kadis Terukim Ir Topot Saragih, Kadis PU Bina Marga 
Ir Jhon Sabiden Purba MUM, Kadis Kesehatan dr Saberina Tarigan 
MARS, Ka Bappeda Drs Wilson Simanihuruk, Kabag Humas 
Pimpinan dan Keprotokolan Jhonri Wilson Purba SH dan Kabag 
Adm Pemerintahan Umun Albert Saragih S.Sos M.Si. 
(Surat Kabar Mingguan Simalungun Pos, 4 April 2011) 

 
 

SIMALUNGUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun 
sangat berharap pemerintah pusat bisa membantu agar pemerataan 
sarana kesehatan di daerah ini yang masih sangat terbatas dapat 
terpenuhi. 
Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Simalungun, Saberina Tarigan, 
mengatakan, Simalungun sejauh ini masih membutuhkan 200 
poskesdes sehingga pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah 
pedesaan mampu direalisasikan pemerintah daerah. 
“Saat ini, dari 345 desa, baru sekitar 145 desa yang memiliki 
poskesdes. Pemkab Simalungun sedang mengupayakan bantuan 
anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan 
untuk membangun poskesdes di 200 desa lagi. Kita mengharapkan 
pada 2015 nanti sudah seluruh desa memiliki poskesdes,” ujar 
Saberina, tadi malam. Poskedes, menurut dia, sebagai sarana 
pelayanan kesehatan terdekat bagi masyarakat di wilayah pedesaan, 
sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan.Terutama bagi 
masyarakat yang berdomisil jauh dari pusat kesehatan masyarakat 
(puskesmas) yang umumnya berada di ibu kota kecamatan. Dia 
memastikan pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke wilayah 
pedesaan merupakan salah satu program strategis dan menjadi 
prioritas pemerintah daerah ke depan. 
Bupati Simalungun, Jopinus Ramli Saragih, menargetkan seluruh 
desa sudah harus memiliki poskesdes dalam lima tahun ke 
depan.Pemkab Simalungun sejauh ini masih mengandalkan 
anggaran pemerintah pusat untuk membangun poskesdes. Sebab, 
anggaran pemerintah daerah sangat terbatas. 
"Bila pemerintah pusat setiap tahunnya mampu membantu 
pembangunan poskesdes di Simalungun sebanyak 50 desa, dalam 
waktu empat tahun seluruh desa di Kabupaten Simalungun sudah 
bisa menikmati sarana poskesdes," ujarnya. 
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Sementara itu, anggota DPRD Simalungun, Mansur Purba, 
berharap Pemkab Simalungun bisa memprioritaskan pembangunan 
poskesdes di desa-desa terpencil atau desa yang jauh dari ibukota 
kecamatan. Dengan begitu, masyarakat lebih mudah menjangkau 
sarana kesehatan jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan. 
“Sebaiknya poskesdes diprioritaskan di desa-desa terpencil dan 
jauh dari ibukota kecamatan, sehingga masyarakat pedesaan tidak 
lagi harus ke pusksesmas atau rumah sakit umum daerah untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat,” ujar Mansur. 
Secara khusus dia berharap Pemkab Simalungun memberikan 
perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan para bidan yang 
bertugas di poskesdes, khususnya yang berada di desa terpencil. 
Dengan begitu, banyak bidan yang betah praktik di desa. Selama 
ini, persoalan utama yang dihadapi adalah kurangnya minat bidan 
untuk praktik di wilayah pedesaan, terutama desa terpencil karena 
kesejahteraan mereka tidak terjamin. Akibatnya, terkadang 
poskesdes yang adapun tidak memiliki bidan untuk melayani 
masyarakat. (WASPADA ON LINE, Friday, 15 July 2011 23:50)  
 

 Pembangunan Puskesmas di Nagori Bah Bolon tersebut merupakan suatu 

upaya pemerintah Kabupaten Simalungun dalam rangka menjangkau masyarakat 

pedesaan yang jauh dari pusat kota. Dengan adanya Puskesmas maupun 

Poskesdes tersebut akan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan 

kesehatan yang memadai dan murah. Dengan meningkatnya standar kesehatan di 

masyarakat Kabupaten Simalungun akan berpengaruh terhadap peningkatan 

standar-standar lain yang bertujuan demi kemakmuran masyarakat Simalungun. 

Sehingga Visi-Misi pemerintah kabupaten untuk mencapai Simalungun 

MANTAB (Makmur, Aman, Nyaman, Takwa, Adil, dan Berbudaya) dapat segera 

tercapai.   
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan hasil penelitian serta 

pembahasan eksistensi pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan di 

Kabupaten Simalungun pasca perpindahan ibukota Kabupaten Simalungun dari 

Pematang Siantar ke Pematang Raya, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perpindahan ibukota Kabupaten Simalungun dilakukan guna 

mempersiapkan pemekaran daerah Kabupaten Simalungun. 

2. Perpindahan ibukota Kabupaten Simalungun bukanlah sebuah tujuan, 

melainkan hanya merupakan salah satu cara dalam memberikan pelayanan 

yang merata terhadap masyarakat Kabupaten Simalungun. 

3. Tidak ada perbedaan yang berarti dalam pelayanan publik di Kabupaten 

Simalungun pasca perpindahan pusat pemerintahan. Perubahan yang 

begitu jelas kelihatan hanya di daerah Kecamatan Raya karena 

pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelayanan 

publik bidang pendidikan dan kesehatan untuk Kabupaten Simalungun. 

4. Pada dasarnya perpindahan ibukota Kabupaten Simalungun tidak terlalu 

mempengaruhi kualitas pelayanan publik baik itu dibidang pendidikan 

maupun dibidang kesehatan. Walaupun jarak kantor pemerintahan ke 

rumah pegawai semakin jauh. Hal itu sudah diatasi dengan adanya bus 

yang mengantar dan menjemput para pegawai. 
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5. Yang sangat berperan dalam pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten 

Simalungun adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun. Dengan 

adanya visi kerja yang baik oleh para pelayanan publik, maka pelayanan 

terhadap masyarakat juga akan berjalan dengan baik. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian tentang eksistensi pelayanan publik bidang 

pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Simalungun pasca perpindahan ibukota 

Kabupaten Simalungun dari Pematang Siantar ke Pematang Raya, saran yang 

dapat diberikan penulis adalah : 

1. Ketika akan melakukan perpindahan pusat pemerintahan, hendaknya 

terlebih dahulu mempersiapkan sarana dan prasarana yang yang 

mendukung, sehingga ketika perpindahan pusat pemerintahan dilakukan 

tidak lagi terfokus pada pembangunan sarana dan prasaran yang pada 

akhirnya tidak mengganggu akan pelayanan publik itu sendiri. 

2. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan  harus lebih sering terjun ke 

daerah pedalaman yang belum memiliki fasilitas kesehatan dan 

pendidikan yang cukup demi mencapainya pelayanan publik yang 

merata disetiap daerah. 

3. Demi menjaganya pelayanan publik di Kabupaten Simalungun, 

hendaknya pemerintah daerah tidak terlalu fokus terhadap 

pengembangan sarana dan prasarana di Kecamatan Raya, sehingga 

daerah lain merasa terabaikan.  
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 70 TAHUN 1999 

TENTANG 
PEMINDAHAN IBUKOTA DAERAH KEBUPATEN SIMALUNGUN DARI 
WILAYAH DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR KE KECAMATAN 

RAYA 
DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang:  

a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna 
penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan Daerah, maka 
kedudukan pusat pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun dipandang 
perlu untuk dipindahkan dari wilayah Daerah Kota Pematang Siantar k 
elokasi yang lebih tepat di wilayah daerah Kabupaten Simalungun; 

b. bahwa Kecamatan Raya di wilayah Daerah Kabupaten Simalungun 
dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi Ibukota yang baru bagi 
Daerah Kabupaten Simalungun; 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemindahan Ibukota Daerah 
Kabupaten Simalungun perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

 
Mengingat:     

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58); 

3. Undang-undang Darurat Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan 
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64); 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3838); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan:   PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN 

IBUKOTA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DARI 
WILAYAH DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR KE 
KECAMATAN RAYA DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN 
SIMALUNGUN. 
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Pasal 1 
1) Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun dipindahkan tempat kedudukannya 

dari Daerah Kota Pematang Siantar ke Kecamatan Raya di wilayah Daerah 
Kabupaten Simalungun. 

2) Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun merupakan tempat kedudukan pusat 
pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun. 

3) Kecamatan Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 
a. Kelurahan Pematang Raya; 
b. Desa Sondiraya; 
c. Desa Bah Hapalraya; 
d. Desa Merekraya; 
e. Desa Daligraya; 
f. Desa Rayabayu; 
g. Desa Rayausang; 
h. Desa Dolokhuluan. 

 
Pasal 2 

1) Kecamatan Raya mempunyai batas-batas sebagai berikut: 
a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Silau Kahean, 

Kecamatan Raya Kahean Daerah Kabupaten Simalungun dan Daerah 
Kabupaten Deli Serdang; 

b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Panei Daerah 
Kabupaten Simalungun; 

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Panei dan Kecamatan 
Dolok Pardamean Daerah Kebupaten Simalungun; 

d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Purba dan Kecamatan 
Dolok Silau Daerah Kabupaten Simalungun. 

2) Batas wilayah Kecamatan Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
tergambar pada peta sebagaimana terlampir yang menjadi bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 

 
Pasal 3 

1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten 
Simalungun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun 
dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan 
Keuangan Daerah. 

2) Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan 
sebagiamana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sepanjang yang menyangkut 
Instansi Vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri yang membawahi Instansi 
Vertikal yang bersangkutan. 

 
Pasal 4 

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



93 

 

Pasal 5 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendundangan Peraturan 
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Juli 1999 
PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESIA, 
 
BACHARUDDIN JUSUF 
HABIBIE 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Juli 1999 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
MULADI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAMBAHAN 

LEMBARAN NEGARA RI 
 

No. 3868 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 132)

 
 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDOENAIA 
NOMOR 70 TAHUN 1999 

TENTANG 
PEMINDAHAN IBUKOTA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DARI 
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WILAYAH DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR KE KECAMATAN 
RAYA DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN 

 
I.  UMUM 
a. Seirama dengan gerak laju pembangunan saat ini, Daerah Kabupaten 

Simalungun tumbuh dan berkembang cepat baik fisik, perekonomian, sosial, 
budaya maupun jumlah penduduk, Perkembangan pembangunan di Daerah 
Kabupaten Simalungun perlu terus dipacu dengan menumbuhkan pusat-pusat 
perekonomian di seluruh wilayah. 

b. Perkembangan pembangunan di Daerah Kabupaten Simalungun perlu 
diimbangi dengan pengaturan tata ruang wilayah khususnya bagi pusat 
pemerintahan/Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun. Namun mengingat 
Ibukota Kabupaten Simalungun saat ini berada dalam wilayah Daerah Kota 
Pematang Siantar, pengaturan tata ruang tersebut tidak bisa dilaksanakan. Di 
samping itu dalam wilayah Daerah Kabupaten Simalungun perlu diciptakan 
pusat-pusat pertumbuhan, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah 
Kabupaten Simalungun Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan 
memindahkan Ibukota Kabupaten Simalungun selaku pusat seluruh aktivitas 
pemerintahan dan pembangunan yang masih berasa di wilayah Daerah Kota 
Pematang Siantar. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan 
kebijaksanaan Pembangunan nasional, dalam rangka pemerataan pembanguan 
dan keseimbangan antar wilayah, maka Ibukota/Pusat Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Simalungun yang saat ini berkedudukan di Daerah Kota Pemetang 
Siantar perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih tepat di wilayah Daerah 
Kabupaten Simalungun. 

c. Kecamatan Raya di wilayah Daerah Kabupaten Simalungun dipandang 
memenuhi syarat untuk menjadi Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun yang 
baru. Dengan ditetapkannya Kecamatan Raya menjadi lokasi Ibukota yang 
baru diharapkan secara bertahap mendorong terwujudnya keseimbangan 
pembangunan antar wilayah di Daerah Kabupaten Simalungun. 

d. Pemindahan Daerah Ibukota Kabupaten Simalungun dari wilayah Daerah 
Kota Pematang Siantar ke Kecamatan Raya pada dasarnya telah mendapatkan 
persetujuan dari DPRD Kabupaten Simalungun sebagaimana ditetapkan 
delam Keputusan DPRD Kabupaten Daerah TIngkat II Simalungun Nomor 
4/DPRD/1996 tanggal 8 Oktober 1996 tentang Persetujuan Pemindahan 
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun dari Kotamadya Daerah 
Tingkat II Pematang Siantar ke Kecamatan Raya. 

 
II.  PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas 

 
Pasal 2 

Cukup jelas 
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Pasal 3 

Cukup jelas 
 

Pasal 4 
Cukup jelas 

 
Pasal 5 

Cukup jelas 
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