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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. 

 
 
 




