
BAB V 

     KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

Dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1.         Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Kabupaten Tapanuli Utara termasuk kedalam 

keresidenan Tapanuli yangb dipimpin serang Residen bangsa Belanda yang berkedudukan di 

Sibolga. Keresidenan Tapanuli dulu disebut Residentie Tapanuli yang terdiri dari 4 (empat) 

afdeling(Kabupaten) yaitu Afdeling Batak Landen, Afdeling Padang Sidempuan, Afdeling 

Sibolga, dan Afdeling Nias. Afdeling Batak Landen didpimpin serang asisten Residen yang 

ibuktanya Tarutung terdiri dari 5 Onder Afdeling dan salah satunya adalah Onder Afdeling Toba 

(wilayah Toba) yang ibukotanya adalah Balige. Kabupaten Toba Samsir dibentuk dengan 

Undang-Undang No.12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba 

Samosir dan Kabupaten daerah Tingkat II Mandailing Natal. Kabupaten Toba Samosir 

diresmikan pada tanggal 9 maret 1999 oleh Menteri dalam Negeri, sekaligus melantik pejabat 

Bupati Kabupaten Toba Samosir dan beribukotakan Balige. Kabupaten Toba Samosir terletak di 

dataran Bukit Barisan dengan topografi berbukit dan bergelombang. Dengan posisi tersebut 

wilayah Toba Samosir merupakan daerah pengaman bagi Kabupaten lainnya karena wilyaah ini 

merupakan hulu dari beberapa sungai besar dan kecil yang mengalir kearah timur Sumatera 

Utara. 

 

2.        Latar belakang Balige menjadi ibukota Kabupaten Toba Samosir. Seiring dengan 

berjalannya waktu dan munculnya aspirasi dari masyarakat untuk mempercepat pembangunan 



guna mengejar ketertinggalan dari daerah lain, Kabupaten Toba Samosir dimekarkan menjadi 

Kabupaten Samosir berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2003 diresmikannya Kabupaten 

Toba Samosir sebagai Kabupaten Baru, maka Kabupaten ini akan memulai pemerintahannya 

yang baru, dimana harus mempunyai ibukota Kabupaten sebagai pusat pemerintahan dan juga 

kegiatan-kegiatan lain, maka dengan itu dipilih lah Balige menjadi ibukota Kabupaten, karena 

memiliki standar-standar untuk dijadikan ibukota Kabupaten dibandingkan dengan kecamatan 

lain yang ada di Kabupaten Toba Samosir. Hal ini didukung dengan tersedianya sarana dan 

prasarana pendukung kelancaran sebagai ibukota Kabupaten yaitu seperti sarana pendidikan, 

kesehatan, transportasi, pelayanan dalam bidang jasa-jasa yang dengan mudah kita dapat 

temukan di kecamatan Balige. Dengan dipilihnya Balige menjadi ibukota Kabupaten maka perlu 

tindak lanjut untuk melengkapi fasilitas-fasilitas perkotaan dan mengembangkannya menjadi 

sebuah kawasan perkotaan yang meyediakan kebutuhan masyarakat daerah maupun pendatang 

yang keluar masuk kota Balige.  

3.           Perkembangan Balige sebagai ibukota Kabupaten. Kecamatan Balige merupakan kecamatan 

terpadat penduduknya karena kecamatan ini merupakan pusat ibukota kabupaten. Jumlah penduduk 

Kecamatan Balige sebanyak 44.389 orang dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 487,5 jiwa/km
2

. 

Mayoritas penduduk Kecamatan Balige adalah perempuan yaitu 22.603 jiwa sedangkan laki-laki 

sebanyak 21.786 jiwa. Jumlah penduduk di tiap desa sangat bervariasi dimana penduduk terbesar terdapat 

di Desa Sangkar Nihuta dihuni 4.523 jiwa dan terendah di Desa Siboruan sebanyak 202 jiwa. Tingkat 

kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Desa Napitupulu Bagasan sebanyak 7.258,3 jiwa per km
2 

sedangkan kepadatan terendah berda di Desa Hutanamora sebanyak 36,6 jiwa per km
2

. Berdasarkan 

kelompok umur penduduk di Kecamatan Balige, penduduk paling banyak berada pada usia muda , yaitu 

8.340 jiwa. Sedangkan pada kelompok umur usia tua hanya sekitar 1.077 jiwa. Pada tahun 2009, jumlah 

rumah tangga di Kecamatan Balige adalah 8.512 rumah tangga dengan rata-rata ART sebanyak 5 jiwa. 



Dengan perkembangan jumlah penduduk yang ada di Balige, sehingga mendorong pemerintah untuk 

semakin melengkapi sarana dan prasarana dari sebuah perkotaan. Tersedianya kemudahan dalam 

sarana dan prasarana sebagai ibukota Kabupaten juga dititik beratkan dengan jumlah penduduk yang 

terus bertambah. Dalam bidang pendidikna mengalami perkembangan , sesuai dengan bertambahnya 

jumlah siswa yang ingin bersekolah di kota Balige. Sehingga kelengkapan sarana dan prasarana 

masih perlu ditingkatkan untuk sumber daya manusia yang lebih baik dan berkualitas. Sarana 

kesehatan yang tersedia di kota Balige sudah sangat memadai yang terdiri dari Rumah Sakit, 

Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan Pustu sehingga masyarakat Balige dapat dilayani dengan lebih 

maksimal. Sarana transportasi yang tersedia di kota Balige sudah sangat memadai yang menyediakan 

sarana pengangkutan yang dibutuhkan leh masyarakat baik itu saranan transportasi darat maupun air. 

Hal ini mempermudah masyarakat untuk melakukan mobilitas dan pengangkutan barang  dari suatu 

daerah ke daerah lain. Jalur jalan di kota Balige selalu ramai dilalui oleh kendaraan hingga selama 24 

jam. Hal ini juga karena kota Balige adalah salah satu kota yang dilalui oleh jalur lintas Sumatera. 

peningkatan  jumlah kendaraan di Balige juga dipengaruhi oleh jumlah pe nduduk dan juga 

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kota Balige juga berkembang dalam bidang perekonomian. 

Dengan jumlah Bank-bank yang tersebar di Kota Balige menunjukkan perputaran uang yang tinggi di 

kecamatan ini. Selain itu kehidupan masyarakat semakin berkembang, walaupun beluk semuanya. 

Hal itu dikarenakan sumber penghasilan masyarakat tidak terfokus hanya dalam sektor prtanian, akan 

tetapi mulai merambah industri, perkantoran, dagang dan lain-lain.  

 

      



B. Saran  

1. Perkembangan Balige, sebagai ibukota Kabupaten harus bersamaan dengan tata 

ruang kota yang menunjukkan ikon atau ciri khas dari kota tersebut, bukan untuk 

menghilangkan atau mengabaikannya. Karena dengan ciri khas tersebut kota ini 

akan dengan mudah di ingat leh para pengunjung sehingga banyak yang tertarik 

untuk datang dan mengunjungi kota ini. 

2. Diharapkan untuk pemerintah kota Balige untuk lebih memperhatikan atau 

melakukan pembenahan arus lalu lintas, terutama untuk para pemilik kendaraan 

(mobil) untuk tidak memarkirkan kendaraan dengan sembarangan di pinggir jalan 

yang kenyataannya itu adalah pusat kota Balige. 

3. Diharapkan kepada masyarakat untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya, baik 

itu dirumah, tempat beraktivitas(misalnya Pajak/pekan) untuk lebih memperhatikan 

sampah. Dan kepada pemerintah kota Balige untuk tidak henti-hentinya melakukan 

penyuluhan kepada masyarakat atau mengajak seluruh warga Balige secara berama-

sama menjaga kebersihan, ketertiban dilingkungan masing-masing guna 

mewujudkan ibukota Kabupaten yang bersih, idah, dan tertib. 

 

 

 


