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Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui sejarah berdirinya Rumah 

Sakit Kusta Lau Simomo. 2) Untuk mengetahui Perkembangan Rumah Sakit 

Kusta Lau Simomo dari tahun 1945-2016).  

Untuk memperoleh data tersebut maka penulis melakukan jenis penelitian 

lapangan (field research) dengan teknik obsevasi dan wawancara. Dalam 

menganalisis data penulis melakukan langkah-langkah dengan cara: 1) Observasi 

untuk memperoleh data dari Rumah Sakit Kusta Lau Simomo. 2) Wawancara 

untuk memperoleh perkembangan Rumah Sakit Kusta Lau Simomo dengan 

beberapa informan. 

Dari hasil penelitian adalah : 1) Rumah Sakit Kusta Lau Simomo merupakan salah 

satu rumah sakit peninggalan zaman Belanda yang berdiri pada tahun 1906.  

Sebuah lembaga pekabaran injil oleh Belanda dengan tugas utama memberikan 

pelayanan kerohanian. Pada awalnya rumah sakit ini berdiri karena dipicu oleh 

kebutuhan dan keadaan perawatan secara khusus dan intensif bagi penderita 

penyakit kusta. Perawatan dan pengobatan bagi penderita penyakit kusta semula 

dilakukan di poliklinik yang dinamakan Kamar Obat Lau Cimba, di Kabanjahe 

pada tahun 1905.Sampai saat ini rumah sakit kusta lau simomo berjalan seperti 

rumah sakit yang lainnya. Semakin lama rumah sakit ini berkembang sesuai 

dengan perkembangan zaman. Dimulai dari bertambahnya sarana dan prasarana 

yang ada di rumah sakit tersebut. Bertambahnya tenaga medis di rumah sakit ini 

sangat mempengaruhi berjalannya rumah sakit tersebut. 2) Dengan tersedianya 

tenaga medis di rumah sakit ini akan berjalan dengan lancar. Meskipun 

dinamakan rumah sakit kusta tetapi pelayanaan yang diberikan di rumah sakit ini 

tidak hanya menangani jenis penyakit kusta tetapi sejak tahun 2005 sampai saat 

ini telah menerima pasien umum. Rumah sakit ini memegang peran penting dan 

sangat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya pada penderita 

penyakit kusta. Dengan berdirinya rumah sakit kusta tersebut menambah peran 

pentingnya terhadap desa ini.  3) Pelayanan yang diberikan rumah sakit kusta lau 

simomo terhadap pasien selalu dilakukan dengan rasa tanggungjawab beretika, 

dan manusiawi tanpa membeda-bedakan status sosial pasien.  

 

 

Kata Kunci : Rumah sakit, penyakit kusta 
 


