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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Ir. Muger Hery Immanuel 

Berutu, MBA pada masyarakat Pakpak di Pakpak Bharat, bagaimana keadaan 

pendidikan di Pakpak Bharat sebelum munculnya Muger Hery, dan kemajuan 

pendidikan di Pakpak Bharat setelah Muger Hery menjabat sebagai Kepala 

Daerah, maka peneliti menggunakan metode Penelitian Lapangan (Field 

Research), kemudian untuk mengumpulkan data yaitu melalui instrumen 

penelitian observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Ir. Muger Hery Immanuel Berutu, MBA memiliki peranan 

yang sangat besar bagi kemajuan pendidikan di Pakpak Bharat. Dapat dilihat dari 

banyaknya masyarakat Pakpak Bharat yang kini duduk di bangku perkuliahan. 

Masa pemerintahan sebelum Ir. Muger Hery Immanuel Berutu, MBA yaitu Drs. 

Tigor Solin masih terfokus kepada peningkatan pertanian dan perkebunan dari 

Pakpak Bharat. Semenjak Muger Hery menjabat, beliau membuat program yang 

sangat menonjol yaitu memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada masyarakat 

yang berprestasi untuk memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan gratis ke 

jenjang yang lebih tinggi, sehingga masyarakat Pakpak Bharat akan terbentuk 

menjadi masyarakat yang berpendidikan tinggi dan intelektual. Orang tua yang 

dahulunya tidak begitu peduli dengan pendidikan, kini sudah mengharuskan 

anaknya sekolah. Jika pemerintah pusat memberikan sekolah gratis hanya untuk 

tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, Muger Hery memberikan 

beasiswa bagi yang berprestasi dengan melanjutkan pendidikan ke Perguruan 

Tinggi secara gratis. Ini dikarenakan Muger Hery melihat keadaan masyarakat 

Pakpak Bharat ketika itu belum mampu untuk membiayai anaknya bersekolah. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Pakpak Bharat saat ini sudah mulai berkembang 

bukan hanya dalam bidang pendidikan, di sisi lain juga sudah mulai terlihat 

kemajuannya seperti sarana dan prasarana. Pemerintahan saat ini yaitu Remigo 

Yolando Berutu, MBA yang juga merupakan Bupati keempat sekaligus adik 

kandungnya Muger Hery melanjutkan program-program tersebut. 

 


