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Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa 
pembentukan suatu Daerah Otonom baru, dimungkinkan dengan memekarkan Daerah dan harus 
memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, 
jumlah penduduk, luas daerah, dan perimbangan yang lain yang memungkinkan 

terselenggaranya Otonomi Daerah (pasal 5 (4), pembentukan daerah ), termasuk dalam hal ini 
Pemekaran Wilayah di Kabupaten Indramayu.  

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui terjadinya proses pemekaran wilayah yang terjadi 
di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu. 2.Untuk mengetahui kendala-kendala apa 
saja yang dihadapi oleh Kabupaten Indramayu dalam proses pemekaran wilayah Kecamatan 

Kertasemaya. 3. Untuk mengetahui dampak dari proses pemekaran wilayah tersebut terhadap 
masyarakat. 

Penelitian ini merupakan Pendekatan penelitian analisa Deskriptif kualitatif, data dikumpulkan 
dengan observasi/pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari sumber 
data primer yaitu diperoleh secara langsung dan sumber data skunder. Teknik Analisis data 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana peneliti berusaha menemukan 
permasalahan dan mencari jalan keluar atau pemecahan masalah yang dihadapi sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan yang berguna bagi perusahaan dalam melaksanakan strategi 
pemasaran tersebut. Dengan langkah reduksi data, penyajian data dan Menarik kesimpulan.  
Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa 1). Latar belakang dilakukannya pemekaran wilayah 

Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu karena wilayah sangat luas dan jumlah 
penduduk yang besar, hal ini memberikan dampak kurang efektifnya pelaksanaan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan publik. 2). Pemekaran wiayah Kecamatan Kertasemaya Kabupaten 
Indramayu dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara tokoh masyarakat, 
pemuda, LSM, dan Badan Perwakilan Desa. 3). Kendala atau permalahan yang dihadapi 

sehubungan dengan pemakaran wilayah Kecamatan Kertasemaya antara lain adalah a). 
Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia didalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan kaitan dengan otonomi daerah. b). Berdampak kurangnya pendapatan yang 
diterima oleh Kecamatan Kertasemaya dan c). Munculnya perubahan-perubahan didalam 
kehidupan masyarakat karena akan menimbulkan adanya perubahan peraturan.  

Untuk itu maka 1). Perlu Peningkatkan kemampuan sumber daya manusia, karena merupakan 
faktor yang esensial dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Publik. 

2). Perlu meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat. 3). Perlu Meningkatkan Kemampuan 
Organisasi dan Manajemen. 4). Perlu dilakukan pembinaan kemitraan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan.  

 


