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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau yang sangat 

banyak sehingga mengakibatkan wilayah daerah yang sangat luas. Disamping luas 

wilayah yang besar keragaman gugusan pulau tadi mengakibatkan beragamnya 

kearifan lokal masing-masing wilayah. Menyikapi fenomena tersebut dalam 

konteks penataan relasi politik yang lebih ideal maka diperlukan sebuah formulasi 

otonomi daerah yang kemudian dibagi dalam mekanisme pemekaran wilayah. 

Pemekaran wilayah salah satunya, agar bisa mengakomodasi keperluan daerah  

karena semakin dekatnya perhatian pemerintah daerah dengan rakyatnya sehingga 

dengan itu kesejahteraan masyarakat lebih terakomodir. Otonomi daerah adalah  

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan menugur kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

sesua dengan peraturan perundang-undangan. 

Kebijakan Desentralisasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2004 telah memperluas wewenang pelaksanaan Otonomi Daerah melalui 

penyerahan sepenuhnya beberapa bidang urusan pemerintahan kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Dan Kota, untuk menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam 

rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

Otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian Otonomi luas kepada Daerahnya 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
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peningkatan pelayanan, Pemberdayaan dan peran serta Masyarakat. Disamping itu 

melalui Otonom luas kepada daerahnya diharapkan mampu meningkatkan daya 

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi yang sesuai dengan kewenangan 

yang dimiliki. Sehingga pelaksanaan otonomi daerah dimaknai sebagai suatu 

keleluasaan dan kewenangan yang diberikan pemerintah kepada pemerintah 

daerah sendiri atas dasar prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat  yang bertujuan 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kreatifitas dan peran aktif 

seluruh masyarakat, untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. 

Lahirnya Otonomi Daerah yang dilegalkan melalui UU No 22 tahun 1999 

tentang pemerintahan daerah, negara republik indonesia sebagai negara kesatuan  

menganut asas desendtralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan 

memberikan kesempatan dan keleluasaan keadaan Daerah untuk 

menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu pasal 18 Undang-Undang Dasar 

1945. Antara lain, menyatakan bahwa Pembagian Daerah Indonesia atau Daerah 

Besar dan kecil. dengan bentuk dan susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan 

undang-undang. Dalam penjelasan pasal tersebut. Antara lain, dikemukakan 

bahwa ”oleh karena negara indonesia itu suatu cenheidsstaat. Maka Indoensia 

tidak akan mempunyai Daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga, 

daerah indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan 

dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom 

(streek en locale rechtgemeenschappen) atau bersifat administrasi belaka. 

Semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang”. 

Didaerah-daerah yang bersifat Otonom akan di adakan badan perwakilan daerah, 
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oleh karena itu. di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar 

permusyarawatan. Menyatakan smangat kemajuan pembangunan di daerah. 

Pemekaran wilayah sebagai konsekuensi lanjutan otonomi daerah sengaja 

ditempuh mengingat terlalu luas dan beragamnya wilayah Indonesia. Pemekaran 

wilayah secara esensi diharapkan memperdekat mata rantai pembangunan yang 

lebih berkelanjutan untuk masyarakat. Dengan pemekaran daerah diharapkan 

daerah-daerah yang baru lebih mandiri dan mampu memberikan kenyamanan dan 

kesejahteraan pada masyarakat lokal. Adanya penghargaan pada beberapa 

kearifan lokal juga dimaksudkan lebih mempererat solidaritas warga lokal dalam 

mensukseskan agenda pembangunan di daerah.1 

Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, dikemukakan bahwa 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan 

daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai 

pemerintahan daerah.2Maksud pembentukan daerah pada dasarnya adalah untuk 

meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat, di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Bila 

inisiatif daerah muncul untuk memekarkan daerahnya maka selanjutnya akan 

muncul proses penentuan kelayakan sebuah daerah untuk dimekarkan. Regulasi 

yang ada mensyaratkan adanya kesiapan daerah untuk pemekaran. Seiringnya 

dengan penerapan otonomi daerah secara keseluruhan, dalam periode 1999 

sampai 2006 terjadi pembentukan 159 daerah baru (kab./kota). Sedangkan untuk 

tahun 2007 jumlah Kabupaten akan bertambah dari 465 Kabupaten/Kota menjadi 

                                                            
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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471 Kabupaten/Kota, dimana Pemerintah dan Komisi II DPR telah menyepakati 

enam (6) Kabupaten baru di daerah Provinsi Papua.3Jumlah ini lebih banyak 

dibandingkan periode 1956-1960, yang hanya terjadi pembentukan 145 daerah 

baru. Dikhusus pemekaran wilayah (pembentukan daerah otonom baru) di 

berbagai (kabupaten/ kota dan provinsi) merupakan salah satu tema politik yang 

lagi trend dan mengemuka di masyarakat, bahkan sudah sangat mengkristal dan 

mewacana dengan cepat, tajam, dan mendalam umumnya di beberapa daerah di 

Indonesia.  

Sepanjang sepuluh tahun daerah otonom di indonesia terus bertambah 

sebanyak 205, terdiri dari tujuh provinsi 164 kabupaten, dan 34 kota. Penambahan 

ini membuat jumlah daerah, terdiri dari 33 provinsi, 530 kabupaten, dan 98 kota4. 

Pada tahun 2012 DPR sahkan 5 Daerah Otonom Baru (DOB) yaitu  kalimantan 

utara, kabupaten pengandaran, diprovinsi jawa barat, kabupaten pesisir barat 

diprovinsi lampung, kabupaten manokwari selatan diprovinsi papua barat, 

kabupaten pegunungan  arfak  diprovinsi papua barat.  yang sudah disepekati oleh 

pemerintah dan DPR  dalam pembicaraan tingkat 1 antara komisi 2 dengan mentri 

dalam negeri. Pengesahan ini disambut meriah oleh perwakilan masyarakat DOB 

yang hadir dalam rapat paripurna. Rancangan UU tentang daerah otonom baru 

untuk disahkan sebagai undang-undang tentang pembentukan daerah otonom baru 

ini, maka pemerintah berharap pemekaran sebagai upaya menata daerah 

merupakan solusi dalam mengoptimalkan pelayanan publik, memperpendek 
                                                            
3 TribunKaltim. Pemekaran atau Memekarkan Persoalan Baru. Dalam http://www.tribunkaltim. 

com/Hotline/Pemekaran-atau-Memekarkan-Persoalan-Baru.html diakses tanggal 5 Januari 
2008 

4 http://www.tempo.com/read/news/terima-surat-sby-DPR-siap bahas 19- daerah otonomi 
diakses pada tanggal 6 November 2012 Pukul 10.00 WIB  
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rentang kendali pemerintah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang 

baik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat didaerah. 

5Usulan pembagian Daerah yang terkandung dalam  pasal 18 Undang-

Undang Dasar 1945 berserta penjelasannya” Daerah yang dibentuk  berdasarkan  

asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi adalah Daerah Provinsi, sedangkan Daerah 

yang dibentuk berdasarkan  asas Desentralisasi  adalah Daerah Kabupaten dan 

Daerah Kota. Daerah yang dibentuk Pemekaran daerah merupakan engan asas 

desentralisasi berwenang untuk menentukan  dan melaksanakan kebijakan atas 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatsuatu langkah atau cara politik 

sebuah daerah dengan cara membagi atau memperluas sub bagian wilayah dari 

daerah tersebut baik bagian atau daerah yang berbentuk provinsi baru ataupun 

kabupaten baru. Tujuan dilakukannya upaya pemerintah dalam pemekaran daerah 

ini adalah tidak lainuntuk meningkatkan mengefektif dan mengefisienkan pelayan 

sosial kepada masyarakat. Hal tersebut bisa tercermin karena masing-masing 

daerah secara mandiri memiliki keleluasaan dan ruang kreatifitas yang lebih luas 

untuk menciptakan sebuah terobosan baru yang lebih bertanggungjawab dalam 

kesejahteraan masyarakat. 

Dalam undang undang otonomi daerah, wacana pemekaran tidak terlepas 

dari pemberlakuan prinsip-prinsip otonomi daerah. Hal ini menyimpulkan bahwa 

pada prinsipnya otonomi daerah merupakan media atau  jalan untuk menjawab 

tiga  persoalan mendasar dalam tata pemerintahan dan pelayanan terhadap public. 

                                                            
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah 
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Sehingga banyak orang berasumsi bahwa pemekaran daerah merupakan langkah 

yang diambil setelah diberlakukannya otonomi daerah yang merupakan: 

1. Pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah merupakan jalan atau 

upaya untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat. 

2. Melalui pemekaran Daerah juga harus tercipta akuntanbilitas yang terjaga 

dengan baik. 

3. Pemekaran Daerah diformulasikan menjadi langkah untuk mengupayakan 

responsivenes, dimana public  berpartisipasi aktif dalam pengambilan 

kebijakan6.    

Dengan mengacu pada itu penulis berkeinginan apakah ada Dampak 

langsung terhadap masyarakat lokal Barito Timur pasca pemisahan wilayah 

dikarenakan pemisahan wilayah pasti mempunyai tujuan agar masyarakat 

sejahtera dalam segala bidang, pemekaran itu sendiri berlangsung pada tahun 

2002, Barito Timur (TAMIANG LAYANG) adalah nama yang secara resmi 

ditetapkan bagi daerah ini setelah terbentuk menjadi kabupaten otonom sejak 

tahun 2002. Sebelumnya, daerah ini masih bergabung dengan Kabupaten Barito 

Selatan (BUNTOK). Barito Selatan dikenal dengan nama Barito Hilir untuk 

wilayah dengan luas 8.287,57 km² sepanjang kiri dan kanan aliran Sungai Barito 

dan untuk Barito Timur dengan luas 3.013 km² yang meliputi daratan sebelah 

timur Sungai Barito. Seiring dengan semangat otonomi daerah, maka masyarakat 

Barito Timur mengusulkan dibentuknya kembali Kabupaten Barito Timur. 

                                                            
6 Dr. J. Kaloh. Hlm 96. 
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Dari sisi sejarah pemekaran Kabupaten Barito Timur dari Kabupaten 

Barito Selatan tidak terlepas dari aspirasi masyarakat yang kuat. Selama ini 

pembangunan di Barito Timur, dilihat dari segi sosial contohnya pendidikan 

merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan  kualitas SDM. Gambaran 

umum keadaan pendidikan di Barito Timur antara lain tercermin dari kuantitas 

dan kualitas prasarana pendidikan seperti jumlah sekolah, murid dan guru. Tahun 

2010 rasio murid terhadap guru cukup ideal, rata-rata seorang guru menangani 10  

orang murid untuk sekolah dasar, 9 orang murid untuk menengah pertama, dan 13 

untuk menengah atas. Dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Barito 

Timur mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 

namun demikian, rasio dokter  perjumlah penduduk hingga tahun 2011 relatif  

masih belum ideal karena seorang dokter harus menangani  lebih dari 2.632 jiwa, 

dan perhatian Kabupaten Induk masih belum maksimal, sedangkan bidang 

keagamaan juga menjadi salah satu unsur penting pembangunan masyarakat untuk 

menjadi bangsa yang beriman  dan bertakwa kepada tuhan YME. Pembangunan 

rumah peribadatan dibarito timur terus meningkat setiap tahunnya7. Dan 

sedangkan pembangunan infrastruktur sebagian belum terlihat maju dan hanya 

ada sebagian yang terlihat baik serta pelayanan publik juga belum baik. Maka 

melihat hal tersebut kuat dukungan masyarakat agar melakukan pemekaran demi 

tujuan pembangunan yang lebih merata dan memadai.  Kesejahteraan masyarakat 

saat itu hanya akan dicapai salah satunya melalui pemekaran. Apalagi secara 

kewilayahan daerah ini tergolong luas sehingga membuat pembangunan 

                                                            
7 Barito timur in figures 2011 hal 51. 
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kesejahteraan terasa kurang maksimal. Dukungan masyarakat yang tinggi serta 

lobi elit lokal yang kuat memberikan jalan dalam keberhasilan mekarnya 

Kabupaten Barito Timur8.  

Maka secara praktis alasan apa dari pemekaran wilayah ini karena 

memang semata demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Timur yang 

menginginkan adanya perbaikan kualitas hidup dan kemajuan daerah. Hal ini bisa 

terlihat dari kuatnya dukungan masyarakat pada pemekaran wilayah ini. Jadi 

bukan karena kepentingan politik untuk mencari kekuaasaan oleh elit Daerah.  

Berdasarkan pembagian wilayah administrasi Pemerintahan pada waktu 

itu, Wilayah Barito Hilir dan Barito Timur adalah Wilayah Kewedanaan dari 

Kabupaten Barito yang pusat Pemerintahannya berkedudukan di Muara Teweh. 

Kedua wilayah  kewedaan tersebut adalah9: 

1. Kewedanaan Barito Hilir, ibukotanya : Buntok 

2. Kewedanaan Barito Timur, ibu kotanya : Tamiang Layang 

Tuntutan masyarakat dari kedua kewedanaan ini agar kabupaten Barito 

dipisahkan menjadi dua  Kabupaten, akhirnya mendapat dukungan DPRD Barito 

pada tahun 1956 dalam bentuk mosi tanggal 30 januari 1956 No. 1/MS/DPRD/50 

dan tanggal 21 september 1956 No. 2/MS/DPRD/56. 

Selain itu tuntutan masyarakat ini dituangkan pada dalam surat dukungan 

bupati kepala daerah Barito Timur, dengan suratnya tanggal 23 april 1958 No. 

675/UP-IV-4. Sambil menunggu ketetapan dari pemerintah pusat oleh gubernur 

kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Tengah dengan surat keputusan (SK) tanggal 

                                                            
8 www. Barito Timur. Go.id diakses pada tanggal 5 November 2012 Pukul 19.00  WIB, 
9 Barito Timur in Figures 2002. 
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10 juni 1958 no 28/Des-1-4/58 ditunjuk wedana Barito Hilir disamping tugasnya 

untuk mengadakan  persiapan-persiapan seperlunya. 

Secara formal Kabupaten Barito Timur terbentuk bersama-sama dengan 

beberapa kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 

2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 

tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang 

Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur. 

Sebagai daerah yang tergolong masih baru, membangun wilayah Barito 

Timur membutuhkan kerja keras yang dipadukan dengan kerja sama semua 

elemen masyarakat tanpa terkecuali hal ini wajar mengingat keterbatasan-

keterbatasan berupa alokasi anggaran, ketersedian sarana dan prasarana 

pemerintah dan publik, SDM yang masih minim, dan faktor-faktor eksternal 

lainnya dukungan dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk 

membangun kabupaten barito timur kedepannya menjadi lebih maju. 

Dalam ukuran 10 tahun pasca menjadi kabupaten yang mandiri, kabupaten 

Barito Timur bergerak cepat melakukan beberapa prioritas pembangunan 

menyangkut pemberdayaan masyarakat, penciptaan infrastruktur baru,  perbaikan 

kualitas birokrasi, pembangunan kehidupan politik yang baik dan lain-lain10. 

Segenap daya dikerahkan menciptakan kabupaten barito timur yang mandiri.  

Pembangunan dikerahkan untuk membangun sinergis yang nyata antara SDA dan 

                                                            
10 Zain Alkin. 2005. Merenda Barito Timur Hari Esok. Jakarta, Indomedia. Hlm 93 
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kekuatan strategis ditingkat daerah yang memicu lahirnya terobosan-terobosan 

pembangunan yang relatif segar dan tepat untuk menjadi daerah yang maju. 

Maka dengan pemisahan wilayah yang telah berjalan sembilan tahun   

apakah sudah terwujud kesejahteraan masyarakat, maka dari itu penulis ingin 

mengetahui serta menganalisis dengan kritis agar bermanfaat kedepannya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Melihat berbagai pemaparan yang tertuang dalam latar belakang diatas, 

dimana inti tujuan dari adanya pemisahan wilayah kabupaten Barito Timur dan 

Barito Selatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat: 

Bagaimana dampak pemisahan wilayah Kabupaten Barito Timur dengan 

Kabupaten Barito Selatan Terhadap kesejahteraan Masyarakat Lokal di 

Kabupaten Barito Timur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam peneliti sebagai berikut: 

Mengetahui Dampak Pemekaran wilayah Kabupaten Barito Timur dengan 

Kabupaten Barito Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari suatu penelitian pada umumnya sangat diharapkan dapat 

mempunyai kegunaan dan manfaat yang besar baik bagi penulis maupun orang 

lain yang membacanya. Dengan demikian maka manfaat yang diharapkan dari 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara akademis 

Secara akademis penelitian ini dapat digunakan untuk menambah, 

memperdalam wawasan dan mengembangkan pengetahuan bagi mahasiswa 

ilmu pemerintahan pada khususnya, dan sebagai pembelajaran bagi peneliti 

dan menganalisis masalah secara ilmiah. 

2. Secara praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan     

memberikan kontribusi yang positif  bagi penyelenggara pemerintahan 

kabupaten barito timur, dalam hal untuk memberdayakan masyakarakat 

termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang ada di daerah. 

 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual bersandar pada tema penelitian, maka dapat di 

temukan konsep yang perlu didefinisikan dengan tujuan agar peneliti dan 

pembaca memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman. Sehingga dengan 

memperhatikan tema dan latar belakang permasalahan maka penulis memberikan 

definisi konseptual sebagai berikut: 
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a. Pemekaran Wilayah 

Pemekaran wilayah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota 

menjadi dua daerah atau lebih11. Pemekaran kabupaten adalah pemekaran 

atau perluasan suatu wilayah dari kabupaten dibagi menjadi dua agar bisa 

memajukan suatu  daerah untuk memudahkan proses pelayanan kepada 

masyarakat dengan pengaturan ruang perencanaan, pembangunan, dan 

pengembangan suatu daerah tersebut.  

b. Dampak 

Dampak adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu permasalahan-

permasalahan atau suatu kejadian yang membuat perubahan dalam 

mempengaruhi kehidupan dari derajat terkecil sampai terbesar dan 

disarankan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh individu 

maupun masyarakat.12 

c. Kesejahteraan Masyarakat 

Secara umum, istilah Kesejahteraan Sosial sering diartikan sebagai 

kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk 

kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, 

pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.13Pengertian 

seperti ini menempatkan Kesejahteraan Masyarakat sebagai tujuan dari 

suatu kegiatanpembangunan dan pengembangan. 

                                                            
11 PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah 

Pasal 1 (10) 
12 Maran, Rafael Raga, 1998, Pengantar Sosiologi Politik, Renika Cipta, Jakarta, Hal. 18 
13 Suharto, Edi, 2010, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, PT Refika Aditama, 

Bandung, Hal. 3 
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Kesejahteraan Masyarakat merupakan indikator utama dan 

terpenting terhadap keberhasilan pembangunan didaerah. Dalam beberapa  

fakta didaerah yang baru dimekarkan, Kesejahteraan Masyarakat adalah 

sebuah prestasi yang sulit diraih akibat dari minimnya terobosan progresif 

serta maraknya praktek korupsi yang membuat perhatian pada isu ini 

menjadi kurang maksimal. Barito Timur menjadi sangat menarik untuk 

diteliti dengan maksud mengurai sejauh mana tingkat kesejahteraan 

Masyarakat yang di ukur dengan beberapa indikator seperti yang telah 

disinggung di atas agar diperoleh gambaran utuh mengenai kesiapan 

pemerintah daerah dalam mengawal proses pembangunan dibarito timur. 

 

F. Definisi Operasional 

  Definisi operasional merupakan salah satu unsur yang sangat 

pentingdalam suatu penelitian karena sangat membantu dalam hal bagaimana 

suatu variabel atau indikator diukur.  

Definisi operasional tidak lain daripada mengubah konsep-konsep yang 

berupa konstruk itu dengan kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang 

dapat diamati dan dapat diuji serta ditentukan kebenarannya. Definisi operasional 

ini berfungsi sebagai petunjuk bagaimana mengatur suatu variabel tertentu 

terlebih dahulu dibatasi dan dirinci dengan menentukan dari variabel yang akan 

diteliti. Dalam definisi operasional, penelitian ini akan diberikan penjelasan-

penjelasan mengenai indikator-indikator yang digunakan dalam hal dampak 

pemekaran wilayah dapat dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:  
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Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal: 

1. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 

a. EfektifitasKesejateraan Sosial 

1. Memberikan sarana kepada Masyarakat daerah contohnya 

memberikan pendidikan salah satu sarana untuk meningkatkan 

kualitas SDM dan membangun prasarana kesehatan untuk 

Masyarakat seperti Puskesmas, Posyandu dan Pos obat Desa.  

2. Keadilan dalam pemberian layanan pada masyarakat seperti 

pembuatan KTP dan pengurusan SIM dan lain-lain, agar 

masyarakat sejahtera dengan diberikan pelayanan yang baik dan 

nyaman. 

b. Efesiensi kesejateraan sosial 

1. Memberdayakan masyarakat agar bisa menjadi mandiri 

2. Mendukung upaya pengembangan sosial 

3. Potensi atau Sumberdaya yang ada Dapat Dikelola Secara 

Optimal  

4. Informasi Lebih Cepat Diterima Oleh Masyarakat  

5. Keamanan dan Ketertiban Lebih Terjamin (Kondusif)  
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan dalam suatu kegiatan 

dengan tujuan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai 

menyusun laporannya14. Agar dalam penulisan skripsi ini data serta keterangan 

dikumpulkan secara objektif dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipergunakan adalah 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah 

pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat. 15 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti untuk mendapatkan data dan 

informasi yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian di atas, maka peneliti 

kemudian mengambil lokasi penelitian di kota Tamiang Layang (Kabupaten 

Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah. 

3. Subyek Peneltian 

Subyek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap dapat 

memberikan informasi dan data-data secara lengkap dalam penulisan penelitian 

ini. Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah  

1. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial 

2. Anggota DPRD Barito Timur 

3. Kepala Bapeda Barito  Timur 

4. Masyarakat dan LSM di Kabupaten Barito Timur 
                                                            
14 Narbuko, Cholid, dan Achmadi Abu, 2003, Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 

Hal. 1 
15 F.L. Whitney. Ibid,1960, p. 160 
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4. Sumber Data 

Sumber data merupakan orang atau dokumen yang terkait dengan 

masalah penelitian sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini sumber data 

yang digunakan adalah: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat 

penelitian melalui wawancara dan dokumentasi.Kata-kata serta tindakan 

obyek yang diamati dan diwawancarai merupakan sumber data yang utama 

ataupun primer. Sumber data dicatat melalui catatan secara tertulis ataupun 

melalui tape, pengambilan foto atau film.   

b. Data Sekunder 

Data sekunder atau data pendukung yaitu data yang diperoleh dari 

pihak lain dan dari buku-buku, dokumen-dokumen dan catatan resmi yang 

berkaitan dengan penelitian.  Data sekunder yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah perundang-undangan, peraturan daerah yang terkait 

dengan Pelayanan Publik, internet, artikel, majalah, karya ilmiah, dan 

catatan, arsip maupun dokumen dari aparatur di lokasi penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dimaksud peneliti adalah suatu metode 

atau teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan berbagai 

informasi dan atau data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Setidaknya ada 3 (tiga) teknik yang dipakai oleh peneliti dalam pengumpulan 

data atau informasi seperti: 
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a. Teknik Observasi 

Definisi secara general dari observasi adalah pengamatan atau 

penglihatan, yang dalam definisi psikologisnya pengamatan atau observasi 

itu meliputi suatu kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan 

menggunakan alat indra, yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap 

obyek yang akan diteliti. 

Namun kalau definisi secara khusus dalam Dunia penelitian observasi 

tersebut merupakan suatu bentuk pengamatan dan pencatatan yang 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Jadi, sebenarnya observasi itu 

merupakan proses yang sangat kompleks, tersusun dari proses biologis dan 

psikologis. Akan tetapi, yang terpenting dalam menggunakan teknik 

observasi adalah diperlukan adanya pengendalian pengamatan dan ingatan 

seorang peneliti.16 

b. Teknik Interview (Wawancara) 

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui 

interview/wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna 

berhadapan langsung antara pewawancara (interview) dengan responden, 

dan kegiatannya dilakukan secara lisan.Dimana teknik wawancara ini 

merupakan salah satu teknik yang baik guna mendapatkan data pribadi dan 

                                                            
16 Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Edisi V, Jakarta, Hal. 142 
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tidak terbatasi oleh pendidikan17. Namun penelitian ini, teknik wawancara 

yang digunakan oleh peneliti bersifat tidak terstruktur dengan alasan bahwa, 

dengan teknik ini peneliti akan dapat menghasilkan data yang lebih 

mendalam sesuai dengan kebutuhan18.  

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini merupakan suatu metode yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data dari bahan yang bersifat tertulis yang 

berhubungan dengan data perkantoran atau administrasi dan data inventaris. 

Teknik dokumentasi ini di pakai dengan alasan bahwa, dokumen merupakan 

sumber yang stabil, kaya, dan mendorong serta sesuai dengan penelitian 

kualitatif karena bersifat alamiah sesuai dengan konteks, lahir dan berada 

dalam konteks19. 

6. Teknik Analisis Data 

Didalam menjawab fenomena pada latar belakang dalam penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisa 

datanya. Sebab analisa deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati20, yang menurut Hadari (2002:71) bertujuan 

untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti 

                                                            
17 Marzuki, 2002, Metodologi Riset, BPFE UII, Yogyakarta, Hal. 62Hasan, Tholehah dkk., 2003,  
18 Hasan, Tholehah dkk., 2003, Metode Penelitian Kualitatif, Lembaga Penelitian, Unisma, 

Malang, Hal. 142 
19 Moleong, Lexy, 20005, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Edisi 

Revesi, Bandung, Hal. 103 
20 Moleong, Lexy, J., 20002, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 

Hal. 13 
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sehingga dapat menggambarkan subyek-subyek penelitian yang ada sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana yang sebenarnya. Adapun 

tahapan-tahapan penganalisaan data antara lain, adalah: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan 

mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat dibagi berdasarkan tema atau 

polanya untuk lebih mudah dalam penyajiannya. Reduksi data ini 

berlangsung secara terus-menerus dilakukan selama proses penelitian. 

2. Display Data 

Display data adalah susunan informasi yang terorganisir yang 

memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  Oleh 

karena itu, dengan memeriksa display data maka akan mempermudah dan 

memahami apa yang sedang terjadi dan harus melakukan apa (analisa 

lanjutan atau tindakan) yang didasarkan atas pemahaman itu. 

3. Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan merupakan titik akhir dari seluruh rangkaian 

kegiatan analisa data kualitatif yang terletak pada pemahaman tentang apa 

yang dapat kita mengerti berkenaan dengan suatu masalah yang diteliti. 

Sehingga kesimpulan yang ditarik akan diferivikasi baik dengan kerangka 

pikir penyusun maupun dengan catatan dilapangan yang ada sehingga 

tercapai konsensus pada tingkat optimal antara penyusun dengan sumber-

sumber informasi maupun kolega penulis. 


