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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hegemoni dan dominasi pemerintah pusat sebagai implikasi dari 

sentralisasi pemerintahan dan pembangunan telah mengejewentah dan menjadi 

karakteristik pemerintahan Orde Baru. Dengan karakteristik tersebut, Orde 

Baru bertahan cukup lama, yaitu sekitar 32 tahun hingga akhirnya dipaksa 

bubar oleh Gerakan Reformasi 1998. 

Terbukanya ruang demokrasi pasca runtuhnya Orde Baru berdampak luas 

terhadap sistem politik dan pemerintahan Republik Indonesia. Gerakan 

Reformasi 1998 sebagai jawaban atas krisis multidimensi di penghujung Orde 

Baru sekaligus menjadi tonggak sejarah berakhirnya rezim tersebut. Semangat 

Reformasi 1998 salah satunya membawa misi demokratisasi di berbagai sektor, 

termasuk sistem pemerintahan daerah. Jika pemerintah daerah hanya sebatas 

perpanjangan tangan pusat saat Orde Baru, maka reformasi menghendaki 

adanya kebebasan bagi daerah untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa 

intervensi pusat. Kepala daerah kini tidak lagi berfungsi ganda sebagai alat 

Pemerintah Pusat melainkan hanya sebagai Perangkat Pemerintah Daerah.1 

Selama usaha mewujudkan otonomi daerah yang seluas-luasnya dalam 

rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah 

melakukan berbagai perbaikan dan revisi UU yang berkaitan dengan 

pemerintahan daerah. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

adalah stimulus untuk mewujudkan cita-cita otonomi yang ideal pasca 

                                                           
1 Muluk Khairul. 2009. Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah. Surabaya: ITS Press. 

Hlm 193. 
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runtuhnya Orde Baru. Terakhir, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah adalah produk hukum atas pelaksanaan dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sebagai hasil revisi dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Isu strategis yang berkaitan dengan otonomi daerah yang berlangsung 

secara terus menerus adalah isu pemekaran daerah. Dalam kurun waktu lima 

tahun sejak 1999 saja, Indonesia menambah tujuh provinsi baru.2 Berdasarkan 

data Kemendagri, jumlah Daerah Otonom Baru pada rentang waktu 1999-2004 

berjumlah 148 DOB dengan rincian tujuh provinsi, 115 kabupaten, dan 26 kota. 

Lalu pada rentang waktu 2005-2014, jumlah Daerah Otonom Baru berjumlah 

75 DOB dengan rincian satu provinsi, 67 kabupaten, dan tujuh kota.3 Dengan 

demikian, total jumlah seluruh Daerah Otonom Baru pada rentang waktu 1999-

2014 terdapat 223 DOB dengan rincian delapan provinsi, 182 kabupaten, dan 

33 kota. Jumlah tersebut mengindikasikan bahwa arus pemekaran daerah 

melesat begitu pesat khususnya pada rentang waktu 1999-2004 sebagai euforia 

gerakan reformasi. 

Pemekaran daerah hakikatnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan 

negara terhadap masyarakatnya. Secara teoritis, desentralisasi dan otonomi 

daerah diharapkan bisa mempromosikan demokrasi lokal, membawa negara 

lebih dekat kepada masyarakat, menghargai identitas lokal yang beragam, 

memperbaiki kualitas layanan publik yang relevan dengan kebutuhan lokal, 

                                                           
2 Makagansa R. H. 2008. Tantangan Pemekaran Daerah. Sleman: FusPad. Hlm 25. 
3 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. Jumlah DOB 1999 s.d 2014. 

http://www.otda.kemendagri.go.id/index.php/2014-10-27-09-17-43. Diakses pada 15 November 

2016. 

http://www.kemendagri.com/
http://www.otda.kemendagri.go.id/index.php/2014-10-27-09-17-43
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membangkitkan potensi dan prakarsa lokal, memperkuat partisipasi 

masyarakat lokal, dan seterusnya.4 

 Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan responsivitas 

pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga masyarakat. 

Desentralisasi dalam bentuk penyerahan dan pelimpahan kewenangan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien 

sehingga lebih memungkinkan kebutuhan masyarakat terpenuhi meskipun baru 

pada taraf pokok yang sederhana.5 

Di sisi lain, pemekaran daerah juga membawa persoalan baru yang justru 

dapat menghambat pembangunan dan distribusi sumber daya daerah. Beberapa 

contoh permasalahan yang muncul dari pemekaran daerah diantaranya yaitu, 

(1) konflik dengan kekerasan, (2) menyempitnya luas wilayah dan beban 

daerah induk, (3) perebutan wilayah dan masalah ibukota pemekaran, dan (4) 

perebutan asset.6 

Persoalan lainnya dari pemekaran daerah terkait dengan tata ruang dan 

penentuan batas wilayah. Di samping belum dapat meningkatkan kesejahteraan 

penduduk daerah setempat, di sisi lain pemekaran daerah justru menimbulkan 

konflik keruangan seperti yang terjadi di kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi 

Barat, perebutan Pulau Berhala antara Propinsi Riau Kepulauan dan Propinsi 

Jambi, perebutan salah satu pulau di Kepulauan Seribu antara Propinsi DKI 

                                                           
4 Eko Sutoro. 2004. Postscript: Pelajaran Desentralisasi dan Demokrasi Lokal. Gunawan Jamil, et 

ec. Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. Hlm 417. 
5 Holidin Defny dan Hariyati Desy. 2012. Dilema Partisipasi Lokal dalam Pembangunan Daerah 

Hasil Pemekaran. Jakarta: UI Press. Hlm 8. 
6 Pamungkas dalam Ratnawati Tri. 2010. Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: 

Kegagalan Otonomi Daerah?. Jurnal Ilmu Politik. Edisi 21. www.aipi-

politik.org/attachments/article/54/5_Satu%20Dasawarsa%20Pemekaran__Tri%20Ratnawati__Jurn

al%20AIPI__No.21%20Thn%202010.pdf. Diakses pada Senin, 14 November 2016. Hlm 132. 
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Jakarta dan Propinsi Banten.7 Dengan sengketa batas wilayah tersebut, 

pelayanan publik dan pembangunan daerah berpotensi mengalami 

kemandekan khususnya bagi masyarakat yang mendiami wilayah sengketa. 

Dengan kata lain, upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

justru terhambat oleh pemekaran daerah itu sendiri. 

Usulan pemekaran daerah selain karena didorong beberapa faktor dalam 

rangka percepatan pembangunan sebagai akibat dari kegagalan pusat 

melakukan pemerataan pembangunan, juga dikarenakan UU melegalkan upaya 

pemekaran daerah tersebut. Pasal 31 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah secara eksplisit menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan 

desentralisasi dilakukan penataan Daerah. Dilanjutkan pada Pasal 31 ayat (3) 

menyebutkan bahwa penataan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri 

atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Lalu, dipertegas pada 

Pasal 32 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Pembentukan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) adalah pemekaran Daerah. 

Dengan demikian, upaya daerah untuk mengusulkan pemekaran kepada 

pemerintah pusat sifatnya sah dan dilindungi oleh hukum. 

Madura, salah satu pulau yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, sempat 

menarik perhatian media dan masyarakat setelah kelompok masyarakat yang 

menamai dirinya Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) 

melakukan deklarasi politik pada 10 November 2015 atas pembentukan 

Madura sebagai provinsi. Motif deklarasi dan usulan pemekaran daerah 

                                                           
7 Harmantyo Djoko. 2007. Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah 

dan Implementasinya di Indonesia. Makara. Volume 11, Nomor 1. 

journal.ui.ac.id/index.php/science/article/download/220/216. Diakses pada Senin, 14 November 

2016. Hlm 17. 
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Madura menjadi daerah otonom salah satunya karena kekecewaan masyarakat 

Madura terhadap kinerja Pemprov Jatim. Jimhur Saros, selaku Sekretaris P4M, 

mengatakan bahwa Madura telah dianaktirikan oleh Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.8 

Oleh karena itu, menurut Tim tersebut, pemekaran daerah dianggap solusi 

dan alternatif untuk mempercepat pembangunan di Madura. Sebab, jika 

ditinjau berdasarkan aliran dana dari pusat untuk provinsi, maka DAU, DAK, 

dan dana perimbangan akan bertambah sehingga dapat dipergunakan dengan 

sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Madura. Hal ini dipertegas 

oleh Munawar Cholil, selaku mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten 

Bangkalan Periode 2009-2014, mengatakan bahwa untuk pembentukan 

provinsi Madura, hal itu tentu sangat menguntungkan, dimana Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Perimbangan akan 

bertambah, terlebih lagi akses langsung dengan pemerintah pusat, hal ini pasti 

sangat membantu masyarakat.9 

Meskipun langkah pemekaran daerah adalah hak setiap warga masyarakat 

di daerah dan dilindungi hukum, namun upaya pemekaran Madura oleh P4M 

dianggap terlalu dini dan belum memenuhi persyaratan administratif sesuai 

ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan 

administratif tersebut berkaitan dengan jumlah minimal kabupaten/kota untuk 

pembentukan provinsi. Pasal 35 ayat (4) huruf a UU No. 23 Tahun 2014 

                                                           
8 BBC Indonesia. 2015. Usulan Pendirian Provinsi Timbulkan Polemik. 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151110_indonesia_provinsi_madura. 

Diakses pada 7 November 2016. 
9 Suarapubliknews.com. 2014. Wacana Pembentukan Provinsi Madura terus Bergulir. 

http://suarapubliknews.net/peristiwa-6/item/1528-wacana-pembentukan-propinsi-madura-terus-

bergulir. Diakses pada 7 November 2016. 

http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151110_indonesia_provinsi_madura
http://suarapubliknews.net/peristiwa-6/item/1528-wacana-pembentukan-propinsi-madura-terus-bergulir
http://suarapubliknews.net/peristiwa-6/item/1528-wacana-pembentukan-propinsi-madura-terus-bergulir


6 
 

mengharuskan agar terdapat minimal lima kabupaten/kota untuk pembentukan 

provinsi sedangkan di Madura hanya terdapat empat kabupaten, yaitu 

Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. 

Namun demikian, upaya pemekaran daerah dalam konteks wacana di 

Madura jika ditinjau dari perspektif demokrasi merupakan bentuk aspirasi dan 

partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Dalam suatu negara demokrasi, sikap 

toleransi dan penghormatan terhadap ide-de baru yang muncul dari masyarakat 

adalah sebuah keniscayaan. Di sini pentingnya negara demokrasi menghormati 

nilai-nilai HAM, yakni kemedekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat, 

kebebasan pers, berorganisasi, kebebasan berbicara, kebebasan memilih wakil, 

bebas dari rasa takut, kebebasan memeluk agama dan lain-lain.10 

Di satu sisi, upaya pemekaran Madura oleh P4M tidak sepenuhnya 

mendapatkan dukungan dari masyarakat Madura sendiri. Said Abdullah, elit 

lokal sekaligus Anggota DPR RI Periode 2014-2019, mengatakan kalau tujuan 

Provinsi Madura itu untuk menginginkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, 

lebih baik Madura ini menjadi kawasan atau zona ekonomi khusus saja seperti 

Batam, Tanjung Pinang dan Sabang.11 

Di sisi lain, kekhawatiran terhadap wacana pembentukan Madura sebagai 

provinsi juga tak lepas dari data empiris terkait evaluasi pembentukan Daerah 

Otonom Baru (DOB). Berdasarkan data Kemendagri, hanya sekitar 20 persen 

yang dapat dikatakan berhasil dan 80 persen daerah otonom baru kerap dinilai 

gagal, karena tidak mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan 

                                                           
10 Hidajat Imam. 2009. Teori-Teori Politik. Malang: Setara Press. Hlm 86. 
11 Portalmadura.com. 2015. DPR RI: Lebih Baik Madura Menjadi Zona Ekonomi Khusus. 

http://portalmadura.com/dpr-ri-lebih-baik-madura-menjadi-zona-ekonomi-khusus-39334. Diakses 

pada 7 November 2016. 

http://portalmadura.com/dpr-ri-lebih-baik-madura-menjadi-zona-ekonomi-khusus-39334
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masyarakat daerah.12 Dengan data tersebut, sebuah kelaziman jika sebagian 

masyarakat memiliki pesimisme yang tinggi terkait keberhasilan pembangunan 

dan peningkatan kesejahteraan apabila pembentukan Madura sebagai provinsi 

berhasil diwujudkan.  

Namun demikian, upaya pembentukan Madura sebagai provinsi semakin 

gencar dilakukan khususnya oleh Panitia Nasional Persiapan Pembentukan 

Provinsi Madura (PNP3M). Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan 

melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 35 UU No. 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada intinya mewajibkan 

agar pembentukan provinsi baru harus memiliki minimal lima kabupaten/kota. 

Hal ini dilakukan agar pembentukan Provinsi Madura dapat diwujudkan 

dengan cepat. Achmad Zaini, Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan 

Provinsi Madura (PNP3M), mengatakan bahwa karena ingin mempercepat 

pembentukan Provinsi Madura, maka dalam jangka pendek harus ada 

peninjauan kembali dan kami sepakat menggugatnya.13 

Selain itu, Tim tersebut melakukan pertemuan penting dengan empat 

Bupati dan DPRD se-Madura, tokoh masyarakat, akademisi, dan lain-lain pada 

03 Oktober 2016 di Kabupaten Pamekasan. Pada pertemuan tersebut, semua 

elemen masyarakat khususnya Pemerintah Daerah dan DPRD se-Madura 

diklaim sepakat membentuk Provinsi Madura. Hal ini dipertegas oleh 

pernyataan Busyro Karim, selaku Bupati Sumenep Periode 2016-2021 yang 

                                                           
12 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2015. Harus Ada Parameter yang Tegas dalam 

Pemekaran Daerah. http://www.kemendagri.go.id/article/2015/03/03/harus-ada-parameter-yang-

tegas-dalam-pemekaran-daerah. Diakses pada 7 November 2016. 
13 Budiman Arif. 2016. Rapat Kembali Diadakan untuk Mempercepat pembentukan Provinsi 

Madura. https://maduralive.com/rapat-kembali-diadakan-untuk-mempercepat-pembentukan-

provinsi-madura. Diakses pada 25 November 2016. 

http://www.kemendagri.com/
http://www.kemendagri.go.id/article/2015/03/03/harus-ada-parameter-yang-tegas-dalam-pemekaran-daerah
http://www.kemendagri.go.id/article/2015/03/03/harus-ada-parameter-yang-tegas-dalam-pemekaran-daerah
https://maduralive.com/rapat-kembali-diadakan-untuk-mempercepat-pembentukan-provinsi-madura
https://maduralive.com/rapat-kembali-diadakan-untuk-mempercepat-pembentukan-provinsi-madura
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ikut hadir dalam pertemuan tersebut, yang mengatakan bahwa pada prinsipnya 

kami (perwakilan empat Bupati se-Madura) setuju dengan pembentukan 

provinsi Madura ini.14 

Padahal jika dicermati secara historis, wacana pemekaran Madura sebagai 

provinsi awalnya tidak sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Daerah maupun 

DPRD se-Madura. Menjelang Deklarasi Provinsi Madura pada 10 November 

2015, A. F. Hariponto, selaku Ketua Komisi II DPRD Sumenep periode 2014-

2019, mengatakan bahwa sebenarnya jika masyarakat Madura ingin maju dan 

sejahtera, tidak perlu membentuk propinsi sendiri. Melainkan para kepala 

daerah harus menyamakan persepsi untuk bisa mensejahterakan masyarakat, 

sebab tanpa harus menjadi propinsi jika empat kabupaten bersama-sama 

membangun daerahnya masing-masing, maka masyarakat madura dipastikan 

makmur.15 

Selain itu, Bupati maupun Anggota DPRD Pamekasan memilih untuk 

tidak menghadiri Deklarasi Provinsi Madura tersebut sebagai bentuk 

penolakan terhadap wacana pemekaran Madura. Achmad Syafii, selaku Bupati 

Pamekasan periode 2013-2018, mengatakan bahwa Saya tidak pernah 

memberikan dukungan terhadap deklarasi Provinsi Madura.16 Senada dengan 

Bupati Pamekasan, Halili Yasin, selaku Ketua DPRD Pamekasan periode 

2014-2019, mengatakan bahwa harus banyak pertimbangan dan harus matang 

                                                           
14 Suriyanto. 2016. Empat Bupati Diklaim Sepakat Pembentukan Provinsi Madura. 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161003170558-20-163021/empat-bupati-diklaim-

sepakat-pembentukan-provinsi-madura. Diakses pada 25 November 2016. 
15 Newsmadura.com. 2015. Anggota DPRD Sumenep Tolak Madura Jadi Propinsi. 

http://newsmadura.com/sumenep/berita-sumenep/anggota-dprd-sumenep-tolak-madura-jadi-

propinsi. Diakses pada 28 November 2016. 
16 Taufiqurrahman. 2015. Bupati dan Ketua DPRD Pamekasan Tolak Deklarasi Provinsi Madura. 

http://regional.kompas.com/read/2015/11/04/13075871/Bupati.dan.Ketua.DPRD.Pamekasan.Tolak

.Deklarasi.Provinsi.Madura. Diakses pada 29 November 2016. 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161003170558-20-163021/empat-bupati-diklaim-sepakat-pembentukan-provinsi-madura
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161003170558-20-163021/empat-bupati-diklaim-sepakat-pembentukan-provinsi-madura
http://newsmadura.com/sumenep/berita-sumenep/anggota-dprd-sumenep-tolak-madura-jadi-propinsi
http://newsmadura.com/sumenep/berita-sumenep/anggota-dprd-sumenep-tolak-madura-jadi-propinsi
http://regional.kompas.com/read/2015/11/04/13075871/Bupati.dan.Ketua.DPRD.Pamekasan.Tolak.Deklarasi.Provinsi.Madura
http://regional.kompas.com/read/2015/11/04/13075871/Bupati.dan.Ketua.DPRD.Pamekasan.Tolak.Deklarasi.Provinsi.Madura
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untuk menjadi Provinsi Madura.17 Berdasarkan keterangan-keterangan elit 

pemerintahan tersebut, jelas bahwa Deklarasi pembentukan Provinsi Madura 

awalnya tidak sepenuhnya direstui oleh dua kabupaten yang terdapat di 

Madura. 

Salah satu penyebab terjadinya penolakan terhadap pembentukan Provinsi 

Madura dikarenakan kelompok masyarakat yang menggagas ide tersebut tidak 

pernah melibatkan pemerintahan daerah dalam proses perumusannya. Hal ini 

dipertegas oleh Mondir Rofi’i, Wakil Bupati Bangkalan periode 2013-2018, 

mengatakan bahwa sejak Saya duduk di pemerintah, empat kabupaten di 

Madura belum pernah duduk bersama (membahas wacana pemekaran 

Madura).18 Padahal, persetujuan pemerintah daerah terhadap wacana 

pemekaran daerah khususnya Madura merupakan salah satu persyaratan yang 

harus dipenuhi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. 

Minimnya dukungan pemerintah daerah terhadap wacana pembentukan 

Provinsi Madura juga berdampak terhadap kesediaan empat kabupaten di 

Madura untuk dimekarkan demi memenuhi persyaratan pembentukan provinsi 

baru. Awalnya, Bangkalan adalah kabupaten yang disiapkan untuk dipecah 

menjadi dua wilayah administrasi pemerintahan. Namun, wacana tersebut 

dimentahkan oleh Mondir Rofi’i, Wakil Bupati Bangkalan periode 2013-2018, 

dengan mengatakan bahwa tidak pas jika Bangkalan dipecah menjadi Kota 

Bangkalan dan Bangkalan Selatan.19 

                                                           
17 Ibid. 
18 Bisri Musthofa. 2015. Wacana Pembentukan Provinsi Madura, Bangkalan Ogah Dipecah. 

https://m.tempo.co/read/news/2015/11/04/078715910/wacana-pembentukan-provinsi-madura-

bangkalan-ogah-dipecah. Diakses pada 29 November 2016. 
19 Ibid. 

https://m.tempo.co/read/news/2015/11/04/078715910/wacana-pembentukan-provinsi-madura-bangkalan-ogah-dipecah
https://m.tempo.co/read/news/2015/11/04/078715910/wacana-pembentukan-provinsi-madura-bangkalan-ogah-dipecah
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Selain Bangkalan, Sumenep juga menjadi opsi untuk dipecah menjadi dua 

administrasi pemerintahan, yaitu Kabupaten Sumenep dan Kabupaten 

Kepulauan Sumenep. Bahkan, masyarakat kepulauan telah membentuk Panitia 

Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Sumenep (PPK2S) untuk 

mewujudkan wacana pembentukan kabupaten baru tersebut. Abd. Aziz Salim 

Syabibi, Ketua Aktivis Kepulauan Bersatu, mengatakan bahwa di era otonomi 

daerah, wacana pemekaran wilayah kecamatan Kepulauan Sumenep menjadi 

kabupaten adalah suatu hal yang wajar, sebab selama ini kami (Warga 

Kepulauan) selalu mendapatkan ketidakadilan dari Pemerintah Kabupaten 

Sumenep, baik dalam bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan dan 

kesehatan.20 Menanggapi wacana tersebut, Bupati Sumenep justru mengkritik 

masyarakatnya karena dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam membentuk 

pemerintahan sendiri. Busyro Karim, Bupati Sumenep 2016-2021, mengatakan 

bahwa itu (wacana pembentukan Kabupaten Kepulauan Sumenep) kan lagu 

lama. Sejak dulu saya katakan, silahkan kalau mau membentuk kabupaten 

sendiri. Tapi ternyata hanya mainan saja.21 

Tak hanya Bangkalan dan Sumenep, Pamekasan juga sempat diwacanakan 

akan dipecah menjadi dua administrasi pemerintahan yang baru, yaitu menjadi 

daerah kabupaten dan daerah kota. Namun, wacana ini justru ditolak oleh 

Achmad Syafiie, Bupati Pamekasan periode 2013-2018, dengan mengatakan 

                                                           
20 Deni. 2015. Aziz Salim Syabibi, Kepulauan Sumenep Jadi Kabupaten, Madura Jadi Propinsi. 

http://newsmadura.com/sumenep/berita-sumenep/aziz-salim-syabibi-kepulauan-sumenep-jadi-

kabupaten-madura-jadi-propinsi. Diakses pada 29 November 2016. 
21 Ramadhan. 2016. Inilah Tanggapan Bupati Sumenep Terkait Pembentukan Kabupaten 

Kepulauan. http://www.lintasmaduranews.com/2016/05/inilah-tanggapan-bupati-sumenep-

terkait.html. Diakses pada 29 November 2016. 

http://newsmadura.com/sumenep/berita-sumenep/aziz-salim-syabibi-kepulauan-sumenep-jadi-kabupaten-madura-jadi-propinsi
http://newsmadura.com/sumenep/berita-sumenep/aziz-salim-syabibi-kepulauan-sumenep-jadi-kabupaten-madura-jadi-propinsi
http://www.lintasmaduranews.com/2016/05/inilah-tanggapan-bupati-sumenep-terkait.html
http://www.lintasmaduranews.com/2016/05/inilah-tanggapan-bupati-sumenep-terkait.html
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bahwa penolakan kami dengan berbagai pertimbangan, salah satunya 

Kabupaten Pamekasan paling kecil (dibanding kabupaten yang lain).22 

Berdasarkan deskripsi di atas, mewujudkan wacana pemekaran Provinsi 

Madura memiliki beberapa kendala, antara lain yaitu terkait dukungan dari 

empat pemerintahan daerah di Madura dan kesediaan kabupaten-kabupaten 

tersebut untuk dimekarkan menjadi wilayah administrasi pemerintahan yang 

baru. Meskipun pertemuan Bupati, DPRD, tokoh masyarakat, dan akademisi 

se-Madura pada 03 Oktober 2016 di Pamekasan menghasilkan kesepakatan 

untuk mewujudkan wacana pembentukan Provinsi Madura, namun 

kenyataannya belum ada pemerintah daerah yang secara resmi menyatakan 

kesiapannya untuk dimekarkan agar ada penambahan wilayah administrasi 

pemerintahan yang baru melainkan melakukan judicial review agar 

pembentukan Madura dapat diwujudkan hanya dengan empat kabupaten saja. 

Oleh sebab itu, dinamika politik dalam wacana pembentukan Madura 

sebagai provinsi menarik untuk diamati dan dilakukan penelitian lebih jauh. 

Karena itu, peneliti melakukan penelitian masalah ini dengan judul Proses 

Politik dalam Wacana Pemekaran Provinsi Madura. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat 

adalah Bagaimana Proses Politik dalam Wacana Pemekaran Provinsi Madura? 

                                                           
22 Arizal S. Imam. 2016. Bupati Tolak Pemekaran. 

http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/09/22/3925/bupati-tolak-pemekaran. Diakses pada 29 

November 2016. 

http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/09/22/3925/bupati-tolak-pemekaran
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang tersebut, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Politik dalam Wacana 

Pemekaran Provinsi Madura. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya bahan atau referensi dalam pengembangan kajian ilmu politik dan 

pemerintahan khususnya yang berkaitan pemekaran daerah. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan 

pertimbangan oleh pemangku kebijakan khususnya ketika hendak 

memperbaharui produk hukum yang berkaitan dengan pemerintahan daerah 

khususnya terkait pemekaran daerah. Tidak hanya bagi pemangku kebijakan, 

hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan dan pertimbangan 

bagi setiap warga negara, terlebih lagi bagi masyarakat Madura secara umum 

dan P4M maupun PNP3M secara khusus. 

E. Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

a. Definisi Konsep 

Definisi konseptual merupakan penggambaran secara umum dan 

menyeluruh yang menyiratkan maksud dari konsep atau istilah tersebut, 

bersifat konstitutif (merupakan definisi yang tersepakati oleh banyak pihak 

dan telah dibakukan –setidaknya di kamus bahasa), formal dan 

mempunyai pengertian yang abstrak. Definisi konseptual yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Proses politik 

Proses adalah pola-pola (sosial dan politik) yang dibuat oleh 

manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain.23 Mengacu 

pada definisi tersebut, proses erat kaitannya dengan interaksi yang 

terjalin dalam masyarakat berdasarkan norma-norma yang disepakati 

oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, proses dapat dipraksiskan 

melalui prosedur atau tahapan dari suatu aktivitas. Seperti misalnya, 

proses dalam pembuatan kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan 

publik adalah sebagai berikut, (1) Tahap penyusunan agenda, (2) Tahap 

formulasi kebijakan, (3) Tahap adopsi kebijakan, (4) Tahap 

implementasi kebijakan, dan (5) Tahap evaluasi kebijakan.24 Dengan 

tahapan tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa proses tidaklah 

abstrak melainkan dapat diamati. 

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah 

usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik 

oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah 

kehidupan bersama yang harmonis.25 Jika merunut pada definisi 

tersebut, politik dapat diartikan sebagai usaha konsensus antar warga 

negara berdasarkan asas mayoritas. Politik merupakan bidang dalam 

masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut.26 

                                                           
23 Budiardjo, Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 

57. 
24 Dunn dalam Winarno Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Stusi Kasus. Yogyakarta: 

Center of Academic Publishing Service. Hlm 36. 
25 Budiardjo, Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 

15. 
26 Limbong Bernhard. 2014. Politik Pertanahan. Jakarta: Margarehta Pustaka. Hlm 33. 
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Meskipun keputusan tidak diterima secara mutlak dan menyeluruh, 

suara mayoritas diklaim harus tetap diambil untuk menghindari 

stagnasi dan kebuntuan politik agar tujuan yang dicita-citakan dapat 

tercapai. 

Proses politik (political process) adalah mengacu kepada suatu 

keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada 

kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan mereka 

atau kelompok mereka sendiri.27 Dengan demikian, proses politik dapat 

dimaknai sebagai perjuangan memperoleh akses atau jalur politik demi 

mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, berdasarkan definisi 

tersebut, proses politik sarat dengan kepentingan sehingga 

berimpliklasi terhadap struktur masyarakat yang saling beroposisi. 

Harus disadari bahwa kesepakatan sosial dan kendali sosial tidak 

pernah lengkap, konflik antara individu dengan kelompok, serta antara 

kelompok dengan kelompok adalah sesuatu yang selalu menyatu dalam 

kehidupan manusia sehari-hari.28 

Dengan situasi masyarakat yang saling beroposisi tersebut, proses 

politik berkaitan erat dengan dinamika politik antara kelompok yang 

mendukung dan menentang suatu tujuan politik yang dicita-citakan. 

Bailey menyatakan bahwa proses-proses politik pada dasarnya adalah 

persaingan antara dua kelompok atau lebih untuk memperebutkan 

posisi atau kekuasaan penentu dalam kebijakan umum mengenai 

                                                           
27 Sukmana Oman. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Intrans Publishing. Hlm 179. 
28 Irianto Maladi Agus, 2015. Interaksionisme Simbolik: Pendekatan Antropologis Merespon 

Fenomena Keseharian. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri. Hlm 7. 
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penguasaan, alokasi, dan pendistribusian dari sumber-sumber daya 

yang terbatas.29 Oleh sebab itu, berdasarkan deskripsi di atas, proses 

politik dapat didefinisikan sebagai perjuangan politik untuk mencapai 

suatu tujuan. 

2. Wacana Pemekaran Provinsi Madura 

Wacana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

pertukaran ide secara verbal.30 Pemekaran Provinsi Madura berasal dari 

kata dasar pemekaran daerah, sedangkan Madura menunjuk terhadap 

suatu daerah yang sedang diwacanakan dan diperjuangan untuk 

dimekarkan. Secara sederhana, wacana pemekaran Provinsi Madura 

dapat dimaknai sebagai suatu ide atau gagasan untuk membentuk 

Madura sebagai provinsi. 

Istilah pemekaran daerah kini lazim dipakai untuk menggambarkan 

fenomena kelajuan pertambahan daerah otonom baru di Indonesia.31 

Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran daerah berkaitan dengan 

penambahan atau pembentukan administrasi lokal baru. Pemekaran 

daerah sejatinya mengandalkan partisipasi masyarakat lokal, dan tentu 

pemeritahan yang baru memerlukan daya dukung masyarakatnya untuk 

pembangunan.32 Dengan demikian, pemekaran daerah hakikatnya 

merupakan sebuah tuntutan masyarakat lokal. Hal ini dimaksudkan 

                                                           
29 Suparlan Parsudi, 2006. Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. 

http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3559/2830. Antropologi Indonesia. Volume 30, 

Nomor 2. Diakses pada 16 November 2016. Hlm 138. 
30 Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://kbbi.web.id/wacana. Diakses pada 26 November 2016. 
31 Makagansa R. H. 2008. Tantangan Pemekaran Daerah. Sleman: FusPad. Hlm 17. 
32 Holidin Defny dan Hariyati Desy. 2012. Dilema Partisipasi Lokal dalam Pembangunan Daerah 

Hasil Pemekaran. Jakarta: UI Press. Hlm 4. 

http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3559/2830
http://kbbi.web.id/wacana
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untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan  

masyarakat di tingkat lokal melalui kemudahan akses pendidikan, 

kesehatan, dan lain sebagainya sesuai amanah UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

Pemekaran daerah berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Peraturan 

Pemerintah No. 78 Tahun 2007 adalah pemecahan provinsi atau 

kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Jika dicermati dan 

ditarik benang merahnya, pemekaran daerah merupakan hasil dari 

pelaksanaan desentralisasi. 

Desentralisasi memungkinkan untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat di daerah. Mendesentralisasi pemerintahan dari pemerintah 

pusat ke daerah lokal, distrik dan masyarakat lokal, bisa menjadi alat 

efektif untuk mencapai tujuan pokok visi pengembangan manusia yang 

terpelihara (SHD), meningkatkan akses pelayanan dan pekerjaan, 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan 

yang mempengaruhi hidup mereka dan meningkatkan respon 

pemerintah.33 

Oleh sebab itu, pembentukan daerah-daerah otonom baru melalui 

praktik pemekaran daerah sebagai implikasi dari pelaksanaan 

desentralisasi menjadi alternatif untuk memecah kebuntuan pemerintah 

pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan deskripsi di atas, wacana pemekarah Provinsi Madura 

adalah gagasan atau aspirasi pembentukan Madura sebagai provinsi 

                                                           
33 UNDP. 2004. Pengangan Memahami Desentralisasi: Beberapa Pengertian tentang 

Desentralisasi. Diterjemahkan oleh: Anonim. Yogyakarta: Pembaruan. Hlm 41. 
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dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

b. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah serangkaian langkah-langkah prosedural 

dan sistematis yang menggambarkan kegiatan guna mendapatkan 

eksistensi empiris dari konsep. Definisi operasional merupakan jembatan 

antara tingkat konseptual yang bersifat teoritis dengan tingkat pengamatan 

yang bersifat empiris. Adapun definisi operasional yang dipilih adalah 

sebagai berikut: 

1. Tuntutan dan Kebutuhan Masyarakat Madura dalam Wacana 

Pemekaran Madura sebagai Provinsi Madura 

Bagi P4M maupun PNP3M, pemekaran daerah adalah sebuah 

kebutuhan sehingga tuntutan atas pemekaran tersebut ditindaklanjuti 

secara serius melalui saluran resmi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam negara demokrasi 

penyaluran kepentingan-kepentingan warga negara yang disalurkan 

melalui kelompok penekan (pressure groups) akan lebih sering 

dilakukan dari pada dalam negara kediktatoran.34 Oleh sebab itu, 

rekayasa sistem politik yang dipakai suatu negara akan berpengaruh 

terhadap suatu tuntutan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Sistem politik menurut David Easton terdiri dari sejumlah 

lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang 

                                                           
34 Sukarna. 1981. Sistim Politik. Bandung: Alumni. Hlm 29. 
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berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (demands), dukungan-dukungan 

(supports) dan sumber-sumber (resources) menjadi keputusan-

keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan 

mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat.35 Adapun tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat Madura adalah pembentukan Madura sebagai 

provinsi baru. Tuntutan pemekaran Madura tersebut dianggap sebagai 

pilihan terbaik untuk mendekatkan pelayanan publik kepada 

masyarakat dan mewujudkan percepatan pembangunan di daerah 

tersebut. Wacana ini mengemuka karena Madura dianggap memiliki 

kekayaan sumber daya alam yang melimpah namun tidak dirasakan 

oleh masyarakat Madura sendiri. Selain itu, Madura dianggap 

berkontribusi terhadap besarnya PAD Jawa Timur namun 

pembagiannya dinilai tidak adil. Dengan melihat realita tersebut, maka 

masyarakat yang tergabung dalam P4M, PNP3M, dan kelompok 

masyarakat lainnya menuntut pemekaran Madura sebagai provinsi 

demi mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Berdasarkan deskripsi tersebut, sistem politik jika disederhanakan 

dapat diartikan sebagai input-process-output. Tuntutan dan dukungan 

adalah input untuk mempengaruhi pemerintah dalam proses perumusan 

kebijakan publik sebagai output dari suatu sistem politik. Dengan 

demikian, tuntutan masyarakat Madura merupakan sebuah input untuk 

mempengaruhi pemerintah agar tuntutan membentuk Madura sebagai 

provinsi dapat teruwjud. 

                                                           
35 Maksudi Iriawan Beddy. 2016. Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan 

Empirik. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 25. 
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2. Peran Kelompok-Kelompok Masyarakat dalam Mendukung dan 

Membentuk Wacana Pemekaran Madura sebagai Provinsi 

Madura 

Secara singkat, sistem politik dalam hal ini dimaknai sebagai peran 

anggota atau kelompok masyarakat dalam mempengaruhi keputusan 

pemerintah sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Partisipasi 

individu dan kelompok merupakan aspek yang sangat penting dalam 

suatu gerakan sosial.36 Dengan demikian, kelompok masyarakat di 

Madura khususnya P4M dan PNP3M dituntut untuk all out  agar 

aspirasi yang diperjuangkan dapat terealisasi. Oleh sebab itu, partisipasi 

kelompok masyarakat memiliki peran strategis dalam semua tahapan 

yang terbangun pada suatu sistem politik sehingga eksistensi melalui 

aktivitasnya begitu penting untuk diamati. 

3. Peran Pemerintah Daerah se-Madura dalam Wacana Pemekaran 

Madura sebagai Provinsi Madura 

Proses konversi (convertion process) dalam sistem politik yang 

terdiri dari supra struktur politik dan infra struktur politik semuanya 

berinteraksi dalam suatu kegiatan mengubah masukan menjadi 

keluaran.37 Namun, hal penting yang harus disadari bahwa otoritas 

untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijakan berada pada domain 

pemerintah (eksekutif). Dengan demikian, eksekutif dipaksa harus 

mengenali perkembangan dan mendengar kebutuhan riil masyarakat, 

                                                           
36 Sukmana Oman. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Intrans Publishing. Hlm 173. 
37 Maksudi Iriawan Beddy. 2016. Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan 

Empirik. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 27 
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agar tidak ketinggalan dalan tuntutan/aspirasi masyarakat yang selalu 

berkembang lebih pesat dari aturan-aturan.38 Oleh sebab itu, dalam hal 

pemekaran Madura, Pemerintah Daerah secara politis maupun yuridis 

memiliki peran sentral untuk memberikan persetujuan atas wacana 

pemekaran. Jika dicermati berdasarkan perkembangannya di lapangan, 

empat pemerintah kabupaten di Madura telah berkumpul dan duduk 

bersama untuk membahas wacana pemekaran Madura. Bahkan, empat 

Bupati dan DPRD se-Madura diklaim telah satu suara untuk 

membentuk Provinsi Madura dengan melakukan judicial review 

terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

berkaitan dengan persyaratan administratif pembentukan provinsi baru. 

Dengan demikian, peran pemerintah daerah dan DPRD dalam 

perkembangannya sangat penting untuk diketahui. 

4. Peran DPRD se-Madura dalam Wacana Pemekaran Madura 

sebagai Provinsi Madura 

Pasal 37 huruf a UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah menyebutkan bahwa untuk pembentukan provinsi diperlukan 

persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota 

yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi. Selain 

itu, Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah 

menyebutkan bahwa untuk pembentukan daerah provinsi, diperlukan 

                                                           
38 Kantaprawira Rusadi. 1992. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar 

Baru Algensindo. Hlm 134. 
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keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi 

cakupan wilayah calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna. 

DPRD memiliki fungsi dalam menyerap aspirasi dan pendapat 

masyarakat khususnya terkait dengan wacana pemekaran Madura. 

Dengan fungsinya tersebut, DPRD dalam mengeluarkan suatu 

keputusan diharapkan berdasarkan aspirasi masyarakat. Meskipun 

DPRD diklaim sepakat dengan wacana pemekaran Madura pada 

pertemuan 03 Oktober 2016 di Pamekasan, namun belum bisa 

dipastikan apakah keputusan tersebut berdasarkan aspirasi akar rumput 

atau hanya sebatas kesepakatan antar elit. Dengan demikian, peran 

DPRD dalam menjalankan fungsinya terkait perkembangan wacana 

pembentukan Provinsi Madura sangat penting diketahui. 

5. Peran Partai Politik se-Madura dalam Wacana Pemekaran 

Madura sebagai Provinsi Madura 

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta 

atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.39 Namun secara 

formal, partai politik di tingkat daerah di Madura seolah tidak ambil 

bagian secara langsung dalam proses perumusan dan pembentukan 

Madura sebagai provinsi. Dengan kata lain, hanya P4M dan PNP3M 

yang secara masif menyuarakan wacana pemekaran Provinsi Madura. 

Padahal, partai politik khususnya partai penguasa di tiap kabupaten di 

Madura memiliki peran strategis dalam mempengaruhi keputusan 

                                                           
39 Budiardjo, Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 

397. 
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Bupati dan DPRD se-Madura terkait pembentukan provinsi baru. Selain 

itu, partai politik juga berpotensi memanfaatkan kader dan massa 

pendukungnya untuk menolak atau pun mendukung wacana pemekaran 

daerah. Namun demikian, sikap dan tindakan partai politik secara 

informal patut ditelusuri karena ada kemungkinan orang-orang yang 

terlibat dalam P4M, PNP3M, dan kelompok masyarakat lainnya berasal 

dari partai politik tertentu. Oleh sebab itu, peran partai politik dalam 

wacana pemekaran Provinsi Madura sangat penting untuk diketahui. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau sifat seperti apa adanya.40 

Langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting 

sosial terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, 

fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. 

Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan 

bagaimana suatu kejadian terjadi.41 

2. Sumber Data 

Data dibedakan berdasarkan sumbernya menjadi data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan disatukan secara 

langsung dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang 

                                                           
40 Suparmoko. 1999. Metode Penelitian Praktis (Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis). 

Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Hlm 23. 
41 Satori Djam’an dan Komariah Aan. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

Hlm 28. 
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bersangkutan. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan 

disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai 

instansi lain.42 Dengan demikian, sumber data yang digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Panitia Persiapan 

Pembentukan Provinsi (P4M) dan Panitia Nasional Persiapan 

Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) yang didirikan oleh 

masyarakat sipil di Madura. Sumber data primer lainnya adalah 

Pimpinan partai politik penguasa (berdasarkan perolehan kursi di 

DPRD), diantaranya yaitu PKB di Sumenep, PPP di Pamekasan, PKB 

di Sampang, dan Gerindra di Bangkalan, Bupati atau Pejabat 

Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD pada empat Kabupaten di 

Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Selain 

itu, sumber data dalam penelitian ini adalah elit dan kelompok-

kelompok masyarakat lainnya seperti tokoh agama, tokoh budaya, dan 

lain sebagainya. 

b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari arsip-

arsip atau dokumen-dokumen yang ada sebelumnya, terutama 

berkenaan dengan arsip-arsip laporan, dokumen resmi, majalah, koran, 

internet, dan lain sebagainya yang menunjang dalam penulisan ini. 

                                                           
42 Suparmoko. 1999. Metode Penelitian Praktis (Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis). 

Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Hlm 67. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian kualitatif adalah human instrument atau manusia 

sebagai informan maupun yang mencari data dan instrumen utama 

penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri sebagai ujung tombak 

pengumpul data (instrumen).43 Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam tulisan ini adalah: 

a. Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.44 

Dalam penelitian ini, hal-hal yang akan diobservasi adalah berbagai 

kegiatan rapat P4M dan PNP3M bersama kelompok-kelompok 

masyarakat lainnya dalam merapatkan barisan demi memekarkan 

Madura sebagai provinsi serta sikap dan tindakan kedua Tim tersebut 

menghadapi kelompok-kelompok yang menentang pemekaran. Selain 

itu, observasi juga dilakukan terhadap dinamika interaksi politik 

antara P4M dengan PNP3M maupun dengan empat pemerintah daerah 

dan DPRD yang terdapat di Madura serta dengan pemerintahan di 

tingkat provinsi dan pusat khususnya Kemendagri dan DPR RI. 

b. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara 

                                                           
43 Satori Djam’an dan Komariah Aan. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

Hlm 90. 
44 Ghony Djunaidi M dan Almanshur Fauzan. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media. Hlm 163. 
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mendalam (depth interview).45 Dalam penelitian ini, orang-orang yang 

akan diwawancarai adalah Pimpinan/Anggota P4M dan PNP3M, elit 

lokal, Pimpinan partai politik penguasa (berdasarkan perolehan kursi 

di DPRD) di Madura, diantaranya yaitu PKB di Sumenep, PPP di 

Pamekasan, PKB di Sampang, dan Gerindra di Bangkalan, Bupati 

atau Pejabat Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD pada empat 

Kabupaten yang terdapat di Madura. Pimpinan/Anggota P4M dan 

PNP3M dipilih untuk dimintai keterangan terkait wacana pemekaran 

Madura karena kelompok tersebut merupakan salah satu penggagas 

yang gigih dalam memekarkan Madura dari Jawa Timur. Selain itu, 

P4M maupun PNP3M dianggap memiliki akses politik dengan 

berbagai kelompok masyarakat, partai politik, dan Pemerintah Daerah 

pada empat Kabupaten di Madura maupun dengan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur sehingga memudahkan peneliti untuk menggali 

informasi yang mendalam terkait peran kelompok masyarakat, partai 

politik, dan pemerintah daerah dalam wacana pemekaran Madura. Elit 

lokal dan pimpinan partai politik penguasa di empat Kabupaten juga 

diwawancarai karena mereka memiliki pengaruh terhadap wacana 

pemekaran Provinsi Madura. Sedangkan Pejabat Pemerintah Daerah 

dan Pimpinan DPRD pada empat Kabupaten di Madura dipilih karena 

lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memberi persetujuan 

terhadap wacana pemekaran Madura sebagai provinsi sesuai yang 

                                                           
45 Ghony Djunaidi M dan Almanshur Fauzan. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media. Hlm 175. 
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tertuang dalam Pasal 37 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

c. Data dalam penelitian kualitatif tidak hanya diperoleh melalui 

observasi dan wawancana melainkan juga dapat diperoleh dari 

dokumen. Dokumen terdiri atas tulisan pribadi seperti buku harian, 

surat-surat, dan dokumen resmi.46 Adapun dokumen yang akan 

dipakai dalam penelitian ini adalah berupa hasil notulensi rapat antara 

P4M maupun PNP3M dengan berbagai kelompok masyarakat dan 

pemerintah daerah dan DPRD tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun 

dengan Pusat dan DPR RI. Dokumen-dokumen lainnya yang 

mendukung dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-

undangan maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan 

pemekaran dan pembentukan Daerah seperti UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Selain 

itu, peneliti juga memanfaatkan berita-berita yang dimuat secara 

online maupun cetak yang terkait dengan wacana pemekaran dan 

pembentukan Provinsi Madura. 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah salah satu instrumen penting dalam 

mendapatkan informasi yang banyak. Seorang informan harus mempunyai 

banyak pengalaman tentang latar penelitian dan menjadi anggota tim 

                                                           
46 Ghony Djunaidi M dan Almanshur Fauzan. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media. Hlm 200. 
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penelitian walaupun hanya bersifat informal.47 Adapun subyek dalam 

penelitian ini adalah Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura 

(P4M), Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura 

(PNP3M), partai politik penguasa (berdasarkan perolehan kursi di DPRD), 

diantaranya yaitu PKB di Sumenep, PPP di Pamekasan, PKB di Sampang, 

dan Gerindra di Bangkalan, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya 

yang lantang dalam menyuarakan pemekaran Provinsi Madura. Selain itu, 

subyek penelitian ini juga meliputi Bupati atau Pejabat Pemerintah Daerah 

dan Pimpinan DPRD pada empat Kabupaten di Madura, yaitu Bangkalan, 

Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian secara umum akan dilakukan di Madura sebagai 

daerah yang diperjuangkan untuk dimekarkan dari Jawa Timur. Secara 

khusus, lokasi penelitian adalah di Sekretariat Panitia Persiapan 

Pembentukan Provinsi Madura (P4M), Sekretariat Panitia Nasional 

Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (NP3M), Kantor DPC Gerindra 

Bangkalan, DPC PKB Sampang, DPC PPP Pamekasan, dan DPC PKB 

Sumenep, dan Kantor Pemerintah Daerah dan DPRD pada empat 

Kabupaten di Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan 

Sumenep. 

                                                           
47 Satori Djam’an dan Komariah Aan. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

Hlm 94. 
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6. Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen 

resmi, gambar, foto, dan sebagainya.48 Dalam hal ini, kelengkapan data 

akan sangat mendukung terhadap proses analisis data. Proses analisis data 

adalah pada penelitian kualitatif pada prinsipnya dilakukan secara 

berkesinambungan yaitu sejak sebelum memasuki lapangan, memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.49 Adapun 

model analisis data adalah model yang diperkenalkan oleh Miles dan 

Huberman yang terdiri dari data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verivication yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.50 

a. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan 

atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data 

yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, 

difokuskan pada hal-hal yang penting. 

b. Penyajian data, yaitu untuk memudahkan dna memahami apa yang 

terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang dipahami tersebut. 

                                                           
48 Moleong J. Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm 

247. 
49 Satori Djam’an dan Komariah Aan. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

Hlm 215. 
50 Miles and Huberman dalam Satori Djam’an dan Komariah Aan. 2009. Metodologi Penelitian 

Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hlm 218. 
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c. Penarikan kesimpulan, yaitu temuan baru yang sebelumnya belum

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu

obyek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif,

hipotesis atau teori.




