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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pembentukan wilayah baru disebut juga pembentukan pemekaran 

otonomi daerah baru terjadi mulai awal disahkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 kemudian diperbahui pemerintah dengan Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2004 dilihat dari tahun ke tahun Undang-Undang tentang 

pemerintahan daerah terus diperbaharui dan dilengkapi oleh pemerintah 

kemudian saat ini untuk Undang-Undang yang berlaku tentang pemerintahan 

daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah.
1

Pembangunan menjadi proses penalaran dalam rangka menciptakan 

kebudayaan dan peradaban manusia. Dalam rangka pemerataan pembangunan 

daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada 

dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah 

dan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya 

pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan 

pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pemerintahan 

memberikan wewenang kekuasaan kepada pemerintahan daerah untuk 

1
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menyelesaikan atau tepatnya penyelenggaraan otonominya sendiri sedangkan 

otonomi daerah dalam penyelenggaranya menekankan prinsip demokrasi 

serta harus melibatkan peran masnyarakat sehingga pemerataan keadilan dan 

mampu memperhatikan potensi daerah dan keragaman daerah itu sendiri. 

Suatu permasalahan yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah itu 

adalah geografis yang mencangkup potensi daerah yakni Sumber Daya Alam 

daerah itu sendiri seperti juga, luas daerah, jumlah penduduk daerah, kondisi 

prasarana dan sarana masnyarakat serta hal yang menjadi pertimbangan 

penyelenggara otonomi daerah dalam konteks pembentukan pemekaran 

daerah baru. 

Usulan pemekaran daerah sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 

2004 lebih banyak diajukan daerah pada Pemerintahan Pusat, meskipun ada 

juga yang diusulkan melalui lembaga legislatif (DPR RI). Setelah tahun 2004 

sampai 2009, barulah usulan pemekaran daerah tahun 2004 sampai dengan 

2009, barulah usulan pemekaran daerah banyak diaspirasikan melalui DPR 

RI. Bahkan pasca pemilu 2004 mekanisme pembentukan Daerah Otonomi 

Baru bertambah dengan adanya lembaga perwakilan daerah (DPD RI), usulan 

tersebut bisa diajukan kepada senator sebagai wakil dari dari daerah-daerah 

yang ada. Dengan demikian, maka proses pembentukan Daerah Otonomi 

Baru dapat melalui tiga mekanisme. Pertama, mekanisme pengajuan pada 

pemerintah atau inisiatif pemerintah, biasanya melalui Kementerian Dalam 

Negeri (Kemdagri) dengan mengedepankan pertimbangan administratif lebih 

diutamakan. Kedua, mekanisme pengajuan oleh DPR atau inisiatif DPR, 

melalui hak asal usul inisiatif dengan pertimbangan lebih berat politisnnya. 
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Ketiga, mekanisme pengajuan oleh DPD, melalui fungsi legislasi terbatas 

yang pertimbangannya lebih bersifat pemamdatan sebagai wakil daerah.
2
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 

dijelaskan dalam BAB VI tentang Penataan daerah, dimana dalam BAB dari 

Undang-Undang tersebut yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) penataan 

daerah terdiri dari pemekaran daerah dan penggabungan daerah, pembentukan 

daerah mencangkup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah 

kabupaten. Hal ini sangatlah jelas bahwa kewenangan dari pemerintah daerah 

dapat memekarkan dan penataan wilayah daerah baru demi mewujudkan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan penjelasam seperti 

pada ayat (1) pasal 31 tersebut. Pelaksanaan dalam memekarkan wilayah 

tentulah tidak lepas dari adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan 

hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3
 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang 

Kecamatan mengenai pembentukan pemekaran Kecamatan yakni syarat dan 

fisik kewilayahan menjelaskan pada BAB II pasal 5 menjelaskan beberapa 

fisik kewilayahan yakni cakupan wilayah, penetuan calon Ibu Kota 

Pemerintahan Kecamatan dan penyediaan sarana dan prasarana fasilitas 

Pemerintahan seperti kantor Kecamatan.
4
 Dengan ada Peraturan Pemerintah 

Adapun cakupan wilayah merupakan jumlah Desa atau Kelurahan yang akan 

                                                           
2
 YANA S. HIJRI, 2016, politik pemekaran di indonesia.Malang: UMM Press hal 5 

3
 BAB VI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

4
 BAB II Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan 



4 
 

menjadi wilayah pembentukan pemekaran Kecamatan Baru dan mengenai 

pemilihan lokasi Ibu kota Pemerintahan harus memperhatikan letak geografis 

yang ideal bagi wilayah itu sendiri dan memperhatikan tata ruang 

Pemerintahan. Untuk penyediaan fasilitas untuk masnyarakat dan aksesbility, 

kondisi dan menentuan geografisnya serta kependudukan, sosial ekonomi dan 

budaya, politik itu sendiri penyediaan sarana dan prasarana seperti bangunan 

untuk kantor pemerintahan kecamatan dan lahan tanah untuk tempat kantor 

yang digunakan untuk menjalankan Pemerintahan dan pemberian pelayanan 

kepada masyarakat serta melihat aktifitas ekonomi di wilayah itu karena 

dengan melihat aktifitas ekonomi masyarakat mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan hasil kajian pembentukan wilayah 

Kecamatan Baru yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah harus dengan 

indkator-indkator syarat dan teknis fisik kewilayahan yang ditetapkan 

sebelumnya.  

Berpedoman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah bahwa pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud 

Pasal 221 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan 

persyaratan administratif. Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: a. jumlah penduduk minimal; b. luas wilayah minimal; c. jumlah 

minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan d. usia minimal 

kecamatan, bahwa sudah jelas dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan 

penataan daerah dan dengan pemerintahan daerah yang otonom hak, 
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wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masnyarakat.
5
 

Desentraliasi dapat menjadi sarana untuk mengatasi keterbatasan yang 

signifikan dari setiap perencanaan nasional yang selama ini terpusat dan 

diawasi dengan mendelegasikan kewenangan yang lebih besar untuk 

perencanaan pembangunan dan pengelolaannya kepada para pemegang 

kebijakan di tingkat lokal, yang lebih dekat dengan masalah. Desentraliasi di 

tingkat nasional atau lokal juga memungkinkan para pemegang kebijakan di 

daerah untuk memisahkan dan menyesuaikan rencana pembangunan dan 

program beragamanya kebutuhan daerah dan kelompok yang ada. Dengan 

demikian apa pun bentuk perencanaan nasional, jika masih dilaksanakan 

terpusat (top down), justru akan menampakkan keterbatasan itu semakin 

besar, hal ini dikarenakan pemerintahan pusat seakan-akan lebih tahu apa 

yang dilakukanya padahal tidak demikian. Sehingga program-program yang 

direncakan tidak pernah dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan tepat 

sasaran. Oleh karena itu, perencanaan program-program tadi seharusnya 

melibatkan para pemegang kebijakan di ranah lokal (bottom up) yang lebih 

tahu keinginan dan kebutuhan daerah dan kelompoknya.
6
 

Berawal adanya tuntutan masyarakat Lenek mengenai tentang 

pembentukan pemekaran Kecamatan Baru yang terjadi pada tahun 2014 

tuntutan masyarakat Lenek berupa keinginan memiliki wilayah baru 

pemekaran kecamatan, dari masyarakat dengan masyarakat yang lainya di 

dalam lingkungan masyarakat itu sendiri dan selama ini pada umumnya 

                                                           
5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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didasari oleh ketidakmampuan pemerintah Kecamatan Aikmel Induk dalam 

menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya 

wilayahnya terdiri dari 24 Desa dan perkembangan jumlah penduduk semakin 

meningkat dan disamping juga mengenai kurang sarana dan prasarana 

penunjang lainnya. Hal itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam 

masyarakat dimana mayarakat yang posisinya relatif dekat dengan pusat 

Pemerintahan Kecamatan Aikmel Induk dengan masyarakat yang relatif jauh 

dari Pemerintahan Kecamatan Aikmel Induk. Berbicara tentang Kecamatan 

merupakan pemerintahan yang berada dibawah Kabupaten yang tugas dan 

kewajibannya lebih berat dibanding desa atau kelurahan yang mempunyai 

peranan yang cukup besar terhadap masnyarakat dimana sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menempatkan masyarakat 

pada keanekaragaman dan permasalahan urusan yang dihadapi.  

Mengenai pembentukan kecamatan baru merupakan pembentukan 

kecamatan pemisahahan dari pemerintahan induk menjadi sebuah daerah 

baru. Hal ini bukanlah hal yang mudah untuk pembentukan pemekaran 

Kecamatan Baru, harus menentukan syarat dan ketentuan yang berlaku seperti 

memiliki kantor pusat pemerintahan kecamatan, fasilitas pelayanan kepada 

masyarakat sehingga dapat penyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat 

tersebut. Pemekaran kecamatan dapat memberikan pelayanan yang lebih 

efektif dan memberikan pembangunan yang merata di daerah itu sendiri dan  

untuk meningkatkan kemampuan Pemerintahan Daerah dalam mempermudah 

ruang kendali Pemerintahan sehingga efektifitas penyelenggara Pemerintah 

dan pengelolaan pembangunan.  
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Dalam Dukungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan 

masyarakat desa dalam pembentukan pemekaran Kecamatan Baru Lenek 

Raya. Pemerintah menyambut baik keinginan pemekaran atau pemisahan dari 

Kecamatan Aikmel Induk. Dengan wujud dukungan Pemerintah Kabupaten 

Lombok Timur dalam pemekaran, Pemerintah Kabupaten Lombok siap 

memfasilitasi dan melengkapi syarat dan ketentuan pembentukan kecamatan 

dan adapun selain memetakan potensi kecamatan yang perlu diperkuat adalah 

dukungan dari pemerintah dan masyarakat desa dalam admnistasi 

pemerintahan kecamatan yang bersangkutan yakni dalam konteks inisiatif 

pemekaran dan pembentukan kecamatan, Pemerintah Kabupaten Lombok 

Timur melakukan pembentukan Tim Kajian pemekaran kecamatan dalam 

dengan bentuk dukungan pemerintah melakukan sosialisasi pemekaran dan 

pembentukan kecamatan di masyarakat Lenek. Dengan sosialisasi ini 

Pemerintah dan masyarakat Desa memberikan persetujuan yang dituangkan 

dalam pernyataan sekaligus penandatangan dan legalitas stempel untuk 

memberikan persetujuan disepakati bahwa pemerintahan desa diwakili oleh 

Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  

Pemekaran Kecamatan telah banyak dilakukan oleh beberapa daerah 

di Indonesia sejak lahirnya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 

Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan saat ini direvisi 

kembali menjadi Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah diantaranya. Pemekaran Kecamatan Tana Lili Kabupaten 

Luwu Utara yang dimekarkan pada tahun 2012 dengan Peraturan Kabupeten 
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Luwu Utara Nomor. 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan adalah 

hasil dari pemekaran Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. 

Pemekaran Kecamatan Tana Lili adalah pemekaran Kecamatan pertama yang 

ada di Luwu Utara. Tuntutan pemekaran Tana Lili ini berasal dari 

masnyarakat dan berinisatif memekarkan kecamatan ini yang bertujuan untuk 

mempercepat pembangunan di daerah Tana Lili dan dapat mempermudah 

pelayanan administratif pemerintahan kepada masyarakat Tana Lili.
7
  

Salah satu bagian juga dari pembentukan pemekaran Kecamatan 

Suralaga Kabupeten Lombok Timur yang dimekarkan pada Tahun 2010 

dengan awal luas wilayah Kecamatan Induk Pringgabaya 25 Desa kemudian 

dibagi menjadi 15 Desa untuk Kecamatan Suralaga sendiri, dengan 

pemekaran Kecamatan Suralaga hasil dari Kecamatan Pringgabaya 

Kabupaten Lombok Timur. Pemekaran Kecamatan Suralaga adalah 

pemekaran kecamatan yang terakhir yang dilakukan oleh Kabupaten Lombok 

Timur pada Tahun 2010 lalu. Tuntutan pemekaran Kecamatan Suralaga 

berawal dari inisiatif masyarakat itu sendiri dalam memekarkan kecamatan ini 

dengan tujuan utama dapat memperkecil ruang kendali penyelenggara 

pelayanan Pemerintah serta pemerataan pembangunan di Kecamatan Suralaga 

Kabupaten Lombok Timur. 

Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat yang terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota, Pemerintah 

                                                           
7 Tahara, Andi 2016.Pengaruh kecamatan wilayah kecamatan terhadap pembangunan dan 

pelayanan publik dikecamatan tanah lili kabupaten luwu utara( studi ilmu pemerintahan) di akses  

dari ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/3519.pdf pada tanggal 20 Pebruari 

2017 pukul 18.45 
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Kabupaten Lombok Timur memiliki 20 wilayah Kecamatan, 13 Kelurahan 

dan 96 Desa, pada tahun 2016 Pemerintah Lombok Timur telah 

rekomendasikan 3 wilayahnya kepada Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat tentang pemekaran Kecamatan yaitu Kotaraja, Lenek dan Kokok Putek. 

Namun Kokok Putek sendiri hanya terdiri dari 4 Desa, sementara syarat dan 

ketentuan bisa terjadi pembentukan kecamatan yaitu 10 Desa. Untuk Kokok 

Putek memang belum disetujui Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dikarena belum mencukupi syarat syarat administratif, teknis dan fisik 

kewilayahan. Dan untuk usulan Lenek dinilai telah memenuhi syarat 

administratif, teknis dan fisik kewilayahan yang berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. 

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah saat ini melakukan 

pembentukan tim kajian pemekaran Kecamatan baru, dengan tiga Kecamatan 

baru tersebut yakni persiapan Kecamatan Lenek saat ini masuk dalam 

cangkupan wilayah Kecamatan Aikmel, dan tugas dari tim kajian untuk 

melengkapi dan melakukan kajian untuk memenuhi persyaratan pemekaran 

secara adminisistrasi, saat ini untuk persiapan Kecamatan Baru Lenek yang 

layak dimekarkan, sementara dua persiapan kecamatan tersebut masih dalam 

proses kajian terutama persiapan Kecamatan Kotaraja, yang masih mengalami 

kekurangan syarat terkait jumlah pemerintahan desa yang ada, karena rencana 

pemekaran semua perlu ada kajian lebih dalam karena syarat paling berat 



10 
 

adalah ketersediaan pemerintah desa yang ada, selain 10 pemerintahan desa 

yang juga pembentukan pemerintah desa minimal lima tahun sejak definitif.
8
 

Kecamatan Aikmel merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 

Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 24 Desa 

diantara desa tersebut Aikmel, Aikmel Barat, Aikmel Utara, Aikmel Timur, 

Aik Perapa, Toya, Lenek, Lenek Persiraman, Lenek Daya, Lenek Ramban 

Biak, Lenek Kalibambang, Kembang Kerang, Bagek Nyaka, Kembang 

Kerang Daya, Kalijaga, Kalijaga Tengah, Kalijaga Timur, Kalijaga Selatan, 

Kalijaga Baru, Sukarama, Lenek Lauq, Lenek Baru, Lenek Duren, dihuni 

96.942 jiwa dengan luas wilayah 122.92 km
2 

. 

Seiring dengan permasalahan yang sering muncul dan berkembang 

dalam masyarakat dengan begitu cepat menuntut pemerintah sebagai 

pelayan masyarakat untuk lebih mempersiapkan pelayanan, meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia, memperbaiki kinerja, 

menetapkan organisasi serta meningkatkan mutu pelayanan kepada 

masyarakat yang lebih baik. Kecamatan adalah salah satu perangkat daerah 

di atas desa dan kelurahan memperbaiki diri agar menjadi lebih baik demi 

melayani masyarakat dengan efisien dan semaksimal mungkin. Salah satu 

cara untuk meningkatkan hal tersebut dengan pemekaran kecamatan dengan 

melihat kenyataan bahwa palaksanaan pemekaran berdampak lebih baik 

terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat yang semakin baik 

                                                           
8
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dibanding saat sebelum terjadinya pemekaran di Kecamatan tersebut dan 

proses pembentukan Kecamatan Baru Lenek Raya Kabupaten Lombok 

Timur, usulan  dan sosialisasi oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur 

itu telah mengemuka sejak pada tahun 2014, warga di 10 desa menyambut 

baik rencana pemekaran Kecamatan Aikmel menjadi dua yakni Kecamatan 

Aikmel dan Lenek sejauh ini warga mendukung pemekaran ini, terbukti 

dengan  adanya kesepakatan 10 desa ikut tergabung dan membangun konsep 

yang sama. 

Untuk diketahui saat ini Kecamatan Aikmel terdiri dari 24 Desa, 

sehingga pihak kecamatan tentu tidak maksimal melayani masyarakat. Dan 

salah satu alasan masyarakat Lenek dan Pemerintah Desa mengusulkan 

pembentukan pemekaran. Rencana usulan Kecamatan Lenek ini, sudah 

tergabung 10 desa. Desa tersebut diantaranya Lenek, Lenek Duren, Lenek 

Ramban Biak, Lenek Daya, Lenek Kalibambang, Lenek Pesiraman, Lenek 

Lauq, Lenek Baru, Kalijaga Baru dan Sukarema. 10 desa yang menyatakan 

diri siap memekarkan menjadi Kecamatan Lenek Raya tersebut sudah 

lakukan upaya baik yang dilakukan ditengah masyarakat maupun 

mempersiapkan persyaratan.
9
 

Pemerintah Lombok Timur dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat diharapkan dalam pembentukan Kecamatan Lenek ini menjadi prioritas 

utama pemerintah dikarenakan dengan pemekaran kecamatan baru menjadi 

suatu langkah strategis dalam meningkatkan meningkatkan kualitas 

                                                           
8 Lombok Fm. Warga lenek siap mendukung pemekaran diaskses http 

://www.lombokfm.com/warga-lenek-siap-mendukung-pemekaran-kecamatan. Diakses pada 2 April 

2017 pukul 01.43 
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pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, 

pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan 

kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. 

 Adapun yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah dan 

masyarakat untuk mengajukan usulan pemekaran ini sebagai berikut ; 

Pertama, Desa lenek sudah memenuhi syarat dan administrasi dan 

persyaratanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Kecamatan untuk usulan Desa Lenek telah memenuhi syarat dan 

administrasi, teknis dan fisik kewilayahannya dan pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dalam persiapan pemekaran Kecamatan Baru Lenek dalam 

pelepasan Kecamatan Aikmel Induk, Pemerintah Nusa Tenggara Barat sudah 

menyetujuinya. Kedua, Masyarakat Lenek ingin adanya pemekaran untuk 

meningkatkan pelayanan dan administratif yang prima dan bahwa selama ini 

keadaan pembangunan di Desa Lenek belum begitu berkembang dan merata 

khususnya masalah infrastruktur yang masih ada tergolong minim sehingga 

mengakibatkan jauh tertinggal dengan desa-desa yang berada di daerah lain. 

Ketiga, Disamping pula Desa Lenek mempunyai potensi-pontesi desa antara 

lain : Sumber mata air yang dialirkan ke beberapa desa-desa di Aikmel yaitu 

Badan Usaha milik Desa (Pamdes), Desa Lenek adanya Balai Latihan Kerja 

(BLK) yang bertaraf internasional, atas program kementerian tenaga kerja dan 

transmigrasi melalui kerja sama dengan Provinsi Nusa Tenggara barat dan 

Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur. Keempat, Desa Lenek mempunyai 

acara kebudayaan dan adat setiap tahunnya dan juga kebudayaan ini tidak 

dimiliki oleh desa-desa yang lainnya di Kecamatan Aikmel terkecuali Desa 
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Lenek yaitu kebudayaan Ngejot dimana warga khusus wanita mengantarkan 

dulang atau makanan khas adat, acara ini dilaksanakan dengan makan-makan 

bersama seluruh warga masnyarakat Lenek.  

Diharapkan pembentukan Kecamatan Baru Lenek Raya dari 

pemisahan Kecamatan Aikmel Induk dalam kontelasi ragional akan semakin 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan semakin terfokusnya 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 

masnyarakat, termasuk dalam rangka program kendali (pengawasan, 

keamanan, ketertiban), selain itu pembentukan pemekaran Aikmel menjadi 2 

kecamatan ini akan ikut berimplikasi pada semakin berkuranngya beban 

masnyarakat, baik biaya maupun waktu ketika mengurus kepentingan 

administrasi, karena semakin dekat dengan pusat pelayanan pemerintahan, 

adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses politik pemekaran 

Kecamatan Baru Lenek Raya Kabupaten Lombok Timur. Berangkat dari 

permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dilakukan suatu 

penelitian yang mendalam terkait dengan “Proses Persiapan Pemekaran 

Kecamatan Baru Lenek Raya Kabupaten Lombok Timur”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses persiapan pembentukan pemekaran Kecamatan Baru 

Lenek Raya Kabupaten Lombok Timur? 

2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam proses pembentukan 

pemekaran Kecamatan Baru Lenek Raya Kabupaten Lombok Timur? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menjawab pertanyaan dan permasalahan yang terkait dengan pembahasan secara 

ilmiah, maka dari itu penelitian ini bertujuan :  

1. Untuk mengetahui proses persiapan pembentukan pemekaran 

Kecamatan Baru Lenek Raya Kabupaten Timur. 

2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi dalam proses 

pembentukan pemekaran Kecamatan Baru Lenek Raya Kabupaten 

Lombok Timur. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis yang akan di peroleh dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangsih dalam dunia akademik dan perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya di mata kuliah politik pemekaran wilayah.  

2. Manfaat Praktis 

Secara Praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai rekomendasi 

maupun kritik dalam melaksanakan kebijakan pemekaran wilayah baru khususnya 

aspek pemekaran wilayah. Diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi 

pemerintah, tetapi juga untuk mansyarakat memberikan informasi tentang 
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bagaimana pemekaran wilayah baru kecamatan dan bagaimana penting 

pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemekaran kecamatan tersebut. 

E. Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

A. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang 

mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan 

abtraksi terhadap obyek-obyek yang di hadapi, sehingga objek-objek ditempatkan 

dalam golongan tertentu. Objek - objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam 

bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan 

dalam bentuk suatu kata.
10

 Dengan demikian perlu peneliti definisikan beberapa 

konsep yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Desentralisasi 

B.C. Smith,  desentralisasi merupakan suatu proses pendekatan kepada 

pemerintahan daerah dengan masnyarakat terdapat delegasian wewenang 

kekuasaan terhadap pemerintahan bawah serta pemberian wewenang kekuasaan 

kepada pemerintahan daerah sebagai wujud nyata terhadap desentralisasi tersebut. 

Sedangkan untuk wujud pelaksanaan penyelenggara pemerintahan desentralisasi 

di daerah merupakan diserahkannya kekuasaan wewenang terhadap masnyarakat 

dengan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah mereka sendiri. Untuk terwujudnya desentralisasi itu 

                                                           
10

 Djamarah , saiful bahri,2008.Psikologi belajar. Jakarta :rineka cipta.Hal : 30 
 



16 
 

tidak dapat di lihat dari adanya wewenang pemerintahan daerah ataupun 

kelompok itu sendiri dan sudah adanya dalam pengambilan suatu keputusan 

kebijakan sendiri sehingga menimbulkan kepentingan politiknya itu sendiri.
11

 

 Hal ini menggambarkan bahwa adanya desentralisasi fungsi dan 

kewenangan pemerintah pusat yang sebagian diserahkan kepada pemerintah di 

tingkat lokal, setidaknya berbagai permasalahan di tingkat lokal akan mudah di 

selesaikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhanya. Selain itu perlibatan 

penduduk lokal pun lebih sering dilakukan, sehingga memungkinkan keduanya 

untuk ambil bagian dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, baik 

dalam proses pembangunan atau pun pengambilan kebijakan. 

2. Pemekaran Daerah  

 Gabrielle Ferrazzi, Pemekaran daerah dapat dilihat sebagai bagian 

dari proses penataan daerah atau teritorial reform atau administrative reform yaitu 

menagement of the size, shape and hierarchy of local goverment units fot the 

purpose of achieving political and administravite goals. Penataan daerah 

umumnya mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah. 

Perrazzi berpendapat bahwa grand strategi otonomi daerah yang optimal tidak 

berhenti pada menentukan beberapa jumlah daerah otonom yang ideal di suatu 

negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab pertanyaan apa sebenarnya 

hakikat otonomi daerah di negara bersangkutan.
12

 

                                                           
11 B.C. Smith dalam Graham Bush . Decentralization: the Territorial Dimension of The State 

Jurnal Politik. http://journals.sagepub.com/.pdf diakses pada 24 September 2017 
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Dengan demikian pemekaran daerah dapat diartikan sebagai 

pemisahan Daerah Provinsi atau Kabupaten dimana Pemerintah Daerah memilki 

kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri dalam rangka mendekatkan 

pelayanan kepada masnyarakat, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan 

kesejahteraan masnyarakat lokal. Dari penjelasan diatas pemekaran daerah 

menjadi sebuah pedoman dan solusi tewujudnya pemekaran kecamatan baru 

Lenek Raya Kabupaten Lombok Timur untuk mendekatkan pelayanan, 

mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masnyarakat. 

B. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakter-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati.
13

 Adapun variable-variable yang didefiniskan secara operasional dalam 

penelitian ini adalah : 

1). Proses Persiapan Pembentukan Pemekaran Kecamatan Baru Lenek Raya di 

Kabupaten Lombok Timur. 

a. Proses Persiapan Pemekaran Kecamatan Baru Lenek Raya di 

Kabupaten Lombok Timur tentang administratif, teknis, dan fisik 

kewilayahan sesuai dengan syarat dan keteria ketentuan berdasarkan 

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. 

b. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan DPRD 

Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung dan mempersiapkan 

                                                                                                                                                               
12

YANA S. HIJRI, 2016, politik pemekaran di indonesia.Malang: UMM Press hal 39 
13

 Azwar.Saifuddin.2003.Rehabilitas dan validitas.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Hal 74 
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Pemerkaran Kecamatan Baru Lenek Raya di Kabupaten Lombok 

Timur. 

c. Peran masnyarakat dan tokoh-tokoh masnyarakat yang mendukung 

dan mempersiapkan terbentuknya Kecamatan Baru Lenek Raya di 

Kabupaten Lombok Timur. 

d. Interaksi antar pemerintah daerah dengan pihak-pihak masnyarakat 

yang terlibat dalam mendukung dan mempersiapkan Pemekaran 

Kecamatan Baru Lenek Raya di Kabupaten Lombok Timur. 

2). Apa saja permasalahan yang dihadapi dari proses persiapan Pemekaran 

Kecamatan Baru Lenek Raya di Kabupeten Lombok Timur. 

a. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam proses Pemekaran 

Kecamatan Baru Lenek Raya di Kabupaten Lombok Timur. 

b. Dampak yang akan terjadi dari adanya Pemerakan Kecamatan Baru 

Lenek Raya di Kabupaten Lombok Timur. 

F. Metode Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif.Penelitian 

ini deskripsi merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk membuat penyadaran 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai penelitian juga bermaksud unruk 

memberikan gambaran terhadap fenomena sosial terjadi, menjelaskan berbagai 

hubungan/korelasi yang berbentuk, serta dapat memberikan makna atau implikasi 
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pada suatu permasalahan yang di teliti, Terutama Proses Persiapan Pemekaran 

Kecamatan Baru Lenek Raya Kabupaten Lombok Timur.
14

 

Dengan menggunakan penelitian deskriptif, maka data mengenai keadaan 

yang sedang berlangsung dari subjek penelitian akan leih kaya dan beragam 

karena pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia suatu objek dengan tujuan membuat deskripsi 

gambaran/lukisan sistematis faktual dan akurat fakta-fakta atau fenomena yang 

diselidiki.
15

 

b. Sumber Data 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang dipeoleh dari pihak pertama.Data primer juga 

merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung 

dilapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan 

wawancara. Data primer dapat berupa opini dari subjek penelitian hasil observasi 

lapangan suatu kegiatan. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara. Data sekunder 

digunakan untuk memperkuat data primer yang telah diperoleh melalui observasi 

dan wawancara. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dengan 

menggunakan sumber-sumber : 

                                                           
14

 Masyhuri & M.Zainuddin.2011.Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif 

.Malang : Reflika Aditama. Hal 34 
15

 Convelo G.Cervila,dkk 1993.Pengantar Metode Penelitian.Jakarta : Universitas Indonesia hal 

74 
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a) Perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku terkait 

dengan Proses Pemerakan Kecamatan Baru Lenek Raya Kabupaten 

Lombok Timur (baik peraturan dari pusat, atau peraturan pemerintah 

daerah Kabupaten Lombok Timur) 

b) Jurnal yang terkait dengan Pemekaran Kecamatan 

c) Buku Bacaan, mengenai Pemekaran Kecamatan 

d) Berita baik cetak maupun online 

e) Dokumen dari Sekretariat Daerah dan Kabupaten Lombok Timur. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data atau teknis pengumpulan data adalah dengan 

cara apa dan bagaimana daya yang diperlukan dikumpulkan sehingga hasil akhir 

penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan teriable.
16

 Dalam 

penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah yang 

lebih mengutamakan sumber data primer dan lebih menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara yang sangat mendalam, dan 

dokumentasi. 

1. Observasi 

Obervasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis 

terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis 

observasi tersebut diantaranya yaitu observasi partisipan dan observasi non 

partisipan. Tujuan dilakukannya observasi adalah memahami aktivitas-aktivitas 

                                                           
16

 Bungin,Burhan 2003.Analisis Data Penelitian Kualitatif,Pemahaman Filsofis dan Metodelogis 

ke Arah penguasa Model Aplikasi. Jakarta :PT.Raja Orafindo Persada Hal 42 
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yang berlangsung, menjelaskan siapa saja orang-orang yang terlibat dua di dalam 

suatu aktivitas, memahami makna dari suatu keajaiban serta mendeskripsikan 

tempat yang terjadi pada suatu aktivitas. 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan oleh lokasi subjek penelitian yang 

juga merupakan tempat aktor melakukan aktivitasnya yaitu beralokasi di 

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur. Dalam melakukan observasi , 

penelitian menggunakan observasi partisipasi pasif, peneliti menempatakan diri 

hanya sebagai peneliti/pengamat situasi sosial, sehingga peneliti tidak melakukan 

intervensi terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dalam mempersiapkan 

pemekaran Kecamatan Baru Lenek Raya Kabupaten Lombok Timur. 

2. Wawancara 

Teknik pengumpulan data secara wawancara yaitu pengumpulan data yang 

dilakukan dengan melakukan tanya jawab, mengajukan beberapa pertanyaan 

terkait permasalahan kepada narasumber, serta untuk melengkapi kebutuhan data 

yang tidak dapat diperoleh secara observasi. Wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan 

diperoleh karena kegiatan wawancara sesuai dengan instrumen pertanyaan) 

maupun tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpul datanya) dan 

dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung 

(melalui media seperti telepon).
17

 

                                                           
17

  Sugioyono.2010.Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif,Kualitatif dan R&D. 

Bandung:Alfabeta Hal 137 
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Seperti halnya observasi, wawancara dilakukan dengan Kepala Sekretarias 

Daerah Kabupaten Lombok Timur dan DPRD Kabupaten Lombok Bagian 

Pemerintahan serta, Tim kajian Pemekaran yang dibentuk pemerintah kabupaten 

yang terkait dengan proses persiapan pemekaran kecamatan dengan menggunakan 

wawancara testruktur yang artinya peneliti telah menetapkan dan menyusun 

berbagai pertanyaaan yang berkaitan dengan proses serta hambatan-hambatan 

yang dihadapi dalam Proses Persiapan Kecamatan Baru Lenek Raya Kabupaten 

Lombok Timur. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pelengkap dan pendukung dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara, Dokumen yang digunakan dapat berupa tulisan, 

gambar, sketsa, poto, biografi, peraturan, dan kebijakan.Dokumen yang digunakan 

sebagai sumber data banyak di manfaatkan oleh para peneliti menguji, 

menafsirkan dan juga dapat digunakan untuk meramalkan suatu kejadian.
18

 Data 

tersebut bersumber dari dari internal yang didapat dari Sekretaris Daerah 

Kabupaten Lombok Timur, dari berita, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya 

tentang proses persiapan pemekaran kecamatan baru. Data yang digunakan 

sebagai pelengkap hasil data wawancara, dan keduanya di komparasi kan 

sehingga menghasilkan informasi yang jelas. 

D.Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk 

mendapatkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti guna memperoleh data 

                                                           
18

 Ibid Hal 239-240 
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yang akurat. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Lombok Timur. 

E.Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang atau individu yang diminta keterangannya 

terkait dengan pembahasan penelitian atau narasumber terpecaya yang mengusai 

pembahasan atau sebagai pelaksana dalam suatu kegiatan yang diteliti dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Purposive Sampling dalam 

menentukan subjek penelitian. Adapun yang dimaksud purposive sampling adalah 

pengambilan sampel atau pemilihan subjek penelitian berdasarkan penilaian 

(judgment) peneliti terkait siapa yang pantas atau memenuhi persyaratan untuk 

dimintai keterangannya terkait penelitian dimana dalam penentuan subjek 

penelitian.
19

 

Berdasarkan pemahaman tersebut, pemilihan subjek penelitian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur 

2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur bagian Pemerintahan 

3. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Bagian Organisasi 

Pemerintahan 

4. 2 Orang Panitia Tim Kajian Pemekaran Kecamatan Baru Lenek Raya 

Lombok Timur  

                                                           
19

Ira Firawati.2014.Teknik Penentuan Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif. Diakses 

http://www.penalaran-unm.org/artikel/penelitian/367-teknik-penentuan-subjek-penelitian dalam-

penelitian-kualitatif.html pada tanggal 1 April 2017 pukul 21.00 

http://www.penalaran-unm.org/artikel/penelitian/367-teknik-penentuan-subjek-penelitian%20dalam-penelitian-kualitatif.html
http://www.penalaran-unm.org/artikel/penelitian/367-teknik-penentuan-subjek-penelitian%20dalam-penelitian-kualitatif.html
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5. Perangkat Kecamatan Aikmel : Camat , Sekretaris Kecamatan dan 

Kepala Sesi Pemerintahan 

6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lenek  dan Kepada Desa Lenek 

7. Tokoh Manyarakat. 

G.  Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dari mengurutkan data 

ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dihasilkan tema 

yang dapat dirumuskan menjadi hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data-

data.
20

 Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

kualitatif yang berdiri dari beberapa tahap yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara (yang dilakukan kepada 

subjek penelitian) dan dokumentasi, untuk memperoleh data primer maupun data 

sekunder, Data yang dikumpulkan dalam tahap ini lebih berfokus pada data 

mempersiapkan Pemekaran Kecamatan Baru Lenek Raya Kabupaten Lombok 

Timur. 

2. Reduksi Data 

Dalam tahap ini data yang telah diperoleh data primer yakni data yang 

diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara dengan bentuk 

observasi, dokumen tabel-tabel dan hasil wawancara akan diklasifikasikan, 

                                                           
20

 Lexy J. Moleong. 2011.Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya.Hal 282 
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kemudian di identifikasikan, dipilih dan dipilah sedemikian mungkin rupa 

sehingga daya akan berbagi menjadi beberapa jenis. 

3. Penyajian Data 

Setelah dilakukan direduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan yang bersifat 

deskriptif. Dengan mencermati penyajian data, peneliti akan lebih mudah untuk 

memahami situasi yang terjadi dan tindakan yang harus dilakukan untuk 

selanjutnya. 

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data yang 

telah diperoleh, yaitu bagaimana proses persiapan Kecamatan Baru Lenek Raya 

Kabupaten Lombok Timur serta permasalahan apa saja yang dihadapi oleh dalam 

menangani proses pemekaran tersebut. Kemudian disusun secara pragmatis dalam 

bentuk laporan penelitian. 


