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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas tinjauan pusaka dan akan mengkonsepkan teori 

yang akan menjadi landasan penelitian untuk melakukan penulisan skripsi dengan 

konsep yang dimaksud teori desentralisasi dan pemekaran wilayah. 

A. Desentralisasi

Untuk teori desentralisasi para pakar umumnya memandang dan 

memberikan konsep tentang teori desentraslisasi namun para pakar ini belum 

adanya kesepakatan diantara mereka dan adapun para pakar tersebut 

mendefinisikan pendapatnya antara lain: 

Bhenyamin Hoessein mengemukakan: 

“..Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom baru dan 

atau penyertahan wewenang pemerintahan pusat kepada selaku 

pemerintah daerah”
21

Phillip Mawhod mengemukakan: 

“..Desentralisasi merupakan pembagian kekuasaan pemerintah oleh 

kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain 

yang masing-masing memiliki otoritas kekuasaan di dalam wilayah 

tertentu dalam suatu Negara”.
22

Dari definisi kedua pakar tersebut terkandung empat pengertian. 

Pertama, Pembentukan daerah otonom adalah bagian dari desentralisasi, 

Otonomi daerah baru dibentuk dan diserahkan kepada tanggung jawab tertentu 

21
 Widjaja.HAW.2014.otonomi daerah dan daerah otonom.Jakarta : Rajawali Pers. Hal 100 

22
 Widjaja.HaW.2014.ibid.hal 101 
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oleh pemerintahan pusat. Desentralisasi juga dimaksukan pemberian 

wewenang kekuasaan oleh pemerintahan pusat. Kekuasaan yang diberikan 

kepada kelompok masnyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dalam 

wilayahnya tersebut. 

Menurut B.C. Smith desentralisasi merupakan suatu proses pendekatan 

kepada pemerintahan daerah dan 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 

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.
23

 

Dalam dua sudut pandang B.C.Smith tentang adanya tujuan 

desentralisasi pertama, kepentingannya Pemerintahan Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahanya sendiri kemudian melihat arah kepentingan 

pemerintahan pusat sedikitnya beberapa empat tujuan yang utama dari 

kewenangan kebijakan desentralisasi dan daerah otonom tersebut antara berikut : 

kempimpinan dan pelatihan, stabilitasnya politik, pendidikan serta mampu 

                                                           
23 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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terwujudnya demokrasi pada system pemerintahan di daerah, Sedangkan untuk 

kepentingan pemerintahan di daerah rasa ingin terwujudnya kesetaraan politik 

serta mampu terciptanya akuntabilitas dan wujud revonsivensess lokal itu 

sendiri.
24

 

Istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks bahasa sistem 

penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara acak. Kedua istilah secara 

akademik bisa dibedakan namu secara praktis dalam penyelenggaraan 

pemerintahan tidak dapat dipisahkan sehingga tidak mungkin masalah otonomi 

daerah dibahas tanpa melihat konteksnya dengan konsep desentralisasi. 

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih 

tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang 

legislatif, yudikatif, atau administratif. 

Desentralisasi pemerintah bisa berarti merentrukrisasi atau mengatur 

kembali kekuasaan sehingga terdapat suatu sistem tanggung jawab bersama antara 

institusi-institusi pemerintah tingkat pusat, regional, maupun lokal. Sehingga  

meningkatkan kualitas dan efektifan yang menyeluruh dari sistem pemerintahan, 

dan juga meningkatkan otoritas dan kapasitas sub nasional, desentraliasi dapat 

juga diharapkan untuk mendukung elemen-elemen pokok pemerintahan yang baik 

seperti meningkatkan kesempatan bagi masnyarakat untuk berpartisipasi dalam 

keputusan ekonomi, sosial dan politik. Membantu dalam memperkuat kapasitas 

masnyarakat dan meningkatkan kepekaan, transparansi, dan akuntabilitas 
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 B.C. Smith dalam Graham Bush . Decentralization: the Territorial Dimension of The State 
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pemerintahan
25

. Tujuan utama hendak dicapai melalui kebijakan desentralisasi 

adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan 

public good dan services, serta untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas 

pembangunan ekonomi didaerah.
26

  

Berdasakan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masnyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Ditinjau dari isi wewenang, pemerintah daerah otonom menyelenggarakan dua 

aspke otonomi.
27

 Pertama, otonomi penuh yaitu semua urusan dan fungsi 

pemerintahan yang menyangkut isi subtansi ataupun tata cara penyelenggaraanya 

(otonomi). Kedua, otonomi tidak penuh yaitu daerah hanya menguasahi tata cara 

penyelenggaraannya, tetapi tidak menguasi isi pemerintahannya urusan ini serung 

disebut tugas pembantuan. 

Dalam perkembangannya, baik pada masa pemerintahan orde lama 

ataupu orde baru, tergambar tantangan yang dihadapi oleh gagasan otonomi 

daerah dan prinsip desentralisasi yang sangat luas sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan cenderung kearah sentaralistik. Tuntutan daerah-daerah dalam 

pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sudah banyak dijelaskan, baik dalam 

bentuk kajian akademis maupun fakta-fakta yang bisa ditemukan dari berbagai 

kasus pembentukan daerah otonomi baru (DOB) selama ini. Beberapa alasan yang 
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UNDP . 2004 . Pengangan Memahami Desentralisasi : Beberapa Pengertian tentang 

Desentralisasi Diterjemahkan oleh Anonim Yogyakarta Pembaruan Hal 5. 
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mendasari pembentukan daerah otonomi baru (DOB) itu diantaranya yaitu: 

Pertama, secara politik pembentukan otonomi baru (DOB) dimaksudkan untuk 

mencegah penumpukan kekuasaan pada sutu pihak saja(dalam hal ini pusat). 

Yang akhirnya dapat menumbuhkan tirani. Sedangkan dalam konteks 

desentralisasi, dianggap sebagai tindakan pendemokrasian yang dilakukan untuk 

menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam 

mempergunakan hak-hak demokrasinya. Kedua, secara ekonomi daerah memiliki 

sumber-sumber yang potensial dan berdaya jual, meskipun belum banyak manfaat 

yang didapatkan oleh masnyarakatnya. Hal ini dikarenakan daerah induk yang 

kurang adil dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber itu, sehingga dengan 

membentuk daerah baru maka rasa keadilan (sense of justice). Persamaan (equity) 

yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masnyarakat akan diperoleh. 

Ketiga, Secara administratif pemerintahan, dimaksudkan untuk memotong rentang 

kendali (spart of control) yang panjang, sehingga adanya peningkatan efesiensi 

dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah, termasuk peningkatan kualitas dan 

kemudahan dalam memperoleh pelayanan publik , sehingga diharapkan dapat 

mendorong pembangunan di daerah.
28

 

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan 

mendesentrasasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh Pemerintah 

Pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan Pemerintah Pusat dialihkan 

kepemerintahan daerah sebagimana mestinya sehingga pergeseran kekuasaan dari 

pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh indonesia.
29

 Jika dalam kondisi 
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semula, arah kekuasaan pemerintah bergerak dari daerah ke tingkat pusat, 

didealkan bahwa sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika 

kekuasaan akan bergerak sebaliknya yaitu dari pusat ke daerah. Kebijakan 

otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting , terutama untuk 

menjamin agar proses integrasi nasional dapar dipelihara dengan sebaik-baiknya. 

Hail ini karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, ketidakadilan struktural 

dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah sangat jelas telihat. Agar 

perasaan diperlakukan secara tidak adil yang muncul di berbagai daerah seluruh 

indonesia tidak makin meluas dan terus meningkat, yang pada gilirannya sangat 

membahayakan integrasi nasional, kebijakan otonomi daerah akhirnya di tetapkan 

dengan cepat sesuai dengan tingkat kesiapan daerah sendiri. 

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya 

menyangkut pengalihan kewenangan dari atas kebawah tetapi juga perlu di 

wujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya 

kemandirian pemerinthan daerah sebagai faktor yang bisa menentukan 

keberhasilan kebijakan otonomi daerah. Dalam kultur masnyarakat kita 

paternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak akan berhasil 

apabila tidak dibarengi dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan 

kemandirian daerah sendiri.
30

 Dari penjelasan yang ada, otonomi daerah pada 

dasarnya menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah 

diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar 

yang menjadi urusan yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
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2014. Daerrah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk 

memberikan palayanan, peningkatan peran serat, prakarsa dan pemberdayaan 

masnyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan 

dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung 

jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan 

pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban 

senyatanya telah ada dan berpontensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang 

sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis 

otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama denga daerah lainya. Sedangkan 

yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang 

dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud 

pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memperdayakan daerah termaksud 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian 

hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun 

kerjasama antara daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan 

mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tak kalah pentingnya bahwa 

otonomi daerah juga harus mampu menjami hubungan serasi antara daerah 

dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan 

wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah mewajibkan pemerintah melakukan 

pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, 

pengembangan, perencanaan dan pengawasan, memberikan standar, arahan, 

bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian, koordinasi, pemantau dan 
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evaluasi. Bersamaan dengan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas berupa 

pemberian peluan kemudahan bantuan , dan dorongan kepada daerah agar dapat 

melaksanakan otonomi secara efektif dan efesien.  

Penyelengraan desentralisasi menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah ini mensyaratkan adanya pembagian urusan 

pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan 

pemerintahan didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan 

pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan 

pemerintah tersebut menyakut terjaminnya kelangsugan hidup dan bangsa dan 

Negara. Disamping itu terdapat urusan pemerintah yang penanganannya dalam 

bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat 

dan pemerintahan daerah.Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah 

miliputi urusan wajian dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan berkaitan 

denga pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dasar, pemenuhan kebutuhan 

hidup minimal dan prasarana lingkungan dasar, sedangjan urusan pilihan adalah 

urusan yang terkait denga potensi unggulan dan kekhasan daerah.
31

 

B. Pemekaran Wilayah 

Menurut Gabrielle Ferrazzi, Pemekaran Wilayah 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. 
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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.
32

 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan perlunya daerah baru 

yang dimaksud untuk meningkatkan pelayanan, kepada masnyarakat guna 

mewujudkan kesejahteraan masnyarakat. 

Adapun dalam penelitian penelitian mengambil satu konsep yang jelas 

Ferrazi, bahwa pemekaran daerah merupakan pengelolaan tentang ukuran, bentuk 

dan hirarki satuan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan politik dan 

administrasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan 

di daerah dalam hal pelayanan publik yang efektif dan efesien, meningkanya 

pembangunan ekonomi tumbuh dan berkembangnya kehidupan berdemokrasi 

untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah serta mensejahterakan 

masyarakatnya.
33

 

Pemekaran daerah di indonesia muncul sering dengan tuntutan kebijakan 

desentralisasi dan otonomi daerah dalam relasi kekuasaan pusat dan daerah yang 

kemudian sering dipahami sebagai bentuk kebebasan bagi daerah untuk mengurus 

rumah tangganya sendiri.
34

 Pembentukan daerah otonomi baru (DOB), tidak harus 

selalu dipahami juga sebagai pemberian pusat pada daerah dengan alasan untuk 

merespon aspirasi pemekaran menjadi tuntutan berbagai elemen masnyarakat di 
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daerah. Sebaliknya pada banyak kasus pembentukan daerah otonomi baru (DOB), 

merupakan kepentingan  dari pemerintahan pusat terkait dengan upaya untukk 

menjaga keutuhan integrasi bangsa dan negara. Serta upaya cerdas dalam 

mengelola konflik yang merebak dan potensial muncul di daerah. Lebih dari itu, 

langkah ini ditempuh demi memperkokoh eksentensi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Sedangkan pandangan terhadap pembentukan daerah otonomi 

baru (DOB) dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masnyarakat, mengembangkan demokrasi lokal, memaksimalkan akses publik ke 

pemerintahan, mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, menyediakan 

pelayanan publik sebaiknya dan efesien mungkin, serta berbagai alasan-alasan 

lainya yang mengemuka dalam setiap usulan pembentukan daerah otonomi baru 

(DOB) tidaklah keliru. Meskipun, tidak sepenuhnya juga demikian adanya. 

Implikasinya pembentukan daerah otonomi baru (DOB), belum 

berbanding terus dengan tujuan-tujuan yang dimaksudkan, disisi lain, 

pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dalam kerangka kebijakan penataan 

daerah belum dapat dicapai secara optimal, karena hingga saat ini belum ada 

kesempakatan mengenal desain penataan daerah otonomi baru (DOB) yang dapat 

menjawab beberapa jumlah ideal Provinsi, Kabupaten, Kota di Indonesia. 

Sehingga dapat menjalankan pemerintahannya dengan efektif dan efesien. Fakta 

yang ada tentang pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tidak lebih hanya 

mengemukanya tujuan-tujuan politis-pragmatis, seperti untuk menanggapi 

separatisme agama dan etnis, membangun citra rezim yang demokratis, 

memperkuat legitimasi rezim yang berkuasa, serta kepentingan personal dari para 
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aktor daerah dan pusat, merupakan faktor-faktor yang dianggap lebih dominan 

mewarnai terjadinya pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
35

 

Perencanaan pembentukan wilayah baru atau tepatnya pemekaran 

wilayah perlu ada seuatu ukuran sebagai landasan prosedur agar terciptanya awal 

penetapan pembentukan wilayah baru, serta pembentukan wilayah baru harus 

sesuai dengan dasar pembagian yang bisa diperhatikan kepada sumber daya 

manusia dan mampu juga memperhatikan sarana dan pransaran fasilitas, 

kemudian dari itu setelah sesuai dengan landasan prosedur pembentukan wilayah 

baru atau pemekaran maka akan mampu menuju proses pembentukan wilayah 

baru dan mengenai alur pembentukan pemekaran kecamatan yakni menurut 

Peraturan Pemerintahn Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, harus 

memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan administratif teknis 

dan fisk kewilayahanya dan melihat dalam penyelenggaraan pemerintah induk 

minimal 5 tahun. Aspirasi masnyarakat ingin adanya tuntuntan pembentukan 

pemekaran kecamatan baru, masnyarakat menyampaikan aspirasinya mereka 

kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dan Kepala Desa mengeluarkan surat keputusan pembentukan 

kecamatan dan keputusan kepala desa yang bersangkutan setelah itu proses 

pengaduan kepada pemerintahan daerah, adapun pemerintah daerah pengajuan 

berkah kepada pemerintahan Provisi (Gubernur) serta akan melahirkan 

rekomendasi pembentukan pemekaran kecamatan. 
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Gambar 1. Alur Pembentukan Pemekaran Kecamatan 

 

       Sumber : Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. 

 

Berdasarkan gambar diatas menunjukan alur pemekaran pembentukan 

kecamatan mengenai alur pembentukan pemekaran kecamatan yakni peraturan 

yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, 

dari surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai persetujuan 

pembentukan pemekaran kecamatan kemudian serta keluarnya surat keputusan 

Kepala Desa yang bersangkutan dalam pembentukan pemekaran kecamatan 

setelah itu pengaduan proses menuju pemekaran pemerintah daerah dan 

pemerintahan mengajuan berkas-berkas kepada pemerintahan provinsi (Gubernur) 

serta lahirnya rekomendasi dari gubernur persetujuan pembentukan kecamatan 

baru. 

R.Makagansa (2008), mengemukakan hal lainya yang juga dianggap 

memenuhi alasan yang tak kalah esensinya dari proses pembentukan daerah 
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otonomi baru (DOB) dalam temuanya yaitu : Pertama, alasan politik identitas, 

dimana masnyarakat daerah yang terdiri dari beberapa latar belakang kelompok 

etnik, atau sub etnik terpangil, agar identitas etnik mereka direpresentasikan 

kembali dalam struktur pemerintahan baru, sehingga perkembangan daerah 

sejalan dengan sejarah atau asal-usul daerah tesebut. Kedua, menciptakan peluang 

untuk mendapatkan kekuasaan atau jabatan bagi elit lokal, baik di lembaga 

eksekutif sepeti kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala dinas, badan dan 

lembaga teknis lainya. Ataupun di lembaga legislatif (DPRD), dimana kade-kader 

partai politik (parpol) di daerah diberikan ruang lebih besar untuk kiprah 

didalamnya. Hal inilah yang kerap kali muncul dijadikan alasan dalam setiap 

pembentukan daerah otonomi baru (DOB), bahkan peran elit lokal tidak saja 

bertindak sebagai inisiator, tetapi juga mengepalai komite-komite lobi, dan jika 

sukses menduduki jabatan-jabatan penting dalam daerah otonomi baru (DOB) 

setelah terbentuk. Ketiga, dijadikan salah satu cara sekaligus kesempatan untuk 

menikmati kecuran anggaran pemerintah pusat, berupa dana transfer atau 

perimbangan yang terdiri dari  Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi 

Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) pajak, maupun bagi hasil 

sumberdaya alam yang ada didaerah tesebut. Dengan demikian pembentukan 

daerah otonomi baru (DOB) dianggap hal yang tepat sebagai upaya menciptakan 

rasa keadilan melalui pembagian anggaran yang selama ini terpusat, terlebih lagi 

bagi daerah-daerah yang memiliki potensi pendapatan da sumber daya alam yang 

besar, tetapi tidak pernah menikmatinya.
36
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Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 

menjelaskan pada bab 1 pasal 1 ayat 5 menjelaskan kecamatan merupakan 

penyelenggara pemerintahan dibawah penyelenggara pemerintahan 

Kabupaten/Kota. Dalam pembentukan pemekaran kecamatan menurut peraturan 

pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pembentukan 

kecamatan satu menjadi dua kecamatan ataupun bisa lebih menjadi kecamatan. 

Dalam setiap menuju proses pembentukan pemekaran kecamatan ada beberapa 

harus dilengkapi oleh calon pemekaran itu sendiri seperti syarat administratif dan 

syarat teknis dan syarat fisik kewilayahanya. 

Syarat pembentukan pemekaran kecamatan yakni syarat administratif 

menurut peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan 

menjelaskan pada BAB II pasal 4 menjelaskan bahwa Pertama, Untuk 

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan induk minimal 5 tahun, 

Kedua, untuk usia penyelenggaraan kecamatan/kelurahan induk menimal 5 tahun 

Ketiga, Adanya surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau surat 

Keputusan Kelurahan mengenai persetujuan pembentukan pemekaran kecamatan 

Kelima, keluarnya Rekomendasi pemerintahan provinsi (Gubernur). 37 

Syarat pembentukan pemekaran kecamatan yakni syarat fisik 

kewilayahan menurut peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang 

kecamatan 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 
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kantor kecamatan. Adapun Cakupan wilayah merupakan jumlah desa atau 

kelurahan yang akan 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 kependuduan, 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 

masnyarakat serta melihat aktifitas ekonomi di wilayah itu karena dengan melihat 

aktifitas ekonomi masnyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masnyarakat 

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.  

Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan 

jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masnyarakat 

sebagai penerima pelayanan. Pemekaran wilayah juga bertujuan untuk menjadikan 

pelayanan publik bisa menjadi lebij efektif dan efisien. Pada dasarnya yang 

menjadi tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejateraan 

masnyarakat di wilayah yang dimekarkan. Ironisnya, tidak sedikit yang terjadi 

pada wilayah yang baru di mekarkan justru beberapa fungsi pelayanan pubik tidak 

berjalan sebagaimana yang di harapkan. Hal tersebut di sebabkan oleh beberapa 

hal diantaranya kesiapan dari aparatur yang ditempatkan wilayah yang baru 

dimekarkan itu. Salah satu masalah utama yang sering ditemui di wilayah-wilayah 
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yang baru dimekarkan biasanya adalah kelada dalam mengisi struktur-struktur 

pemerintahan yang berfungsi melakukan pelayanan publik. Hal ini jelas 

berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publik bagi masnyarakat. 

Pemekaran wilayah selayaknya sudah melalui pertimbangan-

pertimbangan disamping memperhatikan persyaratan yang sudah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2008 tentang pembentukan suatu daerah 

otonom. Dalam peraturan pemerintah tesebut sudah diatur bahwa pembentukan 

daerah otonom yang baru dimungkinkan dan harus memenuhi faktor-faktor antara 

lain: kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah 

penduduk, luas daerah disamping faktor lain yatu keamanan dan ketertiban, sarana 

dan prasarana, rentang kendali yang memungkinkan terselenggaranya otonomi 

daerag yang diharapkan. 

Dalam rangka pemerataan pembanguan daerah dan pengembangan 

wilayah diarahkan pada peningkatan kualias sumber daya manusia dan pengadaan 

saran kebutuhan masnyarakat. Pada  dasarnya, pemekaran wilayah merupakan 

salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu 

diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih 

memaksimalkan pemerataan pembanguan daerah dan pengembangan wilayah. 

Makna Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan 

keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi 

daerah itu sendiri didalam penyelenggaraannya dipandang perlu lebih 

menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masnyarakat, pemerataan dan 

keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Banyak faktor yang 

mempengaruhi perkembangan suatu wilayah, diantarannya faktor-faktor geografis 
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yang mencakup potensi daerah (sumbedaya alam), luas daerah, jumlah penduduk, 

dan kondisi fasilitas-fasilitas masnyarakat umum, serta hal-hal lain yang menjadi 

pertimbangan untuk terselenggarakannya otonomi daerah, dalam hali ini 

pemekaran wilayah. 

1) Teoritik Pemekaran Wilayah 

a.  Administrasi 

Kebutuhan desentralisasi dari perspektik administrasi adalah untuk 

membangun hubungan wilayah pelayanan dengan membentuk organisasi 

pelaksana diwilayah kerja atau daerah intuk sejumlah tugas-tugas. 

Pengorganisasian wilayah didasarkan pada setiap aktivitas yang dilaksanakan 

dalam suatu wilayah sehingga memerlukan area kerja sendiri. Wilayah-wilayah 

yang diberi status otonom atau yang didesentralisasi yang diyakini akan 

meningkatkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masnyarakat, 

karena desentralisasi dapat memberikan peluang pada penyesuaian administrasi 

dan pelayanan terhadap karateristik wilayah-wilayah yang bervariasi sebagai 

konsekuensi dan perbedaan-perbedaan yang dibentuk geografi.  

Dari sudut pandang administrasi, pemberian desentralisasi selain 

menyangkut soal teknis pelaksanaan juga pembentukan kelembagaan yang 

objektof. Disamping itu wilayah-wilayah dari wilayah yang desentralisasikan 

selalu didasarkan pada kepercayaan bahwa terdapat hubungan yang sistematis 

antara kualitas pelaksanaan administrasi dalam pelayanan kepada masnyarakat 

dengan karateristik-karateristik dari wilayah daerah yang terdapat divariasikan 

dengan cara mengubah jaringan-jaringan hubungan yang bersifat geografis, oleh 



43 
 

sebab itu adanya kepecayaan efiensi dari pemerintah daerah akan dapat tingkatkan 

dengan membuat wilayah-wilayah menjadi luas.
38

 Dimensi lain mendasarkan 

pada prinsip teknis, yaitu daerah atau wilayah bagi suatu fungsi pemerintahan 

ditentukan oleh lingkungan kerja (alam) ataupun ekonomi : air, iklim, kondisi 

pantai, topografi dan lokasi sumber daya alam serta distribusi industri, sumber-

sumber alam yang ada di daerah mungkin memiliki persamaan secara admnitratif 

serta menyediakan suatu pola daerah berdasarkan ciri-ciri fiskinya. Walaupun 

daerah-daerah memiliki perbedaan secara geografis dan administratif akan tetapi 

adminitrasi yaitu karakteristik-karekteristik seta hal-hal lain yang berada di 

daerah. Bagi para geografer hal-hal lain yang dimaksudkan didalamnya sosial dan 

ekonomi, lahan batubara atau daerah-daerah pertanian. Melalui pola-pola 

permukiman serta ciri-ciri komunikasi yang digunakan, ciri-ciri alam berpengaruh 

terhadap sosial ekonomi dan juga dapat berpengarush pada padangan masnyaraat 

di wilayah itu. 

Teknis pembentukan daerah otonom juga terkait dengan aspek-aspek 

ekonomi, menurut teori ini, daerah otonom tidaklah mungkin terbentuk jika 

daerah tidak dapat memenuhi pelayanan minimanl yang dibutuhkan oleh 

masnyarakatnya. Ini berarti pembentukan daerah otonom memerlukan persiapan 

yang sangat panjang dan matang. Daerah otonom dinilai dari serangkaian 

parameter yang bersifat sangat teknis. Suatu daerah baru dapat dikatakan mampu 

menyelenggarakan kegiatan secara otonom, jika parameter-parameter ekonomis 

tersebut dapat dipenuhi. Pendekatan ekonomi dalam pembetukan daerah otonom 

menggunakan kelayanakan istrumen pengukuran pada persyaratan-persyaratan 
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teknis. Bahkan dengan semakin majuanya desain istrumen pengukuran, maka 

pembentukan daerah otonom akan sangat tegantung pada perhitungan jumalah 

skoring yang diperoleh dan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapakan. 

Penilaian teknis ini memang telah dijadikan dasar pembentukan 

sebagaian besar daerah otonom, khususnya di negara-negara yang sudah maju. 

Pertimbangan aspek ekonomi ini menjadi benar jika digunakan bagi daerah-

daerah yang memang berada dalam jalur atau arah perkembangan ekonomi, 

misalnya didaerah industralisasi dan perkotaan. akan tetapi akan sangat biasa jika 

digunakan bagi daerah dengan karateristik tradisional/pendalaman. Sudah dapt 

dipastikan jika menggunakan pendekatan ekonomi ini, maka pembentukan daerah 

otonom tidaklah dimungkinkan di daerah-daerah pedalaman, karena semua 

standar yang ditetapkan sudah pasti tidak tercapai. Secara singkat dapatlah 

disimpulkan bahwa paramteter-parameter ekonomi dalam pembentukan suatu 

daerah otonom hanya dapat digunakan pada daerah-daerah yang sudah maju, 

memiliki sarana-prasarana yang sudah ditetapkan, masnyarakatnya cenderung 

homogen, sedangkan bagi daerah-daerah yang masih bersifat tradisional dan 

majemuk, parameter ekonomi tidak dapat dipergunakan, karena pembetukan 

daerah otonom sebernarnya lebih dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap suatu 

komunitas sebagai entitas politik dan sebagai upaya memenuhi standar pelayanan 

yang telah ditetapkan. 

b. Politik 

Kebutuhan akan pembentukan daerah otonom sejak awal sebenarnya 

tidak bisa hanya didasarkan pada pertimbangan teknis semata, tetapi lebih 
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merupakan hasil dari tarik menarik atau konflik politik antara daerah dengan 

pusat.
39

 Keanekaragaman budaya, pembangunan ekonomi yang tidak merata, 

perbedaan etnik serta loyalitas primordial yang keras selalu menghasilkan 

tekanan-tekanan yang tidak dapat ditahan oleh desentralisasi. Distrubusi 

kekuasaan antara tingkat pemerintahan atau kepala daerah otonom dan pilihan-

pilihan institusi untuk desentralisasi adalah hasil dari proese politik yang bermula 

dari keputusan kelompik yang seringkali memiliki identitas teritorial. Dimensi 

politik dalam pembentuk daerah atau desentralisasi adalah pemerintahan yang 

dilokalisir sebagai bagian dan suatu landasan pengakuan suatu kelompok 

masnyarakat sebagai entitas politik. Sebagai bagian dari suatu landasan untuk 

kesamaan dan kebebasan politik. Pemerintahan daerah bukan hanya sekedar 

mekanisme tetapi lebih sebagai ekspresi kelompik masnyarakat lokal. Dengan 

demikian desentralisasi idealnya berbasis komunitas masnyarakat. 

Pemerintahan daerah atau daerah otonom dalam perspektif teori adalah 

entitas yang memberi wujud khas pada kelompok masnyarakat tertentu menjadi 

bagian integral dari organisasi negara yang berada di bawah hukum pemerintahan 

daerah dengan batas-batas geografis tertentu. Pengelompokan tidak hanya terletas 

pada batas geografis semata tetapi pada kehidupan kelompok yang hidup bersama 

sebagai suatu kesatuan. Dalam pengertian sebagai kelompok mereka berbeda 

secara abtrak karena adanya perbedaan aspek sosial dan demografi. Dimensi 

politik desentralisasi mencakup aspek-aspek geografis, sosial dan demografi yang 
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membedakan suatu komunitas secara konkrit atau asbtrak yang membentuk 

identitas dan landasan bersama sebagai suatu kesatuan atau identitas politik.
40

 

Menurut B.C Smith, sesungguhnya pembentukan daerah otonom dalam 

beberapa hal dapat dianalogikan dengan pembentukan suatu negara yang terikat 

dengan identitas bangsa, meskipun dari sisi besaran dan kedalaman politik 

keduanya tentulah berbeda. Daerah otonom tidaklah mungkin terbentuk jika tidak 

ada hubungan antar masnyarakat dan wilayah tempat tinggalnya. Masnyarakat dan 

wilayahnya inilah yang memiliki besaran politik tertentu yang mendorong 

lahirnya daerah otonom.
41

 Dari berbagai kasus pembentukan daerah otonom di 

berbagai belahan dunia, dimensi politik ini merupakan unsur yang mendominasi 

pembentukan sebagai besar daerah otonom. Bahkan untuk daerah otonom yang 

dibentuk melalui inisiatif pemerintah pusat pun, dimensi politik selalu menjadi 

pertimbangan utama dalam peta pembentukan daerah otonom. 

Teori politik dalam pembentukan suatu daerah otonom jika dicermati 

sebetulnya mengacu pada teori masnyarakat dan wilayah. Menurut teori ini 

kehadiran masnyarakat disuatu wilayah erat kaitannya dengan rasa keamanan, 

ketentraman dan kepastian adanya sumber-sumber yang menjamin kelansungan 

kehidupan dan reproduksi sosial mereka. Lama-kelamaan ikatan antara 

masnyarakat dan wilayahnya menjadi sangat dalam, sehingga melahirkan 

identiras sosial khusus kepada masnyarakat. 
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c. Geografi 

 Geografi pembentukan daerah otonom adalah variabel yang terkait 

dengan pembentukan daerah otonom sebagai akibat munculnya ikatan-ikatan yang 

bermotif politik pada masnyarakat yang tinggal disuatu daerah. Ikatan-ikatan 

bermotif politik tersebut, latar belakang kesatuan geografis itu dihubungkan oleh 

suatu ikatan secara politis, kuat lemahnya ikatan tersebut sangat tergantung 

kepada seberapa bersar daya tarik politik terhadap hadirnya kesatuan masnyarakat 

sebagai suatu kesatuan politis. Hal yang paling penting dalam aspek geografis. 

Pada awalnya kemunculannya, mungkin saja perasaan sebagai suatu kesatuan 

tersebut tidak begitu kuat. Tetapi karena perkembangan faktor-faktor eksternal 

yang memicu perasaan bersatu tersebut, maka dorongan untuk menggali ikatan-

ikatan tersebut kembali muncul. Berbagai kasusk pemekaran yang terjadi saat ini, 

sebetulnya banyak terkait dengan aspek poltik.
42

 

Pandangan ini menjadi pembenaran terbentuknya suatu daerah otonom. 

Daerah otonom tidaklah mungkin terbentuk jika tidak terdapat jalinan ikatan 

politis antara masyarakat dengan wilayah tinggalnya. Sebagai bentuk dan 

aktualisasi politik, pembentukan daerah otonom harus memiliki landasan dasar 

yang kuat secara politis, sehingga daerah otonom mampu memberi identitas baru 

yang merepresentasikan perasaan-perasaan masnyarakat dalam bentuk yang 

sangat khas.
43

 Aspek geografis, mengasumsikan bahwa kondisi geografis suatu 

darah akan berpengaruh terhadap pembentukan identitas suatu kelompok 

masnyarakat yang akhirnya akan berkembang manjadi satu kesatuan politik. 
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Misalnya masnyarakat daerah pantai, gunung atau pulau. Masyarakat yang 

terpisah secara geografis, cenderung membentuk komunitas tersendiri dan akan 

menjadi dasar pembentukan kelompok masnyarakat. 

Geografi menjadi batas yuridiksi wilayah yang ditempati oleh sekelompok 

masnyarakat yang menjadi syarat pembentukan daerah otonom. Keadaan geografi, 

berpengaruh kuat, terlihat dalam berbagai segi dan bersifat universal, sehingga 

dipakai menjadi daerah otonom, Konsep pemberian otoritas kepada daerah karena 

adanya sejumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah, dimana kelompok itu 

mempunyai perbedaan dan kepentingan. Perbedaan geografi selain menjadi dasar 

terbentuknya suatu identitas bersama suatu kelompok, juga pembentuk perbedaan 

karateristik wilayah, masalah, dan kewenangan masing-masing daerah otonom. 

Berdasarkan geografi, daerah miliki ciri-ciri setempat, kondisi dan kepentingan 

serta masalah yang dibentuk oleh karateristik geografinya yang berbeda itu. 

Perbedaan-perbedaan ciri daerah yang membnetuk karateristik, kondisi, 

kepentingan dan masalah, serta potensi masing-masing daerah menjadi konsep 

dasar pembentukan daerah otonom. Dan seharusnya juga menjadi dasar dalam 

pemberian kewenangan. Geografi adalah salah satu alasan yang signifikan dalam 

pembentukan daerah otonom atau pemekaran daerah otonom. Pembentukan 

daerah-daerah otonom dianggap menjadi lebih berguna pada wilayah-wilayah 

yang berbeda. Demikian pula, struktur teritorial dari pemerintahan dan 

administrasi mungkin dapat mengakomodasi suatu divisi sosial dalam suatu 

daerah yang memiliki kekhususan berdasarkan sejarah etnis, bahasa, ataupun 

kombinasinya. Wilayah-wilayah yang membentuk bagian yang besar dalam 

jumlah pemilih dari suatu negara selama proses penyatuan dapat dilanjutkan untuk 
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memiliki rasa identitas yang tidak dpat diabaikan oleh sistem konstitusional dan 

administratif. 

d. Sosial Budaya 

Budaya dan etnik selalu membentuk bagian sosial dari suatu daerah yang 

khusus berdasarkan sejarah yang dibentuk dari elemen-elemen yang saling 

berbeda dari suatu kelompok etnik ke kelompok etnik yang lain, maka secara 

politis ikatan kesatuan masnyarakat tersebut akan lebih kuat. Aspek ini secara 

langsung terkait dengan persoalan etnisitas dan mungkin saja keagamaan. Faktor 

ini sebetulnya terkait pula dengan faktor geografi, karena faktor etnisitas tidak 

mungkin muncul dengan sendirinya.
44

 Pembentukan sebuah identitas etnis 

merupakan proses yang sangat panjang terkait dengan faktor-faktor geografis dan 

demografis secara langsung. Disamping itu seringkali suatu etnis atau 

masnyarakat tertentu lebih merupakan komunitas moral dan politik dari sekedar 

kelompok masnyarakat keturunan ataupun bahasa. Faktor-faktor yang menekan 

secara politis ataupun ekonomipun bisa kian mendorong dominasi etnik dari suatu 

komunitas tertentu. Berdasarkan sejarah, agama, bahasa dan budaya tradisional 

suatu komunitas membedakan atau membuat perbedaan antara bagian suatu 

masnyarakat yang satu terhadap masnyarakat yang lainnya. Tak jarang, polarisasi 

etnisitas mangarah sebagai upaya-upaya perebutan sumber daya suatu etnis 

masnyarakat tertentu dari komunitas besarnya.  

Pemerintahan daerah dalam perspektif sosial dipandang sebagai 

kelompok teroganisir dalam batas-batas geografis tertentu, dan mengembangkan 
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perasaan kebersamaan di tengah perbedaaan sosial ekonomi dengan corak 

tertentu. Wilayah dengan corak sosial dan budaya itu membentuk suatu identitas 

tersendiri yang menimbulakn keagamaan dalam daerah otonom. Perasaan yang 

bersatu sebagai konsekuensi dan perasaan kebersamaaan yang terikat dengan 

kekuatan yang tidak hanya diantara mereka sendiri tetapi juga antar pemerintah 

daerah dengan masnyarakat daerah.
45

 Perasaan latar belakang dan otoritas daerah 

akan mempererat diantara penduduk daerah.  

e. Ekonomi  

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dinamis untuk mencapai 

kesejateraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera. 

Peningkatan pembangunan diupayakan agar dapat dirasakan oleh masyarakat luas 

ataupun oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil atau terbatas (lokal). 

Pelaksanaaan pemekaran wilayah atau daerah juga mempengaruhi orientasi 

kebijakan pembangunan ekonomi di daerah. Dalam otonomi daerah (asas 

desentralisasi), campur tangan pusat terhadap pembangunan daerah semakin 

berkurang dan daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola 

pembanginan di daerahnya masing-masing, makan sistem perencanaan 

pembangunan daerah yang semual bersifat sektoral akan berubah menjadi bersifat 

regional.
46

 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara 

Pemerintah Daerah dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan 
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merangsang perkembangan kegiatan (pertumbuhan ekonomi). Masalah pokok 

dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan 

yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan 

potensi Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembangaan dan sumber daya fisik 

maupun lokal (daerah). Perencanaan pembangunan daerah yang disusun, lebih 

banyak memperhatikan potensi dan karateristik khusus daerah. Sedangkan 

perencanaan nasional lebih banyak bersifat makro dan hanya memberikan arah 

dan sararan umum agar pembangunan daerah dapat dikoordinasikan dengan 

efisien. 

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah pertama-tama perlu mengenali 

karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya 

dengan daerah lain. Dengan demikian, tidak ada strategi pembangunan ekonomi 

daerah yang sama atau dapat berlaku untuk semua daerah, namun di pihak lain 

dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi 

wilayah, yang dirangkum dari kajian pola-pola pertumbuhan ekonomi dari 

berbagai wilayah merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana 

pembangunan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup 

menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.
47

 Pemerintah Daerah 

harus dapat menguasai dan menerapkan teori-teori pertumbuhan tersebut untuk 

mengembangkan daerahnya. Keinginan yang kuat dari pemerintah daerah untuk 

membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut 

serta membentuk ekonomi daerah yang dicita-citakan. 
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f. Demografi 

Demografi adalah faktor yang mengasumsikan bahwa homogenitas 

penduduk akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk secara politis. Suatu 

masnyarakat dengan penduduk yang homogen, akan memiliki tingkat kesatuan 

politik yang lebih tinggi dibanding masnyarakat heterogen. Jika faktor 

heterogenitas ini dikaloborasikan dengan kesatuan secara geografis, maka secara 

politis pembentukan kesatuan masnyarakat tersebut akan lebih kuat dan secara 

langsung akan semakin mendorong tuntutan terbentuknya daerah. Fakta dimana 

suatu wilayah dibagi-bagi ke dalam bentuk pemerintahan yang otonom, selalu 

dihubungkan dengan wilayah yang dapat dikenali dan penduduk yang ada di 

dalamnya terbentuk manjadi suatu unit sosial ekonomi yang alami.
48

 Umumnya 

mereka membentuk perasaan bersama dan memilki identitas. Pembentukan daerah 

otonom yang mempertimbangkan secara sungguh-sungguh aspek komunitas. Pada 

banyak negara mendapat legitimasi yang tinggi. Suatu wilayah dibagi berdasarkan 

cakupan komunitas dan perasaan atau sikap masnyarakat yang hidup dan bekerja 

di dalamnya. 

Secara historis, banyak daerah otonom yang dibentuk didasarkan pada 

keterpaduan penduduk suatu wilayah, sebagai suatu komunitas yang padu dari 

aspek kultural, karakter sosil dan ekonomi. Pola-pola atau ruang lingkup 

komuniras selalu menandai pembentukan daerah otonom. Komunitas yang berada 

pada suatu geografi membentuk garis demarkasi suatu daerah, berdasarkan pola-

pola kehidupan sosial ekonomi yang memisahkan satu kemunitas denga 
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komunitas lainnnya. Disisi lain berkembangnya wacana pemekaran daerah tidak 

terlepas dari pemberlakuan prinsip-prinsip otonomi daerah. Secara eksplisit di 

dalam Undang-Undang otonomi daerah tahun 2012, memang telah dengan jelas 

diamanatkan bahwa pada prinsipnya otonomi daerah media atau jalan untuk 

menjawab tiga persoalan mendasar dalam tata pemerintahan dan pelayanan 

terhadap publik. Petama otonomi daerah haruslah merupakan jalan atau untuk 

mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Kedua, melalui otonomi daerah juga 

harus tecipta akuntabilitas yang terjaga dengan baik. Ketiga, bagaimana otonomi 

daerah diformulasikan menjadi langkah untuk mengupayakan responsivenss, 

dimana publik berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan ditingkat lokal.  

Dalam Pemekaran wilayah baru disebut juga pembentukan 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. Hal yang menuju suatu 

pemekaran atau pembentukan otonomi baru secara garis besar pemekaran wilayah 

baru memberikan suatu kestabilan pembangunan dan meningkatkan pelayanan 

yang lebih efektif kepada masnyarakat tersebut. 


