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Era reformasi yang ditandai dengan meningkatnya tuntutan untuk 
melakukan pemekaran daerah berjalan seiring dengan regulasi pembentukan 
daerah otonom baru yang dianggap lebih mudah daripada waktu sebelumnya. 
Dimotivasi oleh percepatan pertumbuhan demokrasi (lokal), UU Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah jo PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang 
Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan 
Penggabungan Daerah memang memberikan ruang yang lebih leluasa bagi 
terbentuknya daerah otonom baru. Pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan “… Daerah dapat dihapus 
dan digabung dengan daerah lain, dan Daerah Otonom dapat dimekarkan menjadi 
lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai dengan perkembangan daerah”.  

Di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, perihal pemekaran daerah diatur 
pada Pasal 46 ayat (3) dan (4), sebagai berikut: “Pembentukan daerah dapat 
berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan 
atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih”. Pada ayat (4) 
disebutkan bahwa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas 
maksimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Sementara, pada Pasal 5 ayat (1) 
disebutkan: ’Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus 
memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan”. 

Secara legal formal, pembentukan daerah atau dalam hal ini pemekaran 
daerah tidak bisa dilakukan secara serampangan, terbukti adanya berbagai 
persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi dalam melakukan pemekaran. 
Dalam hubungan ini, tentunya dapat ditelusuri hadirnya berbagai faktor yang 
melatarbelakangi pemekaran daerah, implikasi yang ditimbulkannya, dan kriteria-
kriteria yang dapat ditawarkan dalam melakukan pemekaran daerah di Indonesia. 

Melalui metode kajian yang bersifat kualitatif dan pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam di 14 (empat belas) provinsi dan 28 (dua 
puluh delapan) kabupaten/kota, kajian ini telah memperoleh temuan-temuan 
lapangan yang menarik, di antaranya: (1) Alasan utama pemekaran daerah 
ternyata lebih didasarkan pada faktor emosional, bukan rasional, (2) Implikasi 
pemekaran daerah, telah menambah beban anggaran pemerintahan negara, dan 
(3) Kriteria-kriteria yang digunakan untuk melakukan pemekaran telah mengacu 
pada PP No. 129 Tahun 2000, tetapi pada kenyataannya daerah yang 
bersangkutan tidak menunjukkan kemajuan (progress) sebagaimana yang 
diharapkan. 
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Fakta bahwa pemekaran daerah telah menjadi euforia di era otonomi 
daerah pasca reformasi menjadi tidak terbantahkan. Sampai awal 2007, jumlah 
daerah otonom baru sebanyak 7 provinsi dan 162 kabupaten/kota, sehingga total 
provinsi sebanyak 33 dan kabupaten/kota sebanyak 473. Sebuah pertumbuhan 
pemerintahan daerah yang luar biasa, terutama jika dibandingkan dengan masa 
Orde Baru. 

Berdasarkan hasil kajian, terdapat alasan-alasan yang mendasari 
dilaksanakannya pemekaran daerah adalah: 

a) Alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dijadikan alasan 
utama karena adanya kendala geografis, infrastruktur dan sarana 
perhubungan yang minim, seperti terjadi pada pemekaran Provinsi Bangka 
Belitung (pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan) dan Provinsi Irian Jaya 
Barat (pemekaran dari Provinsi Papua) serta pemekaran Kabupaten Keerom 
(pemekaran dari Kabupaten Jayapura). 

b) Alasan historis, pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah, 
yaitu bahwa daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu. Sebagai 
contoh: Provinsi Maluku Utara sebelumnya pernah menjadi ibukota Irian Barat, 
dimana Raja Ternate (Alm. Zainal Abidin Syah) dinobatkan sebagai Gubernur 
pertama. Disamping itu di Pulau Movotai pada Perang Dunia II merupakan 
ajang penghalau udara Amerika Serikat.   

c) Alasan kultural atau budaya (etnis), dimana pemekaran daerah terjadi karena 
menganggap adanya perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan 
dengan daerah induknya. Sebagai contoh: Penduduk Bangka Belitung dengan 
penduduk Sumatera Selatan, kemudian Provinsi Gorontalo dengan Sulawesi 
Utara, demikian pula Kabupaten Minahasa Utara yang merasa berbeda 
budaya dengan Kabupaten Minahasa. 

d) Alasan ekonomi, dimana pemekaran daerah diharapkan dapat mempercepat 
pembangunan di daerah. Kondisi seperti ini terutama terjadi di Indonesia 
Timur seperti Papua (Keerom) dan Irian Jaya Barat (Kabupaten Sorong), dan 
pemekaran yang terjadi di daerah lainnya seperti Kalimantan Timur (Kutai 
Timur), Sulawesi Tenggara (Konawe Selatan), Sumatera Utara (Serdang 
Bedagai), dan Lampung (Tanggamus). 

e) Alasan anggaran, pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran 
dari pemerintah. Sebagaimana diketahui daerah yang dimekarkan akan 
mendapatkan anggaran dari daerah induk selama 3 tahun dan mendapatkan 
dana dari pemerintah pusat (DAU dan DAK).  

f) Alasan keadilan , bahwa pemekaran dijadikan alasan untuk mendapatkan 
keadilan. Artinya, pemekaran daerah diharapkan akan menciptakan keadilan 
dalam hal pengisian jabatan pubik dan pemerataan pembangunan. Contoh: 
pemekaran Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi 
Sulawesi Tenggara. 
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Dari sisi implikasi, Pembentukan daerah otonom baru telah menimbulkan 
berbagai implikasi yang terjadi pada semua level pemerintahan, baik bagi 
pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat.  

a. Implikasi pemekaran daerah terhadap daerah, antara lain : 

 Pembentukan kelembagaan baru : Pemekaran daerah menimbulkan 
implikasi bagi kelembagaan daerah, yang meliputi organisasi perangkat 
daerah dan organisasi pusat di daerah. Sebagai konsekuensi logis 
pemekaran daerah, maka terbentuk kelembagaan daerah yang meliputi 
organisasi perangkat daerah (Dinas dan Lembaga Teknis Daerah), DPRD, 
dan BUMD.   

 Pola Hubungan Kerja di Daerah Pemekaran : Hubungan pemerintahan 
daerah dengan lembaga lainnya akan dapat berjalan dengan baik jika 
kondisi internal pemerintahan daerah tersebut telah berjalan baik 
dikarenakan pemerintahan daerah telah mampu menyelesaikan sebagian 
besar persoalan yang dihadapinya. Penyebab ketidakharmonisan 
hubungan tersebut antara mengenai proses penyerahan P3D 
(penganggaran, peralatan, personel dan dokumen) yang tidak tuntas, dan 
kewajiban-kewajiban lain yang harus diselesaikan oleh daerah induk 
selama masa pembinaan serta persoalan batas wilayah.   

 Politik lokal : Pemekaran daerah berimplikasi terhadap dinamika politik di 
daerah, bukan saja mengenai penentuan ibukota daerah otonom baru dan 
penentuan batas wilayah, tetapi juga mengenai sumber-sumber 
kekuasaan dan tarik-menarik kepentingan di antara elit politik di daerah 
otonom baru, baik berkenaan dengan politik anggaran maupun proses 
demokratisasi di daerah.  

 Sumber daya manusia : Pemekaran secara nyata telah membawa 
implikasi bagi dinamika sumber daya manusia di daerah otonom baru, 
baik itu mengenai demeografinya maupun kualitas dan komposisinya. Hal 
ini dapat bernilai positif jika itu ditunjukkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan daerah, namun jika terbentuknya daerah baru 
menimbulkan egosentris suatu masyarakat maka hal ini tentunya sangat 
merugikan bagi daerah yang bersangkutan. 

 Pemberdayaan Ekonomi: Pemekaran daerah yang telah memperhitungkan 
potensi dan kesiapan daerah serta dilakukan dengan mekanisme yang 
tepat, maka pemekaran berimplikasi positif bagi pertumbuhan ekonomi 
dan pelayanan publik di daerah tersebut. 

 Lingkungan Hidup : Pemekaran daerah selain membawa implikasi positif 
juga dapat berdampak positif, terutama dalam hal pemanfaatan sumber 
daya alam. Apabila tidak dikelola dengan baik, pemekaran daerah justru 
dapat menyebabkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi darerah 
yang berlebihan. 

 Kemiskinan : Selain meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa 
daerah yang secara nyata mempunyai daya saing sebagai daerah otonom 
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baru, ternyata pemekaran daerah juga berpotensi menimbulkan 
kemiskinan atau dapat dikatakan pemekaran daerah berpotensi 
menimbulkan terjadinya pemiskinan. Terbitnya berbagai Peraturan Daerah 
(Perda) yang berorientasi peningkatan PAD telah memberatkan 
masyarakat dan pada tataran yang lebih luas telah menimbulkan ekonomi 
biaya tinggi (high cost economy). 

b. Implikasi pemekaran daerah terhadap pemerintahan pusat, antara lain : 

 Dalam aspek kelembagaan pemerintahan pusat, implikasi yang terjadi 
adalah penambahan jumlah kelembagaan vertikal di daerah.  

 Dalam aspek kewenangan, pemerintah pusat – yang menangani urusan 
Pemerintah Pusat dan depertemen teknis – harus menyiapkan segala 
sesuatu yang berkaitan dengan penyerahan kewenangan tersebut.  

 Dalam aspek hubungan keuangan dengan pemerintah pusat, implikasi 
yang terjadi adalah penambahan alokasi keuangan/anggaran untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam bentuk DAU 
maupun DAK. 

Menurut hasil kajian, model evaluasi pemekaran daerah yang dilakukan 
berdasarkan PP 129/2000, adalah sebagai berikut: 

a. Persyaratan dan kriteria: persyaratan dan kriteria yang ditetapkan lebih 
cenderung mengukur potensi/input. Sebagai contoh: dalam syarat/kriteria 
potensi daerah, indikator sarana pariwisata, tercantum sub indikator ”jumlah 
hotel/akomodasi lainnya; jumlah restoran/rumah makan; jumlah obyek 
wisata”. Pada indikator potensi daerah juga terdapat ’sarana pendidikan’ 
tetapi isinya bukan mengukur sarana tetapi kinerja. Dari syarat/kriteria dan 
indikator tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut: 

 Tidak ada kejelasan kluster yang memayungi syarat/kriteria, indikator dan 
sub indikator tersedia, sehingga 7 (tujuh) syarat/kriteria tersebut seolah-
olah terpisah satu sama lain. 

 Indikator dan sub indikator tersebut lebih mengukur potensi, bukan 
output. 

b. Prosedur: untuk prosedur pemekaran daerah telah dirumuskan dengan  cukup 
baik, tetapi tidak ada penekanan pada tahap implementasi, sehingga banyak 
terjadi penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan. Secara garis besar 
dapat dikatakan terdapat dua prosedur pemekaran yakni pemekaran melalui 
jalur pemerintah (eksekutif) dan jalur DPR (legislatif).  Faktanya, pemekaran 
daerah lebih banyak berasal dari inisiatif DPR. 

c. Prosedur pemekaran yang terjadi selama ini tidak melalui model ’transisi’, 
sehingga daerah otonom baru langsung memiliki tanggung jawab yang sama 
besar dengan daerah induknya.   

Mencermati uraian pada kesimpulan di atas, Tim merekomendasikan hal-
hal sebagai berikut: 
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1. Pemekaran daerah hendaknya didasarkan pada alasan-alasan yang rasional, 
dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan daerah yang 
akan dimekarkan. Hal ini sekaligus dapat menjadi alat untuk meminimalisir 
implikasi negatif yang ditimbulkan akibat pemekaran.  

Untuk itu, Tim mengusulkan persyaratan/kriteria untuk melakukan  
pemekaran daerah, sebagaimana terdapat pada rekomendas kajian poin 2.  

 Persyaratan/kriteria tersebut sebagian besar masih mengacu pada  PP No. 
129/2000, dengan menambahkan beberapa perubahan khususnya untuk 
kriteria pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dari tabel dapat 
dilihat pelayanan yang dimakud adalah pelayanan dasar di bidang 
pendidikan dan kesehatan. 

 Pada indikator luas wilayah dan jumlah penduduk dibedakan antara Jawa-
Bali dan luar Jawa-Bali, hal ini ditempuh guna mengurangi terjadinya in-
efisiensi.  

 Namun, persyaratan dan kriteria seketat apapun pada akhirnya tidak akan 
bermanfaat jika tim penilai (evaluator) tidak memiliki integritas (: 
kejujuran) yang memadai. Terlebih lagi jika penilaian dilakukan melalui 
self-assesment, maka faktor integritas menjadi kunci utama apakah 
sebuah daerah layak dimekarkan. 

2. Perlu dilakukan pentahapan dalam melakukan pemekaran daerah, yaitu 
daerah tidak langsung dimekarkan menjadi daerah otonom, tetapi dibentuk 
dalam ’daerah persiapan’.  

 Pemekaran daerah dilakukan secara berjenjang. Secara bertahap, 
pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan akan dimekarkan menjadi 
’daerah persiapan’ dimana untuk provinsi dengan nomenklatur ’provinsi 
persiapan’ dan ’kabupaten/kota persiapan’ untuk kabupaten/kota. 
Penetapan daerah persiapan ditungkan dalam bentuk Perpres. 

 Setelah menjadi daerah persiapan selama dalam jangka waktu 3 (tiga) 
tahun dan dilaksanakan penilaian oleh tim penilai, maka daerah persiapan 
tersebut dapat diubah statusnya menjadi daerah otonom. 

 Setelah 5 (lima) tahun menjadi daerah otonom, daerah tersebut dapat 
dipertimbangkan untuk dimekarkan kembali, apabila dinilai memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan. 

3. Bagi pemerintah daerah yang tidak memenuhi persyaratan, tetapi mengalami 
keterbatasan-keterbatasan yang mengakibatkan tidak memenuhi persyaratan, 
maka dapat dilakukan penguatan (strengthtening) Kecamatan untuk 
mendekatkan pelayanan publik.  

4. Pada tataran yang lebih tinggi dan skala yang lebih luas, Pemerintah perlu 
merevisi UU No. 32 tahun 2004 yang terkait dengan pengaturan 
pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah (Pasal 5 
s/d 8). Revisi UU No. 32 Tahun 2004 memang pernah diwacanakan, tetapi 
belum menyentuh pengaturan tentang pemekaran daerah. 


