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ABSTRAK 

 

DESKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG PEMEKARAN 

WILAYAH PEKON TAMBAHREJO BARAT KECAMATAN GADINGREJO 

KABUPATEN PRINGSEWU  

TAHUN 2015 

 

 

Oleh 

 

JEPRI RISON WARDANA 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara faktor-faktor pendukung 

pemekaran wilayah Pekon Tambahrejo Barat. Fokus kajiannya adalah pada pentingnya 

perencanaan dalam pemekaran wilayah dengan mendeskripsikan tentang (1) aspek 

fisikal, yang meliputi: faktor luas wilayah, batas wilayah, dan prasarana desa (2) aspek 

non fisikal, yang meliputi: faktor jumlah penduduk, aspirasi masyarakat desa, dan 

potensi ekonomi desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan jumlah 

responden sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

observasi, wawancara tidak terstruktur, studi kepustakaan, dan  dokumentasi. Analisis 

data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pemekaran wilayah Pekon Tambahrejo 

Barat yang ditinjau dari aspek fisikal  dan aspek non fisikal  sudah sesuai dengan 

ketentuan persyaratan pemekaran desa. 

 

kata kunci: faktor pendukung, pemekaran wilayah, pekon tambahrejo barat. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

DESCRIPTION OF FACTORS WHICH SUPPORT THE REGION EXPANSION 

WEST TAMBAHREJO VILLAGE GADINGREJO DISTRICT  

PRINGSEWU REGENCY YEAR 2015 

 

 

By 

 

JEPRI RISON WARDANA 

 

 

This research aims to know the suitability between the factors supporting region 

expansion of Western Tambahrejo village. Research focused on the importance of 

planning in region expansion describes with (1) physical aspects, including: area 

factors, region boundaries, and village infrastructure (2) non phsycal aspects, include: 

the number of inhabitants, aspirations of the villagers, and the economic potential of 

village. Research methods used is descriptive method. The sampling technique used 

purposive sampling with the number of respondents as 15 people. Data collection 

techniques using the method of observation, unstructured interviews, literature study, 

and documentation. The analysis of the data used is descriptive qualitative data analysis. 

The results of this research show that the factors supporting the region expansion of 

Western Tambahrejo village reviewed the physical aspects and non-physical aspects is 

in compliance with the provisions of the terms of the expansion of the village.  

 

Keywords: supporting factors, region expansion, west tambahrejo village. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa merupakan wilayah yang dicirikan dengan kehidupan masyarakatnya yang 

masih tradisional. Wilayah desa tersebar di seluruh wilayah Negara Indonesia dan 

berdasarkan data yang diperoleh dari Rahardjo Adisasmita (2013: 17-18) bahwa 

“sekitar 65 persen penduduk Indonesia bermukim di daerah perdesaan. Sisanya 

sekitar 35 persen berada di daerah perkotaan. Tingkat kepadatan penduduk di 

daerah pedesaan relatif sangat rendah dibandingkan di daerah perkotaan, sehingga 

luas daerah perdesaan mencapai lebih dari 70 persen”. Data tersebut menunjukkan 

bahwa pembangunan desa sangat penting karena pembangunan nasional bermula 

dari pembangunan desa. Jika pembangunan desa dilakukan dengan baik maka 

tujuan pembangunan nasional pun akan tercapai yaitu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Suatu desa diharapkan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, desa dibentuk 

dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

secara berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan pelayanan terhadap 

masyarakat desa sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan. Setiap desa 

memiliki potensinya masing-masing, potensi desa merupakan aset berharga yang 

bisa dikembangkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. 
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Potensi setiap desa akan berbeda satu sama lain sesuai dengan karakteristik 

fisik/lingkungan yang dimiliki desa tersebut.  

Pemekaran desa adalah suatu bentuk pengembangan wilayah desa dengan cara 

membentuk desa baru dari desa yang telah ada. Dilihat dari segi pengembangan 

wilayah, calon desa baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya 

alam yang seimbang antara satu dengan lainnya. Perlunya sumber daya alam 

seimbang adalah agar setelah desa tersebut dimekarkan kelak benar-benar akan 

mengalami perkembangan seperti yang telah direncanakan. Tujuan dari 

pemekaran wilayah yang dikutip dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria 

Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah adalah dalam rangka 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan 

demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, 

percepatan pengelolaan potensi daerah, dan peningkatan keamanan dan ketertiban. 

Berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 suatu bagian desa 

dapat dimekarkan apabila memiliki potensi yang mendukung. Faktor-faktor 

pendukung tersebut antara lain: luas wilayah, jumlah penduduk, sarana dan 

prasarana desa yang memadai, potensi kegiatan ekonomi serta batas wilayah desa. 

Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap penentu keberhasilan 

pemekaran desa. Selain itu, juga disebutkan bahwa pembentukan desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kota 

dengan memperhatikan prakarsa masyarakat desa. 
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Desa/Pekon Tambahrejo merupakan salah satu dari 7 pekon yang terdapat di 

Kecamatan Gadingrejo. Sebelum dimekarkan, Pekon Tambahrejo yang 

merupakan desa induk dari Pekon Tambahrejo Barat memiliki luas wilayah 401 

ha. Wilayah desa yang luas tersebut menimbulkan berbagai masalah dalam 

lingkup kehidupan masyarakat desa seperti rentang kendali. Rentang kendali yang 

dimaksud dalam wilayah desa merupakan daya keterjangkauan antar lokasi 

pemerintahan di desa. Rentang kendali dipengaruhi oleh faktor luas wilayah desa. 

Luasnya wilayah desa dapat mempengaruhi kegiatan penduduk setempat. Jarak 

antar dusun ataupun dari dusun ke kantor pemerintahan desa telah menghambat 

masyarakat desa untuk memperoleh pelayanan desa. Masyarakat desa menjadi 

enggan menuju ke kantor pemerintahan desa karena jarak tempuhnya jauh, hal ini 

mengakibatkan informasi yang diterima oleh masyarakat kurang, dan 

menghambat kemajuan masyarakat desa tersebut.  

Faktor aksesibilitas pun menjadi penghambat dalam aktivitas masyarakat desa 

karena sulit untuk dilalui. Sulitnya aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi 

jalan, dan bentuk topografinya (morfologi). Jarak yang lebih jauh dari wilayah 

lain dipengaruhi oleh lokasi dusun berada paling jauh dan paling tepi di wilayah 

pekon tersebut. Topografinya berupa perbukitan mempengaruhi kondisi waktu 

tempuh dan kondisi medan yang akan dilalui. Kondisi medan jalan yang berbukit 

mempengaruhi tekstur jalan menjadi lunak dan seringkali ditemui jalan berbatu 

tidak rata sehingga dalam perjalanannya mempengaruhi waktu tempuh menjadi 

lebih lama dari seharusnya. Aksesibilitas yang sulit dapat mempengaruhi kualitas 

pelayanan untuk masyarakat desa, maka dari itu perbaikan ketersediaan 
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akesibilitas merupakan faktor penting dalam penentuan pembangunan masyarakat 

desa tersebut. 

Ditambah lagi masih terdapatnya kawasan pedesaan tertinggal akibat belum 

optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi perdesaan yang bertumpu pada 

keunggulan geografis dan sumberdaya intelektual lokal sebagai basis ekonomi 

dalam pembangunan perdesaan, serta manajemen pembangunan yang berorientasi 

pada sentralisasi di pusat-pusat daerah perdesaan yang maju. Hal ini menyebabkan 

kurang merata atau seimbangnya pembangunan maupun pengelolaan potensi 

sumber daya di desa. Pengelolaan dalam hal ini adalah pengelolaan potensi alam 

berupa lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa. 

Pengelolaan lahan pada kenyataannya masih berpusat pada bagian daerah tertentu 

yang terletak dekat dengan lokasi pusat pemerintahan.  

Masalah lainnya adalah belum optimalnya keterlibatan aktif masyarakat dalam 

proses pembangunan perdesaan. Keadaan demikian dapat mendorong masyarakat 

desa untuk melahirkan aspirasi-aspirasi baru yang mendukung pembangunan 

masyarakat desa. Selain itu, berdasarkan fakta segala bentuk pembangunan desa 

seringkali belum melibatkan seluruh masyarakat, sehingga dapat menimbulkan 

suatu kesenjangan antar bagian wilayah desa atau biasa disebut dengan 

ketimpangan desa. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2006 jumlah 

penduduk desa minimal 1.000 jiwa, apabila jumlah penduduk desa kurang dari 

jumlah tersebut dapat menimbulkan masalah dalam keberlangsungan 

perkembangan desa. Kualitas sumberdaya manusia juga sangat penting bagi 
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sumbangsih kemajuan desa. Kurangnya sumber daya manusia berpengetahuan dan 

berketerampilan tinggi dalam mengelola potensi desa secara efektif dan berdaya 

guna. Apabila potensi desa dapat dikelola dengan baik maka sumberdaya 

manusianya dapat dikatakan baik. Di sisi lain, terlalu banyaknya jumlah penduduk 

desa akan menimbulkan ledakan penduduk yang berakibat pada menurunnya 

efektifitas masyarakat desa dalam pengelolaan lahan. Ledakan penduduk juga 

menimbulkan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. 

Kondisi desa juga dihadapkan dengan belum meratanya faktor penyediaan 

prasarana pelayanan masyarakat ke seluruh bagian desa. Sarana dan prasarana 

kurang menjangkau tiap bagian desa. Fasilitas sarana dan prasarana hanya 

terdapat di pusat–pusat desa tertentu yang dekat dengan keramaian, sedangkan 

bagian desa yang lain kurang memiliki fasilitas sarana dan prasarana sebagaimana 

mestinya. 

Untuk mencari solusi dari permasalahan desa tersebut, Pekon Tambahrejo Barat 

melakukan pemekaran pada tahun 2012 dari Pekon Tambahrejo. Pekon 

Tambahrejo Barat adalah salah satu desa yang secara administratif merupakan 

bagian wilayah Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Wilayah Pekon 

Tambahrejo Barat meliputi seluruh Wilayah Dusun Tambahsari I, Dusun 

Tambahsari II dan Dusun Tambahsari III yang memiliki luas wilayah 103 ha yang 

terdiri dari lahan sawah, ladang, pegunungan, dan pemukiman penduduk dengan 

jumlah penduduk 1.974 jiwa (profil Pekon Tambahrejo Barat). Untuk lebih 

jelasnya mengenai wilayah Pekon Tambahrejo Barat dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Luas Wilayah Pekon Tambahrejo Barat Kecamatan Gadingrejo 

Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 

No Jenis Lahan Ukuran 

1 Perkebunan/Pegunungan 47,0 Ha  

2 Pemukiman  37,5 Ha  

3 Sawah Tadah Hujan 14,5 Ha 

4 Lapangan, Sekolah, jalan, kolam 4,20 Ha 

5 Tegalan/Ladang - 

6 Sawah Irigasi - 

Jumlah 103,2 Ha 

Sumber: Profil Wilayah Pekon Tambahrejo Barat Tahun 2014 

Tabel 1 menunjukkan bahwa luas wilayah Pekon Tambahrejo Barat adalah 103,2 

ha, didominasi oleh daerah perkebunan/pegunungan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemukiman penduduk ternyata lebih sempit, sedangkan untuk jumlah penduduk 

harus memenuhi persyaratan desa. Banyak potensi ekonomi dari pertanian dan 

peternakan yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Untuk lebih jelasnya mengenai 

potensi ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Jumlah Potensi Perekonomian di Pekon Tambahrejo Barat Kecamatan 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun  2014 

No Jenis Potensi Jumlah 
Keterangan 

(Kepala Keluarga) 

1 Warung/Toko 56  

2 
Peternakan Sapi, Kambing, 

Kerbau  

16 16 

3 
Peternakan unggas,  

ayam kampung, ayam bangkok  

10 10 

4 
Usaha Menengah keatas dan 

Industri Rumah Tangga 

9  

5 Mesin Parut Kelapa/Tepung 4  

6 Perikanan Air Tawar 3 3 

7 Peternakan kelinci 3 3 

8 Heler Padi 1 Tidak Aktif 

9 Pertenakan ayam petelur, potong -  

Jumlah 102  

Sumber: Profil Wilayah Pekon Tambahrejo Barat Tahun 2014 
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Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa potensi perekonomian yang terdapat di 

Pekon Tambahrejo Barat sebanyak 9 sektor yang terdiri dari berbagai bidang 

usaha dengan jumlah pelaku usaha yang terbilang masih sedikit yaitu 102 orang, 

padahal bila dilihat pada tabel di atas kesempatan yang dimiliki sama karena 

potensi alamnya pun sama. Hal ini ditunjukkan dengan hanya beberapa jumlah kk 

(kepala keluarga) yang hanya melakukan usaha di bidang-bidang tertentu. 

Tabel 3. Jumlah Sarana dan Prasarana di Pekon Tambahrejo Barat Kecamatan 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun  2014 

No Jenis Sarana dan prasarana Jumlah 

1 Tansportasi (angkutan umum dan truk) 39 

2 Pendidikan 10 

3 Olahraga 6 

4 Peribadatan 4 

5 Kesehatan Dan Keamanan 4 

6 Pemerintahan 1 

Jumlah 64 

Sumber: Profil Wilayah Pekon Tambahrejo Barat Tahun 2014 

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah sarana prasarana yang terdapat 

di Pekon Tambahrejo Barat sebanyak 64 unit dan mencerminkan bahwa sarana 

dan prasarana desa sudah ada, namun jumlahnya diharapkan sudah memenuhi 

kebutuhan masyarakat desa dan penyebarannya secara merata. Pengadaannya 

harus sesuai dengan kondisi alam/lingkungan Pekon Tambahrejo Barat agar 

mudah dijangkau oleh masyarakat.  

Pemekaran Pekon Tambahrejo Barat seharusnya tidak mengabaikan garis batas 

wilayah karena sebagai pekon yang dimekarkan, Pekon Tambahrejo Barat dituntut 

telah memiliki garis batas wilayah yang jelas. Garis batas wilayah merupakan 

faktor penting sebagai pertimbangan dalam penyempurnaan instrumen dan 

persyaratan pemekaran daerah terutama dalam mengantisipasi timbulnya konflik 
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keruangan. Pentingnya garis batas wilayah yang jelas dari segi hukum dan teknis, 

sebagai batas sistem wilayah pembangunan.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas menunjukkan bahwa terdapat 

permasalahan di dalam Pekon Tambahrejo yang mendorong Pekon Tambahrejo 

Barat untuk memekarkan wilayahnya. Pemekaran wilayah dapat dilakukan bukan 

hanya karena alasan adanya permasalahan di dalam wilayah tersebut, melainkan 

juga karena kesesuaian atau terpenuhinya faktor-faktor pendukung dalam wilayah 

tersebut, dengan demikian perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mendukung pemekaran wilayah Pekon Tambahrejo Barat Kecamatan Gadingrejo 

Kabupaten Pringsewu Tahun 2015. 

B. Fokus Masalah 

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Apakah faktor-faktor pendukung pemekaran wilayah Pekon Tambahrejo Barat 

yang ditinjau dari aspek fisikal (luas wilayah, batas wilayah, dan prasarana 

pembangunan) dan aspek non fisikal (jumlah penduduk, aspirasi masyarakat, dan 

potensi ekonomi) sudah sesuai dengan ketentuan persyaratan pemekaran desa? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus permasalahan dalam penelitian maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara faktor-faktor pendukung 

pemekaran wilayah Pekon Tambahrejo Barat yang ditinjau dari aspek fisikal (luas 

wilayah, batas wilayah, dan prasarana pembangunan) dan aspek non fisikal 
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(jumlah penduduk, aspirasi masyarakat, dan potensi ekonomi) dengan ketentuan 

persyaratan pemekaran desa. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat digunakan: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Program 

Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas 

Lampung. 

2. Sebagai informasi bagi pihak pemerintah Kabupaten Pringsewu terkait 

pemekaran wilayah. 

3. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang 

serupa. 

4. Sebagai suplemen bahan ajar pada mata pelajaran geografi di SMA kelas 

XII semester 2 pada pokok bahasan wilayah dan perwilayahan. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah faktor pendukung pemekaran 

wilayah, terdiri atas: luas wilayah, jumlah penduduk, potensi desa, prasarana 

desa, batas wilayah desa dan aspirasi masyarakat desa. 

2. Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah Pekon Tambahrejo Barat 

Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. 

3. Ruang lingkup waktu adalah tahun 2015. 
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4. Ruang lingkup ilmu adalah ilmu Geografi Pembangunan dan Perencanaan 

Wilayah. 

Geografi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah (GPPW) merupakan cabang 

ilmu geografi yang memadukan Ilmu Geografi dengan Ilmu Perencanaan 

Wilayah yang mempelajari/mengkaji mengenai keterkaitan antara proses 

pembangunan yang dilakukan sesuatu region dengan keadaan alam serta 

penduduk region tersebut. Menurut Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri 

(2004: 16), perencanaan pembangunan wilayah merupakan suatu upaya 

merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan 

ekonomi dan program pembangunan yang didalamnya mempertimbangkan 

aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju 

tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Geografi 

Pembangunan dan Perencanaan Wilayah dijadikan sebagai ruang lingkup ilmu 

dalam penelitian ini karena salah satu kajiannya adalah proses pembangunan 

dan pemekaran wilayah. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Geografi 

Seiring terus berkembangnya arah dan tujuan ilmu geografi, banyak para ahli 

geografi yang memberikan pengertian tentang definisi ilmu geografi itu. Dalam 

definisi yang dikemukankan oleh Ad Hoc Commite on Geography, the Science of 

Geograhy dalam Bintarto dan Surastopo Hadisumarno (1979: 9) geografi mencari 

penjelasan bagaimana tata laku subsistem lingkungan fisikal di permukaan bumi 

dalam kaitannya dengan faktor fisikal lingkungan dan dengan manusia lain. 

Sedangkan menurut Bintarto (1977: 7), geografi adalah suatu ilmu pengetahuan 

yang mempelajari kaitan, sesama antara manusia, ruang, ekologi, kawasan, dan 

perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kaitan sesama tersebut. 

2. Geografi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah 

Ilmu geografi sangat dibutuhkan dalam menunjang pembangunan dan 

perencanaan wilayah yang akan dilakukan. Hal ini dipaparkan oleh Bintarto 

(1977: 7) yang menyatakan bahwa geografi pembangunan adalah suatu studi yang 

memperhatikan aspek-aspek geografi yang menunjang suatu pembangunan 

wilayah yang meliputi wilayah pedesaan atau dan wilayah perkotaan. 
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Aspek-aspek geografi yang dimaksudkan Daldjoeni dalam Bintarto (1977: 7) 

dalam menunjang suatu pembangunan wilayah  berupa: 

a. Aspek fisik yang diantaranya: tanah, daerah perairan dan iklim. 

b. Aspek manusia atau aspek sosial yang diantaranya: jumlah penduduk, 

pertambahan penduduk, kepadatan penduduk, dan pola pemukiman 

penduduk. 

c. Aspek biotis yang diantaranya: hewan dan tanaman. 

d. Aspek abstrak yang diantaranya: letak, luas, dan batas. 

Mengenai ruang lingkup geografi seperti dijelaskan oleh Bintarto (1982: 24) 

bahwa lingkungan geografi dibagi menjadi dua aspek yaitu:  

a. Aspek fisikal yang meliputi aspek topologi (letak, luas, bentuk dan batas), 

aspek biotis (hewan dan tumbuhan), aspek non biotis (tanah, iklim dan 

air). 

b. Aspek non fisikal meliputi aspek sosial (adat, tradisi, keloinpok dan 

masyarakat), aspek ekonomi (industri, perdagangan, pertanian, perkebunan 

dan transportasi), aspek budaya (pendidikan, agama, bahasa, kesenian, dan 

lain-lain), dan aspek politik (pemerintah dan kepartaian). 

Geografi pembangunan mempunyai dasar kuat apabila ada analisis kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis ini diperlukan untuk dapat mengetahui problematikanya, 

proses atau perubahannya, dan sebab-musababnya untuk kemudian dapat dicari 

jalan penyelesaian masalahnya. 
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Mengulangi arti kata geografi pembangunan, di dalam kata pembangunan atau 

development dikandung unsur-unsur: 

1. Perubahan; perubahan dari sesuatu yang kurang menuju kesempurnaan. 

2. Tujuan; tujuan yang diarahkan oeh manusia untuk kelestarian, 

kesejahteraan, dan kebahagiaan. 

3. Potensi; potensi masyarakat atau “funds and forces” yang terdapat dalam 

masyarakat dan kemudian dapat digunakan untuk membiayai perencanaan. 

Dalam usaha pembangunan suatu wilayah, perencanaan wilayah sangat penting 

untuk mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan 

berbagai faktor noncontrollable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor 

pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, 

menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan 

lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan (Robinson Tarigan, 2004: 

3). 

Pentingnya perencanaan wilayah dikuatkan oleh berbagai faktor berikut ini: 

a. Potensi wilayah terbatas. 

b. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia. 

c. Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak 

dapat diubah atau diperbaiki kembali. 

d. Lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya. 

e. Tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian dari masyarakat 

yang berdomisili di wilayah tersebut, di mana kedua hal tersebut adalah 

saling mempengaruhi. 
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f. Potensi wilayah yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat dalam jangka panjang dan bersifat langgeng 

(Robinson Tarigan, 2004: 8). 

Perencanaan pembangunan wilayah merupakan perencanaan yang 

didesentralisasikan, pemerintah Daerah Kabupaten/kota merupakan daerah 

otonomi, yang diberi kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengelola dan 

mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahardjo 

Adisasmita, 2013: 94). 

Perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan dianggap penting karena 

kegagalan pembangunan wilayah dan perdesaan akan mengakibatkan dampak 

negatif terhadap pembangunan secara keseluruhan, seperti derasnya migrasi 

penduduk yang berlebihan dari wilayah perdesaan pindah ke daerah perkotaan. 

Kecenderungan ini makin meningkat, sehingga ketimpangan antara daerah 

perdesaan dan daerah perkotaan menjadi semakin besar (Rahardjo Adisasmita, 

2013: 19). 

3. Pengembangan Wilayah 

Wilayah merupakan suatu permukaan (daratan atau perairan) yang memiliki 

batas-batasnya yang telah ditetapkan, dimana di dalamnya terdapat interaksi 

antara sumberdaya manusia (SDM) dengan sumberdaya alam (SDA), sumberdaya 

modal, sumberdaya teknologi, sumberdaya kelembagaan, dan sumber-sumberdaya 

pembangunan lainnya Rahardjo Adisasmita (2014: 25). 

Unsur-unsur wilayah (Mulyanto, 2008: 1) antara lain: 
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a. Ruang berupa bentangan geografi dengan batas-batas jelas berupa 

infrastruktur di dalamnya dengan udara di atasnya sesuai yang diakui secara 

hukum yang berlaku. 

b. Sumberdaya adalah kekayaan-kekayaan yang ada dalam wilayah itu yang 

dapat menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk 

melakukan pengembangan wilayah itu yaitu: sumberdaya manusia, dan 

sumberdaya alam lain misalnya sumberdaya air, kandungan mineral, 

minyak, dan lain-lain. 

c. Pelaksana administrasi/pemerintah: yang sah atau legimitate sesuai hukum 

yang berlaku dan bertugas melakukan pengaturan yang diperlukan bagi 

kelangsungan eksistensi wilayah itu. 

Pengembangan wilayah adalah seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka 

memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada, untuk mendapatkan kondisi-

kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakatnya 

disitu khususnya dan dalam skala nasional (Mulyanto, 2008: 1).  Selain itu, 

pengembangan wilayah yaitu setiap tindakan pemerintah yang akan dilakukan 

bersama dengan para pelakunya dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan 

yang menguntungkan bagi wilayah itu sendiri maupun kesatuan administratif di 

mana wilayah itu menjadi bagiannya, dalam hal ini wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (Mulyanto, 2008: 2). 

Pengembangan wilayah adalah suatu kejadian yang mempelajari perilaku 

pembangunan, interaksi sumberdaya manusia dengan sumberdaya-sumberdaya 

lainnya di dalam tata ruang. Kajian ini menganalisis proses pembangunan dalam 
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lingkungan spasial (tata ruang) dan menempatkannya dalam struktur lansekap 

pembangunan (development landcape) (Rahardjo Adisasmita, 2014: 41). 

Pada umumnya (Mulyanto, 2008: 2) pengembangan wilayah dapat 

dikelompokkan menjadi usaha-usaha mencapai tujuan bagi kepentingan-

kepentingan di dalam kerangka azas: 

a. Sosial 

usaha-usaha mencapai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan peningkatan 

kualitas hidup serta peningkatan kesejahteraan individu, keluarga, 

patembayan, dan seluruh masyarakat di dalam wilayah itu diantaranya 

dengan mengurangi pengangguran dan menyediakan lapangan kerja serta 

menyediakan prasarana-prasaran kehidupan yang baik seperti pemukiman, 

papan, fasilitas transportasi, kesehatan, sanitasi, airminum, dan lainnya. 

b. Ekonomi 

Usaha-usaha mempertahankan dan memacu perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi yang memadai untuk mempertahankan 

kesinambungan dan perbaikan kondisi-kondisi ekonomis yang baik bagi 

kehidupan dan memungkinkan pertumbuhan ke arah yang lebih baik. 

c. Wawasan lingkungan  

Program-program pembangunan sebaiknya berwawasan lingkungan dengan 

tujuan mencegah kerusakan, menjaga keseimbangan dan mempertahankan 

kelestarian alam. 
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Tujuan Pengembangan wilayah dikemukakan oleh P. Hadjisarosa dalam Sakti 

Adji Adisasmita (2011: 157) antara lain: 

a. Pemerataan tingkat pertumbuhan antar wilayah 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada wilayah-wilayah yang 

tersebar 

c. Mengurangi tingkat kesenjangan (ekonomi dan sosial) antar wilayah 

d. Memperkokoh struktur perekonomian nasional dan regional 

Dimensi nasional dan daerah (regional) dalam pengembangan wilayah harus 

mendapat perhatian yang sungguh-sungguh meliputi berbagai aspek, yaitu 

karakteristik masing-masing wilayah, keterkaitan antarwilayah yang saling 

meunjang dan mendorong, serta melengkapi dalam suasana ketertiban pelayanan, 

kecukupan kapasitas, dan kelancaran pengangkutan dalam rangka mewujudkan 

kesatuan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara (Sakti Adji Adisasmita, 

2011: 158) 

Potensi, kondisi, dan karakteristik wilayah-wilayah itu berbeda-beda satu sama 

lain. Ada wilayah yang memiliki sumberdaya alam  potensial, sebaliknya ada 

wilayah yang tidak  memiliki sumberdaya alam. Ada wilayah berpenduduk 

banyak, tetapi ada pula wilayah  berpenduduk sedikit. Ada wilayah yang memiliki 

fasilitas yang cukup, tetapi ada pula wilayah yang tidak  memiliki fasilitas berarti. 

Perbedaan karakteristik wilayah meliputi kondisi geografis, demografis, 

topografis, klimatologi, ekonomi sosial, infrastruktur, dan lainnya (Sakti Adji 

Adisasmita, 2011: 157) 
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Sakti Adji Adisasmita (2011: 123) telah menyebutkan bahwa lima unsur 

fundamental dalam pengembangan wilayah, yaitu (1) penduduk, (2) sumberdaya 

alam, (3) adanya pusat, (4) wilayah pengaruh, dan (5) jaringan atau fasilitas 

transportasi. Unsur-unsur tersebut saling berkait satu sama lain, tidak dapat 

dipisahkan dan membentuk suatu kesatuan pelayanan pengembangan wilayah. 

Dalam mengimplementasikan keterkaitan antar berbagai elemen atau komponen 

pembangunan wilayah, sebaiknya mengacu pada sasaran: pemerataan, 

pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat lokal, kerjasama atau 

kemitraan yang saling memberikan manfaat. Kesemuanya itu adalah untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, untuk 

memperkuat ketahanan sosial-ekonomi, dengan demikian diharapkan dapat 

mewujudkan kemandirian suatu wilayah dan antar wilayah (Rahardjo Adisasmita, 

2014: 42). 

4. Pemekaran Wilayah 

Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Purwadarminto, 2006: 132) berarti : 

1). Berkembang menjadi terbuka, 

2). Menjadi besar dan gembung, 

3). menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, 

4). Mulai timbul dan berkembang. 

Menurut Sjafrizal (2008: 261) pemekaran wilayah adalah pemisahan suatu 

wilayah dari daerah administratif lama untuk membentuk daerah suatu 

administratif baru. Perluasan biasanya terjadi pada daerah perkotaan bila 
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perkembangan pembangunan sudah meluas sehingga daerah yang semula (rural 

area) mulai berubah struktur perekonomiannya menjadi daerah  perkotaan (urban 

area).  

Pemekaran daerah dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah yang mendorong desentralisasi dan otonomi daerah telah menghadirkan 

pergeseran dan perubahan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Undang-undang ini juga telah memberikan peluang dalam pemekaran 

daerah baru sepanjang didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi, 

potensi daerah, sosial politik, sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah dan 

pertimbangan lain yang memungkinkan untuk terselenggaranya otonomi daerah.  

Kebijakan pemekaran wilayah seharusnya ditujukan untuk meningkatkan 

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 129 Tahun 2000 pasal 2 

disebutkan pembentukan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui :   

a. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. 

b. Percepatan pertumbuhan demokrasi. 

c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. 

d. Percepatan pengelolaan potensi daerah. 

e. Peningkatan keamanan dan ketertiban. 

f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. 
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Hal ini sesuai dengan pendapat Mutalib dalam Ike Yukowati (2013: 12) yang 

menyatakan bahwa “Suatu wilayah geografis dengan wilayah yang relatif kecil 

adalah areal yang tepat untuk: 

a. Pelayanan lebih optimal, karena wilayah pelayanan relatif sempit. 

b. Pemerintahan lebih responsif karena lebih dekat dengan komunitas yang 

dilayani. 

c. Partisipasi masyarakat lebih meluas karena akses masyarakat yang relatif 

terbuka. 

d. Konsolidasi masyarakat menjadi lebih mudah karena kedekatan institusi 

dengan masyarakat. 

e. Pengawasan menjadi lebih mudah karena wilayah pengawasan yang relatif 

sempit.” 

Syarat-syarat pembentukan daerah dan kriteria pemekaran adalah menyangkut 

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

penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan 

terselenggaranya otonomi seperti keamanan dan ketertiban, ketersedian sarana 

pemerintahan, rentang kendali (Tri Ratnawati, 2009: 24). Pendapat yang 

dikemukakan oleh Ratnawati mengenai pemekaran daerah didukung oleh adanya 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 pasal 6 yang menjelaskan tentang 

persyaratan dan kriteria pembentukan maupun pemekaran sebuah daerah. Syarat 

administrasi, teknis dan fisik kewilayahan merupakan rangkaian persyaratan yang 

harus diperhatikan jika suatu daerah akan dimekarkan. Syarat teknis mencakup 

sebelas indikator, yaitu: kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, 

sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan, keamanan, pertimbangan 
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kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali 

pelaksanaan pemerintah daerah. Sementara syarat fisik kewilayahan meliputi 

cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintah. 

Ada berbagai alasan yang mendorong meningkatnya keinginan untuk melakukan 

pemekaran wilayah. Secara formal keinginan itu dipicu guna meningkatkan 

jangkauan pelayanan publik, terutama untuk daerah dengan luas cukup besar. 

Menurut Sjafrizal (2008: 266) ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya 

pemekaran wilayah, antara lain :    

1. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. 

Aspek berikutnya yang cenderung menjadi faktor pemicu terjadinya 

keinginan untuk pemekaran wilayah adalah ketimpangan pembangunan 

ekonomi antar daerah. Termasuk juga kedalam aspek ini adalah 

ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya alam bernilai tinggi yang 

selanjutnya akan mendorong terjadinya ketimpangan kemakmuran antar 

daerah. Ketimpangan ini selanjutnya akan cenderung pula mendorong 

terjadinya kecemburuan sosial yang akhirnya timbul keinginan untuk 

melakukan pemekaran wilayah. Indikasi terjadinya ketimpangan 

pembangunan antar daerah dapat diketahui dengan menghitung Indeks 

Williamson menggunakan data jumlah penduduk sebagai indikator utama. 

2. Luas daerah. 

Luas daerah dapat pula memicu timbulnya keinginan untuk melakukan 

pemekaran wilayah. Alasannya adalah karena wilayah yang besar akan 

cenderung menyebabkan pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara 



22 
 

efektif dan merata keseluruh pelosok daerah. Sementara tugas pokok 

pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada seluruh 

masyarakat didaerahnya. Dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada 

masyarakat, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan 

melakukan pemekaran daerah sehingga luas daerah menjadi lebih kecil 

dan jangkauan pelayanan publik menjadi lebih efektif.    

Pembentukan desa dapat berupa pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau 

lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Sebagaimana dimaksud 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 bahwa 

pembentukan desa harus memenuhi syarat: 

a. batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak 

pembentukan; 

b. jumlah penduduk, wilayah Sumatera paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 

200 (dua ratus) kepala keluarga; 

c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; 

d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai 

dengan adat istiadat desa; 

e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 

sumber daya ekonomi pendukung; 

f. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah 

ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota; 
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g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; 

h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi 

perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pemekaran wilayah dikaitkan dengan ilmu geografi termasuk ke dalam kajian 

ilmu wilayah. Ilmu wilayah sebagaimana didefinisikan oleh Sutami dalam 

Bambang Supriyadi (2010: 75) adalah ilmu yang mempelajari wilayah terutama 

sebagai sistem, khususnya yang menyangkut hubungan interaksi dan 

interdependensi antara subsistem utama ecosystem dengan subsistem utama social 

system, serta kaitannya dengan wilayah-wilayah lainnya dalam membentuk suatu 

kesatuan wilayah guna pengembangan, termasuk penjagaan kelestarian wilayah 

tersebut. 

Dalam geografi orang mencoba menggambarkan wajah bumi yang bervariasi, 

mencoba menerangkan bagaimana wajah bumi terbentuk seperti apa adanya, dan 

mengkaitkannya dengan keberadaan manusia dengan kebutuhan untuk menunjang 

hidupnya yang sangat beragam. Secara ringkas pengertian geografi mencakup 

hubungan manusia dengan tempat mereka berpijak dan menguasai sumberdaya 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu lahan.  

Pengembangan konsep wilayah dan penerapan geografi pada dunia nyata akan 

menghasilkan suatu pewilayahan. Pewilayahan adalah usaha untuk membagi 

permukaan bumi atau bagian permukaan bumi tersebut untuk tujuan tertentu. 

Permukaan bumi akan terbagi-bagi atas berbagai wilayah sesuai dengan konsep 

wilayahnya. Perbedaan konsep wilayah yang diterapkan menghasilkan perbedaan 
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unit-unit atau batas-batas wilayah yang dihasilkan (Bambang Supriyadi, 2010: 

60). 

 

Gambar 1. Pewilayahan sebagai Dasar Deliniasi Ruang (R. Rijanta, 2005) 

Ada beberapa cara untuk menetapkan suatu pewilayahan. Pewilayahan apabila 

dilihat dari atas adalah membagi suatu wilayah yang luas, misalnya luas wilayah 

suatu desa ke dalam beberapa wilayah yang lebih kecil. Pewilayahan 

mengelompokkan beberapa wilayah kecil dalam satu kesatuan. Suatu pewilayahan 

dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembentukan wilayah itu sendiri. 

Berkaitan dengan pembangunan, pewilayahan diarahkan pada aspek pemerataan 

pembangunan, keserasian dan koordinasi pembangunan, serta arah dan prioritas 

kegiatan (wilayah) pembangunan.  

Menurut Bambang Supriyadi (2010: 75) metode pewilayahan ada dua, yaitu 

penyamarataan wilayah (regional generalization) dan klasifikasi wilayah 

(regional classification). Regionalisasi/pewilayahan dengan cara penyemarataan 

wilayah merupakan usaha menggolongkan wilayah ke dalam bagian-bagian 
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tertentu dengan cara menonjolkan karakter-karekter tertentu dan unsur-unsur yang 

kurang relevan dihilangkan. Selain hal itu, sangat memperhatikan skala peta dan 

tujuan dari pewilayahan itu sendiri. Dengan demikian, maka dasar pewilayahan 

dapat dibedakan (Robinson Tarigan, 2009) sebagai berikut : 

1. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, di Indonesia dikenal 

wilayah kekuasaan pemerintahan, seperti provinsi, kabupaten/kota, 

kecamatan, desa/kelurahan dan dusun/lingkungan. 

2. Berdasarkan kesamaan kondisi (homogeneity), yang paling umum adalah 

kesamaan kondisi fisik.  

3. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. Perlu ditetapkan dulu 

beberapa pusat pertumbuhan (growth pole atau growrh centre) yang kira-

kira sama besarnya/rankingnya, kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh 

dari setiap pusat pertumbuhan. Pewilayahan seperti ini biasanya 

dibutuhkan apabila menggunakan pendekatan regional dalam 

perencaanaan pembangunan wilayah. 

4. Berdasarkan wilayah perencanaan/program. Dalam hal ini ditetapkan 

batas-batas wilayah ataupun daerah yang terkena suatu program atau 

proyek di mana wilayah tersebut termasuk ke dalam suatu perencanaan 

untuk tujuan khusus. 

Regionalisasi atau pewilayahan dengan cara klasifikasi wilayah adalah usaha 

menggolongkan wilayah secara sistematis ke dalam bagian bagian tertentu dengan 

memperhatikan semua unsur. Tujuan klasifikasi wilayah adalah untuk mencari 

deferensiasi (perbedaan) antar wilayah. Dalam dunia ilmu pengetahuan, 
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klasifikasi sering digunakan untuk dua manfaat dasar, yakni, (1) sebagai alat 

penyerderhanaan fenomena dunia nyata, dan (2) sebagai alat pendiskripsian. 

5. Desa 

Menurut  Bintarto (1989: 11) desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan 

sekelompok manusia dengan lingkungannya yang berupa wujud atau penampakan 

di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, 

politik, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam 

hubungannya dengan daerah-daerah lain. 

Bayu Suryaningrat (1992: 12) menjelaskan bahwa tempat tinggal bersama yang 

sekarang disebut desa, ditimbulkan oleh berbagai unsur sebagai berikut :  

1. Sifat manusia sebagai makhluk sosial;  

2. Unsur kewajiban;  

3. Alam sekeliling;  

4. Kepentingan yang sama;  

5. Bahaya dari luar.  

Sutardjo Kartohadikusumo dalam Bintarto (1989: 13) menyatakan bahwa desa 

ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang 

berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Berdasarkan beberapa definisi di atas 

maka di dalam desa terdapat 3 unsur desa yaitu wilayah tertentu, penduduk atau 

masyarakat dan pemerintahan desa. 



27 
 

Di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang menjalankan 

pemerintahan sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan 

merupakan pemerintahan terbawah. Kesatuan masyarakat ini tidak 

mempergunakan nama yang sama di seluruh Indonesia. Di Jawa dan Madura 

disebut dengan nama desa, di Palembang marga, di Minangkabau nagari. Daerah-

daerah itu mempunyai susunan asli, sehingga dapat dianggap sebagai daerah yang 

bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-

daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-

daerah itu akan mengingatkan akan hak asal-usul daerah tersebut. Khusus di 

Lampung, sejak dahulu sampai dengan sebelum era reformasi semua daerah masih 

menggunakan nama desa, tetapi setelah era reformasi satu daerah dengan daerah 

lain tidak sama, ada yang mempergunakan nama pekon, kampung dan ada yang 

tetap mempergunakan nama desa (Khairuddin Tahmid, 2004: 20). 

Bentuk desa ada 2, yaitu desa genealogis dan desa territorial. Desa genealogis 

adalah desa yang dibentuk berdasarkan unsur keturunan. Jadi pada desa 

genealogis penduduknya mempunyai hubungan kekeluargaan dan berasal dari 

keturunan yang sama. Desa-desa ini pada umumnya masih mempunyai kehidupan, 

tata adat maupun pemerintahan desa sebelum penjajahan belanda. Contoh desa 

bentuk genealogis adalah Desa Kanekes, Cibeo, dan Cikeusik yang didiami oleh 

masyarakat Baduy di banten Selatan. Desa yang kedua adalah desa territorial. 

Berbeda dengan desa genealogis, desa jenis territorial dibentuk tidak berdasarkan 

unsur keturunan yang sama. Warga desa di sini tidak mempunyai hubungan 

keturunan satu sama lain. Desa territorial dibentuk dikarenakan masyarakat 

mempunyai kepentingan yang sama untuk bertempat tinggal di daerah yang sama. 
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Pada masa sekarang ini desa-desa yang ada umumnya adalah desa territorial, 

suatu daerah yang mempunyai batas tertentu (Bayu Suryaningrat, 1992: 22). 

6. Pembangunan Desa 

Pembangunan desa merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara bersama 

oleh pemerintah dan masyarakat desa di dalam mendayagunakan seluruh potensi 

sumber daya  yang ada untuk mencapai pertumbuhan desa yang adil, merata, 

sejahtera, dan berkelanjutan (Lutfi Muta’ali, 2013: 22). Pembangunan desa harus 

dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa secara adil dan secara keruangan 

terdistribusi secara merata di berbagai macam pelosok perdesaan sehingga pada 

akhirnya dapat tercapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa. 

Pembangunan desa dimaksudkan untuk membantu dan memacu masyarakat desa 

membangun berbagai sarana dan prasarana desa yang diperlukan.  

Permasalahan yang secara umum muncul dalam pembangunan desa menurut 

Bintarto (1989: 26)  dapat ditinjau dari beberapa segi: 

a. Dari segi pemerintahan desanya, struktur dan aparatur masih selalu perlu 

ditingkatkan, dan demikian pula pemantapan di bidang koordinasi 

pelayanan pemerintah yang dilaksanakan oleh berbagai unsur aparat 

vertikal dan daerah, dan sebagainya. 

b. Dari segi geografisnya, keadaan lingkungan beberapa daerah pedesaan 

yang masih kurang memenuhi persyaratan sebagai lingkungan yang sehat 

sedangkan teknologi yang dimiliki justru dapat membahayakan 

lingkungan hidup sekelilingnya. Demikian pula kehidupan yang timpang 
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antara desa dan kota sebagai akibat adanya urbanisasi telah menimbulkan 

berbagai permasalahan sanitasi pemukiman di bawah standar. 

c. Dari segi kelembagaan perlu adanya peningkatan organisasi yang selalu 

dipantau secara teratur demi ketertiban dan kelancaran fungsinya. 

Pembangunan desa, menurut Warren dalam Jayadinata dan Pramandika (2006: 

229) dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mengembangkan berbagai 

kampung tertentu di pedesaan menjadi kota baru sehingga penduduk pedesaan 

bertambah. Kedua, mengembangkan wilayah pedesaan dengan memperluas 

berbagai kampung dan menambah jumlah penduduk sehingga mempunyai pusat 

sendiri, tradisi sendiri, serta dapat mengelola ekonomi sendiri. 

Menurut Marbun (1988: 115) untuk dapat mencapai tujuan pembangunan desa 

akan diambil langkah-langkah kebijaksanaan sebagai berikut: 

a. Menata kembali wilayah desa-desa dengan cara pemekaran bagi desa-desa 

yang terlalu padat penduduknya. 

b. Secara bertahap membebaskan semua desa dari keterpencilan dengan 

pembangunan prasarana pembangunan yang dapat memperlancar 

hubungan desa dengan desa; desa dengan kecamatan, kecamatan dengan 

kota-kota lainnya, sehingga tidak ada lagi desa terisolasi dan tertinggal 

dari perkembangan dan kemajuan.  

Dalam upaya pembangunan desa banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti 

tanah-tanah yang produktif penggunaannya, unsur lokasi, luas dan batas, 

lingkungan geogragis setempat penduduk yang meliputi jumlah, pertambahan, 
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kepadatan, penyebaran dan mata pencaharian penduduk, tata kehidupan serta pola 

tata pergaulan desa (Bintarto, 1977: 15). 

Hal-hal di atas adalah yang menjadi latar belakang dan tujuan dari pembangunan 

desa  agar pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan memperhatikan faktor-

faktor dan unsur-unsur yang ada demi mencapai keberhasilan pembangunan desa 

sesuai yang diharapkan. 

7. Faktor-Faktor yang Mendukung Pemekaran Desa 

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung terjadinya pemekaran wilayah bila 

ditinjau dari Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2006, diantaranya: 

1. Luas Wilayah 

Luas wilayah adalah luas lahan yang tersedia di suatu wilayah. Menurut S.D. 

Misra dalam Totok gunawan, dkk, (2007: 103), desa adalah tempat tinggal dengan 

batas-batas tertentu yang luasnya antara 50-1.000 ha. Dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 28 Tahun 2006 juga dijelaskan bahwa untuk syarat luas 

wilayah dalam pembentukan desa baru dapat dijangkau oleh masyarakat dalam 

meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat. Jadi, untuk pembentukan 

desa baru syarat luas minimal luas desa adalah 50 ha sampai dengan luas 

maksimalnya yaitu 1.000 ha. 

Luas wilayah mempengaruhi rentang kendali dusun-dudun menuju pemerintahan 

desa. Talidizuhu Ndraha (1984: 45) mengatakan bahwa salah satu alasan untuk 

memekarkan desa adalah rentang kendali pemerintahan, dalam arti bahwa dengan 
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pemekaran desa diharapkan wilayah desa yang baru dengan kondisi yang ada 

mampu dikontrol oleh aparat pemerintahan desa. 

2. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 

enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan 

tetapi bertujuan menetap. Dalam pemekaran desa, syarat mengenai jumlah 

penduduk yang harus terpenuhi telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 28 

Tahun 2006 yang mengatur tentang pembentukan desa disebutkan bahwa syarat 

minimal jumlah penduduk dalam pembentukan desa baru untuk wilayah Sumatera 

paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga.  

Perbedaan penetapan syarat jumlah penduduk dipengaruhi oleh kondisi suatu 

wilayah yang akan mendukung keberlangsungan kehidupan penduduk. Wilayah 

dengan kondisi alamnya baik akan bisa mendukung kebutuhan hidup banyak 

orang dan sebaliknya. Banyaknya jumlah penduduk pada suatu wilayah bisa 

berdampak buruk bagi suatu wilayah tersebut yang akan menimbulkan berbagai 

permasalahan seperti kepadatan penduduk dan pengangguran. 

Sedangkansedikitnya jumlah penduduk pada suatu wilayah juga akan berdampak 

buruk yaitu kurangnya sumber daya manusia yang bisa diandalkan untuk 

mengatur dan mengelola wilayah tersebut. 

3. Potensi Ekonomi Desa 

Potensi desa merupakan keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan 

oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sarana dan 

prasarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat (Lutfi Muta’ali, 
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2013: 77). Potensi desa merupakan cermin tersedianya sumber daya yang dapat 

dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat desa (Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 129 Tahun 2000). Desa dalam struktur pemerintahan 

negara kita merupakan satuan pemerintahan  terendah yang berada langsung di 

bawah kecamatan. Mengingat potensi desa memegang peranan penting dalam 

ketahanan secara nasional, maka pembangunan desa haruslah dipandang sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah dan pembangunan 

nasional. Keberhasilan dalam menggali dan mengembangkan potensi desa yang 

bermacam-macam itu akan memperkuat ketahanan secara nasional. 

Lutfi Muta’ali (2013: 75) juga menegaskan bahwa semakin besar potensi desa, 

maka semakin besar tingkat perkembangan desa. Namun, potensi desa yang besar 

tidak menjamin perkembangan desa yang baik apabila pengelolaan potensi tidak 

dilakukan dengan maksimal. Mengingat keadaan desa baik dilihat dari segi 

letaknya maupun kesuburannya di samping mengingat pula bahwa sebagai basis 

wilayah negara/bangsa, maka pembangunan desa benar-benar memegang posisi 

kunci. Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan nasional umumnya dan 

pembangunan desa khususnya maka penggalian potensi desa yang ada sebenarnya 

harus sudah dan terus dijalankan untuk diwujudkan (I Nyoman Beratha, 1986: 13) 

Seperti yang dikemukakan oleh Rahardjo Adisasmita (2013: 17-18) yaitu “sekitar 

65 persen penduduk Indonesia bermukim di daerah perdesaan. Sisanya sekitar 35 

persen berada di daerah perkotaan. Tingkat kepadatan penduduk di daerah 

pedesaan relatif sangat rendah dibandingkan di daerah perkotaan, sehingga luas 

daerah perdesaan mencapai lebih dari 70 persen.” 
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Desa mempunyai potensi fisik dan potensi nonfisik. Potensi fisik desa berupa: 

1) Tanah  yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan yang 

dapat berupa sumber tambang dan mineral, sumber tenaga, dan 

sebagainya. 

2) Air yang dapat digunakan untuk kepentingan irigasi, pertanian dan 

keperluan sehari-hari. Potensi air dalam arti sumber air, keadaan atau 

kualitas air dan tata airnya. 

3) Iklim yang merupakan peranan penting bagi desa agraris. 

4) Ternak, dalam artian fungsi ternak di desa sebagai sumber tenaga sumber 

bahan makanan dan sumber keuangan. 

5) Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai 

produsen. 

Potensi non fisik desa berupa: 

1. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong-royong dan dapat 

merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas 

dasar kerja sama dan saling pengertian. 

2. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi sosial desa 

yang dapat memberikan bantuan sosial serta bimbingan dalam arti positif. 

3. Aparatur atau pamong desa yang kreatif dan berdisiplin sumber kelancaran 

dan ketertiban pemerintahan desa (Bintarto, 1977: 19-20). 

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa setiap 

desa yang dibentuk memiliki potensi yang mendukung kegiatan ekonomi 

masyarakat desa. Potensi ekonomi desa yang dimaksud adalah potensi yang bisa 
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dikembangkan terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 

ada di desa. 

Menurut Arsyad dalam Mudrajad (2004: 127) pembangunan ekonomi daerah 

adalah suatu proses kerja antara pemerintah daerah dan masyarakat daerahnya 

dalam mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 

antara pemerintah daerah dengan sektor swata untuk menciptakan suatu lapangan 

kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan 

ekonomi) dalam wilayah tersebut.  Sedangkan tolak ukur keberhasilan 

pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan 

semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar 

sektor (Mudrajad, 2004: 127). 

Dalam sebuah pemekaran, potensi kegiatan perekonomian dapat dilihat dari:  

1) Jumlah bank 

2) Lembaga keuangan non bank 

3) Kelompok pertokoan 

4) Jumlah Pasar (Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008) 

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 dalam Lutfi 

Muta’ali (2013: 76) menyebutkan bahwa potensi desa terdiri atas data sumber 

daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, serta sarana dan prasarana.  

 

 



35 
 

Potensi desa yang berupa sumber daya alam terdiri dari berbagai indikator sebagai 

berikut: 

1) Potensi umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan 

kesuburan tanah, orbitasi, bentangan wilayah dan letak. 

2) Pertanian. 

3) Perkebunan. 

4) Kehutanan. 

5) Peternakan. 

6) Perikanan. 

7) Bahan Galian. 

Setiap desa memiliki potensi desa yang tidak sama, itu karena faktor lingkungan 

geografis dan keadaan penduduknya berbeda, luas tanah, macam tanah, dan 

tingkat kesuburan tanah yang tidak sama. Sumber air dan tata air yang berlainan 

menyebabkan cara penyesuaian atau corak kehidupan yang berbeda. Jika potensi 

dimanfaatkan dengan baik, maka desa akan berkembang dan desa akan memiliki 

fungsi bagi daerah lain maupun bagi kota. 

4. Sarana Dan Prasarana Pembangunan 

Pemekaran wilayah dilakukan untuk mencapai tujuannya yaitu memeratakan 

pembangunan di seluruh pelosok daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian 

pembangunan nasional diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dan pengadaan sarana dan prasarana pembangunan. 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 dalam Lutfi Muta’ali 

(2013: 77) menyebutkan bahwa yang dimaksud sarana dan prasarana desa dapat 

meliputi: 

1. Sarana dan prasarana pendidikan 

2. Sarana dan prasarana keamanan dan kesehatan 

3. Sarana dan prasarana peribadatan 

4. Sarana dan prasarana transportasi 

5. Sarana dan prasarana olahraga 

6. Sarana dan prasarana pemerintahan 

Ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana sangat penting guna menunjang 

kelancaran dan kemudahan pergerakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Raldi Hendro Koestoer (2001: 42), 

yang menyatakan bahwa kehidupan masyarakat yang serba kompleks memerlukan 

dukungan prasarana yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif, agar 

seluruh aktivitas penduduk dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan sehat. 

5. Batas Wilayah Desa 

Menurut Djoko Harmantyo (2007: 17) dalam Pemekaran Daerah dan Konflik 

Keruangan, pemekaran wilayah berarti terjadi penetapan batas wilayah baru. 

Berdasarkan hasil evaluasi Departemen Dalam Negeri ditemukan 79% daerah 

pemekaran belum memiliki batas wilayah yang jelas. Hal ini berarti bahwa 

potensi konflik keruangan  akibat adanya garis batas yang belum jelas antara 
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daerah di Indonesia relatif tinggi. Konflik keruangan (spatial conflict) potensi 

konflik kewilayahan yang timbul akibat adanya garis batas yang membagi satu 

wilayah menjadi dua wilayah yang berbeda. 

Garis batas wilayah merupakan faktor penting sebagai pertimbangan dalam 

penyempurnaan instrumen dan persyaratan pemekaran daerah terutama dalam 

mengantisipasi timbulnya konflik keruangan. Pentingnya garis batas wilayah yang 

jelas dari segi hukum dan teknis, sebagai batas sistem wilayah pembangunan 

(Djoko Harmantyo, 2007: 17). 

Pekon yang mekar sebaiknya memiliki batas-batas wilayah pekon yang jelas 

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 

Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan 

Perubahan Desa menjadi Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa merupakan 

dwitunggal peraturan pengembangan desa. Secara teknis, itu artinya untuk 

pembentukan pekon baru hendaknya memiliki batas-batas wilayah pekon 

sebagaimana yang telah ditetapkan batasnya dalam peraturan daerah. Sementara 

itu, pembantukan desa baru hanya mungkin terjadi apabila desa induk telah 

memiliki batas dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Untuk tataran desa, batas wilayah desa dinyatakan dalam bentuk peta desa yang 

telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang 

Penetapan dan Penegasan Batas desa juga telah dijelaskan bahwa batas wilayah 

desa biasanya ditentukan dengan unsur atau  kenampakan yang dijadikan sebagai 
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penanda batas. Batas bisa ditentukan oleh unsur alam (sungai, sawah, danau, dan 

lain-lain), dan unsur buatan (jalan, saluran irigasi, dan pilar batas). Penggunaan 

unsur-unsur alam akan mengakibatkan batas bersifat dinamis akibat perubahan 

bentang alam tetapi umumnya mudah untuk diidentifikasi masyarakat sekitar. 

Untuk itu, perlunya Penggunaan peta sebagai batas desa sebagai pedoman batas 

desa di lapangan. 

6. Aspirasi Masyarakat Desa 

Dalam pembangunan, khususnya dalam pengembangan wilayah dikenal beberapa 

pendekatan yang salah satunya yaitu pendekatan partisipatif. Partisipatif berarti 

keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan (Sakti Adji Adisasmita, 

2011: 171). Diharapkan pembangunan pedesaan yang partisipatif akan mencapai 

hasil yang optimal, karena dilibatkannya peran serta aktif masyarakat lokal yang 

dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, kehendak masyarakat, dan sasaran 

pembangunan yang diinginkan masyarakat setempat yang dituangkan dalam 

rencana pembangunan desa yang realistis (Sakti Adji Adisasmita, 2011: 174). 

Pembangunan pedesaan yang optimal dapat dicapai dengan menerapkan rencana 

pembangunan yang berkapasitas dan berkesesuaian yang disusun oleh perencana 

pembangunan yang paling tentang potensi dan kondisi wilayah yang dimiliki dan 

memahami sasaran pembangunan yang diinginkan yang tidak lain adalah 

masyarakat. Oleh karena itu, peranan masyarakat setempat harus dipartisipasikan 

dan harus dilibatkan serta harus diberdayakan secara maksimal dalam penyusunan 

rencana pembangunan (Sakti Adji Adisasmita, 2011: 174). 
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Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk 

mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan 

memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan 

bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas 

penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Dengan pemberian 

pemekaran wilayah tersebut diharapkan pemerintah daerah akan dapat lebih 

memanfaatkan dan mengelola peluang dan potensi yang dimiliki daerah untuk 

kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah dengan melibatkan 

aspirasi dan partisipasi rakyat daerah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 yang 

mengatur tentang tata cara pembentukan desa menyebutkan bahwa adanya 

prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa. Kaitannya dengan 

pembentukan desa ini, HAW Wijaya (2003: 45-46) juga mengemukakan bahwa 

desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan 

masyarakat yang paling ditentukan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat 

setempat. Pembentukan desa karena pembentukan desa diluar desa yang telah ada 

atau sebagai akibat pemecahan desa. Desa yang kondisi masyarakat dan 

wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, dapat dihapus atau digabung. 

Dengan berdasarkan adat istiadat dan asal usul desa, dimungkinkan adanya 

pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja dan pelaksanaan 

pemerintahan desa. Sebutan bagian wilayah sebagaimana tersebut diatas 

disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Siswan Hadi (2013) tentang deskripsi pemekaran wilayah Kecamatan Air Hitam 

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian deskriptif. Variabel yang diteliti adalah syarat teknis pemekaran 

wilayah Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kriteria persyaratan pemekaran wilayah Kecamatan 

Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar kriteria pemekaran  memenuhi standar persyaratan yang telah 

ditetapkan pemerintah seperti luas wilayah, jumlah penduduk yang ada, sarana 

pembangunan yang keseluruhan sudah memadai, dan rentang kendali yang 

menjadi lebih dekat dengan pusat pemerintahan. Namun ada juga faktor yang 

masih kurang memadai seperti keadaan ekonomi yang belum didukung dengan 

sarana ekonomi yang memadai misalnya jumlah pasar dan bank. 

Tri Banjir Adi Wijoyo (2013) tentang pemekaran desa ditinjau dari aspek otonomi 

daerah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan 

menguraikan bagaimana proses pemekaran wilayah Desa Wanasari Kecamatan 

Angkona Kabupaten Luwu timur dan faktor – faktor yang mempengaruhi proses 

pemekaran wilayah Desa Wanasari. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penarikan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling, kemudian hasil dari data tersebut dianalisa secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor–faktor yang mempengaruhi proses 

pemekaran Desa Wanasari yaitu (1) faktor pendukung yang meliputi terpenuhinya 

unsur-unsur syarat pemekaran wilayah, derasnya aspirasi masyarakat untuk 

mewujudkan pemekaran wilayah, aparat pemerintah, (2) faktor Penghambat. 
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Ike Yukowati (2011) tentang evaluasi pemekaran wilayah Malausma sebagai 

kecamatan baru di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif. Hasil penelitian diperoleh bahwa kondisi geografis dapat menunjang 

perkembangan wilayah Malausma dilihat  dari segi fisik maupun manusianya 

seperti (1) jumlah penduduk, (2) kualitas penduduk  sangat menunjang dalam 

perkembangan wilayah malausma, (3)  tanggapan masyarakat terhadap pemekaran 

wilayah direspon dengan baik, masyarakat tahu dan setuju dengan adanya 

Kecamatan Malausma. 

C. Kerangka Pikir 

Secara geografis, tiap-tiap desa memiliki potensi yang berbeda berdasarkan letak 

dan keadaan lingkungan alamnya. Potensi desa merupakan faktor penting dalam 

pengembangan wilayah desa. Sebuah desa dapat dikembangkan dengan cara 

dimekarkan apabila memiliki potensi yang mendukung. Potensi yang mendukung 

sangat berperan dalam perkembangan kemajuan desa yang telah dimekarkan 

nantinya. 

Desa/Pekon Tambahrejo Barat Mekar pada tahun 2012 dari Pekon Tambahrejo. 

Pemekaran Pekon Tambahrejo Barat tentu disertai alasan karena banyaknya 

permasalahan yang terjadi di dalam desa sebelum dimekarkan seperti luasnya 

wilayah desa yang menyebabkan rentang kendali yang jauh juga menyebabkan 

keterlambatan informasi, jumlah penduduk, keterpusatan pada bagian wilayah 

tertentu sehingga terjadi ketimpangaan wilayah di dalam desa, kurangnya 

ketersediaan sarana dan prasarana desa, kurang jelasnya batas desa, dan kurang 

tersalurnya aspirasi masyarakat desa. Semua masalah tersebut menyebabkan 
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kurang berkembangnya bagian wilayah desa tersebut yang tidak lain adalah 

wilayah Pekon Tambahrejo Barat. 

Pemekaran Pekon Tambahrejo tidak terlepas dari faktor pendukung yang 

menguatkan untuk dijadikan alasan memekarkan desa. Faktor-faktor pendukung 

pemekaran desa yang digunakan merujuk pada syarat-syarat Pemekaran desa yang 

tertulis pada Permendagri No. 28 Tahun 2006. Untuk memudahkan penelitian, 

faktor-faktor tersebut digolongkan ke dalam dua faktor, yaitu faktor fisikal dan 

faktor non fisikal. Faktor fisikal meliputi: luas wilayah, batas wilayah desa, dan 

prasarana desa. Faktor non fisikal meliputi: jumlah penduduk, aspirasi masyarakat 

desa, dan potensi ekonomi desa. Maka dari itu, dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung pemekaran wilayah 

Pekon Tambahrejo Barat pada tahun 2012. Untuk mempermudah pemahaman dari 

uraian di atas maka dapat dilihat dari bagan kerangka pikir sebagai berikut: 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif. Menurut Mohammad Nazir (1983: 63), metode deskriptif adalah suatu 

metode yang digunakan dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, 

kondisi, sistem pemikiran atau pun peristiwa pada masa sekarang. Dalam 

penelitian ini, peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap objek atau wilayah yang 

diteliti, baik itu mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap 

objek atau wilayah penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, metode penelitian 

deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan di masa 

sekarang mengenai faktor-faktor yang mendukung pemekaran wilayah Pekon 

Tambahrejo Barat di Kabupaten Pringsewu. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010: 130). 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka populasi dalam penelitian  ini adalah seluruh 

penduduk yang tinggal di 3 (tiga) dusun Pekon Tambahrejo Barat Kecamatan 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun 2015. 
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2. Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008: 85). Teknik pengambilan sasaran 

penelitian ini merupakan metode memilih atau menetapkan sasaran penelitian 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu tanpa mendasarkan dari 

resistensi atau keterwakilan dari populasi tetapi lebih mengarah pada cakupan, 

kekhasan dan kedalaman informasi yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk 

menjadi sumber yang kompeten dan dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Responden sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 

tokoh-tokoh masyarakat yang meliputi 1 (satu) kepala pekon, 3 (tiga) kepala 

dusun, 3 (tiga) tokoh masyarakat setempat, dan  8 (delapan) warga masyarakat 

setempat dengan jumlah total sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 orang. 

C. Objek Penelitian 

Menurut Nyoman Kutha Ratna dalam Andi Prastowo (2011: 199), objek adalah 

keseluruhan gejala yang ada di sekitar manusia. Sedangkan menurut Suharsimi 

Arikunto (2010: 161) objek penelitian adalah variabel penelitian atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa objek adalah apa 

yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian. Objek yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah persyaratan pemekaran desa yang merupakan faktor 

pendukung pemekaran yang terdiri dari 6 indikator, yaitu: menyangkut luas 
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wilayah, jumlah penduduk, potensi desa, sarana dan prasarana desa, batas wilayah 

desa, dan aspirasi masyarakat desa. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Mohammad Nazir  (2009: 126), definisi operasional variabel adalah 

suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara 

memberikan arti, atau menspesifikkan kegiatan, ataupun memberikan operasional 

yang diperlukan untuk mengukur kontrak atau variabel tersebut. Definisi 

operasional variabel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Aspek Fisikal 

a. Luas wilayah 

Luas wilayah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah luas wilayah yang harus 

terpenuhi oleh Pekon Tambahrejo Barat sebagai syarat dalam memekarkan desa. 

Indikator luas wilayah dalam penelitian ini adalah luas wilayah Pekon 

Tambahrejo Barat secara keseluruhan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2008). Luasnya desa yang harus dimekarkan sebagai salah satu syarat pemekaran 

desa adalah 50-1.000 ha. Luas wilayah dalam penelitian ini dapat diketahui 

dengan menghitung luas wilayah Pekon Tambahrejo Barat yang yang terbagi 

menjadi 3 dusun, meliputi: dusun I, dusun II, dan dusun III. 

Selain itu juga dihitung rentang kendali pemerintahan yang dipengaruhi oleh luas 

wilayah desa. Indikator rentang kendali adalah rata-rata jarak dusun ke pusat 

pemerintahan desa (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008). Cara 

perhitungannya yaitu: 
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Rentang kendali (jarak rata-rata dusun) Pekon Tambahrejo Barat yang telah 

diketahui hasilnya nanti akan dibandingkan dengan rentang kendali Pekon 

Tambahrejo Barat sebelum pemekaran. Hal demikian untuk mengetahui rentang 

kendali desa setelah pemekaran yang akan menjadi lebih dekat atau lebih jauh. 

b. Batas Wilayah Desa 

Batas wilayah desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah batas wilayah 

Pekon Tambahrejo Barat terhadap desa-desa di sekitarnya yang berbatasan  secara 

langsung. Indikator batas wilayah desa adalah batas wilayah peta dapat dinyatakan 

dalam bentuk peta batas wilayah peta dengan baik dan dapat diwujudkan dengan 

bentuk kenampakan fisik pada lapangan. Peta batas wilayah desa harus jelas 

sesuai kaidah tertentu termasuk skala yang berarti perbandingan objek pada peta 

dengan objek di lapangan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penentuan batas di 

lapangan. Sesuai pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2008 Tahun 2006 

yaitu apabila desa yang dimekarkan mempunyai batas wilayah yang jelas yang 

berarti dapat dinyatakan dalam bentuk peta desa dan dapat diwujudkan dengan 

bentuk kenampakan fisik, hal ini dapat disimpulkan bahwa batas wilayah sesuai 

syarat pemekaran dan mendukung pemekaran pekon Tambahrejo Barat. 

c. Prasarana Pembangunan desa 

Prasarana desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prasarana atau fasilitas  

yang terdapat di Pekon Tambahrejo Barat yang dapat memberikan kemudahan 

bagi penduduk yang tinggal di Pekon Tambahrejo Barat dalam meningkatkan 
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kesejahteraan mereka. Indikator prasarana desa yang dimaksud meliputi: 

prasarana pendidikan (TK/PAUD, SD, SMK, dan TPA), prasarana keamanan dan 

kesehatan (rumah sakit/klinik, posyandu, dan gardu ronda), prasarana peribadatan 

(masjid dan mushola), prasarana pemerintahan (kantor pekon/balai pertemuan), 

prasarana transportasi (kondisi jalan dan angkutan umum) dan prasarana olahraga 

(lapangan sepakbola, lapangan bulutangkis, lapangan bola voli, dan lapangan tenis 

meja). 

Perhitungan faktor prasarana desa dapat dilihat dari ketersediaan prasarana desa 

dan banyaknya prasarana desa yang diperoleh dari hasil dokumentasi penelitian 

dan observasi penelitian. Apabila prasarana desa telah tersedia maka dapat 

dikatakan mendukung pemekaran yang dilakukan karena desa memerlukan 

prasarana untuk memfasilitasi masyarakatnya agar bisa berkembang maju. 

Observasi penelitian akan menunjukkan kondisi prasarana desa yang ada yaitu 

dalam kondisi terawat atau tidak terawat. Hasil penelitian nantinya akan dianalisa 

secara deskriptif kualitatif.  

2. Aspek Non Fisikal 

a. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua orang yang 

berdomisili di Pekon Tambahrejo Barat yang telah menetap. Indikator jumlah 

penduduk di Pekon Tambahrejo harus sesuai persyaratan yang tentunya sesuai 

kondisi yang ada di Pekon Tambahrejo Barat demi kesejahteraaan penduduk desa. 

Syarat minimal jumlah penduduk Pekon Tambahrejo Barat yang harus dipenuhi 

mengingat Pekon Tambahrejo Barat terletak di Propinsi Lampung yang berada di 
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wilayah Sumatera adalah paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga. 

Jumlah penduduk dalam penelitian ini dapat diukur dengan menjumlahkan semua 

orang yang berdomisili di Pekon Tambahrejo Barat baik itu usia anak-anak, usia 

muda, dan usia dewasa yang terletak  pada dusun I, dusun II, dan dusun III.  

b. Aspirasi Masyarakat Desa 

Aspirasi masyarakat desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keinginan 

warga masyarakat mengenai pemekaran desa yang dilakukan pada tahun 2012 

lalu. Penjaringan aspirasi dapat diketahui  menggunakan wawancara dengan 

warga masyarakat. Aspirasi masyarakat desa nantinya dapat diketahui dari 5 

(lima) indikator pertanyaan pokok yang ditanyakan dalam wawancara penelitian. 

5 (lima) indikator pertanyaan tersebut sebagai berikut: 

a. Bagaimana pendapat Anda tentang pemekaran Pekon Tambahrejo Barat? 

b. Siapakah yang memprakarsai pemekaran Pekon Tambahrejo Barat? 

c. Apakah Pemekaran Pekon Tambahrejo merupakan keinginan warga Pekon 

Tambahrejo Barat? 

d. Apa tujuan yang diharapkan dari pemekaran Pekon Tambahrejo Barat/ 

e. Apakah ada perubahan yang terjadi setelah dilakukannya pemekaran 

Pekon Tambahrejo Barat? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah mencakup pokok aspirasi masyarakat desa. 

Dari wawancara dengan warga masyarakat nanti dapat diketahui apakah 
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pemekaran desa yang terjadi merupakan keinginan warga masyarakat sendiri apa 

atau bukan. 

c. Potensi Ekonomi Desa 

Potensi ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah potensi kegiatan 

ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di Pekon 

Tambahrejo Barat. Indikator kegiatan ekonomi desa adalah bank, non bank, 

koperasi, pasar, kompleks pertokoan, warung peternakan, pertanian, perikanan, 

industri rumah tangga, industri menengah ke atas, dan industri besar (Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2007). 

 Tabel 4. Faktor dan Indikator Potensi Ekonomi Desa 

 

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 12 Tahun 2007 

Potensi kegiatan ekonomi desa dalam penelitian ini dapat dihitung dengan cara 

menjumlahkan masing-masing indikator potensi kegiatan ekonomi yang ada dan 

kemudian dianalisis secara kualitatif. Banyaknya jumlah potensi ekonomi yang 

Variabel 
 

Indikator 

Ketersediaan Keadaan 
Jumlah/ 

Ukuran 
Keterangan 

Ada 
Tidak 

Ada 
Terawat 

Tidak 

Terawat 

Potensi 

Pereko-

nomian 

Desa 

Potensi Kegiatan Ekonomi       

a. Bank       

b. Non Bank       

c. Koperasi       

d. Pasar       

e. Kompleks Pertokoan       

f. Warung       

g. Peternakan       

h. Pertanian       

i. Perikanan       

j. Industri rumah tangga       

k. Industri Menengah ke atas       

l. Industri Besar       



50 
 

tersedia berarti mendukung jalannya aktivitas ekonomi masyarakat dengan baik. 

Hasil penelitian nantinya akan dianalisa secara deskriptif kualitatif. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Kepustakaan 

Studi pustaka adalah suatu metode atau cara pengumpulan data dan 

informasi dengan bantuan dari bermacam-macam materi yang terdapat 

pada ruangan perpustakaan yang relevan dengan penelitian 

(Koentjaraningrat, 1997: 8). Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa teknik kepustakaan adalah suatu metode atau 

cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari data penelitian dengan 

cara mempelajari buku-buku literatur yang berada di perpustakaan dan 

tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian untuk mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

2. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan 

seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mendapatkan keterangan 

secara lisan dari seorang informan dengan cara bercakap-cakap bertatap 

muka dengan informan (Koentjaraningrat, 1997: 162). Wawancara yang 

digunakan adalah untuk menambah informasi yang belum diperoleh dari 

teknik pengumpulan data sebelumnya. Teknik ini digunakan untuk 

mencari keterangan yang lebih lengkap dari masalah yang akan diteliti. 

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur 
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dengan cara wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan 

ditanyakan.  

Hasil dari wawancara ini lebih banyak tergantung dari pewawancara yang 

artinya pewawancaralah sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis 

wawancara ini baik untuk mendapatkan informasi secara jelas dan dan 

lebih rinci karena hasil wawancara tidak terpaku pada tulisan tertentu 

(Suharsimi Arikunto, 2010: 270). 

3. Teknik Observasi 

Suwardi Endraswara (2006: 133) mengemukakan bahwa observasi 

merupakan suatu penelitian secara sistematis dengan menggunakan indera 

manusia, pengamatan ini dilakukan ketika terjadi aktivitas budaya dengan 

wawancara mendalam. Sedangkan Joko Subagyo (1997: 63) berpendapat 

bahwa observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan sengaja 

mengenai fenomena sosial dan gejala psikis untuk dilakukan penelitian. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teknik 

observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati secara langsung dengan menggunakan indera manusia yang 

selanjutnya melakukan pencatatan terhadap fenomena yang timbul. Teknik 

observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung 

terhadap objek yang akan diteliti untuk membantu mengumpulkan data 

yang akurat berkaitan dengan faktor-faktor pendukung pemekaran Pekon 

Tambahrejo Barat. 
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4. Teknik Dokumentasi 

Riduan (2012: 77)  menjelaskan bahwa teknik dokumentasi adalah teknik 

yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, 

meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, 

foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan penelitian. Suharsimi 

Arikunto (2010: 274) juga mejelaskan bahwa teknik dokumentasi, yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda rapat, dan 

sebagainya. 

Dengan menggunakan metode ini peneliti mengumpulkan data dari 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan 

diteliti, sehingga yang diharapkan akan memperoleh data yang lengkap 

dan bukan merupakan perkiraan. Data yang dicari berupa catatan dokumen 

tertulis yang sudah ada baik dari arsip maupun dari buku. Dan data yang 

didapat dari teknik dokumentasi ini digunakan untuk menjadi data 

pendukung dan pelengkap bagi data primer yang telah diperoleh dari 

teknik pengumpulan data sebelumnya. 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Masri Singarimbun (1987: 263), analisis data adalah proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif, 

sehingga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Miles 
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dan Huberman adalah (1) reduksi data (2) penyajian data, dan (3) penarikan 

kesimpulan (Muhammad Idrus, 2009: 148). 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini 

berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan 

bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik 

kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik. 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji 

kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Langkah 

selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan ‘temuan baru’ 

yang berbeda dari temuan yang sudah ada. 

 



137 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor pendukung pemekaran wilayah Pekon Tambahrejo Barat yang ditinjau dari 

aspek fisikal dan non fisikal sudah sesuai dengan ketentuan persyaratan 

pemekaran desa.  

B. Saran   

Agar aspek fisikal dan non fisikal dapat selalu sesuai dalam mendukung 

pemekaran wilayah sebaiknya: 

1. Bagi pihak pemerintah yang menjadi pelaksana pemekaran hendaknya selalu 

teliti dalam melakukan pengawasan dan penelitian terhadap wilayah yang 

akan dimekarkan, sebab dapat muncul kemungkinan ketidaksesuaian data 

dengan fakta di lapangan dalam mendukung pemekaran. 

2. Bagi pihak aparat Pekon Tambahrejo Barat hendaknya harus selalu 

memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan yang ada dalam 

melakukan pemekaran karena peraturan yang ada, sebab standar peraturan 

tersebut tentunya telah memperhatikan berbagai pertimbangan yang baik 

untuk kepentingan seluruh masyarakat desa. Pada dasarnya pemekaran 

wilayah seharusnya tidak dapat dilakukan hanya karena mempertimbangkan 
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satu sudut pandang masyarakatnya, melainkan harus melihat sudut pandang 

kelayakan dalam syarat-syarat pemekaran menurut peraturan yang berlaku. 
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