
 

 

 

 

 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang 

sistem pembangunan dan pemerintahannya terpusatkan di pulau jawa, sehingga 

mengalami kemajuan yang sangan pesat, baik di bidang industri maupun penataan 

kotanya, pembangunan pada zaman Orde Baru yang di pusatkan di pulau jawa 

menyebabkan daerah-daerah di Indonesia mengalami ketertinggalan dalam 

pembangunan yang mengakibatkan kesenjangan terhadap daerah tertinggal 

sehingga lahirlah sebuah ide pemekeran untuk memajukan daerah yang jauh dari 

Ibu kota Indonesia.Pembentukan daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 78 

Tahun 2007, tentang kebijakan otonomi. daerah sesungguhnya ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam naungan wilayah NKRI yang 

semakin kokoh melalui strategi pelayanan kepada masyarakat yang semakin 

efektif dan efisien dan adanya akselerasi pertumbuhan dan perkembangan potensi 

daerah yang semakin cepat.  

 

Dalam bahasa yang sederhana yaitu untuk mewujudkan pembangunan yang lebih 

adil dan lebih merata. Masing masing daerah otonom didorong dan dipacu untuk 

tumbuh dan berkembang secara mandiri sesuai kewenangan yang diberikan untuk 

mengelola potensi daerahnya masing masing.Pemberlakuan perundang-undangan 
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tersebut memungkinkan daerah-daerah untuk dapat menjadi sebuah daerah 

otonom sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Setelah reformasi Indonesia 

mengalami perubahan-perubahan di daerah, yang membuat masyarakat di daerah 

ingin memekarkan menjadi daerah otonomi baru, yang pada saat ini tertingal jauh 

dari kabupaten lain, sehinga membuat euforia masyarakat di daerah berlomba-

lomba untuk memekarkan daerahnya agar mengalami perubahan menjadi lebih 

berkembang dan maju pesat berdasarkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pembentukan daerah 

otonom baru dapat dilakukan melalui penggabungan dan pemekaran daerah. 

Ketentuan tersebut penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus 

kedalam daerah lain yang bersandingan. Sedangkan pemekaran adalah suatu 

proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada 

menjadi dua atau lebih daerah otonom baru. 

 

Oleh karena itu pemekaran atau pembentukan daerah baru merupakan jalan keluar 

yang tepat untuk melaksanakan pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, 

saat ini banyak sekali daerah-daerah yang telah resmi di mekarkan di Indonesia 

salah satunya yakni kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten Pesisir Barat merupakan 

kabupaten baru yang diharapkan dapat berkembang seperti, Ibu kota Negara baik 

dari segi penataan kota, pemerintahan,pembangunan dan kemajuan di bidang 

industri daerah sehingga dapat membuat masyarakat hidup lebih sejahtera dan 

membuat kabupaten baru ini menjadi lebih maju dari Kabupaten lainya yang ada 

di Provinsi Lampung. 
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Masyarakat menuntut pemekaran daerahnya karena mengalami kesenjangan 

sosialekonomi yang masih banyak dialami masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, 

sehingga masyarakat menuntut keadilan perbaikan ekonomi yang masih jauh dari 

harapan sedangkan ibu kota terdahulu mengalami kemajuan yang sangat pesat bila 

dibandingkan, masyarakat Kabupaten Pesisir Barat pada saat ini dari 

permasalahan ini masyarakat ingin memisahkan diri dari Kabupaten terdahulu, 

yang tujuan ingin memperbaiki infratruktur daerah serta memperbaiki 

perokonomian masyarakat. Proses tuntutan pemekaran daerah otonomi bari ini 

sangat panjang yang telah lama dicita-citakan masyarakat Pesisir Barat sehingga 

terwujud cita-cita tersebut pada saat ini menjadi Kabupaten Pesisir Barat.Di 

kawasan indonesia bagian timur dan wilayah perbatasan, merupakan kawasan 

yang paling tinggi permintaan untuk pemekaran daerah otonomi baru, tunutan 

otonomi ini mulai muncul akibat dari rezim sentralistis pada zaman Orde Baru 

yang telah menimbulkan kepincangan pembangunan selama kekuasaannya, hasil 

dari kepincangan pembangunan yang terpusatkan di pulau jawa, yang pada 

akhirnya mengakibat daerah tersebut menjadi terbelakang terutama di indonesia 

bagian timur dan daerah perbatasan. Pemberian pelaksaan otonomi baru ini sangat 

tepat,dalam rangka mencegah runtuhnya serta menyelamatkan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). 

Menurut Kartasasmita Ginanjar, (1994)Pembangunan adalah pembangunan secara 

sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui 

upaya yang dilakukan secara rencana”. Pembangunan dalam paradigma 

governance bertujuan mewujudkan interaksi antara pemerintah, dunia usaha 

swasta, dan masyarakat. Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, terwujudlah good 
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gavernance. Fenomena pemekaran wilayah di Indonesia tidak lepas dari ikut 

sertanya peraturan Undang-Undang. Banyaknya pemekaran wilayah yang berawal 

dari kesenjangan kehidupan yang dialami masyarkat Indonesia. 

Tetapi pada faktanya pemekaran suatu daerah masih banyak mengalami 

kegagalan, yang berawal dari oknum-oknum pegawai yang mengalami masalah 

kasus korupsi, yang telah menyalahgunakan amanat dari presiden, banyaknya 

kasus korupsi di daerah otonomi baru mengakibatkan kegagalan dalam 

pelaksanaan percepatan pembangunan daerah otonomi baru, yang merugikan 

negara, permasalahan utama dalam gagalnya pelaksaannya daerah otonomi baru 

berawal dari pilkada, secara teoritis untuk memilih bupati atau gubernur. Sabagai 

contoh ada 173 kepala daerah  yang terjerat kasus korupsi. 

Berdasarkan hasil evaluasi badan pemeriksaan keuangan (BPK) mengatakan 

bahwa daerah otonomi baru banyak dinyatakan gagal dari awal pembentukan 

daerah otonomi baru dari tahun 1999-2007, sehingga merugikan uang negara dan 

(BPK) memberi peringatan agar tidak mengajukan pembentukan daerah otonomi 

baru karena berdampak negatif bagi perekonomian. Dari hasil evaluasi tersebut 

dikatakan bahwa, pemekaran yang di lakukan oleh pemerintah banyak mengalami 

kegagalan sehigga merugikan perekonomian negara, tetapi berdampak positif apa 

bila daerah yang ingin menjadi daerah otonomi baru mempersiapkan diri secara 

matang.  

 

Hasil dari prariset yang telah di lakukan pada masyarakat di Kabupaten Pesisir 

Barat menyetujui adanya pemekaran daerah menjadi Kabupaten Pesisir Barat 

dikarenakan adanya kesenjangan perkembangan pembangunan di daerah 
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Pesisirketika belum adanya pemekaran, serta jarak tempuh ke pusat pemerintahan 

Lampung Barat sangat jauh dan menghabiskan banyak waktu. Disetujuinya 

Kabupaten tersebut sudah diperkirakan sebelumnya karena telah lolos tanpa 

catatan dalam proses penyeleksian, penelitian, dan pendalaman data layak dan 

tidaknya menjadi sebuah daerah otonom baru yang dilakukan Panitia Kerja 

(Panja) antara DPOD dan Komisi II DPR (Radar Lambar, 26-04-2013).  

 

Ide dan perjuangan pemekaran daerah sebenarnya sudah sejak lama diinginkan 

oleh masyarakat Pesisir Barat, namun pemekaran baru di setujui dan di resmikan 

pada tahun 2013. Saat ini Kabupaten Pesisir Barat telah berdiri sendiri yang 

sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Barat.Dengan demikian 

proses percepatan pembangunan di Pesisir Barat sudah dimulai, yaitu pada lokasi 

kantor pemerintah daerah,perbaikan infrastruktur dan pengelolaan daerah 

pariwisata. Denganadanya pengelolaan daerah pariwisata dan percepatan proses 

pembangunan tersebut, akan menjadikan Kabupaten Pesisir Barat menjadi lebih 

maju dan berkembang, karena Kabupaten tersebut memiliki banyak tempat  wisata 

dan merupakan salah satu tujuan wisata Provinsi Lampung.  

 

Olehkarenaitupercepatan  pembangunan pada daerah otonomi baru yakni 

Kabupaten Pesisir Baratdiharapkan kedepannya dapat menjadi kawasan daerah 

pariwisata yang dapat mendongkrak perekonomian  daerah serta  dapat membuka 

banyak lapangan kerja sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat 

Pesisir Barat.Sebagai daerah otonomi baru menarik untuk diteliti,karena perlu 

adanya Percepatan pembangunan di daerah. Ada beberapa alasan 

diantaranyapembentukan daerah otonomi baru tidak statissesuai aturan yang 

adamelainkan dinamis, yaitu proses pemekaran berjalan sesuai dengan apa yang 
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terjadi dilapangan baik dari segi aturan maupun proses interaksi dari berbagai 

stakeholders yang berkepentingan. 

 

Dalam proses pemekaran daerah otonom baru. Hal menarik lainnya kenapa 

peneliti tertarik dengan pemekaran Pesisir Barat karena baru saja dimekarkan dari 

KabupatenLampung Barat besarnya tuntutan pemerintah Pusat 

agarmenghentikanpemekaran didaerah, karena pemekaran daerah terbukti 

berdampak negatif terhadap daerah otonom baru. Peneliti melihat bahwa 

permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti. Fakta yang mengatakan bahwa 

pemekaran yang sekarang dilakukan banyak berdampak negatif, akan tetapi 

Kabupaten Pesisir Barat tetap saja dimekarkan oleh pemerintah pusat,dan 

mempercepat pembangunan daerah otonomi baru di Kabupten Pesisir Barat 

dengan menggunakan strategi Pariwisata dalam mewujudkan percepaten 

pembangunan di daerah otonomi baru. Penelitian ini sangat penting karena 

merupakan salah satu tolak ukur untuk menjadikan barometer, hasil dari kebijakan 

pemerintah untuk memajukan daerah tertinggal, yang berdasarkan data banyak 

mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan daerah otonomi baru. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah program-progaram percepatan pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ? 

2. Apakah program-program percepatan pembangunan di kabupaten Pesisir 

Barat telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat ? 

3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pembangunan Daerah 

Otonomi Baru (DOB) ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk  mendeskripsikan dan menganalisis program-program percepatan 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Untuk mendeskripsikan program-program percepatan pembangunan di 

Kabupaten Pesisir Barat telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

Kabupaten Pesisir Barat. 

3. Untuk mendeskrifsikan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam 

pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB). 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara akademis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

suatu manfaat yang baik serta menambah ilmu pengetahuan bagi ilmu 

administrasi negara, khususnya dalam studi administrasi pembangunan 

1. Praktis dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

Kabupaten Pesisir Barat khusus bagi pemerintah daerah dalam 

mewujudkan program-program percepatan pembangunan yang dilakukan 

oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. 

 

 


