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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti lakukan mengenai 

Analisis Persiapan Pemekaran Wilayah Kabupaten Indragiri Selatan Sebagai 

Daerah Otonom Baru maka dalam Bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan 

dan akan dikemukakan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat 

baik bagi Kabupaten Indragiri Selatan maupun Kabupaten Indragiri Hilir, berikut 

kesimpulan penulis : 

1. Persyaratan administatif pembentukan Kabupaten sebagaimana yang 

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah dapat 

dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Indragiri Selatan telah memenuhi 

syarat untuk dimekarkan. Namun rekomendasi dari menteri yang belum 

ada keputusan sampai saat ini. 

2. Persyaratan teknis pembentukan kabupaten sebagaimana yang dimaksud 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, bahwa wilayah 

Kabupaten Indragiri Selatan telah memenuhi syarat untuk dimekarkan. 

Namun pemerintah perlu adanya komitmen dalam pertahanan dan 

keamanan, karena wilayah Kabupaten Indragiri Selatan sebagai kawasan 

perbatasan, disamping merupakan asset dalam pengembangan wilayah 
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sesungguhnya juga menyimpan kerawanan serta potensi ancaman, 

tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan. 

3.  Persyaratan fisik kewilayahan pembentukan kabupaten sebagaimana yang 

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, 

dinyatakan memenuhi persyaratan. Tetapi berkaitan dengan calon ibukota 

kabupaten, sarana dan prasarana, perlu adanya komitmen kuat dari 

berbagai pihak baik masing-masing kecamatan atau kabupaten, mulai dari 

pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, cakupan wilayah kecamatan di 

Kabupaten Indragiri Selatan untuk membangun sarana dan prasaran 

pemerintahan kabupaten yang akan dimekarkan. 

4. Lambatnya proses pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan disebabkan 

oleh beberapa hambatan, diantaranya: adanya perubahan peraturan 

perundang-undangan, adanya moratorium dari pemerintah pusat untuk 

sementara pemekaran di tunda mulai dari desa sampai ke provinsi. 

5. Pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan dilakukan dengan tujuan  

mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik yang lebih baik. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai pertimbangan dalam 

pemekaran wilayah Kabupaten Indragiri Selatan kepada pihak terkait agar dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Usulan pemekaran/pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan harus terus 

diperjuangkan untuk memenuhi aspirasi dan keinginan masyarakat 

setempat agar pelayanan publik menjadi lebih baik guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Pemerintah daerah seharusnya mengkaji kembali lokasi ibukota kabupaten 

yang baru, untuk mengantisipasi adanya perubahan batas wilayah atau 

rentang kendali dan lain sebagainya sehingga lebih efektif dan efesien 

terhadap jarak antar kecamatan ke ibukota kabupaten untuk percepatan 

pelayanan kepada masyarakat. 

3. Pihak Kabupaten Indragiri Hilir dan tim pemekaran harus memantau dan 

aktif dalam perkembangan persiapan pemekaran wilayah Kabupaten 

Indragiri Selatan. 

4. Analisis setiap indikator utama memberikan informasi yang baik bagi 

calon pemimpin daerah ini tentang aspek-aspek apa saja yang harus 

ditingkatkan karena secara relatif masih tertinggal dari rata-rata 

kemampuan kabupaten lain di daerah provinsi Riau. 

5. Pemerintahan baru yang akan dibentuk di wilayah Indragiri Hilir yaitu 

Kabupaten Indragiri Selatan nantinya harus menyadari bahwa 

pembangunan wilayah tidak bisa bergantung pada sumber daya alam 

terutama di dalam jangka panjang. Oleh karena itu usaha untuk menjaga 

kesinambungan pembangunan harus ditopang pembangunan berbasis 

sumber daya manusia. Ada dua hal yang harus diperhatikan di dalam 
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mendukung pembangunan ekonomi berbasis sumber daya manusia yaitu 

pendidikan dan kesehatan. 


