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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya menganut asas desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya 

dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan 

pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki 

kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, 

peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 

provinsi dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi dan 

kabupaten mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 

Selain itu hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 

provinsi, antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diatur dalam 

Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 

Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, 

sumberdaya alam, dan sumberdaya lainnya. 

Negara Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut 

asas desentralisasi dan dekosentrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-
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Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

desentralisasi adalah penyerahan  Urusan  Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat 

kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Adapun tujuan otonomi adalah 

untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. 

Pembentukan daerah otonom yang secara serentak merupakan kelahiran 

status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi dari masyarakat di 

daerah / wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah Nasional 

Indonesia. Aspirasi tersebut terwujud dengan terselenggaranya desentralisasi 

kemudian menjadi daerah otonom. Oleh karena itu, otonomi daerah adalah 

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi sebenarnya untuk memecahkan 

berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas (daerah setempat) 

demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. 

Proses pembangunan dan pengembangan serta peningkatan kesejahteraan 

didaerah, ternyata tidak selalu berjalan dengan baik, luasnya daerah otonom 

mengakibatkan kurangnya pemerataan pembangunan, dimana masih banyak 

daerah di Indonesia yang belum tersentuh oleh pemerintah daerah, juga tingkat 

kesejahteraan yang belum tercapai secara maksimal, dan tidak sepenuhnya 

masyarakat dapat merasakan kebijakan yang dilakukan pemerintah di Indonesia 

yang ingin memisahkan diri dari suatu daerah otonom, karena kesenjangan 

ekonomi yang terjadi, pemusatan kekuasaan didaerah tertentu yang biasanya 

terpusat didaerah ibukota daerah otonom tersebut. Keinginan untuk memisahkan 



3 
 

 
 

diri dari suatu daerah otonom untuk membentuk suatu daerah otonom yang 

baru inilah disebut dengan pemekaran daerah. Maka, hal ini mengakibatkan 

munculnya daerah baru yang ingin mamisahkan diri dari daerah yang lama untuk 

membentuk pemerintahan sendiri yang baru. 

Dengan pembentukan daerah otonom baru, masyarakat di wilayah tersebut 

berharap dapat memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam pengelolaan 

sumber daya daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah 

(yang direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004) memberi peluang otonomi daerah 

yang luas. Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 telah 

membuka kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintahan 

daerahnya secara otonom, selajutnya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 

dirubah menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. 

Meskipun pada saat ini Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-

Undang No. 23 tahun 2014 yang perubahan dari Undang-Undang nomor 32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam penelitian ini penulis masih 

menggunakan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Penjabaran lebih lanjut 

mengenai pemerintah daerah ini juga telah dituangkan dalam Peraturan 

Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria 

pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah, dimana PP No. 78 tahun 

2007 ini menjadi landasan bagi daerah untuk melakukan pemekaran, 

penghapusan, pembentukan, dan penggabungan suatu daerah yang baru, penulis
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mengambil rujukan dari Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 ini karena 

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 belum ada peraturan pemerintah yang 

menjadi rujukan untuk pemekaran daerah otonom baru. 

Seiring dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat ditingkat 

bawah serta berbagai peraturan perundangan yang ada, beberapa kecamatan dalam 

wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ingin memisahkan diri dari daerah 

kabupaten induknya untuk menjadi daerah otonom baru yaitu kabupaten Indragiri 

Selatan, dan calon kabupaten ini sifatnya mengajukan untuk bakal calon daerah 

otonom baru yang dipersiapkan oleh tim pemekaran, lalu untuk membentuk suatu 

daerah otonom yaitu berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2004 Pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan 

fisik kewilayahan. 

Persiapan pemakaran wilayah Kabupaten Indragiri Selatan sudah melalui 

tahapan pengajuan persyaratan administratif kepada pemerintah kabupaten yang 

sudah mendapat persetujuan dari bupati dan pihak dari DPRD dengan adanya 

keputusan Bupati Indragiri Hilir No 177 tahun 2010 tentang Penetapan 

Persetujuan Pembentukan calon Kabupaten Indragiri Selatan, Pembentukan Calon 

Kota Indragiri, dan Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir, dan 

keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hilir No 26 dan 33 tahun 

2008 tentang Persetujuan Terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten Indragiri 

Selatan (Jurnal Saldian Handala, 2010), selanjutnya pihak pemerintah provinsi 

telah mendapat persetujuan gubernur dan DPRD, dan pemerintah pusat mendapat 

surat ampres dari presiden serta telah di sampaikan kepada Mentri Dalam Negeri, 
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selanjutnya persyaratan teknis dan kewilayahan baik itu dari aspirasi masyarakat 

maupun kajian akademis telah sampai ke pemerintah pusat ini menunjukan bahwa 

pemerintah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, provinsi maupun pemerintah 

pusat telah menyetujui adanya wacana pemekaran tersebut. 

Calon Kabupaten Indragiri Selatan telah lama untuk memisahkan diri dari 

kabupaten induk yaitu Indragiri Hilir, mengingat kondisi geografisnya memang 

sangat luas disamping itu kabupaten ini daerah-daerahnya banyak dipisahkan oleh 

aliran sungai serta parit sehingga akses ke ibukota sulit sekali. Hal ini membuat 

akses ekonomi makro sulit terjangkau oleh masyarakat yang berada didaerah yang 

terisolir lalu antara wilayah kecamatan calon Kabupaten Indragiri Selatan dengan 

Ibukota Indragiri Hilir sangat jauh dan terlalu luas sehingga kesulitan dalam 

urusan administratif yang dialami oleh masyarakat seperti mengurus surat-surat ke 

ibukota kabupaten yang sangat lama. Sehingga ada beberapa faktor yang menjadi 

alasan keinginan beberapa kecamatan untuk membentuk kabupaten baru tersebut 

diantaranya adalah: 

1. Dalam peraturan perundangan mengenai pemerintahan daerah (UU No. 32 

Tahun 2004) terdapat kemungkinan yang besar untuk pembentukan daerah 

kabupaten baru apabila memenuhi berbagai persyaratan. Sesuai dengan 

UU tersebut maka suatu wilayah dapat mengajukan usulan pemekaran 

menjadi kabupaten baru; 

2. Tuntutan masyarakat di tingkat bawah untuk memperoleh pelayanan yang 

lebih baik dari pemerintah daerah, yakni dengan semakin pendeknya 

birokrasi yang harus dilalui dalam memperoleh jasa publik; 
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3. Keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri 

sumber daya alam dan potensi daerah yang dimilikinya dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat;  

4. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya 

sendiri untuk meningkatkan pelayanan publik; dan 

5. Dengan pemekaran wilayah dapat memacu perkembangan sosial, ekonomi 

dan peningkatan pembangunan, mengurangi kesenjangan dan menjaga 

kelestarian lingkungan hidup. 

Dalam isue suatu pemekaran daerah terdapat beberapa kepentingan yang 

menjadi landasan terjadinya suatu pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan, yaitu : 

1. Kepentingan Masyarakat, Meliputi harapan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, percepatan pembangunan, kemajuan daerah otonom baru dan 

perbaikan hidup dari segi ekonomi, pendidikan maupun yang lainnya; 

2. Kepentingan Tokoh Masyarakat, Meliputi perebutan kekuasaan dalam 

memimpin Indragiri Selatan nantinya, jabatan/kedudukan tertentu, 

penghargaan tertentu yang akan mempengaruhi status dan kelompoknya; 

3. Kepentingan LSM, Meliputi lapangan pekerjaan misalnya proyek 

penelitian ataupun kajian-kajian tertentu; 

4. Kepentingan Pemerintah Daerah, Meliputi fokusnya suatu daerah dalam 

mengurus daerah tersebut karena wilayahnya lebih sempit; 

5. Kepentingan Pemerintah Pusat, Meliputi keamanan NKRI yang relatif 

lebih aman, dan meliputi persaingan  daerah yang akan membuat suatu 

daerah tersebut akan lebih cepat maju. Hal tersebut menjadi salah satu 
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alasan kenapa Indragiri Hilir harus segera di mekarkan. Faktor tidak 

meratanya pembangunan membuat daerah-daerah kecamatan yang ada di 

Kabupaten Indragiri Hilir menjadi daerah tertinggal karena bukan 

merupakan pusat kegiatan atau pusat pemerintahan (ibu kota). Ketidak 

merataan pembangunan bisa terjadi karena pihak elite birokrasi 

pemerintahan, legislative, dan pelaku pembangunan yang kebanyakan 

tinggal di pusat pemerintahan, sering tidak memprioritaskan daerah 

pinggiran dan perbatasan untuk memperoleh jatah pembangunan yang 

adil. 

Persiapan pemekaran daerah ini sudah mempersiapkan berbagai 

persyaratan yang tercantum dalam Peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 

yang keseluruhan telah diberitakan ke DPR RI dan Kemendagri telah sepakat 

untuk melanjutkan proses pemekaran 88 daerah otonom baru, dari 88 pemekaran 

yang disetujui tersebut provinsi riau mendapat lima jatah yakni Kabupaten 

Indragiri Selatan, Kabupaten Indragiri Utara pemekaran dari Indragiri Hilir, 

Kabupaten Gunung Sailan dari Kampar, Kota Duri dari Bengkalis, dan Kabupaten 

Rokan Darussalam yang Mekar dari Rokan Hulu. (potret news.com) 

Pada saat ini terjadi moratorium atau pemberhentian sementara pemekaran 

daerah otonomi baru yang di katakan oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah 

Kementrian Dalam Negeri, tidak ada lagi pemekaran daerah otonomi baru selama 

tiga tahun sampai 2019. Dan pemerintah selama tiga tahun kedepan hanya akan 

mempersiapkan daerah-daerah yang akan dimekarkan sesuai dengan undang-

undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi hanya ada daerah 
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persiapan saja dan tidak ada daerah otonom baru untuk tahun 2017 sampai 2019. 

(viva.co.id) 

Untuk persiapan pemekaran Indragiri Selatan (Insel) telah di bentuk tim 

pemekaran dengan  Surat Ketua Dewan Presidum Pemekaran Kabupaten Indragiri 

Selatan Nomor 14/EXS/DPPK/-INSEL/VI/2008 : 

Ketua : Alimudin RM 

Wakil : Kamal 

Sekretaris : Hj. Marini 

Anggota :   

1. Hamim. S 

2. Abdullah 

3. Ririn Handayani 

4. H. Badak 

5. H. Sindrang 

6. H. Said Menteng 

7. Uteh 

8. Edy Hariyanto 

9. Mursal 

10. Masnur 

11. Ahmad Rahmani 

12. Hermis 

Dari Kabupaten Indragiri Hilir, puluhan tokoh masyarakat dari enam 

kecamatan yang termasuk wilayah Indragiri Selatan mengadakan pertemuan 
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dengan Tokoh masyarakat Indragiri Selatan tersebut berasal dari Kecamatan 

Enok, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Reteh, Kecamatan Sungai Batang, 

Kecamatan Keritang dan Kecamatan Tanah Merah. Pertemuan yang dibuka oleh 

mantan Sekda Inhil, Alimuddin RM pada tanggal 19/8/2015. Dalam pertemuan 

ini, selain dihadiri oleh puluhan tokoh masyarakat, juga dihadiri oleh Kabag 

Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Inhil, Ahmad Ramani yang juga pernah 

menjabat sebagai Camat Keritang. Dalam pertemuan itu, diputuskan jika tokoh-

tokoh masyarakat tersebut akan berangkat ke Jakarta untuk menemui anggota 

DPR, khususnya komisi II yang menangani proses pemekaran guna 

menindaklanjuti usaha yang selama ini dilakukan. Selanjutnya membahas tapal 

batas dan peta untuk wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan. (daririau.com) 

Selanjutnya pada bulan april 2015 tim pemekaran bersama pemkab 

indragiri hilir serta pemprov riau menggelar rapat mengenai perlengkapan 

persyaratan administrasi dan tapal batas wilayah calon kabupaten indragiri 

selatan. (Pelita Riau.Com) 

Melihat data kajian daerah pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir 

menyebutkan bahwa calon Kabupaten Indragiri Selatan akan mempunyai 6 

kecamatan diantaranya ialah: Kecamatan Keritang, Kecamatan Kemuning, 

Kecamatan Reteh, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Enok, dan Kecamatan 

Sungai Batang. Kabupaten Indragiri Selatan yang nantinya akan berbatasan 

dengan Kabupaten Indragiri Hulu di sebelah barat, Kabupaten Indragiri Hilir di 

sebelah utara, Selat Berhala di sebelah timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung 
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Barat di sebelah selatan, calon kabupaten indragiri selatan mempunyai luas 

kewilayahan sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Calon Kabupaten Indragiri Selatan 

 

No  Kecamatan Desa Luas (Km
2
) Jumlah 

penduduk 

1 Keritang 13 543,45 60.610 

2 Kemuning 10 525,48 48.054 

3 Reteh 12 407,75 37.259 

4 Sungai Batang 10 145,99 35.679 

5 Enok 11 880,86 15.278 

6 Tanah Merah 6 721,56 13.665 

Jumlah 62 3225,09 210.545 

Sumber : Kajian Daerah Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir, 2016. 

Pada tabel di atas terlihat bahwa penduduk  di wilayah calon 

Kabupaten Indragiri Selatan yang terbanyak ada di kecamatan Keritang dan 

Reteh, sedangkan  jumlah  penduduk  yang  paling  sedikit  terdapat  di 

kecamatan Sungai Batang. Pada tingkat kepadatan penduduk dapat dilihat 

bahwa daerah yang paling padat penduduknya adalah di kecamatan di Sungai 

Batang ini disebabkan oleh luas wilayah kecamatan Sungai Batang yang relatif 

kecil. Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Indragiri Selatan adalah sebanyak 

62 Penduduk di kawasan ini mayoritas didominasi oleh 4 suku utama yaitu, 

suku Melayu, Bugis, Banjar, dan Jawa, selain itu terdapat juga suku-suku 

lainnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Secara  geografis, calon Kabupaten Indragiri Selatan terletak disebelah 

utara Kota Tembilahan dengan luas wilayah 3.225.09 km2 atau 31,8% dari 

wilayah induk secara keseluruhan. Sebagian besar wilayah terdiri dari daerah 



11 
 

 
 

datar rawa gambut, hutan bakau, hutan sagu yang cukup luas dengan 

kemiringan tanah 0-2 %, dengan iklim tropis, dengan curah hujan relatif kecil. 

Calon Kabupaten ini memiliki sungai yaitu, sungai Gergaji yang 

terdapat di Kecamatan Keritang, Sumberdaya alam yang dimiliki yaitu batu bara,  

mineral dan bahan galian di daerah ini relative sedikit, namun demikian  potensi  

pertanian cukup besar terutama tanaman yang dapat tumbuh subur dilahan 

gambut,  seperti tanaman pangan dan hortikultura, kelapa dalam maupun  kelapa  

hibrida,  kelapa  sawit, pinang, kakao, haramai dan sebagainya. 

Wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan memiliki sarana dan prasarana 

lengkap yang dapat mendukung pemekaran di Wilayah calon Kabupaten Indragiri 

Selatan. Mulai dari fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas 

kesehatan, dan fasilitas peribadatan. Untuk mendukung proses perekonomian di 

daerah ini, terdapat fasilitas niaga seperti pasar, pertokoan, dan kios yang cukup 

memadai yang kesemua fasilitas yaitu berjumlah 2.455 pertokoan yang ada di 

wilayah Kabupaten Indragiri Selatan, selanjutnya jumlah fasilitas pendidikan juga 

relatif banyak dan cukup merata diseluruh kecamatan. Fasilitas pendidikan 

sebesar 221 unit, dengan rincian 165 unit Sekolah Dasar, 44 unit SLTP, 12 unit 

SLTA/SMK. Dilihat dari fasilitas kesehatan yang dimiliki yaitu Rumah Sakit 1 

unit, Puskesmas Rawat Inap 10 unit, Puskesmas Pembantu 40 unit, Puskemas 

Keliling 4 unit, Dokter 20 orang, Perawat 50 orang, Bidan 152 orang. Selanjutnya 

dari jumlah sarana peribadatan yang tersedia dari mushollah/surau yaitu 

berjumlah 348, masjid berjumlah 256, vihara berjumlah 7 unit. 
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Selanjutnya dalam Kemampuan ekonomi dilihat dari Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan. Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang biasa 

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu 

wilayah/daerah. lihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.2 

PDRB Kabupaten Indragiri Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (Dalam 

Jutaan Rupiah) 

 

Kecamatan 2012 2013 2014 2015 Rata-rata 

Pertumbuhan 

2005-2008 % 

Keritang 451,204 471,891 492,513 514,035 77.186 

Reteh 403,217 419.541 435,735 452,554 68.441 

Enok 278,723 302,148 326,380 352,556 50.392 

Tanah 

Merah 

299,956 335,341 374,441 418,101 57.113 

Kemuning 146,674 157,458 168,495 180,307 26.117 

Sungai 

Batang 

299,821 334,211 364,541 412,907 56.459 

Total 1.879.595 2.020.590 2.162.105 2.330.460 335.71 

Sumber : Kajian Daerah Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir, 2016. 

 

Jumlah penerimaan daerah sendiri adalah seluruh penerimaan daerah yang 

berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam 

dan penerimaan bagi hasil provinsi. Lihat tabel. 1.3 berikut: 

Tabel 1.3 

Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri 

 

Kabupaten/Kota Penerimaan Asli Daerah (Rp) 

Indragiri Hilir 798.508.112.910 

Jumlah 798.508.112.910 

Calon Kabupaten Indragiri Selatan 128.108.122.000 

Kabupaten Induk 678.399.990.910 

Sumber : Kajian Daerah Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir, 2016. 
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Jumlah penerimaan daerah sendiri terhadap jumlah penduduk di wilayah 

calon Kabupaten Indragiri Selatan, dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut: 

Tabel 1.4 

Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri 

 

No Kecamatan Jumlah Penerimaan Daerah 

Sendiri 

Jumlah Penduduk 

1 Keritang 598.881.085 60.610 

2 Kemuning 399.254.056 48.054 

3 Reteh 798.508.113 37.259 

4 Sungai Batang 439.179.462 35.679 

5 Enok 359.328.651 15.278 

6 Tanah Merah 479.104.868 13.665 

 Calon Kabupaten 

Indragiri Selatan 

3.992.540.565 210.545 

Sumber : Kajian Daerah Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir, 2016. 

Selanjutnya Kabupaten Indragiri Hilir sendiri memiliki potensi yang 

sangat besar karena memiliki potensi SDA dan SDM yang cukup memadai. 

Menurut Setda Inhil Alimuddin : memaparkan Rencana Pembentukan Calon 

Kabupaten Insel dihadapan Komisi A DPRD Riau, Komisi A DPRD Inhil, Para 

Asisten, Kepala Dinas/Badan/Bagian di lingkungan Pemkab Inhil dan tokoh 

masyarakat Kabupaten Inhil. Menurutnya, jika pemekaran Kabupaten Insel 

terlaksana, diperkirakan pendapatan kabupaten yang akan mekar dari Inhil ini 

sebesar Rp 700.340.000.000 pertahun. Dimana, anggaran tersebut diperoleh dari 

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 14.150.000.000, Dana Perimbangan sebesar 

Rp 673.690.000.000 dan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp 12.500.000.000. 

(riauterkini.com). Sedangkan potensi lain yang ada di Indragiri Selatan yaitu: 

a. Pertanian; 
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Pengembangan perkebunan pisang di Kecamatan Keritang dan Tempuling. 

Pengembangan perkebunan jeruk di Kecamatan Kemuning dan Enok. 

Pengembangan pertaniaan padi di kecamatan Keritang. 

b. Perkebunan; 

1. Pengembangan tanaman kakao dikecamatan Reteh dan Enok; 

2. Pengambangan tanaman kelapa diseluruh kecamatan di Indragiri 

Selatan; 

3. Pengembangan tanaman kelapa super diseluruh kecamatan di 

Indragiri Selatan; 

4. Pengembangan sawit di seluruh Kecamatan di Indragiri Selatan; 

5. Pengembangan tanaman kopi dan kako di seluruh Kecamatan di 

Indragiri Selatan; 

c. Perternakan; 

1. Pengembangan sapi di kecamatan Keritang; 

2. Pemasaran produksi hewan ternak; 

d. Industri; 

1. Industri pengolahan sabut kelapa di kecamatan Enok; 

2. Industri pengolahan arang kelapa dikecamatan Enok, Reteh, 

Keritang; 

3. Industri pengolahan batang kelapa di kecamatan Enok; 

e. Pelayanan, Pengelolaan kawasan industri Kuala Enok; 

f. Perdagangan; 
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Perdagangan hasil pertanian antara lain Kelapa, Pinang, Kelapa Sawit, 

Sagu dan lain-lain. Perdagangan produk industri antara lain sabut kelapa, 

Gula Kelapa, arang kelapa, olahan kayu kelapa dll. 

Selain itu juga Indragiri Selatan memiliki potensi sumber daya alam 

(SDA) yang melimpah menyusul ditemukannya empat blok migas yakni blok 

Apel, blok Lemang, blok Pan Arean dan Puri. Dua di antara yakni blok Lemang 

dan Pan Arean sudah memasuki tahap penentuan titik lokasi. 

Dalam hal ini untuk blok Apel yang baru memasuki tahap konsultasi oleh 

pemerintah pusat meliputi tujuh kecamatan yakni Kecamatan Pelangiran, Mandah, 

Gaung Anak Serka (GAS), Gaung, Batang Tuaka, Tembilahan, Tembilahan Hulu, 

Tempuling, Kempas dan Kecamatan Enok yang masuk dalam peta wilayah 

Kabupaten Indragiri Selatan. Kemudian untuk blok Lemang meliputi Kecamatan 

Keritang, Reteh dan Enok serta berbatasan dengan Provinsi Jambi. Blok Puri 

meliputi Kecamatan Kempas dan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu 

(Inhu). Demikian pula untuk blok Pan Aren yang juga meliputi kecamatan yang 

sama dengan beberapa blok di atas. (kabarinsel.com) 

Terkait dengan pelaksanaan pemekaran calon wilayah Kabupaten Indragiri 

Selatan penulis menggunakan acuan kepada, Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2007 yang mengatur tentang bagaimana proses penilaian persiapan 

pemekaran daerah yang harus dilalui dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Dari 

beberapa persyaratan yang di tetapkan oleh peraturan pemerintah nomor 78 tahun 

2007 maka calon wilayah Kabupaten Indragiri Selatan apakah telah memenuhi 
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syarat-syaratnya atau masih terdapat kendala dalam melakukan pemekaran daerah 

dan wacana pembentukan daerah otonom baru di wilayah calon Kabupaten 

Indragiri Selatan yang sudah lama direncanakan hampir lebih kurang 13 tahun dan 

sampai sekarang juga belum mekar-mekar. 

Maka dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah “Analisis 

Pemekaran Wilayah Kabupaten Indragiri Selatan Sebagai Daerah Otonom 

Baru”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah yang perlu untuk 

dikaji dan dibahas, adapun masalah yang penulis rumuskan adalah:  

1. Bagaimana pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan sebagai daerah 

otonom baru ?  

2. Apa faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam persiapan sebagai 

daerah otonom baru ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan maka 

peneliti ini bertujuan :  

1. Untuk Menganalisis Pemekaran Wilayah Kabupaten Indragiri Selatan 

sebagai daerah otonom baru. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam 

persiapan sebagai daerah otonom baru. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat praktis 

a. Penelitian ini akan memberikan informasi tentang persiapan 

pemekaran indragiri selatan dan proses yang dilalui untuk dapat 

menjadi suatu daerah otonom yang baru. 

b. Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan atau 

pemahaman mengenai otonomi yang berkaitan dengan pemerintah 

didaerah khususnya dipemerintah kabupaten. 

1.4.2 Manfaat teoritis 

a. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk 

pribadi dan orang lain. 

b. Dapat dijadikan dasar acuan untuk membangun ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang pemekaran wilayah. 

c. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan bacaan untuk 

perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. 

1.5 Sistematika Penulisan Penelitian 

Skripsi ini disusun dengan tujuan agar mempunyai suatu susunan yang 

sistematis dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara 

Bab yang satu dengan Bab yang lainnya sebagai suatu rangkaian yang sistematis, 

adapun sistematis yang dimaksud adalah: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penulis dalam 

melakukan penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan mengenai jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, 

lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, populasi dan sampel, analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Berisikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, seperti aktivitas 

objek penelitian, sarana dan prasarana objek penelitian, dan lain 

sebagainya. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan guna untuk menjawab 

pertanyaan dan pengujian terhadap hipotesis penelitian. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

pengelolahan data penelitian. 


