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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar  Belakang Masalah

Reformasi politik dan pergantian pemerintahan yang terjadi pada tahun

1998, telah diikuti dengan lahirnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang

pemerintahan daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

tentang pemerintahan desa dan kelurahan. Kemudian Undang-Undang tersebut

direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan

Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa

disebutkan bahwa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yangberwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dandihormati dalam sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul

desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.Hal tersebut telah tercantum

dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

desa.Memperhatikan asal usul dan kondisi sosial budaya, masyarakat dapat

berprakarsa membentuk desa. Hanya saja, prakarsa masyarakat ini dibingkai oleh

ketentuan teknis sebagaimana termuat dalam ayat dua dari pasal yang sama. Desa

yang akan dibentuk disyaratkan memenuhi beberapa ketentuan, yaitu :

a. Jumlah Penduduk

b. Luas wilayah
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c. Bagian wilayah kerja

d. Perangkat

e. Sarana dan prasarana pemerintahan

Dalam penjelasan ayat 2 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 tentang desa yang disebutkan secara rinci syarat jumlah penduduk. Jumlah

penduduk yang disyaratkan bagi desa di wilayah Jawa dan Bali untuk dimekarkan

adalah paling sedikit 1500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga (KK), untuk wilayah

Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK, dan untuk wilayah

Kalimantan, NTB, NTT, Maluku dan Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.

Sementara persyaratan luas wilayah disebutkan secara rinci dalam pasal 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan,

Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Desa menjadi Kelurahan. Luas

wilayah desa disyaratkan dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan

pembinaan masyarakat. Wilayah kerja desa yaitu dusun disyaratkan memiliki

jaringan perhubungan dan komunikasi. Kondisi sosial budaya disyaratkan dapat

menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat

sesuai dengan adat istiadat setempat. Sarana dan prasarana yang disyaratkan

adalah ketersediaan potensi infrastruktur pemerintahan desa serta infrastruktur

perhubungan.

Persyaratan perangkat tidak disebutkan secara rinci dalam ketentuan

pembentukan desa baru. Namun syarat lain yang tidak disebut dalam pasal 2

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa ditambahkan dalam

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. Syarat-syarat

yang ditambahkan adalah potensi desa yang meliputi potensi sumber daya dan
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batas desa. Potensi sumber daya yang disyaratkan bagi pembentukan desa yaitu

sumber daya daya alam dan sumber daya manusia. Sementara dalam hal batas

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

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

Persyaratan terakhir ini menjelaskan bahwa 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 tidak ada pembentukan desa bagi desa yang belum ditetapkan batasnya

dalam peraturan daerah.

Persyaratan teknis lain dari pembentukan desa yang disebutkan dalam

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah usia penyelenggaraan

pemerintahan dari desa induk minimal 5 tahun. Sebuah desa induk dapat

dimekarkan setelah masa penyelenggaraan pemerintahan, minimal telah mencapai

usia 5 tahun.Maksud dari ditetapkannya syarat-syarat teknis ini tidak lain dari

upaya pemerintah untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pembinaan mana disasarkan pada efektivitas fungsi pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat disatu sisi, serta akselerasi pembangunan desa di sisi yang lain.

Selanjutnya jika ditinjau pada desa Mugomulyo Kecamatan Sungai Batang

Kabupaten Indragiri Hilir tentang pembentukan desanya yang telah diprakarsai

oleh para tokoh masyarakat Pada tahun 1980 dan telah bergabung dengan desa

induknya yaitu desa Benteng, yang kemudian pada tahun 2003 dimekarkan
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dengan nama desa Benteng Barat. Adapun jumlah dusun didesa Benteng Barat

sendiri sebelum adanya pemekaran pada dusun Mugomulyo berjumlah 6 dusun

seperti dalam tabel dibawah ini, yaitu :

Tabel 1. 1 Jumlah Dusun di Desa Benteng Barat Sebelum pemekaran dan
Potensi Alam Tahun 2013

No Nama Dusun di Desa Benteng
Barat Sebelum Pemekaran

Potensi Alam
Pertanian Pertanian

01 Dusun Parit Kaddas I Padi (1,2 Ton/Ha) Kelapa (2,3 Ton/ Ha)

02 Dusun Parit Kaddas II, Padi (1,3 Ton/Ha) Kelapa (2,4 Ton/ Ha)

03 Dusun Mugomulyo Padi (2,4Ton/Ha) Kelapa (3,2 Ton/ Ha)

04 Dusun Melayu Padi (1,1 Ton/Ha) Kelapa (1,4 Ton/ Ha)

05 Dusun H. Ambok Padi (1,4 Ton/Ha) Kelapa (1,2 Ton/ Ha)

06 Dusun H. Umar Padi (1,1 Ton/Ha) Kelapa (2,2 Ton/ Ha)

Jumlah Padi (8,5 Ton/Ha) Kelapa (12,7/Ton Ha)

Sumber: Data Kantor Desa Benteng Barat, 2013

Sesuai dengan perkembangan pola berfikir masyarakat yang semakin

maju, maka masyarakat desa Mugomulyo merasa bahwa dirinya mampu untuk

melakukan tata laksana administrasi kepemerintahan yang terdapat dalam tatanan

masyarakatnya, maka desa tersebut mengusulkan untuk menjadi desa yang

mandiri, yaitu dengan melakukan pemekaran pemerintahan dari desa induknya

demi percepatan pembangunan.

Kemudian dusun Mugomulyo sendiri ketika masih tergabung dengan desa

induknya telah memasuki kurun waktu 8 tahun dihitung mulai dari tahun 2003

sampai pada tahun 2010, dan ketika memasuki tahun 2011dusun Mugomulyo

telah resmi dimekarkan menjadi desa mandiri berdasarkan PERDA No. 6 Tahun

2011 tentang Pembentukan Desa, setelah terlaksananya pemekaran desa

mugomulyo sendiri  membawahi 3 dusun yaitu:

1. Dusun Mugomulyo I, sebagai ibu kota desa Mugomulyo

2. Dusun Mugomulyo II, dan

3. Dusun Melayu
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Proses terjadinya pemekaran desa masyarakat mugomulyo berawal dari

merasa kurang puas dengan pemerintahan desa induknya dengan beberapa alasan

diantaranya:

1. Kurang adanya pemerataan pembangunan.

2. Jauhnya sarana dan prasarana Pelayanan dalam melakukan

kepengurusan segala keperluan penduduk masyarakat mugomulyo.

3. Pengelolaan SDM dan SDA yang kurang memadai.

Oleh karena itu maka pada tahun 2011 tersebut desa Mugomulyo telah

resmi memekarkan wilayah pemerintahan dari desa Benteng Barat, melalui

gagasan yang dicapai pada musyawarah seluruh tokoh masyarakat desa yang

dihadiri oleh bapak Camat Kecamatan Sungai batang.

Terlaksananya proses pemekaran desa Mugomulyo tersebut tentu dengan

memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan desa untuk layak dimekarkan.

Sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun

2004 dan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 yaitu dengan memiliki Jumlah

penduduk 1.395 jiwa, dengan luas wilayah ± 13.000 km2 , dan memiliki wilayah

dan seluruh komponen, sarana  pemerintahan desa, serta terpenuhinya sarana

pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi swasta dengan nama

Universitas Darul Ulum. Adapun jumlah penduduk desa Mugomulyo disaat

bergabung dengan desa induknya dan sesudah dimekarkan dapat dilihat dalam

tabel berikut:
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Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Mugomulyo Sebelum dan Sesudah Dimekarkan

No
Jumlah penduduk sebelum
dimekarkan Sesudah dimekarkan

01 2.965 jiwa 1.395 jiwa

Sumber: Data Sensus Penduduk Kantor Desa Mugomulyo 2013

Kemudian setelah dilaksanakanya proses pemekaran desa mugomulyo

tersebut, penduduk masyarakatnya mengharapkan adanya peningkatan

pembangunan dan kemandirian dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan

daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah

yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan masyarakat, serta

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Potensi alam didesa Benteng Barat sebelum pemekaran wilayah dapat

ditinjau dari penghasilan masyarakat disektor perkebunan dan pertanian, karena

kondisi alam yang agraris dan berada didaerah dataran rendah dengan ketinggian

+ 1 meter dari atas laut. Perkebunan diwilayah desa Benteng Barat yaitu

perkebunan kelapa lokal dan kelapa sawit serta pertanian disektor persawahan

dengan tanaman padi dan sebagian kecil palawija.
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Table 1.3 Pendapatan Asli Desa (PADes) Penduduk Mugomulyo dan Desa
Benteng Barat

No PADes sebelum pemekaran PADes sesudah pemekaran

01
Pertanian Perkebunan Pertanian Perkebunan
8,5 Ton/Ha

(Padi)
12,7 ton/Ha

(Kelapa)
3,4 Ton/Ha

(Padi)
4,2 ton/Ha
(Kelapa)

Sumber : Data Profil Desa Mugomulyo dan Benteng Barat 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat pendapatan asli desa (PADes) penduduk

desa Mugomulyo setelah terlaksananya pemekaran desa tersebut.Adapun sumber

pendapatan masyarakat desa Mugomulyo mayoritas pertanian dan perkebunan.

Dalam suatu pemekaran desa, Pemekaran dengan demikian bukanlah

pembangkangan, pemisahan diri, dan pemutusan tali silaturahmidengan desa

induk dan keluarga batih. Ia merupakan simpul dimana harapan akan kehidupan

yang lebih baik dalam peningkatan pembangunan desa dan ikatan persaudaraan

disatukan. Dalam konteks ini, persyaratan-persyaratan teknis, sepanjang

dipandang sebagai faktor eksternal, jauh lebih baik daripada motif politis. Benar

ungkapan politics is local. Namun dalam rumah keguyuban, pertarungan

kepentingan dan kekuasaan bukanlah tamu yang diharapkan.

Di desa Mugomulyo sebagai objek penelitian perlu dipertanyakan kepada

masyarakat adalah bagaimana dampak pemekaran dalam proses percepatan

pembangunan baik ditingkat ekonomi, insprastruktur dan pendidikan. Dengan

demikian diperlukan orang yang memiliki pendidikannya baik, status sosial tinggi

dalam masyarakat cendrung berfikir maju dan memberikan partisipasi dalam

proses percepatan pembangunan desa berdasarkan hati nuraninya dan mengetahui

dampak positif yang akan terjadi setelah dilaksanakannya pemekaran desa.
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Berdasarkan pernyataan tersebut maka untuk mencari tahu bagaimanakah

menganalisis pemekaran dalam percepatan pembangunan desa masyarakat

Mugomulyo Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, bagaimana

dampak pemekaran wilayah dalam percepatan pembangunan setelah

dilaksanakanya pemekaran desa.

Dari pernyataan ini peneliti tertarik untuk lebih dalam mengetahui

bagaimanakah proses perkembangan pembangunan setelah dilaksanakanya

pemekaran desa, berdasarkan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian Marrettrianto (2010:20) Studi tentang faktor-faktor yang

melatarbelakangi rencana pembangunan dalam pemekaran wilayah Desa

Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas terdapat pengaruh yang

signifikan.

Penelitian yang dilakukan Ismul Hadi (2009:32) meniliti tentang “Problem

Sosial Pemekaran” Wilayah Di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten

Lombok Barat dan dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi

terjadinya pemekaran desa adalah faktor pelayanan publik dan pemerataan

pembangunan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Widyanto (2001:21), dalam

Tesisnya tentang Pelaksanaan demokratisasi Pemerintahan Desa di Desa Sidorejo

Kecamatan Kauman iten Tulungagung, disimpulkan faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa adalah factor demokratisasi

Pemerintahan.
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Dari  penjelasan latar belakang masalah diatas, penelitian ini membahas

tentang analisis pemekaran wilayah desa atau daerah  yang marak terjadi pada

desa-desa yang terdapat di kabupaten Indragiri Hilir, Khusunya didesa

MugomulyoKecamatan Sungai Batang, yang  memekarkan diri dari desa

induknya yaitu desa Benteng Barat. Dan penelitian ini berdasarkan teori-teori,

penelitian, serta peneliti-peneliti sebelumnya, maka penulis tertarik untuk

membahasnya lebih lanjut dengan  judul: “Analisis Pemekaran Wilayah dalam

Percepatan Pembangunan Desa ( Studi Pemekaran Desa Mugomulyo

Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir) ”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang penulis jelaskan pada latar belakang

masalah, maka penulis menetapkan permasalahan yang akan diteliti yaitu

Bagaimana Dampak Pemekaran wilayah dalam Percepatan Pembangunan

Desa Mugomulyo Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak Pemekaran Wilayah dalam Percepatan

Pembangunan Desa Mugomulyo Kecamatan Sungai Batang Kabupaten

Indragiri Hilir.

2. Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan  untuk

kebijakan-kebijakan terbaik dalam upaya peningkatan proses percepatan

pembangunan.
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1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis, meningkatkan pola pikir yang diharapkan dapat mempertajam

daya pikir ilmiah dan meningkatkan kompetensi keilmuan serta menambah

pengetahuan peneliti terkait penerapan pelaksanaan program Percepatan

Pembangunan dalam Pemekaran Wilayah Desa Mugomulyo Kecamatan

Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Bagi peneliti berikutnya, sebagai tambahan referensi dan sebagai bahan bacaan

kepada seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.5 Batasan Penulisan

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan luasnya ruang

lingkup penelitian maka peneliti membatasi terhadap masalah-masalah yang akan

dibahas yaitu yang menjadi kajian pokoknya adalah untukmenganalisis penerapan

program Percepatan Pembangunan dalam Pemekaran Wilayah Desa Mugomulyo

Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan, manfaat penulisan dan batasan penelitian serta

Sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat konsep-konsep serta landasan teori yang digunakan.

BAB III : METODE PENELITIAN
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Dalam Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel yang

digunakan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel

penelitian dan operasional variabel, dan analisis data yang

digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini mejelaskan gambaran secara umum objek atau tempat

penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini menjelaskan apa yang diperoleh dari penelitian dan

pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Dalam Bab ini memuat tentang penutup dari seluruh rangkaian

penulis hasil penelitian yang berisikan kesimpulan dari hasil

penelitian, dan saran sebagai rujukan penelitian yang datang.


