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Abstraks 

Tuntutan pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan oleh 

masyarakat Berau Pesisir Selatan, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat 

yaitu Tim Percepatan Pemekaran Kabupaten Berau Pesisir Selatan (TP2KBPS) 

yang bermula sejak tahun 2003, namun sampai saat ini pemekaran daerah tersebut 

tidak terlaksana. Tuntuntan pemekaran kabupaten Berau Pesisir Selatan dipicu oleh 

minimnya pendidikan di daerah Berau Pesisir Selatan, selain itu untuk mendekatkan 

pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan potensi alam 

(perikanan, perkebunan, pariwisata alam) lebih optimal. 

Dalam perjalanannya proses pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan 

banyak mengalami kendala. Terjadi pro-kontra dalam masyarakat terhadap 

pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan. Minimnya dana pemekaran 

daerah yang dimiliki oleh TP2KBPS dan kurangnya peran pemerintah derah dalam 

mendukung pemekeran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan mulai dari 

minimnya bantuan dana dari pemerintah daerah dan ketidak seriusan pemerintah 

daerah dalam menangani pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan. Hal 

yang paling utama ialah  kurangnya politicalwill pemerintah daerah pada masa 

kepemimpinan Bupati H.Makmur merupakan faktor utama penghambat pemekaran 

Kabupaten Berau Pesisir Selatan.  

Meskipun pemekaran daerah tersebut banyak mengalami hambat namun 

proses pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan tetap berjalan dengan 

perlahan dan dengan menggunakan strategi-strategi khusus dari TP2KBPS serta 

dukungan dari masyarakat Berau Pesisir Selatan. Persyaratan pemekaran daerah 

yang telah diatur didalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah 

terpenuhi dan saat ini proses pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan 

telah berada ditinggkat pusat yaitu menunggu keputusan dari Presiden.  

Kata Kunci : Pemekaran Daerah, Politicalwill, Faktor Penghambat 
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Abstract 

Demands for expansion in South Coast of Berau, headman of the society, 

and the society itself, namely the Tim Percepatan Pemekaran Kabupaten Berau 

Pesisir Selatan (TP2KBPS) which is began in 2003, yet the area expansion has not 

been implemented. The demand of area expansion in South Coast of Berau is 

triggered by the lack of education in South Coast of Berau, besides, in case to 

approach the public service, infrastructure development, and Resource 

Management (fishery, plantation, scenery tourism) to be more optimal.  

In the process of this Expansion of Politics in South Coast of Berau, there 

are many obstacles. There is pro-cons at the society towards the The Area 

Expansion in South Coast of Berau. For instance, there are some lack on expansion 

funds from TP2KBPS and role of local government in supporting the expansion in 

South Coast of Berau which is started from the lack of fund aid from the local 

government and also the not-faithful of the government in handling the area 

expansion in South Coast of Berau. The main obstacle is the lack of politicalwill 

from the local government in the reign of H.Makmur’s leadership which becomes 

the main factor of the obstacle in the area expansion in South Coast of Berau. 

Even though the expansion in South Coast of Berau have experienced many 

obstacles, the expansion is being implemented gently and use some strategies in 

particular from TP2KBPS and also involved the support of local society of South 

Coast of Berau. The term of the expansion that has been arranged in the Regulation 

No. 23 in the year of 2014 about The Local Government is already fulfilled and 

now that the process of the expansion is in the central regime and about to wait the 

decision of the President. 

Keywords: Area Expansion, Politicalwill, Obstacle Factors 

A. Pendahuluan 

 

Pasca runtuhnya Orde Baru memberi dampak terbukanya ruang 

demokrasi. Hal itu juga berdampak luas terhadap politik dan pemerintahan 

Republik Indonesia. Semangat Reformasi tahun 1998 membawa misi 

demokratis di berbagai sektor, termasuk pada sistem pemerintahan daerah. 

Jika sebelum reformasi pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan 

tangan dari pusat, namun pada saat era Reformasi menginginkan adanya 

kebebasan terhadap daerah untuk berdikari tanpa ada campur tanagan oleh 
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pusat. Kepala daerah saat ini tidak lagi memiliki fungsi ganda sebagai alat 

Pemerintah Pusat melainkan hanya sebagai perangkat pemerintah daerah.1 

Otonomi daerah diasumsikan pada perubahan yang lebih baik 

khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berpeluang 

untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Secara tdak langsung dapat dikatakan otonomi 

daerah merupakan bagian reformasi pemerintahan dan bagian yang tak 

terpisahkan dari upaya demokrasi. Dengan kata lain tak ada reformasi tanpa 

ada otonomi daerah dan tak ada demokrasi tanpa otonomi daerah.2  

Dalam mewujudkan misi reformasi yaitu mewujudkan otonomi 

daerah yang seluas-luasnya sebagai upaya terciptanya poros jalannya 

pemerintahan yang mempercepat penigkatan kesra, pemberdayaan 

masyaraka, pelayanan publik dan peningkatan daya saing serta 

mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam pencapaian tujuan otonomi 

daerah.3 Pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan serta revisi 

terhadap UU yang berkaitan dengan pemerintah dearah. Ada berbagai UU 

yang terkait dengan pemerintah daerah. Namun pasca Orde Baru yang 

digunakan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap 

ideal, namun UU tersebut masih mengalami revisi menjadi UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Terakhir, UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah daerah serta produk hukum terhadap pelaksanaan dan 

                                                             
1 Muluk Khairul. 2009. Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah. Surabaya: ITS 

Press. 
2 Said Mas’ud. 2008, Arah Baru Otonomi Daerah. Malang: UMM Press Hlm : 2 
3 Presentasi Kementerian Dalam Negeri RI. Penataan Daerah Otonom Baru di Indonesia. Pada 

Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR RI.  Diakases pada tanggal 7 Februari 2017 
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penyelenggaraan pemerintahan daerah hasil revisi dari UU No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah, yang digunakan saat ini. 

Isu yang terkait dengan otonomi daerah yang tak kalah penting 

dengan isu lain  adalah isu tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru  

(DOB) atau dikenal dengan pemekaran daerah. Tahun 1945-1950 

merupakan masa awal kemerdekaan dan terjadi pembentukan daerah di 

Indonesia gelombang pertama. Dalam kurun lima tahun sejak tahun 1999 

saja, Indonesia telah menambah tujuh provinsi baru namun pertambahan 

jumlah provinsi yang terjadi pasca tahun 1999 ternyata kalah sangat jauh 

dari kecepatan pertambahan jumlah daerah kabupaten dan kota.4 

Berdasarkan data Permendagri tahun 2015 jumlah daerah otonom setelah 

desentralisasi sebanyak 34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota, 7.094 

kecamtan, 8.412 kelurahan, dan 74.093 desa. Tercatat Pada tahun 1999-

2014 pembentukan Daerah Otonomi Baru sebanyak 7 provinsi, 115 

kabupaten, dan 26 kota dengan jumlah sebanyak 148 Daerah Otonom Baru.5 

Jumlah pembentukan DOB tersebut menjelaskan bahwa pemekaran daerah 

di Indonesia sangat melesat terjadi, hal ini bisa jadi sebgai bentuk euforia 

dari reformasi yaitu mewujudkan otonomi daerah.  

Sistem politik menurut David Easton terdiri dari sejumlah lembaga-

lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi 

mengubah tuntutan-tuntutan (demands), dukungan-dukungan (supports) dan 

sumber-sumber (resources) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-

                                                             
4 Makagansa R. H. 2008. Tantangan Pemekaran Daerah. Sleman: FusPad. Hlm 25-35 
5 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. Jumlah DOB 1999 s.d 2014. 

http://www.otda.kemendagri.go.id/index.php/2014-10-27-09-17-43. Diakses pada tangal 7 februari 

2017 

http://www.kemendagri.com/
http://www.otda.kemendagri.go.id/index.php/2014-10-27-09-17-43
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kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota 

masyarakat.6 Tuntutan pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan 

dianggap sebagai pilihan terbaik untuk mendekatkan pelayanan publik kepada 

masyarakat dan mewujudkan percepatan pembangunan didaerah tersebut. 

Pemekaran ini didasarkan karena besarnya sumber daya alam yang dimiliki, 

banyaknya pariwisata bahari, dan besarnya kontribusi PAD Berau bagian 

pesisir terhadap Kabupaten Berau, namun masyarakat Berau pesisir tidak 

merasakan pembangunan serta pelayanan yang sama dengan daerah kecamatan 

yang lainnya. Dengan melihat realita yang ada, maka masyarakat yang 

tergabung dalam Tim Percepatan Pemekaran Kabupaten Berau Pesisir Selatan 

dan kelompok masyarakat lainnya menuntut pemekaran Berau Pesisir Selatan 

sebagai kabupaten baru demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

daerah Berau pesisir selatan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sistem politik jika 

disederhanakan dapat diartikan sebagai input-process-output. Aspirasi dan 

tuntutan masyarakat dan tim percepatan pemekaran Berau Pesisir Selatan 

merupakan input, kemudian melengkapi persyaratan administrasi dan 

sebagainya merupakan process untuk mempengaruhi pemerintah pusat dalam 

proses pembuatan kebijakan publik sebagai output dari suatu sistem politik. 

Pemekaran kabupaten Berau Pesisir Selatan sudah sejak 14 tahun 

silam yaitu pada tahun 2003 telah diwacanakan oleh masyarakat di pesisir 

selatan, namun  sampai saat ini pemekaran kabupaten tersebut tak kunjung 

terlaksana padahal aspirasi pemekaran ini disambut baik oleh pemerintah 

                                                             
6 Maksudi Iriawan Beddy. 2016. Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan 

Empirik. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 25. 
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Kab. Berau. Jika dilihat dari perspektif demokrasi Pemekaran Berau Pesisir 

Selatan merupakan bentuk aspirasi dan partisipasi masyarakat di tingkat 

lokal. Karena masyarakat Berau pesisir kesulitan dalam mendapatkan 

pelayanan karena jauhnya pusat pemerintahan yang berada di Tanjung 

Redeb yaitu sekitar 150 kilometer. Apalagi pembagian hasil pembangunan, 

wilayah pesisir tertinggal dibanding dengan wilayah-wilayah lainnya. 

Sarana dan prasaran jalan maupun fasilitas lainnya masih minim sehingga 

wilayah pesisir selatan masih tertinggal.7 Selain karena jarak yang sangat 

jauh Berau Pesisir juga memiliki obyek wisata alam yang sangat terkenal 

namun belum tergarap maksimal  diantaranya dua air terjun di Teluk 

Sumbang, Labuan Cermin, Bidukbiduk. Salah satu dari air terjun diberi 

nama air terjun Bidadari, air terjun yang langsung jatuh ke laut. Keindahan 

Teluk Sulaiman juga bisa dinikmati dengan lebih maksimal lagi bila 

dibangun infrastruktur yang lebih memadai untuk transportasi dan 

akomodasi wisatawan. Begitu pula dengan air panas di Kampung 

Bappinang, Kecamatan Biatan.8 Berdasarkan faktor- faktor diatas 

merupakan alasan Berau Pesisir Selatan harus dimekarkan. 

Dalam upaya pemekaran kabupaten Berau Pesisir Selatan tersebut 

tidak mudah, namun harus melalui berbagai tahapan dan kajian agar tidak 

menimbulkan gejolak di kemudian hari. Berbagai masalah terjadi selama 

proses pemekaran Berau Pesisir Selatan tersebut. Terbukti dengan adanya 

kesalahan dalam koordinasi dan kerja sama antara Tim Percepatan 

                                                             
7 https://beraunews.wordpress.com/2010/12/15/pemekaran-berau-pesisir-jangan-sekedar-wacana 

Diakses pada 10 Februari 2017 
8 http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/14/03/04/n1wv9e-berau-kembangkan-

wisata-pesisir Diakses pada 10 Februari 2017 

https://beraunews.wordpress.com/2010/12/15/pemekaran-berau-pesisir-jangan-sekedar-wacana/#more-56
http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/14/03/04/n1wv9e-berau-kembangkan-wisata-pesisir
http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/14/03/04/n1wv9e-berau-kembangkan-wisata-pesisir
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Pemekaran dan Pemkab Berau untuk mengawal proses pembentukan Berau 

Pesisir Selatan. 

Melihat banyak permasalah yang terjadi selama proses pemekaran 

daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan. Oleh sebab itu pemekaran 

kabupaten Berau Pesisir Selatan menarik untuk diamati dan dilakukan 

penelitian lebih jauh. Karena itu, peneliti melakukan penelitian terkait 

pemekaran ini dengan judul Proses Politik Dalam Upaya Pemekaran 

Daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

diangkat adalah Bagaimana Proses Politik Dalam Upaya Pemekaran Daerah 

Kabupaten Berau Pesisir Selatan ? 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif dikarenakan hasil penelitian ini berupa identifikasi dan deskripsi 

dari fenomena di lapangan. Berdasarkan sumber data dapat digolongkan 

menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh sebagai hasil pengumpulan sendiri, untuk kemudian disiarkan 

langsung. Sedangkan data sekunder adalah pada umumnya berisi bukti, 

catatan atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip, baik yang 

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif Miles dan 

Huberman dalam Sugiono mengemukakan tiga tahapan yang harus 

dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi 

data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi.9 

 

C. Tinjauan Teori 

                                                             
9 Sugiono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta 
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1. Proses Politik Pemekaran Daerah  

Proses politik (political process) adalah mengacu kepada suatu keadaan 

dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik 

dan menggunakannya untuk kepentingan atau kelompok mereka sendiri.10 

Pemikiran tentang proses politik juga dikemukakan oleh Almond 

mengatakan, bahwa proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang 

diartikulasikan oleh kelompok kepentingan yang diagregasikan oleh parpol, 

seingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu ususalan 

kebijakan yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses 

pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif.11 

Dalam upaya pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan 

merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk 

mendapatkan suatu keputusan atau kebijakan. Sehingga dalam rencana 

pemekaran daerah tersebut tidaklah mudah namun harus membutuhkan 

banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan. 

Teori sistem politik menurut Easton yaitu sistem politik terdari dari 

sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat 

yang berfungsi mengubah tuntutan (demands), dukungan (supports), dan 

sumber-sumber (resources) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-

                                                             
10 Ibid 179 
11 Maoed dan Andrews dalam Hijri, Yana S. 2016. Politik Pemekaran Di Indonesia. Malang: 

UMM Press. Hlm 21 
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kebijakan yang bersifat otritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota 

masyarakat.12  

Jika dilihat pada proses politik dalam upaya pemakaran daerah 

Kabupaten Berau Pesisir Selatan menurut Easton maka tahapan proses 

politiknya ialah masuknya tuntutan dan dukungan (input) berasal dari 

aspirasi masyarakat Berau pesisir selatan dan Tim Percepatan Pemekaran 

Daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan (TP2KBPS) yang menginginkan 

dilakukannya pemekaran daerah. Setelah masuknya tuntutan (input) maka 

terjadilah suatu proses kerja sistem politik. Tuntutan dan dukungan terhadap 

pemekaran daerah yang masuk akan diproses melalui tahapan-tahapan atau 

tata cara yang telah diatur. Dalam proses upaya pemekaran daerah 

Kabupaten Berau Pesisir Selatan tidaklah gampang namun adanya pro dan 

kontra dalam upaya pemekaran pemekaran daerah tersebetu, seperti adanya 

kepala kampung yang tidak ingin bergabung dengan BPS. Namun seiring 

berjalannya upaya proses pemekaran daerah akhirnya dapat dilanjutkan 

yang selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan 

sehingga nantinya akan menjadi output yang berupa keputusan (decision) 

dan tindakan (action). Namun output yang terjadi untuk pemekaran daerah 

saat ini yaitu berupa Amanat Presiden namun belum terjadi pemekaran 

daerah. Sehingga masyarakat harus menerima keputusan yang telah dibuat 

oleh pemerintah pusat dan DPR RI. Padahal Easton mengatakan output ini 

                                                             
12 Maksudi Iriawan Beddy. 2013. Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan 

Empirik. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 25 
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pada kondisi yang lebih lanjut akan memunculkan feedback (umpan balik) 

baik dari kalangan dalam sistem politik maupun lingkungan.13  

2. Dinamika Pemekaran Daerah 

Jumlah daerah otonom di Indonesia bertambah menjadi hampir lima 

kali lipat. Bahkan, hampir sepuluh tahun kebijakan desentralisasi 

diberlakukan, pemekaran daerah dan pembentukan DOB terus menerus 

terjadi.14 Tercatat perkembangan pembentukan DOB tahun 1999-2014 terjadi 

sebanyak 223 DOB dengan rincian provinsi sebanyak 7, Kabupaten sebanyak 

181 kabupaten, dan Kota sebanyak 34 kota.15 Pertumbuhan jumlah daerah 

kabupaten/kota terjadi rata-rata 20 daerah kabupaten/kota per tahun. 

Sedangkan kenaikan jumlah mencapai lebih dari 40%. 

Pada masa Orde Lama, pemekaran daerah telah terjadi dalam 

pemerintahan daerah di Indonesia. Pemekaran daerah pada waktu itu 

kebanyakan terjadi di luar Pulau Jawa pada tahun 1950-1964.16 Pada Masa 

Orde Baru, pemekaran daerah juga terjadi namun dalam jumlah yang sangat 

terbatas. Pemekaran daerah yang terjadi hanya terjadi pembentukan 3 

provinsi di Indonesia. Mayoritas pembentukan daerah adalah pembentukan 

Kotamadya sebagai konsekuensi dari proses pengkotaan sebagian wilayah 

Kabupaten. 

                                                             
13 Ibid  
14 Ibid 
15 Presentasi Kementerian Dalam Negeri RI. Penataan Daerah Otonom Baru di Indonesia. Pada 

Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR RI.  Diakases pada tanggal 7 Mei 2017 
16 Herawati Nunik Retno. Pemekaran Daerah Di Indonesia. 

www.ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/4923/4460 Diakses pada 7 Mei 

2017 

http://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/4923/4460
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3. Dinamika Regulasi Pemekaran Daerah 

Jika dilihat dari sejarah regulasi pemekaran daerah, pada masa sebelum 

reformasi Indonesia menggunakan 8 UU untuk mengatur pemekaran daerah 

secara berganti yaitu, UUDS 1950, UU No.22 Tahun 1948, UU SIT No.44 

Tahun 1950, UU No.1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, 

Penpres No.6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah dan Penpres No.5 

Tahun 1960 tentang DPRD Gotong Royong dan Sekretariat Daerah, UU 

No.18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, UU No.5 

Tahun 1974.  

Sedangkan setelah reformasi regulasi yang mengatur tentang 

pemekarandaerah sebanyak 3 UU dan 2 PP secara berganti yaitu, Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan 

pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemekaran daerah diatur 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 tentang 

Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan 

Penggabungan Daerah. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

Setelah pemberlakuan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

Pemerintah juga mengganti PP No.129  Tahun 2000 tiga tahun sesudahnya, 

yaitu PP No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan 

dan Penggabungan Daerah. Namun UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah mengalami revisi menjadi UU No.23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah yang sampai saat ini digunakan sebagai produk hukum 

dalam pelaksaan pemekaran daerah.   
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4. Faktor yang Mendasari DOB 

Banyak faktor-faktor yang membuat terjadinya pemekaran daerah. 

Beberapa alasan yang mendasari Pembentukan DOB diantaranya yaitu :17 

1. Secara politik pembentukan DOB dimaksudkan untuk mencegah 

penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja, yang akhirnya 

menumbuhkan tirani selain itu pemekaran daerah banyak didasari motif 

karena ingin menjabat di birokrasi lokal dan DPRD. Sedangkan dalam 

konteks desentralisasi, dianggap sebagai tindakan pendemokrasian 

yang dilakukan untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan 

dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasinya  

2. Secara ekonomi daerah memiliki sumber-sumber yang potensial dan 

berdaya jual, meskipun belum banyak manfaat yang didapatkan oleh 

masyarakat, hal ini dikarena daerah induk kurang adil dalam alokasi 

dan distribusi sumber-sumber itu. 

3. Secara administratif pemerintah, dimaksudkan untuk memotong 

rentang kendali yang panjang sehingga adanya peningkatan efesiensi 

dan efektifitas penyelenggaraan, termasuk peningkatan kualitas dan 

kemudahan dalam memperoleh pelayanan publik. 

5. Dampak Pemekaran Daerah 

Pemekaran daerah memberikan dampak positif dan negatif terhadap 

suatu daerah dan pusat. Dampak positif dari pemekaran daerah diantarnaya 

adalah pengakuan sosial, kulturan terhadap suatu daerah, Adanya DAU, 

Memperpendek jarak pelayanan, terjadi inovasi dalam pelayanan, dan 

                                                             
17 Hijri, Yana S. 2016. Politik Pemekaran Di Indonesia. Malang: UMM Press. Hlm 3 
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peningkatan pembangunan. Namun, tidak hanya memberikan dampak 

positif, pemekaran daerah jugaakan memberikan dampak negatif 

diantaranya yaitu memicu konflik horzontal-fertikal, membebani APBN, 

alokasi anggaran pelayanan publik berkurang, pembangunan akan dibayar 

dengan mahal, terjadi konflik perbatasan dan ibu kota. 

 

D. Pembahasan 

1. Tuntutan Masyarakat Berau Pesisir Selatan  

A. Aspirasi Masyarakat Berau Pesisir Selatan 

Tahun 2003 pertama kali pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir 

Selatan disuarakan. Munculnya ide pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir 

Selatan berasal dari Ansari yang pada saat itu melihat kondisi lingkungan di 

Kecamatan Talisayan khususnya pada bidang pendidikan yang masih kurang dan 

juga melihat pada potensi alam Kecamatan Talisayan yang sangat banyak. Kurang 

tersedianya sarana pendidikan merupakan alsasan yang paling utama untuk 

melakukan pemekaran daerah. 

Sosialisasi yang dilakukan oleh Ansari dimulai dengan bersosialisasi di 

pemerintah daerah Kabupaten Berau dengan mengunjungi setiap kantor pemerintah 

daerah lalu melakukan sosialisasi pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir 

Selatan. 

Setalah itu melakukan sosialisasi di bagian Berau Pesisir Selatan. Pertama 

melalukan sosialisasi di Kecamatan Talisayan dengan mengundang seluruh tokoh 

masyarakat yang ada di Kecamatan Talisayan untuk meminta pendapat terkait ide 
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pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan. Setelah mendapatkan 

persetujuan di Kecamatan Talisayan Ansari membentuk timl, yaitu PRATIM yang 

terdiri dari 4 orang, pada saat itu berjalan dari tahun 2004-2005. 

Pada saat itu sosialisasi pemekaran daerah menuai kontra, dari kalangan 

PNS banyak tidak menyetujui karena pada saat itu Bupati Berau telah berganti yaitu 

dipimpin oleh H.Makmur. Selain dari kalangan PNS yang menolak ada juga kepala 

kampung Buyung-buyung yang mendukung namun tidak ingin bergabung dengan 

Kabupaten Berau Pesisir Selatan nantinya, karena saat itu mereka merasa lebih 

dekat ke kecamatan Tg.Redeb dibandingkan ke kecamatan Talisayan yang nantinya 

akan menjadi Ibu Kota Kabupaten Berau Pesisir Selatan. Selain itu banyak dari 

kalangan PNS dan masyarakat luas tidak mengerti manfaat pemekaran daerah. 

Namun permasalahan itu dapat di selesaikan dengan melakukan pertemuan dan  

menjelaskan kepada mereka apa saja manfaat dari pemekaran daerah yang dapat 

mereka rasakan. Setelah itu, akhirnya mereka menyetujui terhadap wacana 

pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan.  

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemekaran Daerah 

Kabupaten Berau Pesisir Selatan 

Faktor Pendukung 

- Faktor Peningkatan Pendidikan : Ide awal pemekaran daerah 

Kabupaten Berau Pesisir Selatan didasarkan pada kondisi 

pendidikan di 5 Kecamatan yang akan dimekarkan khususnya di 

kecamatan Talisayan masih sangat kurang pada saat itu. Sehingga 

peningkatan pendidikan merupakan alasan utama yang mendukung 

pemekaran daerah 
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- Faktor Geografis : Luas wilayah Kabupaten Berau yang mencapai 

34.127,47 km2 terdiri dari daratan seluas 21.951,71 km2 dan luas 

lautan  11.962,42 km2. Sehingga jarak dari Berau Pesisir Selatan 

menuju pusat pemerintahan Kabupaten Berau sangat jauh, berjarak 

150-170 km atau sekitar 3-5 jam perjalanan darat. Selain itu luas 

wilayah Berau Pesisir Selatan mencapai 10.257,90 km2  yang terdiri 

dari luas daratan 4.367,81 km2 dan luas perairan 5.890.09 km2.18 

Dengan wilayah yang cukup luas baik luas daerah Kabupaten Berau 

sendiri ataupun luas daerah pesisir selatan menjadi salah satu faktor 

pendukung pemekaran daerah. 

- Faktor Peningkatan Kesejahteraan : Minimnya pembangunan 

infrastruktur, kurangnya pelyanan publik, kesehatan dan kurangnya 

sarana-prasaran yang memadai juga merupakan alasan perlunya 

pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan. Minimnya 

kesejahteraan di daerah Berau Pesisir Selatan juga merupakan alasan 

yang kuat untuk melakukan pemekaran daerah. 

- Faktor SDA : Berau Pesisir Selatan terkenal dengan wisata alam 

bahari yang sangat indah, namun potenti-potensi wisata alam 

tersebut belum dikelola secara optimal oleh pemerintah. Berau 

Pesisir Selatan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk 

Kabupaten Berau sebanyak 30% sehingga jika nantinya Berau 

Pesisir Selatan dimekarkan tidak susah untuk mengembangkannya 

                                                             
18 Kabupaten Berau dalam Angka, 2010 
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karena PAD Berau Pesisir Selatan cukup besar. SDA juga 

merupakan faktor pendukung untuk melakukan pemekaran daerah. 

Faktor Penghambat 

- Faktor Internal Anggota : Faktor yang mendukung pemekaran 

Kabupaten Berau Pesisir memang banyak. Tetapi faktor 

penghambat pemekaran daerah tersebut pasti ada. Faktor 

penghambat upaya pemekaran daerah tersebut adalah anggota 

TP2KBPS itu sendiri. Anggota TP2KBPS berjumlah lebih dari 100 

orang namun yang aktif berpartisipasi menangani pemekaran daerah 

ini hanya ada beberapa orang saja, sehingga tim tersebut banyak 

mengalami kendala dan jadi lambat karena kekurangan orang. 

- Faktor Biaya : Tidak bisa dipungkiri jika untuk melakukan suatu 

pemekaran daerah membutuhkan dana yang besar. Sedangkan 

TP2KBPS sendiri tidak memiliki dana yang besar. Ditambah lagi 

tidak ada bantuan dana dari pihak pemerintah dan perusahan-

perusahan yang ada di Kab.Berau. 

- Faktor Kurang Politicalwill : Faktor penghambat yang utama dalam 

pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan tersebut ialah 

kurangnya peran dan politicalwill dari pemerintah daerah pada saat 

kepemimpinan Bupati H.Makmur. Bupati pada saat itu mengatakan 

mendukung pemekaran daerah namun bukti dari dukungan tesebut 

tidak dilihat oleh TP2KBPS. Bahkan untuk mendapatkan SK dari 

bupati pada saat itu harus membutuhkan waktu selama 2 tahun. 

Bupati pada saat itu pun hanya memberikan janji-janji saja kepada 
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TP2KBPS untuk memberikan bantuan dana dan lain-lain, tapi tidak 

ada bantuan dana yang diterima oleh TP2KBPS. Bupati pada saat itu 

bisa dikatakan tidak mendukung upaya pemekaran daerah 

Kabupaten Berau Pesisir Selatan.  

2. Peran Kelompok dan Tokoh Masyarakat Berau Pesisir Selatan  

A. Pembentukan Tim Percepatan Pemekaran Kabupaten Berau Pesisir 

Selatan. 

Pada akhir tahun 2003 terbentuklah PRATIM yang terdiri dari 4 orang yaitu 

Ansari, Kusnadi, Halikin dan Masdar. PRATIM ini lah yang melakukan sosialisasi 

pemekaran Berau Pesisir Selatan. Setelah PRATIM ini berjalan selama 2004-2005 

akhirnya dilakukan pembentukan Tim Pemekaran. Pada saat itu terbentuklah Tim 

Pemekaran yang diketuai Oleh H. Halikin. Namun anggota Tim Pemekaran yang 

sangat banyak lebih dari 100 orang pada saat itu tetapi anggotanya banyak juga 

yang tidak aktif berperan. 

Pada akhir tahun 2009 Tim Pemekaran ini melakukan rapat di Kota 

Samarinda. Dalam hasil rapat tersebut salah satu keputusan yaitu pergantian ketua 

dan perubahan nama dari Tim Pemekaran menjadi Tim Percepatan Pemekaran 

Kabupaten Berau Pesisir Selatan (TP2KBPS). Sejak tahun 2010 TP2KBPS mulai 

terus bergerak untuk memenuhi persyaratan administrasi pemekaran daerah. 

B. Peran dalam Pengumpulan Dana Pemekaran Daerah Kabupaten 

Berau Pesisir Selatan 

Berdasarkan PP No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, 

Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, terkait masalah Pendanaan pasal 26 ayat 
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2, Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan kabupaten/kota dibebankan 

pada APBD kabupaten/kota induk dan APBD provinsi. Namun fakta berkata lain 

pemerintah daerah hanya sedikit sekali berperan dalam pendanaan pemekaran 

daerah ini. TP2KBPS harus banting tulang untuk mengumpulkan dana, karena 

pemerintah daerah serta purusahaan-perusahaan yang ada di daerah juga tidak 

memberi bantuan dana. 

TP2KBPS meminta permohonan bantuan dana dari perusahaan-perusahaan 

dan Bupati Berau Peroide 2005-2015 H. Makmur namun hasil yang didapatkan 

hanyalah janji-janji politik. Pemerintah daerah hanya memberikan bantuan dana 

pada saat melakukan pengkajian kelayakan wilayah sebesar 1,6 Miliyar. Menurut 

TP2KBPS bantuan dana yang diberikan oleh Buapti pada saat itu masih kecil tidak 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh TP2KBPS untuk melakukan pemekaran 

daerah. Untuk membiayai upaya pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir 

Selatan banyak menggunakan dana pribadi dari setiap anggota TP2KBPS. 

Berbagai usaha terus dilakukan TP2KBPS untuk melakukan upaya 

pemekaran daerah. Tidak ada kata menyerah untuk bisa mendapatkan dana dalam 

mensukseskan pemekaran daerah. TP2KBPS selalu mendapatkan jalan keluar 

walaupun dengan kerja keras namun hal tersebut memberikan hasil yang positif. 

Dana yang habis untuk malakukan pemekaran Kabupaten Berau Pesisir Selatan 

lebih dari 2 miliyar rupiah. Dana tersebut didapatkan dari dana pribadi setiap 

anggota TP2KBPS yang aktif, hasil perusahaan kayu dan penjualan perusahaan 

kayu, beberapa dari bantuan masyarakat, melakukan peminjaman, dan 1,6 Miliyar 

dari Pemerintah Daerah. 
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C. Peran Pemerintah Daerah dan DPRD  

Pada saat masa pemerintahan Bupati Drs. H. Masdjuni Kabupaten Berau 

periode ke-2 tahun 2003 upaya pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan 

telah diwacanakan. Pemerintah saat itu mendukung ide tersebut. Bukti dari 

dukungan pemerintah saat itu ialah memberikan perusahaan kayu untuk dapat 

dikelola oleh Ansari sehingga hasilnya bisa membiayai keperluan untuk pemakaran 

daerah. Selain itu, dukungan pemerintah saat itu untuk pemekaran daerah 

Kabupaten Berau Pesisir Selatan. Pemerintah daerah mempercepat proses 

pemekaran Kecamatan Batu putih yang sebelumnya bergabung dengan Kecamatan 

Talisayan. Pada saat itu Berau Pesisir Selatan hanya terdiri dari 4 kecamatan yaitu 

Kecamatan Tabalar, Biatan Talisayan dan Biduk-Biduk maka dilakukan pemekaran 

Kecamatan Batu Putih. 

Setelah H. Masdjuni selesai dari jabatan bupati. Akhirnya digantikan oleh 

Drs. H. Makmur HAPK, M.M. yang menjabat selama 2 periode dari tahun 2005-

2015. Pada saat pemerintahan Bupati Drs. H. Makmur, banyak mengalami kendala 

dalam proses upaya pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan. Pada saat 

proses pemekaran daerah berada di tingkat kabupaten yaitu untuk meminta 

persetujuan Bupati dan DPRD sebagai syarat administrasi.  

Pada saat itu Bupati Berau pun mendukung namun dukungan tersebut hanya 

sebatas “lisan” saja. Selama 2 tahun baru kemudian TP2KBPS mendapatkan SK 

dari Bupati Berau. Untuk mendapatkan SK dari Bupati diperlukan usaha yang 

sangat keras. Perlu strategi khusus dan matang agar TP2KBPS bisa mendapatkan 

SK dari Bupati yang seolah-olah mendukung pemekaran daerah Kabupaten Berau 
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Pesisir Selatan. Kurangnya politicalwill dari kepala daerah saat itu membuat proses 

pemekaran daerah menjadi lambat. 

Pada saat proses pemekaran daerah ditingkat pusat, pemerintah mengambil 

alih proses pemekaran daerah tersebut. Pemerintah membuat Tim Forum yang 

diketua oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang bertugas menangani pemekaran 

daerah dan untuk melanjutkan proses pemekaran yang telah dilakukan oleh 

TP2KBPS. Namun Tim Forum dari pemerintah tidak serius dalam menangani 

proses pemekaran daerah. Pada saat pengambilan keputusan di Komisi II DPR RI, 

Kabupaten Berau Pesisir Selatan tidak masuk dalam daftar calon daerah yang akan 

di paripurna karena ada persyaratan yang kurang. Namun, TP2KBPS tidak pesimis 

dan kembali mengambil alih proses pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir 

Selatan. Kegagalan dari tim pemerintah serta tidak adanya dukungan dana dari 

pemerintah daerah membuat TP2KBPS tidak percaya kepada pemerintah daerah 

dan melakukan gerakan diam-diam. 

Semenjak terpilihnya Bupati baru pada 17 Februari 2016 yaitu H. Muharram 

S.Pd, M.M. proses upaya pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan telah 

berada di tingkat pusat. Tapi, Bupati Berau H.Muharram turut mendukung upaya 

pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan. Namun karena APBD Kab. 

Berau dan APBN negara saat ini mengalami defisit sehingga pemekaran daerah 

Kabupaten Berau Pesisir Selatan harus ditunda sampai APBD memungkinkan 

untuk membiayai 2 Kabupaten. 

D. Proses Pemekaran Daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan di 

Tingkat Pusat. 
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Pada tahun 2013 persyaratan pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir 

Selatan telah masuk di tingkat pusat. Tetapi pada saat itu proses pemekaran tangani 

oleh tim dari pemerintah. Namun, karena ketidak seriusan tim pemerintah dalam 

mendukung dan menangani pemekaran daerah ini akhirnya Kabupaten Berau 

Pesisir Selatan tidak masuk dalam daftar calon daerah yang akan dimekarkan. 

Namun TP2KBPS tidak pesimis, mereka tetap berusaha dengan kembali 

mengambil alih proses pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan. 

Lobby politik yang dilakukan oleh anggota TP2KBPS Arkas berhasil. Berau 

Pesisir Selatan masuk kedalam daftar calon daerah yang akan dimekarkan dan 

berada di posisi ke 33. Selain itu, DPR RI juga memberikan keringan kepada 

TP2KBPS. Akhirnya usaha yang dilakukan membuahkan hasil, yang awalnya 

Kabupaten Berau Pesisir Selatan berada diposisi 33, akhirnya berhasil naik posisi 

menjadi posisi ke 18 dari 65 calon daerah yang akan dimekarkan dan posisi tersebut 

dianggap merupakan posisi yang aman untuk daftar calon daerah yang akan 

dimekarkan. Setelah itu pada bulan Desember 2013 keluarlah Amanat Preside 

Nomor R-66/Pres /12/2013 RUU tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota, 

yang termasuk didalamnya ialah Kabupaten Berau Pesisir Selatan yang berada di 

urutan ke 18. 

Pada 24 Oktober 2013  DPR RI ingin melaksanakan paripurna namun tidak 

jadi karena ada beberapa kendala pada saat itu. Semenjak tahun 2014 itu tidak ada 

pemekaran daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota yang dilakukan di 

Indonesia. Sehingga dalam proses upaya pemekaran daerah Kabupaten Berau 

Pesisir Selatan saat ini output yang dihasilkan yaitu berupa dukungan untuk 

melakukan pemekaran daerah dari pusat yaitu berupa Amanat Presiden Nomor R-
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66 / Pres/12/2013. Selain itu pemerintah daerah melakukan pembangunan secara 

bertahap dan beberapa investor masuk ke daerah Berau Pesisir Selatan. 

E. Kesimpulan 

Tuntutan upaya pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan berasal 

dari masyarakat daerah pesisir selatan sendiri (input), namun ide tersebut 

mendapatkan dukungan dan penolakan dari berbagai pihak baik dari infrastruktur 

politik yaitu kelompok penekan dan tokoh masyarakat serta dari suprastruktur 

politik yaitu pihak eksekutif dan legislatif. 

Proses politik dalam upaya pemekaran daerah Kabupaten Berau Pesisir 

Selatan membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu selama 14 tahun. Karena 

kurangnya political will pemerintah daerah pada masa kepemimpinan H.Makmur 

Pada tahun 2013 TP2KBPS mendapatkan Amanat Presiden Presiden dan 

pemerintah daerah malakukan pembangunan secara bertahap. Saat ini kabupaten 

Berau Pesisir Selatan hanya tinggal menunggu keputusan moratorium dan Presiden 

(output). 
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