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Abstrak 

Gambaran cakupan wilayah Kecamatan Aikmel terdiri dari 24 Desa sehingga 

penyelenggaraan pelayanan tidak maksimal serta pembangunan tidak merata. 

Aspirasi masyarakat dalam pembentukan pemekaran kecamatan baru Lenek Raya. 

Melalui tahap penyampaian keinginan antara masyarakat dengan masyarakat yang 

lainnya seperti rumah ke rumah, pasar, masjid. dan di latarbelakangi oleh 

Keinginan masyarakat untuk meningkatan pelayanan publik serta memperkecil 

ruang kendali penyelengaraan pemerintah terhadap masyarakat Lenek. Metode 

penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data 

diperoleh melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. penelitian ini 

dilakukan di Bidang Pemerintahan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lombok Timur. Penelitian ini berlandasan pada konsep yang dikemukakan oleh 

B.C.Smith mengenai Desentralisasi dan konsep Pemekaran Daerah oleh Garielle 

Farrazzi. Tahapan persiapan pembentukan kecamatan baru Lenek Raya berawal 

dari inisiatif masyarakat dan tokoh masyarakat. sebelum penyampaian masyarakat 

dan Tokoh masyarakat melakukan musyawarah tentang keinginan pemekaran 

kecamatan dan ditindak lanjuti dengan keluarnya SK BPD dan Kepala Desa 

tentang pembentukan pemekaran kecamatan. Kemudian disampaikan kepada 

pihak kecamatan induk, tahapan selanjutnya pemerintah kecamatan penyampaikan 

kepada Sekda Kab.Lombok Timur. Sekda selanjutnya membentuk Tim Kajian 

Pembentukan Kecamatan, berdasarkan hasil kajian bahwa Kecamatan baru Lenek 

Raya telah memenuhi syarat dan ketentuan. Alur selanjutnya pemerintah daerah 

mengajukan hasil kajian syarat pembentukan kecamatan baru kepada pemerintah 

provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan menunggu rekomendasi Gubernur. 

Proses  Persiapan Pembentukan kecamatan baru Lenek Raya telah sesuai dengan 

persyaratan admnistratif dan fisik kewilayahan. Dengan ketentuan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Dalam hal ini untuk proses 

persiapan pembentukan kecamatan baru Lenek Raya dapat segera terrealisasikan. 

 

Kata Kunci: Proses persiapan, Pemekaran Kecamatan, Pemerintah Daerah 

 

Abstract 

The picture of the coverage of Aikmel sub-district consists of 24 villages so that 

the service is not maximal and the development is uneven. The aspirations of the 

community in the formation of the new district of Lenek Raya. Through the stage 

of delivery of desire between the community with other communities such as 

house to house, market, mosque. and in the background by the public's desire to 

improve public services and minimize the control of the government's 

administration of the Lenek community. The research method used is Descriptive 

Qualitative. Technique of collecting data obtained through Observation, Interview 

and Documentation. This research was conducted in the Field of Government and 

Organization of the Regional Secretariat of East Lombok Regency. This research 

is based on the concept proposed by B.C.Smith on Decentralization and the 

concept of Regional Expansion by Garielle Farrazzi. The preparation stage for the 

establishment of a new district of Lenek Raya originated from community 

initiatives and community leaders. before the delivery of the community and 

community leaders conduct deliberation on the desire of the subdistrict expansion 

and followed up with the issuance of SK BPD and the Village Head about the 

establishment of the expansion of the kecamatan. Then submitted to the parent 

parent, the next stage of the sub-district administration to the Secretary of East 

Lampung regency. Sekda subsequently formed the Kecamatan Formation 

Assessment Team, based on the results of the study that the new District of Lenek 

Raya has met the terms and conditions. The next plot of local government 

proposed the results of the study of new kecamatan formation requirements to the 

provincial government of West Nusa Tenggara (NTB) and waiting for the 

recommendation of the Governor. Preparation Process The establishment of a new 

district of Lenek Raya has been in accordance with administrative and physical 

requirements of the territory. With the provisions of Government Regulation No. 

19 of 2008 on the District. In this case for the preparation process of the new 

district establishment of Lenek Raya can be realized. 

 

Keywords: Preparatory Process, District Expansion, Local Government 

 

A. Pendahuluan 

 

Pembentukan wilayah baru disebut juga pembentukan pemekaran otonomi 

daerah baru terjadi mulai awal disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

kemudian diperbahui pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 
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dilihat dari tahun ke tahun Undang-Undang tentang pemerintahan daerah terus 

diperbaharui dan dilengkapi oleh pemerintah kemudian saat ini untuk Undang-

Undang yang berlaku tentang pemerintahan daerah adalah Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
1
  

Usulan pemekaran daerah sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 

lebih banyak diajukan daerah pada Pemerintahan Pusat, meskipun ada juga yang 

diusulkan melalui lembaga legislatif (DPR RI). Setelah tahun 2004 sampai 2009, 

barulah usulan pemekaran daerah tahun 2004 sampai dengan 2009, barulah usulan 

pemekaran daerah banyak diaspirasikan melalui DPR RI. Bahkan pasca pemilu 

2004 mekanisme pembentukan Daerah Otonomi Baru bertambah dengan adanya 

lembaga perwakilan daerah (DPD RI), usulan tersebut bisa diajukan kepada 

senator sebagai wakil dari dari daerah-daerah yang ada.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 

dijelaskan dalam BAB VI tentang Penataan daerah, dimana dalam BAB dari 

Undang-Undang tersebut yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) penataan daerah 

terdiri dari pemekaran daerah dan penggabungan daerah, pembentukan daerah 

mencangkup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten. 

Hal ini sangatlah jelas bahwa kewenangan dari pemerintah daerah dapat 

memekarkan dan penataan wilayah daerah baru demi mewujudkan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan penjelasam seperti pada ayat (1) 

pasal 31 tersebut.
2
 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan 

mengenai pembentukan pemekaran Kecamatan yakni syarat dan fisik kewilayahan 

menjelaskan pada BAB II pasal 5 menjelaskan beberapa fisik kewilayahan yakni 

cakupan wilayah, penetuan calon Ibu Kota Pemerintahan Kecamatan dan 

penyediaan sarana dan prasarana fasilitas Pemerintahan seperti kantor 

Kecamatan.
3
 

Desentraliasi dapat menjadi sarana untuk mengatasi keterbatasan yang 

signifikan dari setiap perencanaan nasional yang selama ini terpusat dan diawasi 

dengan mendelegasikan kewenangan yang lebih besar untuk perencanaan 

pembangunan dan pengelolaannya kepada para pemegang kebijakan di tingkat 

lokal, yang lebih dekat dengan masalah. Desentraliasi di tingkat nasional atau 

lokal juga memungkinkan para pemegang kebijakan di daerah untuk memisahkan 

dan menyesuaikan rencana pembangunan dan program beragamanya kebutuhan 

daerah dan kelompok yang ada.
4
 

                                                 
1
 Abbas Yulius, “ Efektiivitas Pemekaran Kecamatan dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Publik di dikecamatan Tempaso Barat, Minahasa (Studi pelayanan administrasi legalisir) di akses 

dari ejounal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/3519.pdf.pada tanggal 20 Pebruari 

2017 18.45 
2
 BAB VI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

3
 BAB II Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan 

4
 YANA S. HIJRI, 2016, politik pemekaran di indonesia.Malang: UMM Press hal 27 
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Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat yang terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota, Pemerintah Kabupaten 

Lombok Timur memiliki 20 wilayah Kecamatan, 13 Kelurahan dan 96 Desa, pada 

tahun 2016 Pemerintah Lombok Timur telah rekomendasikan 3 wilayahnya 

kepada Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang pemekaran 

Kecamatan yaitu Kotaraja, Lenek dan Kokok Putek. Namun Kokok Putek sendiri 

hanya terdiri dari 4 Desa, sementara syarat dan ketentuan bisa terjadi 

pembentukan kecamatan yaitu 10 Desa. Untuk Kokok Putek memang belum 

disetujui Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dikarena belum mencukupi 

syarat syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Dan untuk usulan Lenek 

dinilai telah memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan yang 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang 

Kecamatan 

Untuk diketahui saat ini Kecamatan Aikmel terdiri dari 24 Desa, 

sehingga pihak kecamatan tentu tidak maksimal melayani masyarakat. Dan salah 

satu alasan masyarakat Lenek dan Pemerintah Desa mengusulkan pembentukan 

pemekaran. Rencana usulan Kecamatan Lenek ini, sudah tergabung 10 desa. Desa 

tersebut diantaranya Lenek, Lenek Duren, Lenek Ramban Biak, Lenek Daya, 

Lenek Kalibambang, Lenek Pesiraman, Lenek Lauq, Lenek Baru, Kalijaga Baru 

dan Sukarema. 10 desa yang menyatakan diri siap memekarkan menjadi 

Kecamatan Lenek Raya tersebut sudah lakukan upaya baik yang dilakukan 

ditengah masyarakat maupun mempersiapkan persyaratan.
5
 

Diharapkan pembentukan Kecamatan Baru Lenek Raya dari pemisahan 

Kecamatan Aikmel Induk dalam kontelasi ragional akan semakin dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan semakin terfokusnya 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 

masnyarakat, termasuk dalam rangka program kendali (pengawasan, keamanan, 

ketertiban), selain itu pembentukan pemekaran Aikmel menjadi 2 kecamatan ini 

akan ikut berimplikasi pada semakin berkuranngya beban masnyarakat, baik biaya 

maupun waktu ketika mengurus kepentingan administrasi, karena semakin dekat 

dengan pusat pelayanan pemerintahan, adapun tujuan penelitian ini untuk 

menganalisis proses persiapan pemekaran Kecamatan Baru Lenek Raya 

Kabupaten Lombok Timur. Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan 

diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang mendalam terkait dengan 

“Proses Persiapan Pemekaran Kecamatan Baru Lenek Raya Kabupaten 

Lombok Timur”. 

 

 

                                                 
8 Lombok Fm. Warga lenek siap mendukung pemekaran diaskses http 

://www.lombokfm.com/warga-lenek-siap-mendukung-pemekaran-kecamatan. Diakses pada 2 April 

2017 pukul 01.43 
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B. Metode  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

bersifat deskriptif. Adapun data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisa bersifat 

primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari Tokoh Masyarakat Desa 

Lenek Induk, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lenek Induk, Kepala Desa 

Lenek Induk, Kecamatan Aikmel, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun data sekunder dalam 

penelitian ini dapat diperoleh dari arsip-arsip laporan, dokumen resmi, majalah, 

koran, internet dan lain sebagainya yang menunjang dalam penulisan ini. Selain 

itu variabel-variabel yang akan dianalisa meliputi Proses persiapan pembentukan 

pemekaran kecamatan baru Lenek Raya Kabupaten Lombok Timur, Peran dan 

Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur dalam proses persiapan 

pembentukan pemekaran kecamatan baru Lenek Raya, permasalahan dalam 

proses pemekaran kecamatan baru Lenek Raya Kabupaten Lombok Timur, 

penguatan partisipasi masyarakat dalam mendorong percepatan pembentukan 

pemekaran kecamatan baru Lenek Raya. 

 

C. Tinjuan Teori 

1. Desentralisasi 

Menurut B.C. Smith desentralisasi merupakan suatu proses 

pendekatan kepada pemerintahan daerah dan masnyarakat terdapat delegasian 

wewenang kekuasaan terhadap pemerintahan bawah serta pemberian 

wewenang kekuasaan kepada pemerintahan daerah sebagai wujud nyata 

terhadap desentralisasi tersebut. Sedangkan untuk wujud pelaksanaan 

penyelenggara pemerintahan desentralisasi di daerah merupakan 

diserahkannya kekuasaan wewenang terhadap masnyarakat dengan melalui 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah mereka sendiri. Untuk terwujudnya desentralisasi itu tidak 

dapat di lihat dari adanya wewenang pemerintahan daerah ataupun kelompok 

itu sendiri dan sudah adanya dalam pengambilan suatu keputusan kebijakan 

sendiri sehingga menimbulkan kepentingan politiknya itu sendiri.
6
 

Dalam dua sudut pandang B.C.Smith tentang adanya tujuan 

desentralisasi pertama, kepentingannya Pemerintahan Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahanya sendiri kemudian melihat arah kepentingan 

pemerintahan pusat sedikitnya beberapa empat tujuan yang utama dari 

kewenangan kebijakan desentralisasi dan daerah otonom tersebut antara 

berikut : kempimpinan dan pelatihan, stabilitasnya politik, pendidikan serta 

mampu terwujudnya demokrasi pada system pemerintahan di daerah, 

Sedangkan untuk kepentingan pemerintahan di daerah rasa ingin terwujudnya 

                                                 
6
 B.C. Smith dalam Graham Bush . Decentralization: the Territorial Dimension of The State Jurnal 

Politik. http://journals.sagepub.com/.pdf.diakses pada 24 September 2017 
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kesetaraan politik serta mampu terciptanya akuntabilitas dan wujud 

revonsivensess lokal itu sendiri.
7
 

Istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks bahasa sistem 

penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara acak. Kedua istilah 

secara akademik bisa dibedakan namu secara praktis dalam penyelenggaraan 

pemerintahan tidak dapat dipisahkan sehingga tidak mungkin masalah 

otonomi daerah dibahas tanpa melihat konteksnya dengan konsep 

desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat 

pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik 

yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, atau administratif. 

2. Pemekaran Wilayah 

Menurut Gabrielle Ferrazzi, Pemekaran Wilayah dapat dilihat sebagai 

bagian dari proses penataan daerah atau teritorial reform atau administrative 

reform yaitu menagement of the size, shape and hierarchy of local goverment 

units fot the purpose of achieving political and administravite goals. Penataan 

daerah umumnya mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan 

daerah. Perrazzi berpendapat bahwa grand strategi otonomi daerah yang 

optimal tidak berhenti pada menentukan beberapa jumlah daerah otonom 

yang ideal di suatu negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab 

pertanyaan apa sebenarnya hakikat otonomi daerah di negara bersangkutan.
8
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

mengisyaratkan perlunya daerah baru yang dimaksud untuk meningkatkan 

pelayanan, kepada masnyarakat guna mewujudkan kesejahteraan 

masnyarakat. 

Adapun dalam penelitian penelitian mengambil satu konsep yang jelas 

Ferrazi, bahwa pemekaran daerah merupakan pengelolaan tentang ukuran, 

bentuk dan hirarki satuan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan politik 

dan administrasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja 

pemerintahan di daerah dalam hal pelayanan publik yang efektif dan efesien, 

meningkanya pembangunan ekonomi tumbuh dan berkembangnya kehidupan 

berdemokrasi untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah serta 

mensejahterakan masyarakatnya.
9
 

Perencanaan pembentukan wilayah baru atau tepatnya pemekaran 

wilayah perlu ada seuatu ukuran sebagai landasan prosedur agar terciptanya 

awal penetapan pembentukan wilayah baru, serta pembentukan wilayah baru 

harus sesuai dengan dasar pembagian yang bisa diperhatikan kepada sumber 

daya manusia dan mampu juga memperhatikan sarana dan pransaran fasilitas, 

kemudian dari itu setelah sesuai dengan landasan prosedur pembentukan 

wilayah baru atau pemekaran maka akan mampu menuju proses pembentukan 

                                                 
7
 Ibid hlm 15 

8
 Yana S. Hijri, 2016, politik pemekaran di indonesia.Malang: UMM Press hal 39 

9
 Yana S. Hijri, Ibid hal 42 
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wilayah baru dan mengenai alur pembentukan pemekaran kecamatan yakni 

menurut Peraturan Pemerintahn Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, 

harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan 

administratif teknis dan fisk kewilayahanya dan melihat dalam 

penyelenggaraan pemerintah induk minimal 5 tahun. Aspirasi masnyarakat 

ingin adanya tuntuntan pembentukan pemekaran kecamatan baru, 

masnyarakat menyampaikan aspirasinya mereka kepada Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dan Kepala Desa mengeluarkan surat keputusan pembentukan 

kecamatan dan keputusan kepala desa yang bersangkutan setelah itu proses 

pengaduan kepada pemerintahan daerah, adapun pemerintah daerah 

pengajuan berkah kepada pemerintahan Provisi (Gubernur) serta akan 

melahirkan rekomendasi pembentukan pemekaran kecamatan. 

Gambar 1. Alur Pembentukan Pemekaran Kecamatan 

 
        Sumber : Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. 

 

Berdasarkan gambar diatas menunjukan alur pemekaran pembentukan 

kecamatan mengenai alur pembentukan pemekaran kecamatan yakni peraturan 

yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, 

dari surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai persetujuan 

pembentukan pemekaran kecamatan kemudian serta keluarnya surat keputusan 

Kepala Desa yang bersangkutan dalam pembentukan pemekaran kecamatan 

setelah itu pengaduan proses menuju pemekaran pemerintah daerah dan 

pemerintahan mengajuan berkas-berkas kepada pemerintahan provinsi (Gubernur) 

serta lahirnya rekomendasi dari gubernur persetujuan pembentukan kecamatan 

baru. 

Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan 

jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masnyarakat 

sebagai penerima pelayanan. Pemekaran wilayah juga bertujuan untuk menjadikan 

pelayanan publik bisa menjadi lebij efektif dan efisien. Pada dasarnya yang 
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menjadi tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejateraan 

masnyarakat di wilayah yang dimekarkan. Ironisnya, tidak sedikit yang terjadi 

pada wilayah yang baru di mekarkan justru beberapa fungsi pelayanan pubik tidak 

berjalan sebagaimana yang di harapkan. Hal tersebut di sebabkan oleh beberapa 

hal diantaranya kesiapan dari aparatur yang ditempatkan wilayah yang baru 

dimekarkan itu. Salah satu masalah utama yang sering ditemui di wilayah-wilayah 

yang baru dimekarkan biasanya adalah kelada dalam mengisi struktur-struktur 

pemerintahan yang berfungsi melakukan pelayanan publik. Hal ini jelas 

berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publik bagi masnyarakat. 

 

D. Pembahasan 

 1. Proses Persiapan Pembentukan Pemekaran Kecamatan Baru Lenek 

Raya Kabupaten Lombok Timur. 

Tuntutan masyarakat Desa Lenek menjadi kecamatan baru Lenek Raya 

makin kuat seiring permasalahan yang sering muncul dan berkembang dalam 

kalangan masyarakat berawal keinginan masyarakat pada tahun 2014 tuntutan 

masyarakat berupa lisan tutur kata masyarakat dengan masyarakat yang lainnya 

dalam lingkungan dikarenakan masyarakat tidak menerima maksimalnya 

pelayanan yang didapatkan serta pembangunan yang tidak seimbang, 

pembangunan hanya terfokus di daerah terdekat Pemerintahan Kecamatan Aikmel 

saja, bahkan diwilayah desa-desa pinggiran yang jauh dari Pemerintahan merasa 

tidak adilnya dalam pembangunan disamping itu pula akses menuju pusat 

Pemerintah Kecamatan sangatlah jauh dan memakan waktu lama.  

Kemudian dari itu dengan muncul keinginan masyarakat tepatnya warga 

Lenek induk menuntut adanya wilayah baru di wilayahnya dan dari itu tokoh 

masyarakat adalah wakil awalnya penyampaian aspirasi ini dikarenakan tokoh 

masyarakat bagian dari masyarakat itu sendiri, sebagai tahap awal alur 

penyampaian keinginan masyarakat mengenai pembentukan pemekaran 

Kecamatan masyarakat dan tokoh masyarakat menyikapi tentang aspirasi ini 

dengan melakukan penyampaian kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Lenek Induk karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan 

wadah pertama menyampaikan keinginan pemekaran wilayah baru Kecamatan 

Lenek Raya. 

Pada tanggal 4 September 2015 pertemuan rapat musyawarah antara Badan 

Permusyawaran Desa (BPD) dengan masyarakat di Aula kantor Kepala Desa 

Lenek Induk dengan membahas tentang penyampaian masyarakat yang 

berkeinginan dalam pembentukan kecamatan dengan usulan pembentukan 

pemekaran kecamatan baru dalam rapat musyawarah tersebut Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat menimbang-menimbang 

keinginan pemekaran yang berupa tuntutan ingin memiliki adanya wilayah baru di 

daerah mereka yakni pemekaran kecamatan baru, Kemudian menghasilkan sebuah 

kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat 
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dengan menimbang isinya bahwa bersedia dalam pembentukan pemekaran 

Kecamatan baru pelepasan dari Kecamatan Aikmel Induk menjadi Kecamatan 

Baru Lenek Raya Kabupaten Lombok Timur. 

Sesuai dengan keluarnya surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Nomor: 003/BPD-LNI/VI/2015 tentang persetujuan pembentukan 

pemekaran kecamatan baru Lenek Raya Kabupaten Lombok Timur memutuskan 

dan menetapkan, Pertama: Memberikan persetujuan atas pembentukan 

pemekaran kecamatan baru Lenek Raya Kabupaten Lombok Timur, Kedua:  

Kecamatan Aikmel Induk terdiri 24 desa yaitu Aikmel, Aikmel Timur, Aikmel 

Barat, Toya, Aikperapa, Kembang Kerang Daya, Kembang Kerang, Keroya, 

Bagik Nyaka Santri, Kalijaga, Kalijaga Timur, Kalijaga Selatan, Kalijaga Baru, 

Lenek Induk, Lenek Daya, Lenek Persiraman, Lenek Ramban Biak, Lenek Duren, 

Lenek Kalibambang, Lenek Lauk, Lenek Baru, Sukarema dengan batas-batas 

wilayah jelas dan Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ada perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

Tahap selanjutnya setelah hasil keputusan masyarakat dan BPD dan 

lahirnya surat keputusan Badan Permusyawaran Desa (BPD) maka proses terus 

berlanjut penyampaian kepada Kepala Desa selaku pemerintahan desa, Mengkaji 

hasil persetujuan pembentukan pemekaran Kecamatan Baru Lenek Raya Kepala 

desa melakukan rapat dengan BPD mengenai tentang persetujuan pembentukan 

pemekaran Kecamatan Baru Lenek Raya Pada tanggal 1 November 2015 di Aula 

Kantor Kepala Desa Lenek Induk, dengan menimbang lagi hasil keputusan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat bahwa ingin adanya pemekaran 

Kecamatan Baru Lenek Raya karena sudah jelas kenginan masyarakat ingin 

adanya pemekaran. 

Sesuai dengan keluarnya keputusan Kepala desa Lenek Induk Nomor 

142.1/Kep-LNI/VI/2015 tentang persetujuan pembentukan pemekaran kecamatan 

baru Lenek Raya Kabupaten Lombok Timur memutuskan dan menetapakan, 

Pertama: Memberikan  dan mendukung persetujuan atas pembentukan pemekaran 

Kecamatan baru Lenek Raya Kabupaten Lombok Timur, Kedua :  Kecamatan 

Aikmel Induk terdiri 24 desa yaitu Aikmel, Aikmel Timur, Aikmel Barat, Toya, 

Aikperapa, Kembang Kerang Daya, Kembang Kerang, Keroya, Bagik Nyaka 

Santri, Kalijaga, Kalijaga Timur, Kalijaga Selatan, Kalijaga Baru, Lenek Induk, 

Lenek Daya, Lenek Persiraman, Lenek Ramban Biak, Lenek Duren, Lenek 

Kalibambang, Lenek Lauk, Lenek Baru, Sukarema dengan batas-batas wilayah 

jelas dan, Ketiga, Adapun Desa tergabung pemekaran Kecamatan baru Lenek 

Raya yaitu Kalijaga Selatan,  Lenek Induk, Lenek Daya, Lenek Persiraman, Lenek 

Ramban Biak, Lenek Duren, Lenek Kalibambang, Lenek Lauk, Lenek Baru, 

Sukarema dengan batas-batas wilayah jelas. Keempat,: Keputusan ini mulai 

berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari 

terdapat kekeliruan akan ada perbaikan sebagaimana mestinya. 
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Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2016 di Aula Kecamatan Aikmel Induk, 

selaku perwakilan dari masnyarakat dalam pembentukan Kecamatan baru, Kepala 

Desa dan Badan Permusyawaran Desa (BPD) maupun tokoh masyarakat yang 

tergabung dalam pembentukan pemekaran kecamatan menyampaikan keinginan 

pemekaran kecamatan kepada pemerintahan Kecamatan Aikmel selaku 

pemerintahan pusat setempat, Pemerintahan Kecamatan Aikmel menyambut baik 

keinginan masnyarakat Lenek untuk memiliki Kecamatan Baru. 

2. Tanggapan dan Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok 

Timur dan DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Proses Persiapan 

Pembentukan Pemekaran Kecamatan Baru Lenek Raya. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menganggap bahwa 

keinginan masyarakat dari sejumlah desa dalam pembentukan Pemekaran 

Kecamatan baru Lenek Raya adalah kabar yang menggembirakan, Pemekaran 

Kecamatan juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik untuk 

masyarakat, baik itu dari pelayanan publik, pembangunan maupun pengelolaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA). Kecamatan Baru 

Lenek. Berdasarkan aspirasi yang menuntut terbentuknya Kecamatan Baru Lenek 

Raya pada dasarnya berawal dari inisiatif masyarakat dan tokoh masyarakat yang 

kemudian didukung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa dan 

Pemerintah daerah. Alasan masyarakat yang menginginkan adanya pemekaran 

Kecamatan Aikmel karena wilayah yang sangat luas terdiri dari 24 Desa. Luasnya 

wilayah tersebut semakin membuat beratnya tugas yang harus ditanggung 

Pemerintah Kecamatan Aikmel terkait mengurusi urusan administrasi 

kependudukan dan pelayanan kepada masyarakat dari 24 Desa tersebut. 

 Kemudian tanggapan dan dukungan selaku Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) tentang pembentukan Kecamatan Baru Lenek Raya, selaku wakil 

dari masyarakat ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat mengenai dukungan pembentukan pemekaran Kecamatan 

Baru Lenek Raya yakni jika pembentukan pemekaran Kecamatan Baru Lenek 

Raya terjadi dapat mempermudah penyelenggara pelayanan pemerintahan kepada 

masyarakat serta mengenai dapat memberikan percepatan pembangunan di daerah 

Lenek dan memperkecil ruang kendali penyelenggara pemerintahan. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur mendukung 

dan menanti pemekaran Kecamatan ini, berjalannya proses persiapan Kecamatan 

baru Lenek Raya dikarenakan Pembentukan Kecamatan Baru Lenek raya berasal 

dari keinginan masyarakat, dimana jarak yang jauh ke Kecamatan menjadi alasan 

utama, tentunya dengan adanya Pembentukan Kecamatan baru tidak hanya 

mengiginkan jarak yang dekat tetapi Pemerintahan di bawah camat yang akan 

baru ini semakin baik dari segi pelayanan dan maupun pembangunan. Rencana 

pembentukan Kecamatan Baru Lenek Raya ini dilaterbelakangi juga oleh tidak 

meratanya pembangunan di wilayah Kecamatan Aikmel. Hal tersebut ini sangat 

dirasa oleh masyarakat Lenek yang bukan dekat dengan Pemerintahan Kecamatan 

induk serata tidak kestabilnya pembangunan yang terjadi karena sebagian besar 

tinggal dipusat pemerintahan kecamatan, Seiring tidak terperioritaskan 

masnyarkat lenek dalam memperolehnya pembangunan yang merata dan adil. 
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3. Peran dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dalam 

Proses Persiapan Pemekaran Kecamatan Baru Lenek Raya. 

Pemekaran wilayah baru sangat perlunya partisipasi masyarakat. 

Partisipasi masnyarakat dalam kegiatan warga Kecamatan Aikmel yang 

berinisiatif sendiri dan kolektif dalam kebijakan pemerintahan daerah kabupaten  

agar menyetujui rencana pemekaran kecamatan. Partisipasi masyarakat dalam 

mendukung pembentukan kecamatan baru Lenek Raya berupa inisiatif dalam 

membentuk panitia persiapan pembentukan Kecamatan Lenek Raya. Dengan 

membentuk panitia maka akan mempermudah terlaksananya pembentukan 

pemekaran kecamatan baru. Panitia tersebut di pembentukan bulan Agustus pada 

Tahun 2016, telah bekerja mengkonsolidasikan inisiatif warga masyarakat serta 

syarat-syarat yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2008 

tentang Kecamatan. 

Dalam tahap pertama ini adalah proses awal pengkajian proses 

pembentukan pemekaran kecamatan baru Lenek Raya, dalam pengkajian 

pertama ini adalah dimana sosialisasi yang dilakukan oleh Tim panitia 

pembentukan kecamatan, ingin adanya mendengar langsung aspirasi 

masnyarakat dan mengikut sertakan masnyarakat dalam proses persiapan 

pemekaran kecamatan baru. 

Untuk tahap ke dua sosialisasi dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 

Desember 2016, Panitia Tim kajian pembentukan Kecamatan baru bersama 

Sekertaris Kabupaten Lombok Timur yakni Ramlan Farly meninjau langsung 

dan memimpin Sosialiasasi dengan Ketua Panitia Tim Pembentukan 

Kecamatan Baru. Dalam Sosialisasi tahap kedua ini Pemerintahan Kabupaten 

Lombok Timur bersama Tim Kajian Pemekaran Kecamatan, menjelaskan 

kepada Masyarakat tentang tahap-tahap apa yang harus siapkan dalam 

Pembentukan Kecamatan Baru dan mambantu 10 desa yang tergabung dalam 

pembentukan Kecamatan Baru Lenek Raya mempersiapkan persyaratan 

administratif, teknis dan fisik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2008 tentang Kecamatan dengan berpedoman pada Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Setelah tahap-tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim panitia 

pembentukan kecamatan baru, terdapat 3 usulan pemekaran yang diajukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur kepada Pemerintahan Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dan hanya satu yang lolos verifikasi syarat ketentuan yakni 

Lenek dengan sudah adanya lolos verifikasi syarat dan ketentuan berlaku maka 

dari itu akan adanya wilayah baru di Kabupaten Lombok Timur tepatnya 

Kecamatan baru Lenek Raya. 

Dengan keluarnya surat Rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Barat 

(NTB) Nomor 120/220/Pem tentang Rekomendasi pembentukan pemekaran 

Kecamatan baru Lenek Raya ini diberikan dalam rangka pendekatan 

pelayanan, pemberdayaan dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan 
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan peningkatan 

pendapatan dan taraf hidup masyarakat, peningkatan keamanan dan ketertiban 

serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup. Untuk menidaklanjuti lolosnya 

syarat dan ketentuan yang sudah diverifikasi oleh Pemerintahn Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dan Untuk tahap ketiga Sosialisasi dilakukan pada tanggal 15 

November 2017 jarak sosialisasi 1 dan 2 memang sangat jauh bulan dan 

tanggal tahun terbilang sangat lama mempersiapkan berkas-berkas rencana 

Pemekaran Kecamatan dari Persetujuan dari Keputusan Badan 

Permusyawaratan Desa kemudian Semua Keputusan Kepala Desa, Kemudian 

ke Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur baru dari Rekomedasi Gubernur, 

Sosialisasi ke tahap terakhir ini kita ingin menentukan cakupan wilayah  dan 

menentukan Lokasi Ibu Kota Kecamatan Baru dan Sarana dan Prasarana 

Pemerintahan bersama-bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dan semua Kepala Desa tergabung. Kecamatan Aikmel dan Pemerintah 

Kabupaten Lombok Timur. 

4.Penyampaian Usulan Hasil Uji Kelayakan Kecamatan Baru Lenek Raya 

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada DPRD Kabupaten Lombok 

Timur. 

Persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam pembentukan 

Kecamatan Baru Lenek Raya adalah bagian dari syarat sahnya terbentukanya 

pembentukan Kecamatan Lenek, dikarenakan dengan adanya penyampaian 

Pemerintah Daerah kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur adalah syarat 

untuk ada bahan pertimbangan kajian pembentukan Kecamatan baru dalam 

penyusunan Peraturan Daerah menuju Pemekaran Kecamatan. Setelah 

penyampaian hasil kajian pembentukan Kecamatan kepada DPRD Kabupaten 

Lombok Timur, kemudian DPRD mengkaji dan menimbang hasil 

pembentukan Kecamatan Baru yang telah di tentukan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lombok Timur dengan pertimbangkan hasil Kajian DPRD 

Kabupaten Lombok Timur pemekaran Kecamatan Baru Lenek dapat 

memberikan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat Lenek, karena 

aspirasi pemekaran Kecamatan Lenek ini adalah berawal dari masyarakat itu 

sendiri, DPRD Kabupaten Lombok Timur menanggapi pemekaran ini adalah 

bagian kepentingan masyarakat. Dari Pemerintahan kepada masyarakat dimana 

disebut juga pemerintahan adalah pelayanan masyarakat. 

5. Penguatan Partsipasi Masyarakat dalam Mendorong Percepatan 

Pembentukan Kecamatan Baru Lenek Raya. 

Partisipasi publik yang telah terwakili kepada tokoh masyarakat dalam 

persiapan pembentukan kecamatan baru tersebut berkonsekuensi pada tidak ada 

model alternatif partisipasi lain selain hanya menghadiri sosialisasi atau rapat-

rapat. Altenatif partisipasi lain yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

dalam bentuk finansial, keterampilan atau skill atau dukungan lainnya seperti 

dukungan sarana seperti kendaraan operasional, tanah ulayat dan lain sebagainya 
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Sebagai forum yang berupaya menekan dan mempengaruhi pemerintah daerah 

kabupaten dalam kebijakan pemekaran kecamatan baru Lenek Raya, panitia atau 

tim pembentukan kecamatan masih perlu banyak kerja keras untuk 

mengintervensi kebijakan pemerintah kabupaten. Selain partisipasi masyarakat 

yang perlu terus ditingkatkan juga belum didukung oleh pendaanaan yang 

memadai dari masing-masing pemerintah desa yang masuk dalam wilayah Lenek 

Baru. Pendaanaan yang dibutuhkan dalam konteks persiapan pembentukan 

kecamatan baru tersebut biaya surat menyurat, transportasi penitian untuk 

kepentingan loby kepada pemerintah daerah, konsumsi rapat dan biaya 

komunikasi, dan lain sebagainya. Namun secara umum peneliti dapat menjelaskan 

faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembentukan 

kecamatan baru Lenek Raya, di antaranya berasal dari masyarakat, pemerintah 

dan faktor eksternal yang kurang mendukung. 

 

E. Diskusi Hasil 

Pada dasarnya Pembentukan Kecamatan baru dilakukan untuk 

mengoptimalkan pelayanan pemerintahan kepada masnyarakat karena rentan 

kendali semakin dekat dan bahkan akan lebih efektif dan efesienya pelayanan. 

Dengan adanya pembentukan Kecamatan baru Lenek Raya, Pelayanan menjadi 

lebih dekat kepada masnyarakat secara otomatis berubah cepat, dimana pemisahan 

dari Kecamatan induk Kecamatan Aikmel. Sebagai dampak dari pembentukan 

Kecamatan baru Lenek Raya adalah meningkatkan pelayanan kepada masnyarakat 

selaras dengan pelayanan yang diterima masnyarakat oleh aparatur pemerintahan 

seperti pembuatan Kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan 

administrasi lain setelah pemerkaran sangat memungkinkan untuk penyelesaianya 

baik dan cepat. Untuk kualitas pelayanan kepada masnyarakat akan langsung 

terasa bagus apabila bukti langsug di perhatikan karena hal ini berhubungan 

dengan penilaian pertama dari masnyarakat kualitas pelayanan yang akan ada di 

pemekaran Kecamatan baru Lenek Raya dan mengenai kualitas layanan 

cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja aparatur 

pemerintahan diharapkan atau tuntutan adanya kemampuan baik berupa 

pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku memadai, sesuai dengan tuntutan 

pelayanan dan pembangunan. 

Salah satu wujud pembangunan dalam konteks perbaikan infrastruktur 

pelebaran jalan adalah sebagai dari proses perwujudan menuju pemekaran 

kecamatan baru Lenek Raya, dengan ada sebuah perbaikan infrastruktur menjadi 

sebuah tanda bahwa pemerintahan daerah sudah siap mendukung dan memfalitasi 

perwujudan pembentukan pemekaran Kecamatan Baru Lenek Raya Kabupaten 

Lombok Timur. Terbentuknya pemekaran Kecamatan baru Lenek Raya akan 

adanya Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan Sarana dan Prasana 

lainya dan peningkatan jumlah penduduk dalam meningkatkan segala kepentingan 

masnyarakat, yang mana dengan pemekaran tersebut Kecamatan Baru Lenek 
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Raya memilki Pemerintahan sendiri yang lebih dekat dengan masnyarakat. Maka 

akan diimbangi dengan penyediaan infrastruktur khususnya di daerah tempat 

pembangunan tersebut dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masnyarakat. Untuk 

dampak selanjutnya merangsang tumbuhnya aktivitas perekonomian, 

Berkembangnya aktivitas perekenomian lain sebagai sumber pekerjaan baru, 

misalnya pedagang, transpormasi umum (Jasa) dan sebagainnya. Yang tentunya 

juga berarti peningkatan bagi masnyarakat dengan timbulnya lapangan pekerjaan 

baru bagi masyarakat setempat setelah pemekaran Kecamatan baru Lenek Raya. 

Selain itu bergeraknya prekonomian masyarakat yang diharapkan dari 

pembentukan kecamatan baru Lenek Raya adalah tumbuhnya pusat-pusat 

prekonomian baru. Sejalan dengan pembanguan infrastruktur sebagai akibat 

pembentukan kecamatan baru seperti pembangunan pasar di pusat kecamatan 

akan memicu aktivitas eknomi masyarakat. Dengan adanya pembangunan pasar 

diharapkan transaksi jual beli makin bergeliat. Masyarakat khususnya petani 

semakin mudah untuk menjual hasil-hasil produksi pertanian, perdagangan serta 

hasil industri rumah tangga. Dibandingkan dengan keberadaan pasar Aikmel yang 

sebelumnya dirasa cukup jauh dari wilayah-wilyah pingiran, maka dengan 

dibangunnya pasar di kecamatan baru Lenek Raya berbanding lurus dengan makin 

murahnya biaya transportasi bagi para pedangan dan petani untuk menjual hasil 

produksinya.   

Menegaskan kembali penjelasan di atas, maka dengan rencana 

pembentukan kecamatan baru Lenek Raya, maka wilayah kecamatan Aikmel akan 

dikurangi dengan wilayah kecamatan baru. Adapun yang menjadi pertimbangan 

pembentukan kecamatan baru bila dilihat dari pelaksanaan urusan pemerintahan 

bahwa pembentukan kecamatan adalah untuk mempersingkat rentang kendali 

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang ada di daerah kecamatan baru. 

Karena dengan letak ibukota kecamatan yang relatif berdekatan, tentu akan 

mempercepat proses urusan pemerintahan dan mempermudah melakukan 

koordinasi maupun pengawasan. 

Selanjutnya, pembentukan kecamatan baru Lenek Raya diyakini akan 

mempercepat proses pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan dan 

memutus keterisoliran penduduk yang berada di daerah sekitar dalam menjangkau 

ibu kota kecamatan sehingga mempermudah pelayanan kepada masyarakat 

maupun sebaliknya, mempercepat penyampaian informasi khususnya yang 

menyangkut program atau kebijaksanaan pemerintah daerah. Disamping 

pertimbangan tersebut pembentukan pemekaran kecamatan perlu 

mempertimbangkan faktor pendukung dan otonomi daerah yaitu ketersediaan 

personil, ketersediaan pembiayaan atau dana dan ketersediaan peralatan 

perlengkapan yang akan berpengaruh terhadap operasional keberhasilan 

pemerintahan wilayah kecamatan yang akan dibentuk. Tingginya dukungan 

semua lapisan masyarakat pada wilayah kecamatan baru yang akan dibentuk 

yakni kecamatan baru Lenek Raya serta hasil peniliain terhadap syarat-syarat 
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yang telah ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang 

Kecamatan, maka dapat ditegaskan bahwa persiapan untuk membentuk kecamatan 

baru tersebut sudah dilakukan secara optimal. 

 

F. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada sebelumnya maka 

kesimpulan yang saya dapat dalam penulisan skripsi ini tentang Proses Persiapan 

Pemekaran Kecamatan baru Lenek Raya. Gambaran Cangkupan Wilayah 

Kecamatan Aikmel Induk terdiri dari 24 Desa sehingga adanya Tuntutan 

masyarakat Desa Lenek ingin menjadi kecamatan baru Lenek Raya makin kuat 

seiring permasalahan yang sering muncul dan berkembang dalam kalangan 

masyarakat berawal keinginan masnyarakat pada tahun 2014 tuntutan masyarakat 

berupa lisan tutur kata masnyarakat dengan masnyarakat yang lainnya dalam 

lingkungan di karenakan masnyarakat tidak menerima maksimalnya pelayanan 

yang didapatkan serta pembangunan yang tidak seimbang oleh pemerintah 

Kecamatan Aikmel Induk, pembangunan hanya terfokus di daerah terdekat 

pemerintahan kecamatan saja, bahkan diwilayah desa-desa pinggiran yang jauh 

dari pemerintahan merasa tidak adilnya dalam pembangunan disamping itu pula 

akses menuju pusat pemerintahan kecamatan sangatlah jauh dan memakan waktu 

lama maka dari itu masyarakat setempat ingin adanya pembentukan wilayah baru 

pemekaran kecamatan baru Lenek Raya. 
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