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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 

provinsi, kabupaten dan kota itu mempunnyai pemerintahan daerah yang 

diatur dengan undang-undang. Hubugan wewenang antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara 

pemeratah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan 

undang-undang dengan memperhatikan sesuai dengan perkembanganya 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi 

seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan 

mengurus semua urursan pemerintahan diluar yang menjadi urusan 

pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah 

untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan 

rakyat.  
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Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi 

yang luas kepada pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengurus 

dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 

Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan yang berorientasi 

kepada kepentingan masyarakatnya. Melalui Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih 

diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk 

mempercepat laju pembangunan daerah. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi 

daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, 

fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelengaraan pemerintah 

daerah. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, 

tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan kerangka 

asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam 

kerangka asas desentralilasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam 

menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewengangan dari dan 

bertanggung jawab kepada bupati/walikota. 

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan 

mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini 

tersentralisasi ditangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, 

kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan 

daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan 
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dari pusat ke daerah kabupaten dan kota seluruh indonesia. Jika dalam 

kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan dari daerah ke tingkat pusat, 

maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya 2 kebijakan otonomi daerah 

itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu pusat ke 

daerah. 

Aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi saat ini adalah 

terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang bertujuan 

untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat 

lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Melalui interaksi 

yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka 

masyarakat akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibanya secara 

lebih baik sebagai warga negara. Semangat otonomi daerah itu sendiri 

salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri. 

Berbagai perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintah daerah sebagaimana dikemukakan diatas mencakup pula 

perubahan mengenai kedudukan kecamatan dan camat. Adanya perubahan 

otonomi daerah sampai dengan tingkat kecamatan memberikan pilihan-

pilihan strategis bagi pemerintah daerah untuk melakukan dan 

mengeluarkan kebijakan pemekaran di sejumlah kecamatan dengan 

menggabungkan desa-desa yang berada di dalam lingkup pemerintahan 

kecamatan yang bersangkutan. Pemekaran kecamatan saat ini dianggap 

mendesak mengingat jauhnya rentang kendali yang tersebar di sebuah 

Kabupaten/Kota. 
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Oleh karena itu, tidak sedikit Bupati/Walikota yang mengambil 

kebijakan untuk melakukan pemekaran kecamatan dengan maksud untuk 

mempercepat pembangunan daerah. Tidak hanya sampai disana tentunya 

kebijakan di ambil, akan melainkan harus ada tindak lanjut dari 

terbentuknya kecamatan yang baru yaitu penempatan lokasi pusat 

pemerintahan kecamatan sehingga mampu memaksimalisasikan pelayanan 

umum kepada masyarakat yang berkepentingan. 

Dan salah satu pelaksanaan otonomi daerah tercermin antara lain pada 

keinginan sebagian daerah untuk memekarkan diri atau yang lazim disebut 

dengan pemekaran daerah. Pemekaran daerah ini mengacu pada Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perihal 

pemekaran daerah diatur pada pasal 46 ayat 1 yang berbunyi 

“Penggabungan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 44 ayat (1) huruf a yang diakukan berdasarkan kesepakatan Daerah 

yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf a 

diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia setelah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat 2. 

Selanjutnya, kebijakan pemekaran wilayah diatur melalui PP 

No.129/2000, yang kemudian dilanjutkan perubahan dan direvisi dengan 

PP No.78/2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, 

Penggabungan Daerah. Dalam PP No.78/2007 mengatur mengenai proses 
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pembentukan daerah yang didasari pada 3 persyaratan, yakni administratif, 

teknis, dan fisik kewilayahan. 

1. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar 

masyarakat 

2. Persyaratan secara teknis didasarkan atas faktor kemampuan 

ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, 

kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain 

yang memungkinkan Terselengaranya otonomi daerah, adapun 

faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, 

tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali 

penyelengaraan pemerintahan.  

3. Persyaratan fisik kewilyahan dalam pembetukan daerah meliputi 

cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasrana 

pemerintahan. 

Dengan persyaratan tersebut diharapkan agar daerah yang baru dibentuk 

dapat tumbuh, berkembang, dan mampu menyelenggarakan otonomi 

daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam 

memperkokoh keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kecamatan merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah 

yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai sebuah 

organisasi perangkat daerah, kecamatan mempunyai kedudukan yang 

cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan 
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administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di indonesia organisasi kecamatan telah 

mengalami beberapa kali perubahan terutama dari segi pengaturanya yang 

tentu saja berimbas pada kedudukan, pembentukan, penghapusan, 

penggabungan maupun sistem penyelenggaraan pemerintahannya. 

Pada era sentralisasi, pengaturan tentang kecamatan diatur secara 

sentralistik oleh pemerintah pusat. Namun pada era desentralisasi dan 

otonomi daerah seperti sekarang ini kewenangan pengaturannya secara 

spesifik diberikan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat hanya 

membentuk pedoman umum dalam bentuk undang-undang dan peraturan 

pemerintah. 

Dalam hal pembentukan kecamatan yang merupakan organisasi 

perangkat daerah unsur kewilayahan, maka pemerintah daerah harus 

memperhatikan ketentuan yang berlaku seperti yang diatur di dalam UU 

No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Di dalam undang-undang 

tersebut, diatur bahwa daerah (Kabupaten/Kota) dapat membentuk 

kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat 

Desa/kelurahan. 

Dalam hal pedoman peraturan perundang-undangan yaitu Undang-

Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, di dalam 

Undang-Undang tersebut tidak diatur secara spesifik mengenai persyaratan 

pembentukan kecamatan, karena peraturan lebih lanjut dan spesifik akan 
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diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), sementara PP tentang kecamatan 

yang merupakan turunan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah belum dikeluarkan, oleh karena itu berdasarkan kaidah 

hukum, maka kajian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan 

sebelumnya, yaitu PP No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan yang 

merupakan turunan dari Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah. 

Dalam daerah kecamatan terdapat beberapa desa yang berada dalam 

suatu kawasan wilayah tertentu. Sejatinya desa “negara kecil” atau apa 

yang di maksud Ter Haar sebagai doorps republiek, karena  sebagai 

masyarakat hukum desa memiliki semua perangkat suatau negara : teroriti, 

negara, aturan atau hukum (rule or laws), dan pemerintahan. Wilayah 

kecamatan yang terlalu luas secara langsu memberikan dampak yang 

signifikan dalam menentukan program-program pembangunan desa. Jarak 

yang terlalu jauh menuju pusat pemerintahan kecamatan untuk 

mendapatkan jasa dan pelayanan pemerintah serta birokrasi yang terlalu 

panjang, dipandang sebagai suatu masalah yang menyebabkan lambanya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Solusinya adalah dengan 

melakukan pembentukan kecamatan baru, sehingga masyarakat sebagai 

pelanggan  lebih dekat dengan pemberi layanan dan berharap mendapat 

pelayanan prima yang nantinya berdampak positif dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.  
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Faktor lainnya yang menjadi alasan pembentukan kecamatan baru 

adalah kesamaan sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat. 

Pemekaran kecamatan pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian 

wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah, atas dasar prakarsa 

masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat-istiadat maupun 

sosial budaya masyaraka setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan 

dan mempercepat pembangunan. 

Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur merupakan kabupaten yang 

terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan memiliki karakteristik wilayah 

perbukitan (85% dari luas wilayah). Kabupaten Pacitan setelah berlakunya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang 

ditindaklanjuti dengan peraturan Undang-Undang 72 Tahun tentang Desa, 

telah terjadi pengembangan wilayah yaitu pemekaran desa yang berjumlah 

7 (tujuh) desa, hal ini mengakibatkan perubahan wilayah administrasi 

Kabupaten Pacitan dari sebelumnya 12 kecamatan, 5 kelurahan dan 159 

desa menjadi 12 kecamatan, 5 kelurahan dan 166 desa (total 171 

desa/kelurahan) dengan letak geografis berada antara 110º 55 - 111º 25 

Bujur Timur dan 7º 55 - 8º 17 Lintang Selatan. Adapun batas-batas 

Administrasi Kabupaten Pacitan adalah : 

a. sebelah Timur  : Kabupaten Trenggalek 

b. sebelah Selatan : Samudera Indonesia 

c. sebelah Barat  : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) 

d. sebelah Utara  : Kabupaten Ponorogo 
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Kecamatan Ngadirojo merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang 

berada di Kabupaten Pacitan. Memiliki luas wilayah sebesar 95,91 

km
2 

 dengan total jumlah penduduk berdasarkan laporan kependudukan 

pada bulan april 2015 sebesar 48.994 jiwa (laki-laki 24.396 jiwa dan 

perempuan 24.598 jiwa), kepadatan penduduk adalah 510,8 jiwa/ km
2
. 

Wilayah Kecamatan Ngadirojo terdiri 18 desa, 95 dusun, 148 rukun warga 

(RW), dan 435 rukun tetangga (RT). Wilayah Kecamatan Ngadirojo terdiri 

dari 33% dataran rendah, 9% landai, 38% dataran tinggi dan 20% terjal 

yang berupa gunung dan perbukitan khas daerah pegunungan kapur. 

Kecamatan Ngadirojo terdiri dari 18 desa, yang sebelumnya hanya 16 

desa, terdapat pemekaran di Desa Wonokarto menjadi 3 desa yaitu Desa 

Wonokarto, Desa Wonosobo, dan Desa Wonoasri. Sekarang jumlah 

keseluruhan desa menjadi 18 desa. Berikut 18 desa yang ada di Kecamatan 

Ngadirojo : 

Tabel 1.1 Desa di Kecamatan Ngadirojo 

NO NAMA DESA NAMA DESA 

1. Desa Sidomulyo 10. Desa Bodag 

2. Desa Hadiwarno 11. Desa Tanjung Lor 

3. Desa Hadiluwih 12. Desa Nogosari 

4. Desa Tanjungpuro 13. Desa Cangkring 

5. Desa Pagerejo 14. Desa Wonodadikulon 

6. Desa Wiyoro 15. Desa Wonodadiwetan 

7. Desa Ngadirojo 16. Desa Wonokarto 

8. Desa Bogoharjo 17. Desa Wonosobo 

9. Desa Cokrokembang 18. Desa Wonoasri 

                        Sumber : Pacitan.go.id 
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Batas-batas dari Kecamatan Ngadirojo yaitu: 

a. Sebelah timur : Kecamatan Sudimoro 

b. Sebelah utara : Kecamatan Slahung, Kabupaten  Ponorogo 

c. Sebelah Barat : Kecamatan Tulakan 

d. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia  

Desa Wonokarto adalah sebuah desa di Kecamatan Ngadirojo, 

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Desa Wonokarto terletak dibagian utara 

Kecamatan Ngadirojo, pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Bupati 

Nomor 31 Tahun 2006 tentang pembentukan Desa Wonosobo dan Desa 

Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Desa Wonokarto di 

pecah menjadi 3 (tiga) yaitu Desa Wonosobo, Desa Wonoasri dan Desa 

Wonokarto sebagai desa induk dari ketiga desa tesebut. 

Wilayah ketiga desa ini bisa dibilang cukup jauh dari ibukota 

kecamatan Ngadirojo, hal ini juga menimbulkan berbagai masalah dalam 

lingkup kehidupan masyarakat desa seperti rentang kendali. Rentang 

kendali yang dimaksud disini merupakan daya keterjangkauan antara 

pemerintahan desa dengan ibukota Kecamatan Ngadirojo. Jarak antara 

pemerintahan desa ke pusat ibukota Kecamatan ini juga menjadi 

penghambat ketika masyarakat desa yang jauh dari pusat kecamatan untuk 

memperoleh pelayanan yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. 

Masyarakat desa menjadi enggan untuk pergi ke kantor kecamatan karena 

jarak tempuhnya jauh, hal ini mengakibatkan informasi yang diterima oleh 

masyarakat kurang.  Faktor aksesbilitas juga menjadi penghambat dalam 
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aktivitas masyarakat karena sulit untuk dilalui. Sulitnya aksesbilitas 

dipengaruhi oleh jarak, kondisi jalan, dan bentuk topografinya. Jarak yang 

lebih jauh dari wilayah lain dipengaruhi oleh lokasi desa yang terlalu jauh 

dari pusat kecamatan. 

Topografinya berupa perbukitan mempengaruhi kondisi waktu tempuh 

dan kondisi medan yang akan dilalui. Kondisi medan jalan yang berbukit 

mempengaruhi tekstur jalan menjadi lunak dan seringkali ditemui jalan 

berbatu tidak rata sehingga dalam perjalanannya mempengaruhi waktu 

tempuh menjadi lebih lama dari seharusnya. Aksesbilitas yang sulit dapat 

mempengaruhi kualitas pelayanan untuk masyarakat, maka dari itu 

perbaikan ketersediaan aksesbilitas merupakan faktor penting dalam 

penentuan pembangunan sebuah masyarakat. 

Untuk mencari berbagai solusi yang ada dimasyarakat tersebut. Desa 

Wonokarto merencanakan ingin membentuk sebuah kecamatan baru atau 

pemekaran dari kecamatan induk Ngadirojo. Desa Wonokarto tentunya 

tidak sendiri di dalam rencana pembentukan kecamatan baru ini. Desa 

Wonokarto mengajak 7 (tujuh) desa dari Kecamatan Ngadirojo 

(kecamatan induk) yaitu Desa Wonokarto, Desa Wonosobo, Desa 

Wonoasri, Desa Nogosari, Desa Wonodadikulon, Desa Tanjunglor, Desa 

Cangkring dan 3 (tiga) desa diambil dari Kecamatan Tulakan yaitu Desa 

Ngumbul, Desa Wonosidi, Desa Ketro. Berdasarkan kaidah hukum, maka 

penulis dalam penelitian ini menggunakan regulasi sebelumnya, yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan 
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(selanjutnya ditulis PP No. 19 Tahun 2008), untuk mengkaji kelayakan 

pembentukan/ pemekaran wilayah kecamatan tersebut. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kelayakan pemekaran 

Desa Wonokarto menjadi calon Kecamatan Wonokarto berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kelayakan pemekaran Desa Wonokarto menjadi 

Kecamatan Wonokarto dengan memperhatikan aspek persyaratan 

administratif, fisik kewilayahan, dan teknis berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat 

sebagai berikut. 

1. Bagi Pemerintah Desa Wonokarto 

Sebagai bahan pertimbangan untuk kemudian direkomendasikan ke 

pemerintah kabupaten pacitan sebagai persyaratan pemekaran 

kecamatan tersebut.  
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2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan 

Sebagai bahan pertimbangan untuk kemudian  direkomendasikan 

ke provinsi jawa timur sebagai persyaratan kelayakan pemekaran 

kecamatan. 

3. Bagi Prodi PPKn 

Sebagai suplemen bahan ajar perkuliahan mata kuliah 

pemerintahan daerah untuk mahasiswa Universitas Muhammdiyah 

Ponorogo. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan PPKn FKIP 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 

 


