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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebijakan desentralisasi di Indonesia mulai dicanangkan sejak tahun 2001. 

Kebijakan tersebut telah membawa perubahan besar terhadap struktur 

pemerintahan di berbagai daerah. Kebijakan desentralisasi itu berupa otonomi 

daerah yang diwujudkan dalam kebijakan pembentukan daerah atau pemekaran 

wilayah. Kebijakan tentang otonomi daerah dan kebebasan dalam mengelola 

pemerintahan tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 yang menggantikan kedua Undang-

Undang sebelumnya yakni Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1974. 

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah kota atau 

kabupaten memiliki kesempatan untuk memekarkan wilayahnya. Disamping itu, 

adanya kebebasan dalam berkehendak dan menyampaikan pendapat yang 

tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 menjadi pendorong 

masyarakat untuk menghimpun aspirasi dan mengeluarkan pendapat. Salah satu 

implikasinya yaitu masyarakat dapat mengeluarkan sikap, pendapat atau bahkan 

kritikan terhadap pemerintahan pusat. Sehingga muncul ide-ide baru berupa  

pelaksanakan pemekaran wilayah atau pemekaran daerah.  

Adanya penyataan bahwa sebuah wilayah mendapatkan peluang untuk 

memekarkan wilayahnya. maka muncul tuntutan masyarakat di berbagai daerah di 

Indonesia untuk memekarkan daerah. Salah satunya adalah pembentukan wilayah 

Kabupaten Pangandaran, dimana sebagian masyarakat dalam wilayah ini yang 

berasal dari  Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, 

Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Langkaplancar, 

Kecamatan Padaherang, Kecamatan Mangunjaya Kecamatan Sidamulih dan 
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Kecamatan Cigugur, menuntut pembentukan Kabupaten Pangandaran serta 

memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis. 

Munculnya tuntutan masyarakat itu bermula pada akhir tahun 2006. Saat 

itu, mulailah wacana untuk melakukan proses pemekaran wilayah bagian 

Kabupaten Ciamis Selatan. Aspirasi mereka ditampung pada sebuah wadah yang 

menamakan diri sebagai “Paguyuban Masyarakat Pakidulan”, yang dalam 

wacananya berniat untuk memisahkan diri dari induk Kabupaten Ciamis. (Pikiran 

Rakyat 27/02/2007).  

Wacana pemekaran wilayah di Kabupaten Ciamis bagian selatan semakin 

terrealisasi. Tindak lanjut keinginan untuk memisahkan diri dari Kabupaten 

Ciamis diwujudkan dengan terbentuknya sebuah tim kecil pemekaran Ciamis 

Selatan yang beranggotakan setidaknya 25 tokoh masyarakat dari delapan 

Kecamatan Wilayah Selatan. 

Keinginan untuk memisahkan diri semakin kuat dengan keluarnya 

rekomendasi Gubernur Jawa Barat tentang Persetujuan Pembentukan Daerah 

Otonom Pangandaran nomor 130/Kep.150.3-otdaksm/2009, dan Surat Keputusan 

DPRD Provinsi Jawa Barat nomor 135/Kep.DPRD-19/2009 tentang Persetujuan 

DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap Pemekaran Kabupaten Ciamis. (Pikiran 

Rakyat-online-26/01/2010). 

Kabupaten Ciamis sebelum dimekarkan terdiri dari 36 kecamatan dengan 

jumlah penduduk sekitar 1.605.414 jiwa. Sementara wilayah pemekaran 

Kabupaten Pangandaran terdiri dari 10 kecamatan dengan jumlah penduduk 

sekitar 367.460 jiwa atau sekitar 17% dari total penduduk di Ciamis. Menurut data 

kependudukan Ciamis, Kecamatan Padaherang memiliki jumlah penduduk paling 

banyak dibandingkan dengan 10 kecamatan lainnya, yaitu sekitar 62.483 jiwa. 

Sementara itu, jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan 

Cigugur, yaitu 19.099 jiwa. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 
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Tabel 1.1 Data Penduduk 

No Nama Kecamatan Jumlah Penduduk 

1 Cimerak 40.334 

2 Cijulang 24.838 

3 Cigugur 19.099 

4 Langkaplancar 44.772 

5 Parigi 40.960 

6 Sidamulih 24.668 

7 Pangandaran 45.084 

8 Kalipucang 33.236 

9 Padaherang 62.483 

10 Mamgunjaya 31.986 

 Jumlah  272.991 
Sumber : BPS (data kependudukan dan ketenagakerjaan tahun 2011) 

Dari berbagai uraraian di atas, penting adanya suatu hubungan antara 

pemekaran wilayah dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Ketidakcocokan 

yang terjadi antara dua aspek itu rentan memicu konflik wilayah dan pada 

akhirnya berujung pada kemunduran pembangunan suatu wilayah. Pembangunan 

di wilayah tersebut juga akan terhambat dan kesejahteraan masyarakat tidak 

tercapai. 

Banyak contoh konflik yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia yang 

disebabkan oleh adanya pemekaran wilayah. Sejumlah kasus pemekaran wilayah 

di Papua atau Sulawesi barat (pemekaran Kabupaten Polenali Mamasa) akhirnya 

berdampak pada aksi kekerasan yang melibatkan isu suku, agama, ras dan 

kepercayaan (SARA). Contoh lain yang terjadi belakangan adalah keinginan 

bergabungnya beberapa kecamatan di Kabupaten Ciamis ke Kota Banjar. Meski 
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tidak menimbulkan aksi kekerasan, kedua kubu yang bertentangan sempat 

bersitegang.  

Dari kasus-kasus di atas, dapat diambil pelajaran bahwa dalam proses 

pemekaran perlu adanya perhitungan yang seksama antara keinginan masyarakat, 

pemerintah dan pemekaran wilayah itu sendiri. Pemekaran wilayah yang terjadi 

disinyalir sebagai rekayasa elit poitik dan pejabat pemerintah yang 

menguntungkan diri mereka sendiri, bukan berdasarkan pada aspirasi dan sikap 

masyarakat. Hal ini seperti yang ditegaskan Jurnal Otonomi Daerah dalam 

Zulkifli (2005 : 7) yang mengemukakan bahwa : 

“gejala empiric menunjukan bahwa usulan pemekaran dearah sering 

merupakan inisiatif pejabat atau kelompok elit politik tertentu di daerah, 

dan bersandar pada syarat administrasi dan teknis normal, tanpa 

melibatkan atau memperhatikan aspirasi akar rumput lewat penelitian 

komprehensif, partisipasi masyarakat dimobilisasi dengan mengirim 

delegasi –delegasi atau rombongan unjuk rasa”. 

 

Pernyataan di atas merupakan cerminan dari fenomena pemekaran di 

wilayah Indonesia. Beberapa golongan tertentu memanfaatkan kondisi dan 

menjadi pengendali di belakang layar fenomena pemekaran. Implikasinya adalah 

pemerintah akan membuat keputusan yang salah dan pembangunan wilayah serta 

kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.  

Berkaitan dengan uraian di atas, maka kemauan masyarakat Kabupaten 

Ciamis dalam rencana pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis perlu diteliti dan 

dikaji lebih dalam untuk mengetahui bagaimana sikap dan partisipasi masyarakat 

yang sebenarnya. Bertolak dari permasalahan di atas, maka dirumuskan bahwa 

penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemekaran Wilayah Kabupaten Ciamis terhadap 

Sikap dan Partisipasi Masyarakat”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berpangkal dari latar belakang masalah di atas , diambil rumusan masalah 

sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis? 

2. Bagaimana pengaruh pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis terhadap sikap 

masyarakat? 

3. Bagaimana pengaruh pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis terhadap 

partisipasi dan perilaku masyarakat? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

Merujuk kepada rumusan yang ada, maka didapat beberapa tujuan dalam 

penelitian ini, tujuannya antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kondisi pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis terhadap 

sikap masyarakat.  

3. Untuk mengetahui pengaruh pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis terhadap 

partisipasi dan perilaku masyarakat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat dua manfaat yang dapat diambil 

dari hasil penelitian ini yakni  

1. Menjadi bahan masukan terhadap pemerintah dalam mengkaji pembentukan 

wilayah Kabupaten Pangandaran. 

2. Sebagai salah satu bentuk bahan evaluasi dalam fenomena pemekaran 

wilayah yang terjadi di Indonesia. 

3. Sebagai sumbangan pikiran dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam 

proses pengkajian pemekaran wilayah. 
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E. Definisi Operasonal 

Dalam penelitian yang berjudul Sikap dan Partisipasi Politik Masyarakat 

dalam Pemekaran Wilayah Kabupaten Ciamis, untuk menghindari kesalahan 

dalam menafsirkan judul penelitian tersebut, maka penulis memberikan definisi 

operasional yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pemekaran Wilayah  

Wilayah sering diidentikan dengan region. Region sendiri merupakan 

sebuah konsep dasar geografi. Bintarto dalam Asep Mulyadi dkk (2001) 

mengatakan bahwa :  

Region merupakan sebagian permukaan bumi yang dapat di bedakan dalam hal-

hal tertentu dari wilayah tertentu dari wilayah sekitarnya. Sementara itu menurut 

pengertian umum, pemekaran wilayah adalah pemecahan Daerah Propinsi, Daerah 

Kabupaten, dan Daerah Kota menjadi lebih dari satu Daerah. Adapun pemekaran 

wilayah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemecahan kabupaten 

menjadi dua daerah atau lebih. Penelitian ini menyoroti fenomena pemekaran 

wilayah Kabupaten Ciamis dalam pembentukan wilayah Kabupaten Pangandaran. 

Penelitian ini mengambil salah satu contoh dalam implikasi dari gejala otonomi 

daerah yang terjadi di Negara Indonesia.  

 

2. Sikap  

Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpikir, berpresepsi, dan merasa 

dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. (Sobur, 2003 : 361). Sedangkan 

menurut Mara’at (1982 : 13) bahwa ada tiga variabel penting dalam menelaah 

suatu sikap dalam masyarakat, yakni perhatian, pengertian dan penerimaan.  

Sikap masyarakat pada penelitian ini dapat diartikan sebagai tanggapan 

atau penilaian masyarakat dalam menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap 

pembentukan Kabupaten baru yakni Kabupaten Pangandaran. 

Sikap masyarakat ini dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu secara 

kognitif, afektif, dan konasi. Komponen kognitif ini berisi kepercayaan seseorang 
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mengenai apa yang berlaku dan apa yang benar bagi objek sikap. Kepercayaan 

datang dari apa yang telah kita lihat atau apa yang telah kita ketahui. Komponen 

afektif memiliki sistem evaluasi emosional mengakibatkan timbulnya perasaan 

senang atau tidak senang dan perasaan takut atau tidak takut. Komponen konatif 

(perilaku) dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau  

kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek 

sikap yang dihadapinya.  

 

 

 

 

3. Partisipasi masyarakat 

Partisipasi dalam penelitian ini melingkupi tingkaih laku masyarakat 

Ciamis terhadap pembentukan wilayah Kabupaten Pangandaran. Tingkah laku 

adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan 

lingkungannya.  
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