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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah banyak 

sekali daerah yang melaksanakan pemekaran wilayah. Pelaksanaan pemekaran 

wilayah diatur dalam kriteria Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang 

Pengaturan Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran Penghapusan dan 

Penggabungan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan penjabaran dari 

UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 

Pemekaran wilayah tidakakan pernah lepas dari istilah keruangan. Oleh 

karena itu pemekaran wilayah akan selalu berhubungan dengan lokasi.Tanpa 

ruang maka tidak mungkin ada lokasi.Oleh karena itu konsep pemekaran wilayah 

tidak akan pernah terlepas dari konsep geografi.Dan pemekaran wilayah dapat 

dikaji melalui konsep keilmuan geografi. 

Konsep pemekaran wilayah kabupaten manjadi beberapa kabupaten baru 

pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan 

pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten baru yang 

akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya alam yang seimbang antara yang 

satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang 

mencolok pada masa yang akan datang. Selanjutnya dalam suatu usaha 

pemekaran wilayah akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan 

kolektif semua warga wilayah yang baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi 

aktivitas orang atau masyarakat ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya 

dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintah baru disebabkan jarak 

pergerakan berubah (Sumber: P4N, UGM, 1997). 

Dalam rangka pemekaran wilayah tentunya harus mempertimbangkan 

beberapa aspek seperti fungsi wilayah, kriteria fisik/lingkungan, ekonomi dan 

sosial agar tidak terjadi konflik spasial di masa yang akan datang. Menurut Djoko  

Harmantyo (2007: 17) dalam Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan, 
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morfologi  wilayah Indonesia tidak seluruhnya datar melainkan bergelombang 

dengan lereng yang landai sampai terjal. Dengan ciri tersebut menyebabkan tidak 

seluruh daratan di Indonesia memenuhi persyaratan sebagai lokasi untuk 

melakukan pembangunan.Selain itu pemekaran tidak dapat dilepaskan dari 

penetapan garis batas wilayah, baik pada tataran internasional, nasional, maupun 

lokal.Berdasarkan hasil evaluasi Depdagri ditemukan 79% daerah pemekaran 

belum memiliki batas wilayah yang jelas.Hal ini berarti bahwa potensi konflik 

keruangan akibat garis batas yang belum jelas antara daerah otonom di Indonesia 

relatif tinggi.Daerah-daerah otonom tersebut sebagian besar tersebar pada 

provinsi-provinsi yang memiliki wilayah paling luas dengan kepadatan penduduk 

rendah seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Maluku. 

Melihat kondisi seperti yang telah dijelaskan di atas maka penulis 

mencoba untuk meneliti sebuah studi kasus pemekaran wilayah baru yaitu 

kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang terletak di antara perbatasan Provinsi 

Sumatra Selatan dengan Provinsi Lampung berdasarkan sudutpandang geografi. 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terletak di antara 103º40’-104º33’ 

BT dan 3º45’-4º55’LS merupakan satu dari 15 kabupaten yang terletak di 

Sumatera Selatan dengan luas wilayah 3.370 Km² atau 337.000 Ha. Wilayah ini 

beriklim tropis dan cenderung kering curah hujan tinggi berkisar antara  

0-525,6/17 mililiter/tahun, suhu udara bervariasi 22º-31º  C (Sumber: Bappeda 

Oku Timur). Kabupaten Oku Timur berada pada ketinggian di antara 35-67 M 

dpl.Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering 

Ulu yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2004. Pertimbangan dari adanya 

pemekaran daerah ini adalah pertimbangan untuk mempersingkat rentang kendali 

pelaksanaan pemerintahan, meningkatkan pelayanan, memudahkan pengawasan 

dan meningkatkan kemampuan daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam 

serta mempercepat proses pembangunan dalam rangka percepatan tercapainya 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu adanya pemekaran Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat 

guna meningkatkan kualitas sumber daya baik itu sumber daya alam dan sumber 

daya manusia. 
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Gambar.1.1 

Peta Administratif Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
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Kabupaten Oku Timur memiliki 16 kecamatan pada tahun 2006 sedangkan 

pada tahun 2007 sampai tahun 2010 kabupaten ini memiliki 20 kecamatan hal ini 

menunjukkan bahwa tata pemerintahan di kabupaten ini relatif pesat. Kabupaten 

Oku Timur ini sendiri memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan 

kecamatan Tanjung Lubuk dan Lempuing (Ogan Komering Ilir), sebelah timur  

berbatasan dengan Lempuing dan Mesuji (Ogan Komering Ilir), sebelah selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan (Provinsi Lampung) dan Kecamatan 

Simpang (Ogan Komering Ulu Selatan), bagian barat berbatasan dengan Lengkiti, 

Sosoh Buay Rayap, Baturaja Timur dan Peninjauan (Ogan Komering Ulu) dan 

Muara Kuang (Ogan Komering Ilir). Kabupaten Oku Timur merupakan wilayah 

yang tidak berbatasan langsung dengan laut, sungai, danau melainkan berbatasan 

dengan wilayah darat. 

Kabupaten Oku Timur memiliki jumlah penduduk 609.715 jiwa yang 

terdiri dari 312.147 jiwa laki-laki dan 297.568 jiwa perempuan.Menurut Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Oku Timur memiliki jumlah penduduk yang tidak 

merata di 20 kecamatan yang ada.Dari total penduduk 609.715 jiwa, sebagian 

besar terkonsentrasi di wilayah kecamatan yang relatif sudah lebih maju 

dibandingkan kecamatan lainnya di OKU Timur, yaitu Kecamatan Buay Madang 

Timur (53.498 jiwa), Kecamatan Belitang (50.396 jiwa) dan Kecamatan 

Martapura (48.126 jiwa).Sebaliknya di kecamatan yang baru mengalami 

pemekaran pasca terbentuknya Kabupaten OKU Timur penduduknya cenderung 

sedikit.Kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah 

Kecamatan Jayapura (11.633 jiwa) dan Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja 

(11.054 jiwa).Sebagian besar mata pencaharian masyarakat kabupaten Oku Timur 

ini adalah petani dan pedagang. 

Dalam hal ini terdapat satu kecamatan yang unik yang menjadi salah satu 

perhatian penulis yaitu Kecamatan Martapura. Kecamatan ini di sebelah Utara 

berbatasan dengan Bp. Peliung, sebelah Selatan berbatasan dengan Way Kanan 

(Provinsi Lampung), sebelah timur berbatasan dengan Jayapura/BungaMayang, 

sebelah barat berbatasan dengan Bp. Peliung. Kecamatan ini merupakan 
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kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang 

memiliki 9 Desa dan 7 Kelurahan yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Setiap Kelurahan/Desa 

No. Kelurahan/Desa Luas 
Jumlah Penduduk 

Laki-laki Perempuan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12 

13. 

14. 

15.  

16. 

Paku Sengkunyit 

Pasar Martapura 

Dusun Martapura 

Bukit Sari 

Veteran Jaya 

Terukis Rahayu 

Sungai Tuha Jaya 

Perjaya 

Keromongan 

Tanjung Kemala 

Kotabaru 

Kotabaru Barat 

Kotabaru Selatan 

Sukomulyo 

Tanjung Kemala Barat 

Perjaya Barat 

1750 Ha 

450 Ha 

3.849 Ha 

587 Ha 

2.664 Ha 

6.7 Ha 

537 Ha 

200 Ha 

1.950 Ha 

1.424 Ha 

8.000 Ha 

2.104 Ha 

17.500 Ha 

2.102 Ha 

576 Ha 

7,3 Ha 

2.342 

1.305 

1.876 

903 

1.460 

2.124 

950 

1.964 

1.329 

1.456 

1.719 

765 

681 

1.211 

559 

766 

2.429 

1.713 

1.715 

858 

1.411 

1.946 

878 

2.004 

1.341 

1.374 

2.110 

736 

682 

1.224 

760 

574 
Sumber: Monografi Kecamatan Martapura 2011 

Namun sampai saat ini kecamatan Martapura masih dalam tahap 

perkembangan dibandingkan dengan kecamatan lain yang memiliki aksesibilitas 

lebih jauh dari pusat pemerintahan. Dilihat dari fasilitas kesehatannya belum 

terdapat pusat pelayanan kesehatan yang berstandar Rumah Sakit Swadaya 

(standar Kabupaten) dengan dukungan dokter spesialis, RSUD dengan tenaga 

medis yang masih sedikit menurut data yang diperoleh terdapat Dokter 7 orang, 

Bidan 17 orang dan perawat 31 orang(Sumber: monografi Kecamatan Martapura 

2012).  

Dilihat dari segi fasilitas pendidikan kecamatan ini hanya memiliki TK, 

SD, SMP, dan SMA (Sumber: monografi Kecamatan Martapura 2012) fenomena 

ini sangat menarik karena dalam hal ini terdapat satu kecamatan yang lebih maju 

dari Kecamatan Martapura dalam bidang pendidikannya yaitu kecamatan 

Belitang.  Apabila dilansir lebih jauh Kecamatan Belitang merupakan kecamatan 

yang memiliki sarana pendidikan yang memadai seperti universitas swasta 
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meskipun kecamatan ini merupakan kecamatan yang jauh dari keterjangkauan 

Pemerintah Kabupaten OKU Timur karena memiliki aksesibilitas jalan yang jauh 

bahkan kecamatan Belitang telah memiliki pusat-pusat perbelanjaan yang cukup 

berstandar modern.  

Melihat fenomena tentang pemekaran wilayah Kabupaten Oku Timur 

Provinsi Sumatra Selatan ini penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur khususnya dalam hal 

tingkat kepuasan layanan sosial masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan 

Martapura yang notabene sebagai masyarakat yang hidup dan menetap di ibu kota 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Oleh karena itu penulis mengambil judul 

“Analisis Geografis Terhadap Pelayanan Sosial Di Kecamatan Martapura 

(Studi Kasus :Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”. 

B. Rumusan Masalah 

Melihat fenomena tentang pemekaran wilayah beserta masalah yang 

ditimbulkannya, penulis mencoba meneliti lebih jauh lagi tentang pengaruh 

pemekaran kabupaten selama delapan tahun. Merujuk pada masalah di atas  

penulis mencoba menjabarkan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana perkembangan fasilitas layanan sosial dari tahun 2004-2011 di 

Kecamatan Martapura? 

2. Bagaimanakah pengaruh pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

terhadap tingkat layanan sosial masyarakat di Kecamatan Martapura? 

3. Bagaimana persebaran layanan sosial di Kecamatan Martapura setelah 

pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur? 

C. Tujuan 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui perkembangan fasilitas layanan sosial dari tahun 2004-2011 di 

Kecamatan Martapura. 
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2. Mengetahui pengaruh pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

terhadap tingkat layanan sosial masyarakat di Kecamatan Martapura. 

3. Mengetahui persebaran layanan sosial di Kecamatan Martapura setelah 

pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.  

D. Manfaat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

manfaat secara teoritis maupun secara praktis: 

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

suatu referensi tentang konsep pemekaran wilayah yang dikaji dalam ilmu 

geografi. Sehingga diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang 

bersifat kegeografian bagi mahasiswa yang mempelajarinya. 

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu informasi yang 

berguna dan menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan 

program rencana kerja bagi pemeritah daerah untuk masa yang akan datang.  

E. Definisi Operasional 

Judul skripsi ini adalah “Analisis Geografis Terhadap Pelayanan Sosial 

Di Kecamatan Martapura (Studi Kasus :Pemekaran Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur)” dalam hal ini menggunakan beberapa istilah agar tidak 

terjadi kesalahpahaman maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:  

1. Menurut Thoha (1991) layanan sosial dapat diartikan sebagai suatu usaha 

yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang atau institusi tertentu 

untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini layanan sosial yang dimaksud 

dibatasi hanya mencakup kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang dipilih 

oleh penulis. 

2. Bidang kesehatan dalam penelitian ini yang menjadi perameter ukuran tingkat 

layanan kesehatan dibatasi hanya ketanggapan petugas kesehatan, 

ketersediaan atau kelengkapan fasilitas kesehatan. 
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3. Bidang pendidikan, dalam penelitian ini yang menjadi perameter ukuran 

tingkat layanan pendidikan dibatasi hanya kelengkapan fasilitas pendidikan. 

4. Bidang transportasi dalam penelitian ini yang menjadi perameter ukuran 

tingkat layanan transportasi dibatasi hanya fasilitas jalan, fasilitas angkutan 

umum dan fasilitas terminal. 

 


