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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1). Sejarah Singkat Kabupaten Tanah Bumbu 

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Kabupaten pemekaran dari 

Kabupaten Induknya Kabupaten Kotabaru pada tahun 2003. Kabupaten 

Tanah Bumbu ini memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, 

yaitu dataran tinggi (up land), daerah tengah (middle land), hingga ke 

dataran rendah (low land) yang berada pada daerah pesisir. Kabupaten 

Tanah Bumbu merupakan salah satu Kabupaten dari 13 Kabupaten yang 

terdapat di provinsi Kalimantan Selatan secara nasional berperan 

sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sekunder dengan pusatnya 

adalah Batulicin. Pada sistem perkotaan nasional ini, pusat kegiatan 

nasional terletak di kota Banjarmasin. Kabupaten Tanah Bumbu dalam 

sistem perkotaan nasional Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa batulicin sebagai 

pusat Kabupaten Tanah Bumbu di arahkan sebagai Pusat Kegiatan 

Lokal. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) , 

ada beberapa arahan yang terkait dengan wilayah Kabupaten Tanah 

Bumbu, yaitu: 

1. Arahan pengembangan sistem kota 

a. Mendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 

Banjarmasin. 

b. Mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Batulicin. 
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2. Arah kebijakan pengembangan jaringan transportasi nasional, maka 

penataan sistem transportasi yang terkait dengan wilayah Kabupaten 

Tanah Laut, meliputi: 

a. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan meliputi: Pelaihari 

– Pagatan – Batulicin. 

b. Pemantapan Pelabuhan Nasional Batulicin.  

2). Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu 

Tanah Bumbu mempunyai visi mewujudkan Tanah Bumbu sebagai 

Kabupaten multipotensi dan multiprospek, bersatu, maju, mandiri, 

agamis menuju masyararakat madani. 

Adapun misi Kabupaten Tanah Bumbu adalah 

a. Meningkatkan berbagai potensi sumber daya Kabupaten dalam 

rangka pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi 

daerah dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan 

kepada ekonomi kerakyatan dan mekanisme pasar. 

b. Mempertahankan dan atau meningkatkan serta mengefektifkan 

kegiatan – kegiatan usaha daerah yang dimanfaatkan bagi 

pengembangan daerah. 

c. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan penataan kelembagaan 

pemerintah daerah secara rasional, efektif, efisien, relistis, dan 

operasional, serta menjamin tegaknya hukum. 

d. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana/infrastruktur yang 

berorientasi pada pelayanan publik yang baik.   
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3). Letak Geografis dan Batas Administrasi 

a. Geografis Tanah Bumbu 

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak antara 252‟ - 

347‟ lintang selatan dan 11515‟ - 11604‟ bujur timur dengan luas 

wilayah  5. 000,96 km
2
. Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu 

dari 13 (tiga belas) Kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan 

yang terletak persis di ujung tenggara Pulau Kalimantan, wilayahnya 

berbatasan dengan: 

 Sebelah Utara : Kabupaten Kotabaru  

 Sebelah Timur : Selat Laut 

 Sebelah Selatan  : Laut Jawa 

 Sebelah Barat : Kabupaten Banjar dan Kabupaten  

 Tanah Laut. 

Kabupaten yang beribukota di Batulicin ini memiliki 5 (Kecamatan) 

yaitu kecamatan Kusan Hilir, Sungai Loban, Satui, Kusan Hulu, 

Batulicin.  

Tabel 4.1 

Luas Daerah Menurut Kecamatan 

Kecamatan Luas Persentase 

1 2 3 

1. Kusan Hilir 401.54 7.92 

2. Sungai Loban 358.41 7.07 

3. Satui 876.58 17.30 

4. Batulicin  127.71 2.52 
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5. Kusan Hulu 1.609.39 31.76 

Kabupaten Tanah Bumbu 5,000.96 100.00 

Kalimantan Selatan 37,530.52 13.50 

Sumber : Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2004 

Sejak keluarnya undang – undang Nomor 2 Tahun 2003, wilayah 

Kabupaten Tanah Bumbu meliputi 10 Kecamatan (sebelumnya hanya 5 

Kecamatan), yang terdiri dari 150 desa. Kabupaten Tanah Bumbu 

memiliki luas wilayah 5.066,96 km
2
 (506.696 Ha) atau 13,56 persen 

dari luas provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Kusan Hulu 

merupakan kecamatan terluas yang mencakup 31,76% dari luas 

keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan kecamatan Kuranji 

memiliki luas wilayah terkecil sebesar 110,24 atau 2,18% dari wilayah 

Kabupaten Tanah Bumbu. Berturut – turut dari kecamatan terluas 

setelah Kusan Hulu adalah Mantewe, Satui, Kusan Hilir, Sungai Loban, 

Simpang Empat, Angsana, Batulicin, Karang Bintang, dan Kuranji. 

Tabel 4. 2 

Desa – desa di Tiap Kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu 

 

No.  Kecamatan Desa 

1. Kusan Hilir 1. Kota Pagatan 2. Batuah 

3. Rantau Panjang Hilir 4. Pejala 

5. Rantau Panjang Hulu 6. Gusunge 

7. Pagaruyung 8. Sei Lembu  

9. Upt. Karya Bakti 10. Serdangan 

11. Betung  12. Mekar Jaya 
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13. Pulau Salak 14. Mudalang 

15. Beringin  16. Manurung  

17. Baru Gelang 18. Pulau Satu 

19. Juku Eja 20. Muara Pagatan 

21. Pulau Tanjung  22. MuaraPagata Tengah 

23. Saring Sei Binjai 24. Tannete  

25. Wiritasi  26. Penyolongan  

  27. Pasar Baru 28. Kampung Baru 

29. Salimuran  30. Pakatellu  

31. Saring Sei Bubu 32. Sepunggur  

33. Batarang  34. Api – api 

35. Satiung   

2.  Sungai Loban 1. Sebamban Baru 2. Batu Meranti 

3. Sebamaban Lama  4. Tri Martani 

5. DwiMarga Utama 6. Sari Utama 

7. Sungai Dua Laut 8. Damar Indah 

9. Marga Mulya 10. Sumber Sari 

11. Sungai Loban 12. Biduri Bersujud 

13. Sari Mulya 14. Wanasari 

15. Tri Mulya 16. Sumber Makmur 

17. Kerta Buana  

3.  Satui  1. Sungai Cuka 2. Sekapuk  

3. Bukit Baru 4. Sumber Makmur 

5. Jombang  6. Wono Rejo 
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Sumber : Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2004 

 

 

7. Sungai Danau 8. Sumber Arum 

9. Satui Timur 10. Makmur Mulia 

11. Satui Barat 12. Al Kautsar 

13. Setarap  14. Sinar Bulan 

15. Tegal Sari 16. Pendamaran Jaya 

4. Kusan Hulu 1. Bakaranga  2. Timbarau Panjang 

3. Karang Mulya 4. Tapus  

5. Harapan Jaya 6. Guntung  

7. Lasung  8. Darasan Binjai 

9. Sungai Rukam 10. Teluk Kepayang 

11. Manuntung  12. Hati‟if 

13. Anjir Baru 14. Mangkalapi  

15. Binawara  16. Tamunih  

17. Pacakan  18. Batu Bulan 

19. Wonorejo  20. Ringkit  

21. Karang Sari 22. Dadap Kusan Raya 

5. Batulicin  1. Segumbang  2. Danau Indah 

3. Gunung Tinggi  4. Polewali Marajae 

5. Kersik Putih 6. Maju Bersama 

7. Batulicin  8. Sukamaju  

9. Kusambi   
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b. Keadaan Alam 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu berada di 

kemiringan 2 – 5%, dan di kelas ketinggian 25 – 100 m. Geologi 

wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai ketinggian 

>100 m sebesar 13% dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, 

sehingga tercatat setidaknya ada 15 pegununan yang berada di 

wilayah ini. Gunung Walungin dan Gunung Kandis merupakan 2 

(dua) gunung tertinggi yang mempunyai puncak 1.000 m. 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu masih 

merupakan hutan seluas 321.771 Ha atau 63,5% dari keseluruhan 

wilayah Kabupaten Tanah Bumbu . Hanya 11,16% atau 97.932 Ha 

yang dimanfaatkan untuk perkebunan dan pertanian. Penduduk 

Kabupaten Tanah Bumbu menempati 6.748 Ha sebagai 

pemukiman, selebihnya digunakan untuk pertambangan, perairan 

darat, padang rumput, dan tanah terbuka. 

Berdasarkan hasil pantauan Stasiun Meteorologi Stagen, 

selama tahun 2005 kelembapan udara rata – rata berkisar 82% dan 

88% dengan kelembapan maksimum tertinggi sebesar 99% di 

bulan Januari, Maret, Agustus, dan Oktober. Sedangkan 

kelembapan minimum terendah terjadi di bulan September sebesar 

50%. Temperatur udara rata – rata pada tahun 2005 berkisar antara 

26,2 C dan 26,9C, dengan suhu udara maksimum tertinggi pada 

bulan September sebesar 32,1C dan minimum terendah sebesar 

22,5C di bulan yang sama.         
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Rata – rata curah hujan tertinggi terjadi di bulan Maret (29 

hari hujan atau 359,3 mm) dimana antara bulan Januari – Mei 

merupakan musim penghujan. Bulan September hanya tercatat 5 

hari hujan/11,3 mm yang termasuk musim kemarau merupakan 

bulan dengan curah hujan terendah.  

c. Demografis  

1. Jumlah penduduk  

Berdasarkan data statistik 2005, jumlah penduduk 

Kabupaten Tanah Bumbu  sebanyak 210.717 jiwa tersebar 

di 5 (lima) kecamatan. Kecamatan Batulicin memiliki 

penduduk terbesar yakni 85.556 jiwa, disusul Kecamatan 

Satui sebanyak 45.248 jiwa. Sedangkan Kecamatan Sungai 

Loban hanya ditempati 17.940 jiwa. Selebihnya menempati 

Kecamatan Kusan Hulu dan Hilir. Berdasarkan komposisi 

penduduk menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten 

Tanah Bumbu digolongkan penduduk muda, karena baik 

penduduk laki – laki maupun perempuan jumlah terbanyak 

pada kelompok umur 10 – 29 Tahun.     

2. Mata Pencaharian 

Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu bila dilihat dari 

mata pencaharian mereka cukup bervariasi, namun yang 

paling banyak adalah bekerja di sector pertanian, sebagian 

kecil lainnya diantaranya ialah pedagang, buruh sopir, 

tukang, dan lain – lain. 
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3. Pendidikan 

Fasilitas yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu 

tahun 2005 antara lain 96 buah sekolah TK, 206 buah SD, 

25 buah SLTP, 12 buah SMU serta 6 buah SMK; dengan 

tenaga guru sebanyak 330 orang guru TK, 1.320 guru SD, 

431 orang guru SLTP, 231 orang guru SMU serta 120 

orang guru SMK, selain itu terdapat 4 buah SMP terbuka 

dengan tenaga guru sebanyak 59 orang. Tapi faktanya anak 

yang bersekolah di tingkat SD lebih banyak disbanding 

pada jenjang sekolah yang lain.  

4. Agama dan sarana ibadah 

Mayoritas penduduk Kabupaten Tanah Bumbu 

beragama Islam yaitu 199.625 orang, Katholik 609 orang, 

Protestan 3.688 orang, Hindu 4.111 orang, Budha 75 orang, 

sedangkan yang masih belum terdata 16 orang. 

Sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Tanah 

Bumbu antara lain 202 buah masjid, 373 buah musala, 3 

buah gereja, dan 42 buah pura.
33

    

 

B. Penyajian Data 

1. Identitas Dan Deskripsi Tentang Proses Pembentukan Kabupaten 

Tanah Bumbu  

 Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada orang 

yang memberikan informasi mengenai pemekaran Kabupaten Tanah 

                                                             
33

 Dinas Cipta Karya, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), ( Tanah 

Bumbu: KPPR, 2003), Hlm. 1 - 10 
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Bumbu, maka diperoleh proses pemekaran Kabupaten Tanah bumbu 

dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

a. Responden ke-1 

Nama : H. Gogo 

Alamat  : Jl. Jendral Ahmad Yani  

Jabatan : Tokoh Masyarakat 

  Menurut responden,  bahwa pemekaran Kabupaten Tanah 

Bumbu terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah Kabupaten 

Kotabaru terhadap kesejahteraan masyarakatnya baik dari segi 

ekonomi, sarana dan prasarana, akses kesehatan, pelayanan 

masyarakat, dan sumber daya alam. Faktanya Kabupaten Tanah 

Bumbu memekarkan diri atas persetujuan dan gagasan masyarakat 

setempat sebab adanya keterlambatan kemajuan baik struktur dan 

infrastruktur.  

  Proses pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu sesuai 

dengan Undang – Undangan No. 22 Tahun 1999 baik persyaratan 

dasar dan administratif, hanya saja terjadi kendala – kendala tertentu 

yang mana beberapa oknum mempersulit untuk terjadinya 

pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu, dengan mengacu pada 

Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 semua tata cara dan 

syarat pemekaran sudah termenuhi sehingga terjadi Kabupaten 

Tanah Bumbu walaupun harus melalui beberapa priode untuk terjadi 

daerah otonomi baru tetapi tidak menjadi Hlmangan untuk tetap 

mempertahankan kesejahteraan masyarakat pagatan. Pada proses 
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pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu banyak terjadi faktor 

terhambat salah satunya yaitu kurangnya dukungan dari Kabupaten 

induk yaitu Kotabaru dan pusat sehingga tidak adanya dukungan 

penuh oleh Kabupaten Induk yang mengakibatkan tidak ada yang 

memperuangkan di tingkat pusat melalui sidang paripurna.
34

 

b. Responden ke – 2 

Nama  : Anggi  

Alamat  : Jl. Dharma Praja 

Jabatan  : Kasubbag Pemerintahan 

  Menurut responden, pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu 

terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap 

kesejahteraan masyarakatnya sehingga hampir 60% mengamalami 

ketertinggalan dalam segi apapun baik ekonomi maupuan 

infrastruktur dan Kabupaten Tanah Bumbu berhak untuk menjadi 

Kabupaten karena mempunyai potensi besar untuk berkembang lebih 

maju seperti sumber daya alam yang melimpah, letak geografis yang 

strategis, mempunyai kontribusi sejarah, dan sumber daya manusia 

yang dapat dijadikan sebagai modal dasar pembangunan.  

  Menurut sejarah yang sangat berperan dalam 

pemmbentukan Kabupaten Tanah Bumbu adalah Ilham Djafrie sebab 

beliau sangat bertekad dan semangat untuk jadinya Tanah Bumbu 

sebagai Kabupaten serta dukungan dari masyarakat pagatan. 

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Undang – 

Undang No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 129 Tahun 2000 bahkan 
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 H. Gogo, Tokoh Masyarakat, Wawancara Terbuka Pribadi, Batulicin, Selasa, 7 Juni 

2021, 10.40 
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memenuhi syarat baik dasar maupun administrasi. Namun dalam 

proses pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu tidak semudah yang 

kita pikirkan banyak lika – liku dan hambatan yang mengakibatkan 

terhentinya pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 1959 

hingga 2003 salah satu faktor penghambatnya yaitu kurangnya 

dukungan dari Kabupaten induk yaitu Kotabaru yang mengakibatkan 

kandasnya perjuangan sebelum berhasil.
35

  

c.       Respondek ke – 3  

Nama  :H. Fitri Basah 

Alamat  : Jl. Sari Gadung  

Jabatan  : Anggota Dewan 

  Menurut responden, terjadinya pemekaran Kabupaten 

Tanah Bumbu yaitu timpangnya pemerataan dan keadilan, kondisi 

geografis yang luas dan pelayanan masyarakat yang tidak efektif dan 

efisien, adanya perbedaan civil society yang berkembang di 

masyarakat, dan iming – iming insentif fiskal dan status kekuasaan. 

Hlm tersebut yang menjadi alasan terjadinya pemekaran Kabupaten 

Tanah Bumbu.  

  Menurut sejarah  orang yang memberi gagasan pertama 

adalah Ilham Djafrie, beliau merupakan orang yang sangat 

berpengaruh terhadap pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu bahkan 

beliau juga merupaka ketua panitia penuntutan atas semangat serta 

tekad beliau ditambah dengan dukungan dari kalangan masyarakat 

                                                             
35

 Anggi, Kasubbag Pemerintahan, Wawancara Terbuka Pribadi, Batulicin, Selasa, 7 Juni 

2021, 13.00 
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membuat beliau yakin bahwa Tanah Bumbu pasti jadi Kabupaten 

yang maju dan jaya.  

  Proses pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu sangat 

panjang bahkan lama bertahun – tahun lamanya hingga akhirnya 

tahun 2003 keluarlah Undang – Undang No. 2 Tahun 2003 mengenai 

pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu yang mana pada saat itu  

menggunakan Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 

mengenai persyaratan pemekaran semua syarat telah terpenuhi hanya 

saja terjadi beberapa kendala contohnya tidak sampainya surat pada 

menteri dalam negeri bahkan tidak adanya dukungan pemerintah 

Kabupaten Kotabaru ketika rapat paripurna.
36

 

2. Deskripsi tentang faktor penghambat dalam proses pembentukan 

Kabupaten Tanah Bumbu 

a. Responden ke – 1 

Faktor penghambat pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu 

yaitu dana operasional yang cukup besar, tidak adanya restu dari 

Kabupaten induk yaitu Kotabaru, kurangnya dukungan dari 

aparatur setempat, dan banyaknya ejekan dan hinaan yang didapat 

untuk memekarkan Kabupaten Tanah Bumbu.  Walaupun demikian 

tidak menjadi Hlmangan untuk tetap kokoh dan teguh dalam 

membekukan proses pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu. 
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 Fitri H. Basah, Anggota Dewan, Wawancara Terbuka Pribadi, Batulicin, Selasa, 7 Juni 

2021, 16.00 
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b. Responden ke – 2 

Adapun faktor penghambat terjadinya pemekaran 

Kabupaten Tanah Bumbu yaitu belum adanya Peraturan 

Pemerintah turunan dari Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 

tentang pemerintah daerah, kurangnya dukungan politik di tingkat 

Kabupaten dan pusat, keterbatasan dana oleh Kabupaten induk, 

relasi elit lemah karena tidak memiliki relasi politik yang kuat, dan 

kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Semua itu 

merupakan faktor penghambat utama lamanya Kabupaten Tanah 

Bumbu dimekarkan bahkan hampir bertahun – tahun lamanya 

hingga beberapa priode. 

c. Responden ke – 3 

Faktor penghambat yang di hadapi Kabupaten Tanah 

Bumbu ketika memekarkan diri seperti tidak adanya peraturan 

turunan, kurangnya dukungan politik dari Kabupaten induk, 

banyaknya cemoohan dan ejekan yang membuat Kabupaten Tanah 

Bumbu lama di mekarkan, disebabkan oleh faktor sosial yaitu 

kurangnya pelayanan oleh Kabupaten induk faktor ekonomi yaitu 

kurangnya tambahan dana dan dukungan dari Kabupaten induk dan 

faktor politik yaitu kurangnya relasi politik kuat yang 

mengakibatkan relasi politik menjadi lemah, bahkan tidak adanya 

dukungan langsung dari Bupatinya yang mengakibatkan lamanya 

proses pembentukan yang tertahan dipemerintah pusat. 
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C. Analisi Data     

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah 

diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok 

bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai 

berikut: 

1. Proses Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan 

Undang–Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah 

Daerah 

Berdasarkan Undang–Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah. Dengan adanya aturan mengenai Pemerintah 

daerah guna untuk mempermudah menjalankan daerah  

menggunakan konsep desentralisasi dengan sistem dekonsentrasi 

yaitu asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah 

pusat ke daerah, namun tidak semua urusan pemerintah pusat 

diserahkan kepada pemerintah daerah.  

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi mengakibatkan adanya 

perubahan pola perkembangan wilayah sehingga  banyak terjadi 

pemekaran daerah untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan 

daerah sendiri dengan memisahkan diri dari daerah sebelumnya guna 

untuk mengembangkan dan menggunakan potensi daerah untuk 

kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. 

Menurut Peneliti, Pemerintah Daerah adalah orang yang 

menyelenggarakan setiap urusan daerah untuk rakyatnya sesuai 

dengan asas dan prinsip otonomi seluas – luasnya berdasarkan 

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
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Salah satunya yaitu Kabupaten Tanah Bumbu yang 

memekarkan diri dari Kabupaten Kotabaru yang disebabkan oleh 

kurangnya perhatian Kabupaten Kotabaru terhadap kemajuan dan 

kesejahteraan rakyat Kabupaten Tanah Bumbu. Berlandasan 

keyakinan dan semangat tinggi Kabupaten Tanah Bumbu 

memekarkan diri untuk dapat menjalankan dan mengembangkan 

potensi daerah agar tidak menjadi daerah yang tertinggal baik dari 

segi ekonomi, sosial, politik, maupun yang lainnya.  

Dasar hukum Undang–Undang No. 22 Tahun 1999 dan 

Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 menjadi patokan untuk 

otonomi daerah baru yang membahas mengenai syarat baik secara 

dasar maupun administrasi, sebagai berikut: 

Pertama, tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan 

penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, 

percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi 

daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan 

hubungan serasi antara pusat dan daerah. Sehingga, setiap kebijakan 

pemekaran dan pembentukan suatu daerah baru harus menjamin 

tercapainya akselerasi pembangunan daerah dan kesejahteraan. 

Kedua, syarat – syarat pembentukan daerah dan kriteria 

pemekaran adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi 

daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah 

, dan pertimbangan – pertimbangan lain keamanan dan ketertiban, 

ketersediaan sarana pemerintahan, rentang kendali. 
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Ketiga, prosedur pembentukan dan pemekaran daerah 

diawali oleh adanya kemauan politik pemda dan aspirasi 

masyarakat setempat, didukung oleh penelitian awal yang 

dilaksanakan oleh pemda. Usulan disampaikan kepada Menteri 

Dalam Negeri yang disertai lampiran hasil penelitian, persetujuan 

DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Menteri Dalam 

Negeri memproses lebih lanjut dan menugasi tim untuk observasi 

ke daerah yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi Dewan 

Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), semua proposal akan 

dipertimbangkan oleh DPOD yang berkantor di Depragi. 

Keempat, pembiayaan bagi kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan daerah baru untuk tahun pertama ditanggung oleh 

daerah induk berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari 

gabungan Kabupaten/kota di provinsi baru dan dapat dibantu 

melalui APBN atau hasil pendapatan yang diporoleh dari 

Kabupaten/Kota yang baru dibentuk, sedangkan segala biaya yang 

berhubungan dengan penghapusan dan penggabungan daerah 

dibebankan pada APBN. 

Kelima, evaluasi kemampuan daerah dalam 

menyelenggarakan otonomi sampai kepada penghapusannya 

didahului dengan penilaian kinerja. Apabila setelah lima tahun 

setelah pemberian kesempatan memperbaiki kinerja dan 

mengembangkan potensinya tidak mencapai hasil maksimal, maka 

daerah yang bersangkutan dihapus dan digabungkan dengan daerah 

lain. Untuk kepentingan evaluasi ini, setiap daerah wajib 
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menyampaikan data – data terkait kepada pemerintah melalui  

Menteri Dalam Negeri.           

Pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan proses 

penjaringan aspirasi, persetujuan Bupati/DPRD, persetujuan 

gubernur, dan rekomendasi mentri 

a. Proses penjaringan aspirasi masyarakat 

Perjuangan bermula upaya masyarakat bersama Panitia Penuntut 

Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendapatkan status Kabupaten otonom 

secara yuridis de facto. Langkah awal untuk mendapatkan status 

Kabupaten Tanah Bumbu dimulai dengan pembentukan Panitia Penuntut 

di Pagatan pada tahun 1959 berjalan sampai tahun 1972, dengan Ketua 

Drs. H. Ilham. Jafri, Ibrahim Ganie, Masquel, HM Jabir dan Idham 

Mansyur.  

Pada periode pertama telah berhasil membangun kesepahaman 

seluruh masyarakat. Namun, tidak mendapat dukungan dari pemerintah 

pusat, dikarenakan kondisi sosial politik tidak memungkinkan di masa 

itu sehingga untuk  mendapatkan status Kabupaten Tanah Bumbu 

tertunda. Seiring berjalannya waktu semangat itu senantiasa bergelora di 

sanubari masyarakat yaitu momentum reformasi yang melahirkan 

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah.  

Pada periode kedua bulan agustus tahun 2000 kembali dibentuk 

Panitian Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu bertempat di gedung 7 

Pebruari Pagatan dengan Ketua Umum Drs. H. Burhansyah HS bersama 

tokoh masyarakat perwakilan 8 Kecamatan. Panitia hanya 

terkonsentrasikan melakukan sosialisasi dan konsilidasi internal dan 
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berhasil membentuk korwil di 8 Kecamatan dan mengkritisasi aspirasi 

menjadi semangat perjuangan bersama melahirkan aspirasi masyarakat 

semakin membara bersamaan dengan momentum Maulid Nabi 

Muhammad SAW, tepatnya tahun 2001 bertempat di Aula GOR Kodeco 

Simpang Empat, struktur Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu 

disepakati untuk direvisi dengan Ketua Umum H. Jayadi Hasan, 

Sekretaris H. Syamsul Bahri S.Ag bersama 8 korwil kecamatan dan 

tokoh masyarakat. 

Pada periode ketiga dilakukan langkah eksternal untuk 

mendapatkan persetujuan dan pengesahan sesuai dengan ketentuan. 

Pada awalnya studi banding ke Kalimantan Timur akan tetapi 

Kabupaten Panajam yang lebih dahulu mekar menjadi Kabupaten 

Otonom. Kemudian Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu 

membuat proposal tentang kelayakan pemekaran Kabupaten Tanah 

Bumbu untuk diajukan ke Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten 

Kotabaru menyikapi respon Pemerintah Kabupaten Kotabaru maka 

strategi pendekatan Panitian Penuntut dirubah diawali dengan 

menghadap Mentri Dalam Negeri dan DPR-RI, serta Gubernur dan 

DPRD Kalimantan Selatan. Alhasil, Panitia Penuntut mendapat 

dukungan penuh karena semua variable kelayakan yang syaratkan 

semua terpenuhi maksimal.          

b. Proses persetujuan Bupati/Walikota dan persetujuan DPRD 

Kabupaten/kota 

Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu bersama 8 

korwil Kecamatan  mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah 
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pusat dan provinsi sehingga di adakan musyawarah di Hotel Mega 

Indah untuk mempertimbangkan usulan Pemerintah Kabupaten 

Kotabaru akhirnya tercapai kesepakatan, Panitia Penuntut hanya 

mengajukan 5 Kecamatan seraya mendesak Bupati dan DPRD 

Kotabaru agar mendukung dan menyetujui pemekaran Kabupaten 

Tanah Bumbu secepatnya. Akhirnya perjuangan Panitia Penuntut 

dapat persetujuan DPRD Kotabaru dengan Keputusan DPRD KTB 

Nomor 24 Tahun 2002 dan Surat Rekomendasi Bupati Kotabaru 

tentang dukungan dan persetujuan pemekaran Kabupaten Tanah 

Bumbu dengan luas wilayah meliputi 5 Kecamatan antara lain 

Kecamatan Kusan Hilir, Batulicin, Satui, Sungai Loban, dan Kusan 

Hulu dengan Batulicin sebagai Ibu Kota.     

c. Proses persetujuan gubernur 

Proses persetujuan provinsi terhadap pemekaran Kabupaten 

Tanah Bumbu disusul dengan terbitnya keputusan DPRD 

Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2002 dan rekomendasi 

Gubernur Kalimantan Selatan tentang dukungan pengembangan 

wilayah. 

d. Rekomendasi menteri 

Kemudian melalui dukungan Menteri Dalam Negeri, proses 

pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu berjalan hingga sampai ke 

persetujuan Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya dibahas 

di DPR – RI. Pada puncak mengharukan tepat tanggal 27 Januari 

2003 melalui sidang DPR – RI, disahkan Undang – Undang Nomor 

2 Tahun 2003 tentang pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dan 
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Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan. Berdasarkan ketentuan 

yang berlaku bersamaan puncak perjuangan Gubernur Kalimantan 

Selatan mengusulkan pejabat Bupati kepada Menteri Dalam Negeri 

melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.43-159 tahun 

2003 tentang pengangkatan pejabat Bupati Kabupaten Tanah 

Bumbu, Kalimantan Selatan atas nama Dr. H. Zairullah Azhar 

M.sc untuk menjalankan pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu. 

Tepat pada 8 April 2003 Dr. H. Zairullah Azhar M.sc dilantik oleh 

Menteri Dalam Negeri sebagai Pejabat Bupati Tanah Bumbu 

sekaligus pada tanggal 8 April dijadikan momentum Hari Jadi 

Kabupaten Tanah Bumbu  yang diatur dalam Peraturan Daerah 

(Perda) Nomor 2 Tahun 2008.        

Hasil dari responden sepakat bahwa pemekaran Kabupaten 

Tanah Bumbu memenuhi syarat baik teknis maupun administrasi 

walaupun dalam proses pembentukannya mengalami kendala dan 

faktor penghambat yang menjadi pemicu lamanya Kabupaten 

Tanah Bumbu berdiri dengan semangat para pemuda dan 

masyarakat pagatan akhirnya membuahkan hasil walaupun dari 

Kabupaten induk tidak adanya dukungan dan semangat yang 

diberikan namun Hlm tersebut tidak menyurutkan tekad 

masyarakat untuk tetap kekeh dan teguh  memiliki daerah sendiri 

agar terjaminnya kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan 

mengembangkan potensi daerah sendiri. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti 

mengenai pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu semua syarat untuk 
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memekarkan diri telah terpenuhi baik teknis maupun administrasi 

namun sulitnya untuk mendapatkan data berupa dokumen 

pemekaran menjadi kendala dalam membuktikan bahwa 

Kabupaten Tanah Bumbu benar memekarkan diri walaupun hanya 

beberapa foto panitia penuntutan sebagai bukti bahwa perjuangan 

para pemuda dan masyarakat sangat membara untuk kesejahteraan 

rakyat maupun daerahnya agar tidak menjadi daerah tertinggal. 

2. Faktor Penghambat Dalam Proses Pembentukan Kabupaten 

Tanah Bumbu 

Terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu tidak semudah 

seperti yang dibayangkan semua harus mengikuti prosedur dan 

syarat yang harus dipenuhi guna untuk di akuinya sebagai otonomi 

daerah baru, semua itu tidak luput dari  faktor yang mempengaruhi 

salah satunya faktor penghambat, sebagai berikut: 

1) Faktor Eksternal 

Proses pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu sudah berjalan 

dan memenuhi syarat, namun terhalang beberapa kendala yang 

terdiri dari : 

a. Belum adanya Peraturan Pemerintah turunan dari Undang –

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

sebagai PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah 

yang merupakan turunan. 

b. Kurangnya dukungan politik di tingkat Kabupaten dan 

Pusat. Dengan kurangnya adanya wakil rakyat atau anggota 
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dewan ditingkat Kabupaten dan  Pusat akan sangat 

berpengaruh dalam proses pemekaran Daerah Otonom Baru 

Kabupaten Tanah Bumbu karena tidak ada yang 

memperjuangkannya di tingkat pusat melalui sidang 

paripurna. 

c. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten 

Kotabaru sebagai Kabupaten Induk untuk mengalokasikan 

anggaran dalam rangka pemekaran Daerah Otonom 

Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga proses dalam 

pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu menjadi tertunda 

hinga bertahun – tahun lamanya. 

d. Relasi elit lemah jika tidak memiliki relasi politik yang 

kuat, maka pemekaran hanya menjadi agenda nihil hasilnya 

walaupun persyaratan sudah terpenuhi jika proses lobbying 

dan proses regulasi tidak kuat maka sulit untuk terwujud 

sehingga mempersulit daerah yang ingin memekarkan diri 

guna untuk kesejahteraan masyarakatnya.   

e. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang ada baik 

di Kabupaten Induk maupun wilayah Calon Daerah 

Otonom Baru Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan. 

2) Faktor Internal 

Faktor internal dipengaruhi oleh faktor sosial yang 

mana terjadinya ketidak puasaan masyarakat terhadap 

pelayanan publik yang dilakukan di Kabupaten Induk, faktor 
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ekonomi terjadi ketika masyarakat ingin merebut kembali 

sumber daya alam yang ada untuk dikelola sendiri guna 

memperbaiki keadaan perekonomian hidupnya, faktor politik 

terjadi sebagai peluang bagi perekrutan jabatan politik 

terutama bagi para elit politik local yang berperan sebagai 

penggagas upaya pemekaran, dan  faktor budaya dan sejarah 

terjadi sebagai perangkat keyakinan yang mempengaruhi 

sikap dan prilaku seseorang atau kelompok dalam 

berkehidupan masyarakat. 




