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2 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dibahas tentang teori dan kajian pustaka yang berkaitan dengan 

penelitian. Adapun materi yang akan dibahas yaitu pemekaran daerah, otonomi 

daerah, teori evaluasi, pembangunan manusia, daya saing daerah, dan penelitian 

terdahulu. 

2.1 Pemekaran Daerah 

Pemekaran daerah digunakan untuk kepengurusan seperti penentuan batas wilayah 

administrasi pelayanan pemerintah pada suatu daerah provinsi maupun kabupaten 

dan kota. Secara umum, pemekaran daerah dapat diartikan sebagai pengembangan 

dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Menurut [22], 

istilah pemekaran daerah lazim dipakai untuk menggambarkan fenomena 

bertambahnya daerah otonom baru di Indonesia. Penggunaan istilah pemekaran 

menurut Makagansa, sekedar memperhalus Bahasa (eufemisme), yaitu untuk 

menyatakan proses ‘perpisahan’ atau ‘perpecahan’ satu wilayah untuk membentuk 

satu unit administrasi lokal baru. Kata ‘perpisahan’ dan ‘perpecahan’ dilihat dari 

kacamata filosofi harmoni punya kandungan makna yang negatif, karenanya proses 

itu lebih disukai disebut sebagai pemekaran daerah. Istilah ini dimaknai sebagai 

proses pertambahan daerah yang terjadi sebagai dampak dari pertumbuhan [22]. 

Pemekaran daerah dilakukan guna mengurangi beban pelayanan pemerintahan agar 

terjadi optimalisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pemekaran daerah 

dilakukan karena pemerintah dinilai belum mampu menjangkau untuk memberikan 

pelayanan terhadap kebutuhan penduduk disuatu wilayah karena keterbatasan akses 

sehingga diharapkan dari adanya pemekaran seluruh penduduk dapat merasakan 

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. 

Sehubungan dengan pembentukan daerah otonom baru, [3] Pasal 32 ayat (1) 

menyatakan bahwa “pembentukan daerah dapat berupa penggabungan daerah dan 

pemekaran daerah.” Sejak awal dimulainya era reformasi sampai sekarang, 

pembentukan daerah hanya baru dilakukan melalui pemekaran saja. Sedangkan 
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pembentukan daerah melalui penggabungan daerah belum pernah terjadi sama 

sekali. Maka cukup logis asumsi yang dibangun tentang daerah otonomi baru 

sebagaimana telah diuraikan di atas. Kemudian [3] juga memberikan penjelasan 

bagi daerah-daerah yang boleh dimekarkan. Pasal 33 ayat (2) menyatakan 

“pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau 

daerah persiapan kabupaten/kota.” Pada ayat (3) pembentukan daerah persiapan 

harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan kewilayahan.” Lebih lanjut 

pada pasal 34 ayat (1) persyaratan dasar meliputi persyaratan dasar kewilayahan 

dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Persyaratan dasar kewilayahan terdapat 

penjelasan mengenai cakupan wilayah yakni paling sedikit 5 (lima) daerah 

kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi dan batas usia minimal 10 

(sepuluh) tahun untuk provinsi, paling sedikit 5 (lima)/4 (empat) kecamatan untuk 

pembentukan daerah kabupaten/kota dan batas usia minimal 7 (tujuh) tahun untuk 

kabupaten/kota dan batas usia minimal 5 (lima) tahun untuk kecamatan. 

Terkait dengan pelaksanaan pemekaran daerah dasar Hukum yang mengatur 

pemekaran daerah ialah Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata 

Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.  Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 telah mengatur tentang bagaimana proses 

pemekaran daerah yang harus dilalui dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Pasal 

4 ayat (2) menyatakan bahwa “Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa 

pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang 

bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat 

administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.” Ketiga syarat tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1)  Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat 

setempat yang dituangkan dalam keputusan DPRD tentang persetujuan 

pembentukan daerah baru untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah 

dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah (Pasal 

5 PP Nomor 78/2007).  

2)  Persyaratan teknis didasarkan atas faktor kemampuan ekonomi, potensi 

daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, 

keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan 
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rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 6 ayat (1) PP 

Nomor 78/2007).  

3)  Syarat fisik kewilayahan meliputi cakup-an wilayah, lokasi calon ibukota, 

sarana dan prasarana pemerintahan (Pasal 7 PP 78/2007).  

Pemekaran daerah juga memiliki kelemahan berdasarkan penelitian [1], yakni: 

a.  Relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia 

b.  Kurangnya dukungan sarana dan prasarana 

c.  Lemahnya dukungan institusional, yaitu sistem organisasi dan manajemen di 

bawah satu kepemimpinan yang kuat dan bijaksana 

d.  Kondisi geografis yang tidak mendukung 

e.  Pudarnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah pusat 

f.  Ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang dapat menyebabkan 

gangguan keamanan. 

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pembentukan daerah melalui pemekaran 

daerah merupakan sebuah langkah positif. Semangat pemekaran yang dibawa UU 

No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 78 Tahun 2007 bisa menjawab permasalahan-

permasalahan yang selama ini di hadapi daerah seperti, jauhnya rentang kendali 

antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pemekaran, pelayanan akan semakin 

dekat, cepat serta mudah diperoleh dan dijangkau oleh masyarakat. Walaupun 

dalam pemekaran daerah pastinya memiliki berbagai kelemahan dan persoalan. 

2.2 Otonomi Daerah 

Dewasa ini, masih terdapat perbedaan perspektif dalam menafsirkan makna 

otonomi daerah. Bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak kepada daerah untuk 

mengatur sendiri daerahnya dalam proses penyelenggaraan rumah tangga dan 

pemerintahan di daerah [30]. Otonomi daerah dimaknai sebagai kebebasan dan 

kemandirian yang merupakan hakikat dari otonomi itu sendiri. Pada dasarnya, 

prinsip otonomi daerah harus mencerminkan tiga hal, yaitu (1) harus serasi dengan 

pembinaan politik dan kesatuan bangsa, (2) dapat menjamin hubungan yang serasi 

antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan, (3) harus 

dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah [10]. Jadi dalam konteks 
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otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan 

peraturan negara yang berlaku. Maksudnya daerah otonom tetap berhak 

menjalankan wewenang dan mengurus urusannya tanpa mengabaikan kepentingan 

negara atau merusak bingkai dasar kesatuan negara. Untuk menghindari perbedaan 

penafsiran dalam memahami otonomi daerah maka perlu ada perundang-undangan 

yang mengatur definisi serta cakupan otonomi daerah secara jelas dan sah.  

Dalam UU No.23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa otonomi 

daerah memberikan kewenangan bagi daerah otonom maupun masyarakat untuk 

mengatur daerahnya selama masih dalam tatanan ikatan negara dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang sah. Urusan pemerintahan telah di 

klasifikasikan yang terbagi menjadi tiga yakni urusan pemerintah absolut, umum, 

dan konkuren. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintah yang 

sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi urusan politik 

luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan agama. Urusan 

pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dan urusan pemerintahan konkuren 

merupakan kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan. 

Urusan pemerintahan wajib meliputi Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umumdan 

penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, 

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Sedangkan urusan 

pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, 

kehutanan, sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. 

Kewenangan yang diberikan kepada daerah juga memiliki cakupan-cakupan 

tertentu. Sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No.23 Tahun 2014, pasal 13 ayat 

(4) kewenangan daerah mencakup kewenangan yang lokasinya, penggunanya, 

manfaat/dampak negatifnya, dan penggunaan sumber dayanya dalam daerah 

kabupaten/kota tersebut. Pemerintah daerah juga tidak boleh mencampuri urusan 

administrasi negara dan perekonomian negara dan standarisasi nasional. Dalam hal 

ini, otonomi daerah memungkinkan para pemangku kebijakan di daerah untuk 
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mengatur dan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat menjadi hal 

yang penting karena otonomi daerah diharapkan mampu melibatkan masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan tujuan dari diberlakukannya 

otonomi daerah, masyarakat diharapkan dapat terlibat dan berperan secara aktif 

dalam upaya membangun dan mengembangkan daerah. Selain itu otonomi daerah 

bertujuan untuk semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melaui 

aspek-aspek pelayan publik. Dengan ruang lingkup daerah yang lebih kecil 

diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien 

dalam menjangkau dan melayani masyarakat. Pemberian otonomi kepada daerah 

merupakan upaya percepatan pembangunan dalam rangka mengolah sumber daya 

yang ada untuk pengembangan di daerahnya. Dengan begitu kreativitas, inovasi, 

dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah sehingga dapat 

mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Oleh karena itu 

pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemajuan 

pembangunan di tingkat lokal. 

2.3 Teori Evaluasi 

Secara umum, evaluasi merupakan fase atau tahapan fungsional yang berkaitan 

dengan estimasi dan nilai dari sebuah kebijakan. Evaluasi bukan hanya sekedar 

sebuah tahapan yang akan dilakukan pada agenda terakhir sebuah proses kebijakan. 

Namun juga mencakup seluruh aspek dalam sebuah kebijakan. Mulai dari 

perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk 

memecahkan masalah kebijakan, implementasi kebijakan hingga dampak yang 

ditimbulkan dari kebijakan itu sendiri. Kegiatan evaluasi merupakan sebuah 

tahapan yang penting dalam proses analisis kebijakan. Evaluasi dilakukan karena 

tidak semua kebijakan dapat meraih hasil seperti yang diinginkan. Oleh karenanya, 

sebuah evaluasi perlu dilakukan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab 

kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut 

memiliki dampak seperti yang diharapkan.  

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada 

aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum 
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istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka 

(rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk 

menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih 

spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau 

manfaat hasil kebijakan [18]. Sedangkan menurut [27] evaluasi adalah kegiatan 

untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya 

informasi tersebut digunakan untuk menentukan hal yang tepat dalam mengambil 

keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-

informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan 

yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.  

Evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif, karena itu 

evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-

metode analisis kebijakan lainnya [18]: 

1. Fokus nilai. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat 

atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk 

mengumpulkan informasi, melainkan evaluasi mencakup prosedur untuk 

mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri. 

2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” 

maupun “nilai”. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi 

evaluasi. 

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluative, berbeda dengan 

tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, 

ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-

aksi dilakukan (ex post). 

4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai 

kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. 

William N. Dunn (1998:611) menyatakan bahwa terdapat tiga pendekatan terhadap 

evaluasi yakni: 

 

 

a. Evaluasi Semu 
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Evaluasi semu (Pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang 

menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang 

valid tentang hasil kebijakan, tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan 

manfaat dari hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran, dan 

masyarakat dalam skala luas. Analisis yang menggunakan pendekatan ini 

berpendapat bahwa nilai dan manfaat suatu kebijakan akan dirasakan secara 

otomatis dan terbukti dengan sendirinya oleh individu, kelompok, maupun 

masyarakat. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang 

manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri atau tidak 

kontroversial. 

Dalam evaluasi semu analisis secara khusus menerapkan bermacam-

macam metode (rancangan eksperimental-semu, kuesioner, random sampling, 

teknik statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari 

variabel masukan dan proses. 

b. Evaluasi Formal 

Evaluasi Formal (formal evaluation) adalah pendekatan yang digunakan 

untuk menghimpun informasi valid dengan metode-metode deskriptif mengenai 

hasil kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan 

tujuan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga 

ahli lainnya. Pendekatan ini berasumsi bahwa pencapaian dari tujuan yang telah 

diumumkan secara formal adalah ukuran yang tepat untuk menilai dan 

mengevaluasi dari manfaat dari sebuah kebijakan. Dalam evaluasi formal 

analisis menggunakan berbagai macam metode yang sama seperti yang dipakai 

dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik untuk menghasilkan 

informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil hasil 

kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan. 

Evaluasi formal terdiri dari evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. 

Evaluasi sumatif meliputi usaha untuk memantau pencapain tujuan dan target 

formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu 

tertentu, baik itu jangka pendek maupun menengah. Sedangkan evaluasi 

formatif adalah evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka 
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waktu yang panjang agar dapat terus memantau pencapaian target dan tujuan 

dari sebuah kebijakan. 

c. Evaluasi Keputusan Teoritis 

Evaluasi keputusan teoritis (decision-theoretic evaluation) adalah 

kegiatan evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk 

mengumpulkan informasi yang valid dan akuntabel mengenai hasil kebijakan, 

yang dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan. Evaluasi jenis ini 

bertujuan untuk menghubungkan antara hasil kebijakan dengan nilai-nlai dari 

para pelaku kebijakan. Asumsi dari evaluasi keputusan teoritis ini adalah bahwa 

tujuan dan sasaran dari pelaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal 

maupun secara tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat 

atau nilai kebijakan dan program.  

Perbedaan mendasar evaluasi ini dengan dua jenis pendekatan evaluasi 

sebelumnya adalah bahwa evaluasi ini berusaha untuk menemukan dan 

mengeksplisikan apa yang menjadi target dan tujuan dari para pelaku kebijakan, 

baik itu yang nyata maupun tersembunyi. Sehingga, individu maupun kelompok 

yang melaksanakan kebijakan baik dari level terendah hingga yang paling tinggi 

dilibatkan dalam mengukur keberhasilan pencapaian target dan tujuan suatu 

kebijakan. Terdapat 2 (dua) jenis evaluasi keputusan teoritis, yaitu penilaian 

evaluabilitas (evaluability assessment) dan analisis utilitas multiatribut. 

Penilaian evaluabilitas adalah serangkaian prosedur yang dilakukan untuk 

menganilisis sistem pembuatan keputusan. Hal ini dimaksudkan guna 

memperoleh sejumlah informasi yang berkaitan dengan kinerja kebijakan, serta 

memperjelas apa yang menjadi tujuan, sasaran, dan asumsi-asumsi yang dicapai 

dengan kinerja tersebut. Sedangkan analisis utilitas multiatribut adalah 

serangkaian prosedur yang ditetapkan guna memperoleh penilaian subjektif 

terhadap para pelaku kebijakan mengenai nilai dari hasil sebuah kebijakan. 

Analisis ini dapat menujukkan secara eksplisit penentuan nilai dari para pelaku 

kebijakan serta keragaman tujuan para pelaku kebijakan.    
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Tabel 2.1 

Teknik Evaluasi 

Pendekatan Teknik 

Evaluasi Semu 

Sajian grafik 

Tampilan Tabel 

Angka indeks 

Analisis seri waktu terinterupsi 

Analisis seri terkontrol 

Analisis diskontinyu-regresi 

Evaluasi Formal 

Pemetaan sasaran 

Klarifikasi nilai 

Kritik nilai 

Pemetaan hambatan 

Analisis dampak-silang 

Diskonting 

Evaluasi Keputusan 

Teoritis 

Brainstorming 

Analisis argumentasi 

Delphi Kebijakan 

Analisis Survei-pemakai 

Sumber: William N. Dunn, 1998 

2.4 Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah 

Menurut [28] penilaian atau evaluasi suatu kebijakan merupakan langkah terakhir 

dalam tahap-tahap proses kebijakan. Selain itu, menurut [27] evaluasi adalah 

kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang 

selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat 

dalam mengambil keputusan. Kemudian [18] menjelaskan dalam sebuah kebijakan 

terdapat lima tahap, yaitu yang pertama penyusunan agenda, di mana dalam tahap 

ini, pembuat kebijakan memilah dan memilih masalah mana yang akan dijadikan 

prioritas untuk dibahas. Yang kedua yaitu formulasi kebijakan. Pada tahap ini, para 

pembuat kebijakan merumuskan kebijakan melalui pemilihan alternatif pemecahan 

masalah yang sebelumnya telah dipilih berdasarkan urgensinya. Kemudian tahap 

yang ketiga yaitu legitimasi kebijakan. Legitimasi kebijakan adalah sebuah tahap 

di mana tujuannya untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. 
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Tahap keempat adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini alternatif-alternatif 

pemecahan masalah yang telah disepakati dilaksanakan. Tahap yang yang terakhir 

yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang dilakukan 

dalam semua tahap dalam kebijakan. Evaluasi juga diperlukan untuk melihat sejauh 

mana kesenjangan antara harapan dan kenyataan. 

Untuk melihat hasil dari pemekaran daerah maka dari itu pemerintah perlu untuk 

melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai salah 

satu cara untuk melihat seberapa besar kemampuan daerah tersebut memberikan 

dampak positif dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Bila setelah dilakukan evaluasi dan hasilnya daerah tersebut tidak 

terjadi perubahan dan peningkatan kesejahteraan masayarakat maka pemerintah 

pusat berhak mengeluarkan keputusan untuk mengembalikan dan 

menggabungkannya kembali daerah tersebut kepada daerah induknya. Evaluasi 

penyelenggaraan pemerintah daerah ini telah terdapat pada Peraturan Pemerintah 

No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat 

(EPPD) merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis 

terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, kemampuan 

penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan 

pemerintah pada daerah yang baru dibentuk. Fokus evaluasi dalam penelitian ini 

pada evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dimana Peraturan 

Pemerintah No. 6 Tahun 2008 menjelaskan bahwa evaluasi kemampuan 

penyelenggaraan otonomi daerah yang selanjutnya disingkat (EKPOD) merupakan 

suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kemampuan 

penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, 

pelayanan umum, dan daya saing daerah. Penelitian ini membatasi ruang lingkup 

menjadi 2 sasaran yakni aspek kesejahteraan sosial dan perekonomian daerah. 

2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Pada tahun 1990, UNDP merilis IPM dalam Human Development Report (HDR). 

Indeks ini kemudian diadopsi oleh banyak negara unutk mengukur kualitas 

sumber daya manusia sebagai dampak dari proses pembangunan. Akan tetapi 
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perhitungan IPM waktu itu mengabaikan disparitas gender. Padahal kesenjangan 

gender masih banyak terjadi, khususnya di negara-negara berkembang. Oleh 

karena itu, UNDP memasukkan aspek gender kedalam konsep pembangunan 

manusia untuk melengkapi perhitungan IPM. Akhirnya setelah berjalan dua 

dekade, UNDP menyempurnakan metode perhitungan IPM yang baru pada tahun 

2010. Adapun perbedaan kedua metode perhitungan tersebut ialah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2  

Perbedaan Indikator IPM Lama dan Baru 

Dimensi 
Indikator 

1990 2010 

Pendidikan 
Angka Melek Huruf (AMH) Harapan Lama Sekolah (HLS) 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Rata-Rata- Lama Sekolah (RLS) 

Kesehatan Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Harapan Hidup (AHH) 

Standar Hidup PDB per kapita PNB per kapita 

Sumber : BPS 

Dalam pemekaran daerah yang paling utama diharapkan adalah meningkatnya 

kesejahteraan pada masyarakat. Pada hakekatnya, kesejahteraan masyarakat 

berarti terdapat peningkatan kualitas sumber daya manusainya. Salah satu alat 

ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah 

Human Development Index (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks 

komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap 

sangat mendasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (A long and healthy life), 

pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (A decent standard of living).  

2.4.1.1 Umur Panjang dan Hidup Sehat 

Untuk mengukur umur Panjang dan hidup sehat ini digunakan indikator angka 

harapan hidup (AHH). Angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan 

banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Ada dua 

jenis data yang digunakan dalam perhitungan angka harapan hidup yaitu anak 

lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Besarnya nilai maksimum 

dan nilai minimum unutk masing-masing komponen ini merupakan nilai 

besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara didunia). Pada 
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komponen angka umur hidup, angka tertinggi sebagai batas atas unutk 

penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun. 

2.4.1.2 Pengetahuan  

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator 

yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah 

menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun 

ke atas dalam menjalani Pendidikan formal. Sedangkan harapan lama sekolah 

adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 

7 tahun ke atas. Untuk penghitungannya, dua batasan yang dipakai sesuai 

kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah 

adalah 18 sedangkan batas minimum 0. Sementara batas maksimum untuk 

rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.  

2.4.1.3 Standar Hidup Layak 

Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati 

oleh penduduk sebagai dampak membaiknya ekonomi. UNDP mengukur 

standar hidup layak menggunakan PDB riil yang disesuaikan, sedangkan BPS 

dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran 

per kapita riil yang disesuaikan dengan menggunakan metode Rao. Rata-rata 

pengeluaran per kapita dihitung dari level provinsi hingga level 

kabupaten/kota. Perhitungan tersebut menggunakan 96 komoditas dimana 66 

komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non-

makanan. Batas maksimum daya beli adalah sebesar Rp. 26.572.352 

sementara batas minimumnya adalah Rp. 1.007.436.  

2.4.2 Perekonomian Daerah 

Fokus utama dalam kebijakan otonomi daerah selain peningkatan pembangunan 

manusianya adalah peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. 

Perekonomian di setiap daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota terbentuk 

dari berbagai macam kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut. 

Peningkatan perekonomian daerah menunjukkan bahwa berbagai sektor 
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pembangunan terjadi perputaran ekonomi di masyarakat dan juga terjadi 

penciptaan lapangan kerja. Perekonomian daerah dimaksud untuk melihat 

kemampuan ekonomi pada daerah tersebut yang mana pengukurannya 

menggunakan indikator pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

PDRB per kapita, kontribusi PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi, dan 

angka kemiskinan [6]. 

Dalam perhitungan PDRB sendiri terbagi menjadi dua jenis yakni PDRB atas 

dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Untuk PDRB atas dasar harga 

berlaku atau istilah lainnya disebut juga dengan PDRB harga pasar merupakan 

pertambahan nilai barang dan jasa yang dihitung selama periode satu tahun, 

PDRB atas dasar harga berlaku ini biasanya digunakan untuk melihat pergeseran 

yang terjadi pada struktur perekonomian suatu daerah dalam satu tahun tertentu. 

Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan atau istilah lainnya disebut juga 

dengan PDRB riil merupakan nilai pertambahan barang dan jasa yang dihitung 

berdasarkan tahun dasar yang telah ditentukan. PDRB atas dasar harga konstan 

biasanya digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara riil karena dalam 

penghitungannya kondisi setiap tahunnya sudah disamaratakan. 

Studi evaluasi pemekaran daerah oleh BAPPENAS dan UNDP (2008) dan PP No. 

78 tahun 2007 menggunakan indikator kontribusi PDRB kabupaten terhadap 

PDRB provinsi sebagai indikator dalam mengukur sejauhmana kemampuan 

perekonomian daerah. Indikator ini menunjukkan bagaimana peranan 

perekonomian daerah terhadap perekonomian provinsi. PDRB yang dihasilkan 

oleh suatu daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki, 

faktor produksi, dan pengelolaan daerah tersebut.  

Penentuan keberhasilan pembangunan ekonomi selain dilihat dari PDRB, dapat 

dilihat pula dari besarnya PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga 

berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah PDRB per penduduk secara 

nominal, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan menggambarkan 

nilai tambah riil per kapita atau penduduk. Secara makro apabila makin tinggi 

pendapatan seorang penduduk, maka dapat dianggap makin sejahtera pula untuk 

memenuhi semua kebutuhannya. Menurut Emie Yuliati (2011) ada hubungan 
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yang positif antara tingkat PDRB per kapita dengan tingkat kesejahteraan sosial. 

Hubungan ini dapat dijelaskan dengan logika sederhana. Jika PDRB per kapita 

makin tinggi, maka daya beli masyarakat, kesempatan kerja serta masa depan 

perekonomian makin membaik, sehingga gizi masyarakat, kesehatan, 

Pendidikan, kebebasan memilih pekerjaan, kondisinya makin meningkat. Hanya 

saja logika tersebut baru dapat berjalan bila peningkatan PDRB per kapita disertai 

perbaikan distribusi pendapatan yang sama rata. 

Menurut [21] persentase penduduk miskin juga baik jika digunakan sebagai alat 

untuk mengukur ketimpangn ekonomi antar daerah. Persentase penduduk miskin 

menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk msikin terhadap total penduduk 

di suatu wilayah tingkat kemiskinan yang tinggi bisa disebabkan kepadatan 

penduduk yang tinggi dan juga tingkat pembangunan yang rendah. Sedangkan 

menurut [22] indikator kemiskinan dipresentasikan dalam angka kemiskinan, 

yang menggambarkan seberapa persen jumlah penduduk miskin dari total 

penduduk. Maksud dari digunakannya indikator ini adalah dengan logika jika 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat maka jumlah penduduk miskin 

seharusnya menurun atau berkurang. Bila semakin besar rasio kemiskinan, maka 

kinerja daerah otonomi daerah baru tidak memberikan dampak pemerataan dan 

kesejahteraan pada masyarakat. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan evaluasi pemekaran daerah sudah banyak dilakukan studi penelitian baik dari 

pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun akademisi yang telah dipublikasikan diberbagai jurnal dan kajian ilmiah. Pemerintah 

melakukan evaluasi untuk mengukur dan menilai kinerja pelaksanaan pemerintahan pada suatu daerah sehingga dapat diambil kebijakan agar 

pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan akademisi melakukan evaluasi 

pemekaran daerah untuk penelitian dan pengembangan keilmuannya. Dibawah ini penulis sampaikan secara ringkas dari tinjauan terhadap 

penelitian terdahulu. 

Tabel 2.3  

Review Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Tujuan Penelitian Variabel atau Indikator Metode Analisis Hasil 

1. Hamami, 2016. 

“Evaluasi Kinerja 

Perekonomian 

Daerah Otonom 

Baru Kabupaten 

Pesawaran.”  

Mengevaluasi kinerja 

perekonomian daerah 

otonom baru Kabupaten 

Pesawaran pasca 

pemekaran. 

1. Perkembangan 

Ekonomi 

2. Keuangan Daerah 

3. Kesejahteraan 

Masyarakat 

 

• Analisis Deskriptif 

• Analisis Diversitas 

Indeks Entropi 

(IDE) 

1. Pada perkembangan ekonomi Kabupaten 

Pesawwaran memiliki pertumbuhan ekonomi rata-

rata yang mencapai 5,84% sedangkan Kabupaten 

Lampung Selatan sebagai Kabupaten Induknya 

yang mencapai 5,74%. 

2. Pada keuangan daerah yang dilihat dari 

penerimaan dan belanja. Untuk penerimaan 

Kabupaten Pesawaran masih sangat bergantung 

dari dana perimbangan. PAD yang diperoleh sulit 

berkembang sehingga menyebabkan tingkat 
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No. Judul Penelitian Tujuan Penelitian Variabel atau Indikator Metode Analisis Hasil 

kemandirian yang rendah dengan nilai rata-rata 

kontribusi 3,4%. Sebaliknya PAD Kabupaten 

Lampung Selatan mengalami peningkatan yag 

cukup besar sehingga tingkat kemandiriannya 

mencapai 10,44%. Pada sisi anggaran belanja dan 

penetapan kebijakan alokasi belanja, Kabupaten 

Pesawaran lebih diunggulkan karena rata-rata 

pertumbuhan anggaran belanjanya lebih tinggi 

serta rasio alokasi belanja langsung dan tidak 

langsung mencapai 49:51. 

3. Pada kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari 

pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan, 

kedua daerah memiliki karakteristik yang hampir 

sama. 

 

2 Susanti, 2014. 

“Dampak 

Pemekaran 

Wilayah Terhadap 

Kesejahteraan Di 

Kabupaten 

Lampung Utara” 

Dampak pemekaran 

wilayah terhadap 

kesejahteraan di 

Kabupaten Lampung 

Utara setelah 

pemekaran terakhir 

yakni setelah 

1. Kinerja Perekonomian 

Daerah 

2. Kinerja Keuangan dan 

Pembangunan Daerah 

3. Kinerja Pelayanan 

Publik 

• Analytical Hierarchy 

Process (AHP) 

• Analisis Deskriptif  

1. Setelah pemekaran ada pergeseran struktur 

ekonomi di Kabupaten Lampung Utara yaitu dari 

pertanian menjadi industri pengolahan, hal ini 

dikarenakan potensi pertanian yang banyak 

menjadi daerah lain setelah pemekaran. 

2. Kesejahteraan Kabupaten Lampung Utara 

mengalami peningkatan terlihat dari 



37 
 

No. Judul Penelitian Tujuan Penelitian Variabel atau Indikator Metode Analisis Hasil 

pemekaran dengan 

Kabupaten Way Kanan 

4. Kinerja Aparatur 

Pemerintah 

meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan tertinggi dibandingkan dengan 

Kabupaten yang dimekarkannya, sementara angka 

kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara masih 

tertinggi walaupun setiap tahunnya mengalami 

penurunan, demikian pula dengan nilai IPM yang 

masih lebih rendah dari salah satu daerah yang 

dimekarkannya yaitu Kabupaten Way Kanan 

3. Para pakar berpendapat bahwa dampak yang 

paling utama dari pemekaran yaitu kesejahteraan 

ekonomi hal ini dikarenakan luas daerah yang 

semakin sempit, rentang kendali yang semakin 

pendek membuat daerah itu semakin sedikit 

daerah yang diurusnya dengan anggaran yang 

tidak berkurang dibandingkan sebelum 

pemekaran. 

4. Sementara masyarakat merasakan setelah 

pemekaran ternyata peningkatan kualitas 

infrastruktur lebih dominan daripada 

kesejahteraan ekonomi lalu peningkatan kualitas 

aparatur. 
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No. Judul Penelitian Tujuan Penelitian Variabel atau Indikator Metode Analisis Hasil 

3 Emie Yuliati, 2011. 

“Evaluasi Hasil 

Pemekaran: Studi 

Kasus Pemekaran 

Kabupaten” 

Mengevaluasi 

perkembangan 

pemekaran daerah 

dalam aspek ekonomi 

dan pelayanan publik 

1. Kinerja ekonomi 

2. Kinerja Pelayanan 

Publik 

• Indeks Kinerja 

Ekonomi Daerah 

(IKE) 

• Indeks Pelayanan 

Publik (IPP) 

• Analisa Kuantitatif 

1. Rata-rata perkembangan indeks kemampuan 

ekonomi dari tahun 2002 – 2008, indeks DOB 

sebesar 2,96 lebih tinggi dari daerah kontrol 

sebesar 2,65 dan lebih rendah dari daerah induk 

sebesar 3,14. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

DOB dalam hal kinerja/kemampuan ekonomi 

memiliki progres pertumbuhan yang lebih baik 

jika dibandingkan dengan daerah kontrol dan lebih 

rendah jika dibandingkan dengan daerah 

induknya.  

2. Rata-rata perkembangan indeks pelayanan publik 

dari tahun 2002-2008, indeks DOB sebesar 3,16 

lebih tinggi dari daerah kontrol sebesar 2,99 dan 

lebih rendah dari daerah induk sebesar 5,88. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja 

pelayanan publik DOB secara indeks lebih baik 

dari daerah kontrol meskipun masih di bawah 

daerah induk. 

4 Fatmawati, 2011. 

“Faktor-Faktor 

Keberhasilan 

Pemekaran 

1. Menganalisis kondisi 

ekonomi 

kabupaten/kota 

selama lima tahun 

1. Pertumbuhan PDRB 

2. PDRB per Kapita 

• Analisis Deskriptif 

• Metode Indeksasi 

1. Di DOB, PAD meningkat namun peningkatan ini 

tidak diimbangi dengan penurunan dana 

perimbangan. Bahkan peningkatan PAD lebih 

kecil dibandingkan peningkatan Dana Perimbagan. 



39 
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Wilayah 

Kabupaten/Kota Di 

Indonesia 

pertama setelah 

pemekaran 

2. Menganalisis 

keberhasilan 

pemekaran 

kabupaten/kota yang 

telah memekarkan 

diri lebih dari lima 

tahun 

3. Mengetahui faktor-

faktor yang 

memengaruhi 

keberhasilan 

pemekaran 

kabupaten/kota 

3. Rasio PDRB kabupaten 

terhadap PDRB 

provinsi 

4. Persentase penduduk 

miskin 

5. PAD 

6. DAU 

7. IPM 

• Indeks Kinerja 

Ekonomi Daerah 

(IKE) 

• Analisis Regresi 

Berganda 

Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal 

DOB masih tinggi. IPM meningkat dan angka 

kemiskinan berkurang, hal ini membuktikan 

tingkat pemerataan semakin baik setiap tahunnya. 

Secara umum kota memang lebih berhasil 

dibandingkan kabupaten, terutama dari sisi 

keberhasilan pemekaran, IKE, PAD, DAU, IPM, 

dan Angka Kemiskinan. Jika dilihat dari sektor 

pembentuk PDRB, maka kabupaten masih 

didominasi oleh sektor primer, sedangkan kota 

didominasi oleh sektor sekunder. 

2. Sejak tahun 1999 hingga bulan Juni tahun 2009, 

sebanyak 208 kabupaten dan kota telah 

memekarkan diri. Penilaian keberhasilan 

dilakukan terhadap daerah-daerah yang telah 

melaksanakan pemekaran lebih dari lima tahun, 

sehingga didapatkan 141 daerah yang telah mekar 

pada tahun 1999-2003. Dari hasil penelitian 

didapatkan daerah yang berhasil dalam pemekaran 

sebanyak 57 daerah, dan besar persentase 

keberhasilan seluruh kabupaten/kota hanya 40 
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No. Judul Penelitian Tujuan Penelitian Variabel atau Indikator Metode Analisis Hasil 

persen. Hal ini berarti desentralisasi belum dapat 

berjalan dengan maksimal. 

3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor-faktor 

yang memengaruhi keberhasilan pemekaran, 

terdapat tiga variabel yang memengaruhi secara 

signifikan terhadap keberhasilan pemekaran. 

Ketiga variabel tersebut adalah PDRB per kapita, 

PAD, dan jenis pemekaran. Sementara variabel 

lain yang tidak berpengaruh terhadap keberhasilan 

pemekaran adalah DAU, IPM, dan angka 

kemiskinan. 

5 BAPPENAS dan 

United Nations 

Development 

Programme 

(UNDP), 2008. 

“Studi Evaluasi 

Dampak 

Pemekaran Daerah 

2001-2007” 

 

Mengevaluasi 

perkembangan 

pemekaran dalam aspek 

ekonomi, keuangan 

pemerintah, pelayanan 

publik, aparatur 

pemerintah dan 

dampaknya terhadap 

kesejahteraan 

masyarakat. 

 

1. Kinerja ekonomi daerah 

: pertumbuhan PDRB 

non migas, PDRB per 

kapita, Rasio PDRB 

kabupaten terhadap 

PDRB provinsi, angka 

kemiskinan 

2. Kinerja keuangan 

pemerintah : 

ketergantungan fiskal, 

kapasitas penciptaan 

• Treatment control 

• Purposive sampling 

Pertumbuhan ekonomi daerah otonom baru lebih 

fluktuatif daripada daerah induk yang stabil dan 

meningkat. Upaya pengentasan kemiskinan masih 

berada di bawah kabupaten induk 

 

Kondisi keuangan daerah pada daerah otonom baru 

masih mengandalkan anggaran pusat dan alokasi 

belanja didominasi untuk belanja pegawai. 

 

Keterbatasan fasilitas menyebabkan pelayanan publik 

yang rendah di daerah otonom baru 
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pendapatan, proporsi 

belanja modal, 

kontribusi sektor 

pemerintah 

3. Kinerja pelayanan 

publik : jumlah siswa 

per sekolah, jumlah 

siswa per guru, 

ketersediaan fasilitas 

kesehatan, ketersediaan 

tenaga kesehatan, 

kualitas infrastruktur. 

4. Kinerja aparatur 

pemerintah : kualitas 

Pendidikan aparatur, 

persentase aparatur 

pendidik, persentase 

aparatur paramedis. 

 

 

Jumlah aparatur pemerintah di daerah otonom baru 

cenderung meningkat, namun kualitasnya masih 

rendah. 

 

6 Muhammad Arafat 

Abdullah, 2011. 

“Mengkaji dampak 

1. Mengkaji kelayakan 

pemekaran 

1. Kelayakan pemekaran 

meliputi : kependudukan, 

kemampuan ekonomi, 

• Analisis Deskriptif 

• Indeks Diversitas 

Entropi (IDE) 

1. Kabupaten Mamasa tidak layak dimekarkan pada 

aspek kemampuan ekonomi dan kependudukan. 
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pemekaran wilayah 

terhadap 

pembangunan 

daerah Kabupaten 

Mamasa” 

2. Mengkaji dampak 

pemekaran terhadap 

pembangunan 

ekonomi 

3. Mengkaji dampak 

pemekaran terhadap 

kapasitas dan potensi 

fiskal 

potensi daerah, 

kemampuan ekonomi, 

potensi daerah, 

kemampuan keuangan, 

sosial budaya, sosial 

politik, luas, pertahanan 

dan keamanan, tingkat 

kesejahteraan. 

2. Pembangunan ekonomi 

wilayah dan kapasitas 

fiskal meliputi : 

pertumbuhan PDRB, 

perkembangan sumber-

sumber pendapatan 

daerah, IPM. 

3. Pelayanan publik dan 

aparatur pemerintah 

meliputi : peningkatan 

fasilitas umum dan 

tingkat Pendidikan dari 

aparatur pemerintah. 

• Regresi peubah 

dummy 

• Skoring 

• IPM 

• Korespondensi 

• Analisis kelayakan 

berdasarkan PP No. 78 

tahun 2007 

2. Perkembangan ekonomi daerah tidak lebih baik dari 

kabupaten induk. 

3. Pendapatan asli daerah meningkat namun 

persentase alokasi belanja tidak langsung lebih 

besar. 

4. Pelayanan publik dan aparatur pemerintah tidak 

lebih baik dari kabupaten induk. 

Sumber : Hasil Peneliti, 2018 


