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Abstrak 

 
Pemekaran wilayah merupakan suatu pembentukan daerah baru, baik berbentuk provinsi, kabupaten 
maupun kota. Pembentukan daerah baru ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang pemerintahan daerah. Pembentukan daerah baru pada dasarnya bertujuan untuk mening-
katkan kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan yang lebih baik, kehidupan demokratis yang 
semakin berkembang, pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, keamanan dan tatanan yang 
semakin bagus serta hubungan yang selaras antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perkembangan wilayah di Kabupaten Buru Selatan sebelum dan sesudah pemekaran wilayah dengan 
sasaran meneliti dan mengidentifikasi aspek fisik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas 
jalan raya, sebagai fungsi layanan publik dan untuk meneliti perkembangan yang terjadi sebelum 
dan sesudah pemekaran wilayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan 
masyarakat di Kabupaten Buru Selatan dari hasil analisis aspek fisik, setelah pemekaran wilayah 
mengalami peningkatan yang sangat baik bila dibandingkan dengan kondisi sebelum pemekaran 
wilayah. 

Kata-kunci : Derah, Otonomo, Pemekaran, Perkembangan, Wilayah 
 
 
Pendahuluan 

Perubahan sistem pemerintahan daerah yang 
terjadi di Indonesia pada tahun 1999 membe-
rikan dampak perubahan pelaksanaan tata cara 
pemerintahan daerah. 

Dengan berlakunya UU 22/1999, sistem peme-
rintahan daerah tidak lagi dikendalikan penuh 
oleh Pemerintah Pusat, tetapi terdapat pember-
lakuan asas desentralisasi yaitu penyerahan ke-
kuasaan Pemerintah Pusat kepada daerah oto-
nom sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Dalam UU 32/2004 disebutkan bahwa pemerin-
tahan daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 
menjadi urusan Pemerintah Pusat, dengan 
tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
pelayanan umum, dan daya saing daerah. 

Salah satu implementasi dari bentuk desentra-
lisasi di Indonesia adalah praktek pemekaran 
wilayah, dimana pemerintah daerah dapat di-
bagi menjadi dua pemerintah daerah baru atau 
lebih untuk meningkatkan pelayanan publik di 
wilayah tersebut dan melahirkan pemerintah 
daerah yang efektif, serta membuat pemimpin 
politik lokal menjadi lebih dekat dengan pemilih-
nya (Firman, 2009). 

Sjafrizal (2008) menyatakan bahwa secara for-
mal, motivasi suatu daerah memekarkan diri 
adalah untuk meningkatkan jangkauan pelaya-
nan publik, terutama untuk daerah dengan luas 
cukup besar. Dalam aspek pengembangan 
wilayah, pelaksanaan pemekaran daerah dapat 
memberikan dampak positif dan negatif bagi 
daerah induk dan daerah otonom baru hasil 
pemekaran daerah. 
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Hal ini dikarenakan oleh adanya perbedaan 
sumber daya yang digunakan dalam proses 
pembangunan sebelum dan setelah terjadinya 
pemekaran daerah. Adakalanya, pemekaran 
daerah menyebabkan kegiatan perekono-mian 
daerah induk menurun drastis karena seba-gian 
potensi daerahnya berada di daerah otonom 
baru (Sjafrizal, 2008). Sebaliknya, sering pula 
pengembangan wilayah daerah otonom baru 
terhambat karena keterbatasan sumber daya 
pembangunan, baik dari segi dana, potensi 
daerah, maupun sumber daya manusia. 

Studi mengenai pemekaran daerah telah banyak 
dilakukan, namun sebagian besar studi tersebut 
melakukan evaluasi pada tingkat kabupaten/ 
kota, sedangkan tidak banyak studi yang mem-
bahas pemekaran daerah pada tingkat provinsi. 
Walaupun sebagian besar urusan pemerintahan 
didesentralisasikan kepada pemerintah tingkat 
kabupaten/kota, namun sebagai Wakil Pusat di 
Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki kewena-
ngan untuk mengkoordinir, mengawasi, melaku-
kan supervisi, dan memfasilitasi agar daerah ba-
wahannya mampu menjalankan otonominya se-
cara optimal (Hadiwijoyo, 2011). 

Dalam konteks yang lebih luas, provinsi ber-
peran penting dalam mengurangi kesenjangan 
ekonomi dan politik dan dapat menyeimbangkan 
antara prioritas nasional dan kepentingan lokal 
(UNDP, 2009). Undang-Undang No. 22 Tahun 
1999 tentang otonomi daerah yang kemudian 
diperbaharui dengan UU No. 34 Tahun 2004 
tentang Peme-rintah Daerah menyampaikan 
pesan perlunya mendekatkan penyelenggaraan 
pemerintahan kepada masyarakat di daerah-
daerah. Karena itu, banyak urusan pemerin-
tahan yang kemudian diserahkan kepada 
daerah-daerah melalui system desentralisasi 
yang ditekankan di tingkat kabupaten/kota. Luas 
wilayah kabupaten/kota antara satu dengan 
yang lainnya tidak sama. 

Bagi kabupaten/kota yang terlalu luas, maka 
pemerintah daerah otonom sulit untuk memberi-
kan pelayanan yang mampu menjangkau semua 
wilayah. Berdasarkan kondisi ini, maka banyak 
daerah-daerah yang berusaha memekarkan diri 
terpisah dengan daerah otonom yang menjadi 
induknya. 

Daerah yang ingin menjadi daerah otonom 
sendiri umumnya adalah daerah memiliki keka-
yaan sumber daya alam. Pertimbangannya, de-
ngan menjadi daerah otonom sendiri, maka 
daerah bersangkutan akan memiliki infrastruktur 
kepemerintahan, sarana dan prasarana, dana 
dan policy sendiri sehingga kekayaan sumber-
daya alam di daerahnya dapat diolah untuk lebih 
memakmurkan masyarakat di daerahnya. 

Pemekaran wilayah menunjukkan adanya suatu 
proses reformasi birokrasi yang diwujudkan de-
ngan adanya perubahan pola pemerintahan. 
Perubahan tersebut terjadi dalam bentuk peme-
rintahan yang awalnya bersifat sentralistik, men-
jadi diserahkan kepada pemerintah daerah ma-
sing-masing untuk mengatur urusan pemerin-
tahan daerah yang disebut desentralisasi. 

Desentralisasi mulai dilaksanakan sejak diberla-
kukan Undang-Undang Nomor 22/1999 (direvisi 
menjadi Undang-Undang Nomor 32/2004). Tu-
juan utama desentralisasi adalah mendukung 
terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyeleng-
garaan pemerintahan daerah dengan memberi-
kan kewenangan yang seluas-luasnya kepada 
daerah diserta dengan pemberian hak dan ke-
wajiban menyelenggarakan otonomi daerah 
dalam kesatuan sistem penyelenggaraan peme-
rintahan negara. 

Kajian Pustaka 

Dalam penulisan tesis ini peneliti menggali 
informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya 
sabagai bahan perbandingan, baik mengenai 
kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. 
Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari 
buku-buku maupun tesis dalam rangka men-
dapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya 
tentang teori yang berkaitan dengan judul yang 
digunakan untuk memperoleh landasan teori 
ilmiah. 

1. A. Fatan pada tahun 2000 dengan judul 
Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Perkem-
bangan Fisik Kota Sekayu Kabupaten Musi 
Banyuasin yang menggunakan metode pe-
nelitian deskriptif spasial. 
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2. Muhammad Nazar tahun 2002 yang berjudul 
Perkembangan Fisik Kota Purwokerto Tahun 
19990 – 2000, penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif dengan metode analisis 
geografi. 

3. Adam Said Rahantan tahun 2014 judul 
Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah Terha-
dap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Tual, 
dengan metode kuantitatif dan kualitatif 
yang bersifat deduktif. 

Metode Penelitian 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk 
mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-
langkah sistematis (Usman, 2003). Sesuai de-
ngan tujuan penelitian, maka metode yang akan 
penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. 

Dalam pelaksanaannya penelitian ini bersifat 
deduktif dengan menggunakan pendekatan des-
kriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Pertimbangan menggunakan gabungan metode 
kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama 
adalah agar apabila salah satu hasil metode 
penelitian kurang memuaskan, maka dapat ditu-
njang dengan data dari metode yang lainnya 
atau hanya sebatas pelengkap saja. 

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan melalui 
suatu rangkaian kajian secara logis (rasional) 
dari data-data (sekunder), yang kemudian di-
deskripsikan, secara kuantitatif dan kualitatif, 
sehingga kombinasi dari keduanya digunakan 
untuk menjawab permasalahan penelitian de-
ngan background teori yang mendasari per-
masalahan yang diangkat dalam penelitian ini.  

Dengan pendekatan sebagaimana disebutkan 
diatas, maka dalam penelitian ini dimungkinkan 
adanya pembatasan (limitasi) terhadap variabel-
variabel yang digunakan karena adanya keterba-
tasan, baik itu berupa data, waktu serta biaya, 
sehingga dalam penelitian ini hanya meng-
gunakan beberapa variabel terpilih saja dari 
berbagai variabel-variabel yang mungkin memi-
liki kaitan dengan fokus penelitian. 

Sehingga pembahasan mengenai kondisi per-
kembangan wilayah hanya akan ditinjau dari 
variabel yang terpilih saja, sehingga hasil dan 
kesimpulan yang didapat tentunya akan berbeda 
jika meng-gunakan variabel penelitian yang lain. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
di bagi menjadi dua bagian, yaitu pengumpulan 
data primer dan pengumpulan data sekunder. 
Pengumpulan data primer dilakukan secara 
lansung kepada objek penelitian dilapangan me-
lalui pengamatan (observasi) lansung dan wa-
wancara. 

Sedangkan pengumpulan data sekunder dilaku-
kan melalui penelitian dan kajian terhadap 
dokumen-dokumen atau literatur yang berkaitan 
dengan objek penelitian. 

Metode Analisis Data 
 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah gabungan metode antara kuantitaf dan 
kualitatif, selanjutnya dianalisa dengan menggu-
nakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Analisa kuantitatif dilakukan dengan jalan meng-
analisis data-data yang diperoleh melalui buku 
bacaan, website, dokumen penelitian atau kajian 
literatur. Data diolah sehingga dapat ditampilkan 
dalam tabel-tabel, flowchart dan sejenisnya. 
Penyusunan tersebut dimaksudkan agar mem-
permudah didalam melihat pola distribusi dari 
variabel, sehingga pemahaman terhadap 
masalah menjadi jelas. 

Analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan 
yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pe-
nyederhanaan dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan-catatan tertulis selama di 
lapangan. 

Untuk lebih jelasnya model interaktif dari analisa 
data kualitatif, dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini: 
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Gambar 1. Model Interaktif Dalam Menganalisis Data 
Kuantitatif 

Dalam hal ini data yang dibandingkan adalah 
data hasil pengamatan (observasi). Hasil wawa-
ncara dan data sekunder instansional, selanjut-
nya teknik ini dapat digambarkan pada gambar 
berikut ini: 
 

 
Gambar 2. Perbandingan Data Hasil Pengamatan 

Hasil dan Pembahasan 

1. Aspek Fisik 

a. Analisis Fasilitas Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting 
dalam kehidupan dan merupakan kebutuhan da-
sar hidup setiap manusia. Upaya untuk men-
cerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan 
merupakan bagian dari upaya peningkatan kese-
jahteraan rakyat, hal tersebut tercermin pada 
program wajib belajar 9 tahun. 

Salah satu faktor pendukung keberhasilan pem-
bangunan di suatu daerah adalah adanya sum-
berdaya manusia yang berkualitas. Melalui jalur 
pendidikan, pemerintah berupaya untuk meng-
hasilkan dan meningkatkan sumber-daya 
manusia yang berkualitas. 

Peningkatan sumber-daya manusia sekarang ini 
lebih diutamakan dengan memberikan kesem-

patan kepada penduduk untuk mengikuti pendi-
dikan yang seluas-luasnya, terutama penduduk 
pada kelompok umur 7-24 tahun yaitu kelompok 
usia sekolah. 

Berikut ini adalah gambar diagram fasilitas pen-
didikan di Kabupaten Buru Selatan sebelum pe-
mekaran wilayah, dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini: 

 
Gambar 3. Diagram Fasilitas Pendidikan di Kabupaten 
Buru Selatan Sebelum Pemekaran Tahun 2004-2006 

Pada gambar 3 diatas, terlihat bahwa fasilitas 
pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) 
tahun 2004 dengan angka persentasi tertinggi 
adalah Kecamatan Leksula yaitu sebesar 49,24 
persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan 
Namrole yaitu sebesar 22,81 persen, Kecamatan 
Kepala Madan sebesar 21,05 persen, Kecamatan 
Waesama sebesar 15,79 persen dan Kecamatan 
Ambalau dengan angka persentasi terkecil yaitu 
12,28 persen. Selanjutnya pada Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 
persentase tertinggi adalah Kecamatan Leksula 
yaitu sebesar 38,46 persen, kemudian diikuti 
oleh 4 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan 
Namrole, Kecamatan Waesama, Kecamatan 
Ambalau dan Kecamatan Kepala Madan dengan 
angka per-sentase masing-masing kecamatan 
adalah 15,38 persen. 

Sedangkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 
dengan jumlah persentase tertinggi adalah 
Kecamatan Ambalau yaitu 33,33 persen, kemu-
dian diikuti oleh 4 kecamatan lainnya yaitu 
Kecamatan Namrole, Kecamatan Leksula Keca-



Aris Solissa 

Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2017 | F 005 
 

matan Waesama dan Kecamatan Kepala Madan 
dengan angka persentase masing-masing keca-
matan yaitu 16,67 persen. 

Selanjutnya, pada tahun 2005 fasilitas pendi-
dikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan 
angka persentase tertinggi adalah Kecamatan 
Leksula yaitu 40,00 persen, kemudian diikuti 
oleh Kecamatan Namrole sebesar 18,57 persen, 
Kecamatan Kepala Madan sebesar 17,14 persen, 
Kecamatan Waesama sebesar 14,29 persen dan 
Kecamatan Ambalau yaitu 10 persen. 

Selanjutnya pada Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) dengan jumlah persentase tertinggi ada-
lah Kecamatan Leksuala yaitu sebesar 42,86 
persen, kemudian diikuti oleh 4 kecamatan 
lainnya yaitu Kecamatan Namrole, Kecamatan 
Leksula Kecamatan Waesama dan Kecamatan 
Kepala Madan dengan angka persentase 
masing-masing kecamatan yaitu 14,29 persen. 
Sedangkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 
dengan jumlah persentase tertinggi ada Keca-
matan Waesama dan Kecamatan Ambalau yaitu 
sebesar 28,57 persen, kemudian diikuti oleh 3 
kecamatan lain yaitu Kecamatan Namrole, Keca-
matan Leksula dan Kecamatan Kepalada Madan 
dengan masing-masing angka persentase yaitu 
14,29 persen. 

Sedangkan, pada tahun 2006 fasilitas pendi-
dikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan 
angka persentase tertinggi adalah Kecamatan 
Leksula yaitu sebesar 40,85 persen, kemudian 
diikuti oleh Kecamatan Namrole yaitu sebesar 
18,31 persen, Kecamatan Kepala Madan sebear 
16,90 persen, Kecamatan Waesama yaitu 14,08 
persen dan Kecamatan Ambalau yaitu 9,86 
persen. Selanjutnya pada Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) dengan jumlah persentase ter-
tinggi adalah Kecamatan Leksuala yaitu sebesar 
40,00 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan 
Kepala Madan yaitu sebesar 20,00 persen dan 
Kecamatan Namrole, Kecamatan Waesama, Ke-
camatan Ambalau masing-masing dengan angka 
persentasenya adalah sebesar 13,33 persen.  

Sedangkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 
jumlah persentasenya tidak berubah masih 
sama dengan tahun sebelumnya. Berikut ini 
adalah gambar diagram fasilitas pendidikan di 

Kabupaten Buru Selatan Setelah Pemekaran 
Wilayah, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
 

 
Gambar 4. Diagram Fasilitas Pendidikan di Kabupaten 
Buru Selatan Sesudah Pemekaran Tahun 2012-2014 

Pada gambar 4 diatas menjelaskan bahwa, 
fasilitas pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar 
(SD) tahun 2012 dengan angka  persentase ter-
tinggi adalah Kecamatan Leksula yaitu sebesar 
37,65 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan 
Kepala Madan sebesar 20 persen, Kecamatan 
Namrole sebesar 18,82 persen, Kecamatan 
Waesama 15,29 persen dan Kecamatan Amba-
lau 8,24 persen. 

Selanjutnya pada Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) tahun 2012 jumlah persentase tertinggi 
adalah Kecamatan Leksula yaitu sebesar 30,00 
persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Kepala 
Madan yaitu sebesar 24,24 persen, Kecamatan 
Namrole dan Kecamatan Waesama masing-
masing sebesar 18,18 persen dan Kecamatan 
Ambalau 9,09 persen. Sedangkan pada Sekolah 
Menengah Atas (SMA) tahun 2012 dengan 
persentase tertinggi adalah Kecamatan Leksula 
yaitu sebesar 30,00 persen, kemudian diikuti 
oleh Kecamatan Waesama sebesar 25,00 persen, 
Kecamatan Ambalau sebesar 20,00 persen, 
Kecamatan Namrole 15 persen dan Kecamatan 
Kepala Madan 10,00 persen. 

Selanjutnya, pada tahun 2013 jumlah fasilitas 
Sekolah Dasar (SD) dengan persentase tertinggi 
adalah Kecamatan Leksula yaitu sebesar 36,84 
persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Nam-
role yaitu sebesar 21,5 persen, Kecamatan Ke-
pala Madan sebesar 17,89 persen, Kecamatan 
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Waesama sebesar 14,74 persen dan Kecamatan 
Ambalau 9,47 persen. 

Selanjutnya pada Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) tahun 2013 jumlah persentase tertinggi 
adalah Kecamatan Leksula yaitu sebesar 30,00 
persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Nam-
role yaitu sebesar 22,05 persen, Kecamatan 
Kepala Madan sebesar 20,00 persen dan Keca-
matan Ambalau 10,00 persen.  

Sedangkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 
tahun 2013 dengan persentase tertinggi adalah 
Kecamatan Leksula yaitu sebesar 30,00 persen, 
kemudian diikuti oleh Kecamatan Waesama se-
besar 25,00 persen, Kecamatan Ambalau sebe-
sar 20,00 persen, Kecamatan Namrole 15,00 
persen dan Kecamatan Kepala Madan 10,00 
persen. 

Sedangkan, pada tahun 2014 fasilitas pendi-
dikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan 
angka persentase tertinggi adalah Kecamatan 
Leksula yaitu sebesar 37,11 persen, kemudian 
diikuti oleh Kecamatan Namrole yaitu sebesar 
20,62 persen, Kecamatan Kepala Madan sebear 
17,53 persen, Kecamatan Waesama yaitu 15,46 
persen dan Kecamatan Ambalau yaitu 9,28 per-
sen.  

Selanjutnya pada Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) tahun 2014 jumlah persentase tertinggi 
adalah Kecamatan Leksula yaitu sebesar 30,00 
persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Nam-
role yaitu sebesar 22,05 persen, Kecamatan 
Kepala Madan sebesar 20,00 persen dan Keca-
matan Ambalau 10,00 persen. 

Sedangkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 
tahun 2014 dengan persentase tertinggi adalah 
Kecamatan Leksula yaitu sebesar 30,00 persen, 
kemudian diikuti oleh Kecamatan Waesama se-
besar 25,00 persen, Kecamatan Ambalau sebe-
sar 20,00 persen, Kecamatan Namrole 15,00 
persen dan Kecamatan Kepala Madan 10,00 per-
sen. 

Dari hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan 
bahwa, fasiltas pendidikan di Kabupaten Buru 
Selatan pasca sesudah pemekaran wilayah me-
ngalami peningkatan yang sangat baik bila di-

bandingkan dengan kondisi sebelum pemeka-
ran wilayah. 

b. Analisis Fasilitas Kesahatan 

Pembangunan kesehatan adalah penyelengga-
raan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia 
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan 
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 
optimal. Pembangunan kesehatan dan pelaya-
nan kesehatan masyarakat merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari pembangunan sum-
ber-daya manusia yang mempunyai tujuan me-
wujudkan bangsa yang maju serta sehat dan 
sejahtera. Sarana dan prasarana kesehatan 
bukan saja penting untuk kesehatan penduduk 
pada umumnya namun juga secara khusus 
untuk mengen-dalikan perkembangan dan 
pertumbuhan pen-duduk di suatu wilayah. 

Kinerja pelayanan kesehatan dapat dilihat dari 
tersedianya fasilitas kesehatan yang ada, sema-
kin baik pelayanan kesehatan yang diberikan 
selalu terkait dengan ketersediaan sarnan kese-
hatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Berikut 
ini adalah gambar diagram fasilitas kesehatan 
menurut kecamatan di Kabupaten Buru Selatan 
sebelum pemekaran wilayah. 

Berikut ini adalah tabel jumlah fasilitas kese-
hatan menurut kecamatan di kabupaten buru 
selatan sebelum pemekaran wilayah, dapat di-
lihat pada tabel dibawah ini: 
 
Tabel 1. Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di 
Kabupaten Buru Selatan Sebelum Pemekaran Wilayah 
 

Kecamatan 

Tahun 2006 

Puskesmas Puskesmas 
Pembantu 

Jumlah % Jumlah % 

Namrole 1 33,33 2 11,76 

Leksula 1 33,33 5 29,41 

Waesama 1 33,33 5 29,41 

Ambalau - - 2 11,76 

Kepala 
Madan - - 3 17,65 

Jumlah 3 100 17 100 

(Sumber: BPS Kabupaten Buru 2006) 
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Pada tabel 1. Diatas menjelaskan bahwa, pada 
tahun 2006 persebaran fasilitas kesehatan pada 
tingkat puskesmas dengan persentase tertinggi 
berada pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan 
Namrole, Kecamatan Leksula dan Kecamatan 
Waesama yaitu masing-masing sebesar 33,33 
persen, sedangkan untuk Kecamatan Ambalau 
dan Kecamatan Kepala Madan tidak ada fasilitas 
puskesamas. 

Sedangkan pada fasilitas puskesmas pembantu 
dengan angka persebaran tertinggi adalah Keca-
matan Leksula dan Kecamatan Waesama yaitu 
sebesar 29,42 persen, kemudian diikuti oleh Ke-
camatan Kepala Madan yaitu sebesar 17,65 per-
sen, sementara Kecamatan Namrole dan Keca-
matan Ambalau masing-masing sebesar 11,76 
persen. 

Tabel 2. Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di 
Kabupaten Buru Selatan Sesudah Pemekaran Wilayah 

Kecamatan 

Tahun 2014 

Puskesmas 
Puskesmas 
Pembantu 

Jumlah % Jumlah % 

Namrole 2 16,67 7 21,21 

Leksula 4 33,33 9 27,27 

Waesama 2 16,67 7 21,21 

Ambalau 2 16,67 4 12,12 

Kepala 
Madan 

2 16,67 6 18,18 

Jumlah 12 100 33 100 

(Sumber : Buru Selatan Dalam Angka, 2014) 
Pada tabel 2. Diatas menjelaskan bahwa, sete-
lah pemekaran wilayah pada tahun 2014, jumlah 
persebaran fasilitas puskesmas dengan angka 
persentase tertinggi adalah Kecamatan Leksula 
yaitu sebesar 33,33 persen, kemudian diikuti 
oleh Kecamatan Namrole, Kecamatan Waesama, 
Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Kepala Ma-
dan masing dengan jumlah persentasi sebesar 
16,67 persen. 

Sedangkan pada puskesmas pembantu dengan 
jumlah persentase tertinggi adalah Kecamatan 
Lekasula yaitu sebesar 27,27 persen, kemudian 
diikuti oleh Kecamatan Namrole dan Kecamatan 
Waesama masing-masing sebesar 21,21 persen, 

Kecamatan Kepala Madan sebesar 18,18 persen 
dan Kecamatan Ambalau sebesar 12,12 persen. 

c. Analisis Fasilitas Transportasi 

1. Transportasi darat 

Kabupaten Buru Selatan adalah Kabupaten Baru 
hasil pemekaran dari Kabupaten buru. Maka 
tidak mengherankan jika sarana dan prasarana 
transportasi merupakan salah satu prioritas 
utama dalam menunjang pembangunan di 
kabupaten ini. 

Transportasi merupakan sarana yang sangat 
penting dan strategis dalam memperlancar roda 
perekonomian, memperkokoh persatuan dan ke-
satuan serta mempengaruhi semua aspek kehi-
dupan bangsa dan negara. 

Pentingnya transportasi tersebut tercermin dari 
semakin meningkatnya akan jasa angkutan bagi 
mobilitas orang serta barang dari dan keseluruh 
pelosok tanah air, bahakan dari  dalam maupun 
ke luar negeri. Disamping itu, transportasi juga 
berperan sebgai penunjang, pendorong dan pe-
nggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya 
peingkatan dan pemerataan pembangunan serta 
hasil-hasilnya. 

Jalan raya merupakan prasarana transportasi 
yang sangat penting dalam menghubungkan 
antar daerah satu dengan daerah lain. Sehingga 
antar daerah satu dengan daerah yang lain 
terjadi hubungan silaturahmi. Jalan juga ber-
fungsi sebagai sarana pengembangan wilayah 
dan sarana pembangunan. Berikut ini adalah 
gambar diagram status jalan raya di Kabupaten 
Buru Selatan sebelum pemekaran wilayah, dapat 
dilihat pada gambar 5. 

Dari gambar 5 menjelaskan bahwa, status jalan 
raya pada tahun 2004 untuk tingkat jalan 
provinsi pada status jalan baik adalah sebesar 
222,54, untuk status jalan sedang adalah 25,03, 
untuk status jalan rusak adalah 4,36 dan untuk 
status jalan rusak berat adalah 3,50. 
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Gambar 5. Diagram Status Jalan Raya di Kabupaten 
Buru Selatan Sebelum Pemekaran Tahun 2004-2006 

Sedangkan pada jalan kabupaten untuk status 
jalan baik adalah 503,81,untuk status jalan 
sedang adalah 210,10, untuk status jalan rusak 
adalah 31,50 dan untuk status jalan rusak berat 
adalah 210,15. 

Selanjutnya, status jalan raya pada tahun 2005 
untuk tingkat jalan provinsi pada status jalan 
baik adalah sebesar 190,07, untuk status jalan 
sedang adalah 30,50, untuk status jalan rusak 
adalah 6,65 dan untuk status jalan rusak berat 
adalah 2,73. 

Sedangkan pada jalan kabupaten untuk status 
jalan baik adalah 463,30, untuk status jalan 
sedang adalah 199,25, untuk status jalan rusak 
adalah 31,50 dan untuk status jalan rusak berat 
adalah 198,50. 

Sedangkan, status jalan raya pada tahun 2006 
untuk tingkat jalan provinsi pada status jalan 
baik adalah sebesar 295,92, untuk status jalan 
sedang adalah 35,02, untuk status jalan rusak 
adalah 8,30 dan untuk status jalan rusak berat 
adalah 4,60. Sedangkan pada jalan kabupaten 
untuk status jalan baik adalah 545,96, untuk 
status jalan sedang adalah 185,05, untuk status 
jalan rusak adalah 41,59 dan untuk status jalan 
rusak berat adalah 193,15. 

Berikut ini adalag gambar diagram status jalan 
raya di Kabupaten Buru Selatan etelah pemeka-
ran wilayah, dapat dilihat pada gambar dibawah 
ini: 

 
Gambar 6. Diagram Status Jalan Raya di Kabupaten 
Buru Selatan Sesudah Pemekaran Tahun 2012-2014 

Dari gambar 6 diatas menjelaskan bahwa, status 
jalan raya pada tahun 2012 untuk tingkat jalan 
provinsi pada status jalan baik adalah sebesar 
305,90, untuk status jalan sedang adalah 45,50, 
untuk status jalan rusak adalah 2,80 dan untuk 
status jalan rusak berat adalah 2,50. 

Sedangkan pada jalan kabupaten untuk status 
jalan baik adalah 610,70, untuk status jalan 
sedang adalah 250,90, untuk status jalan rusak 
adalah 5,50 dan untuk status jalan rusak berat 
adalah 15,38. 

Selanjutnya, status jalan raya pada tahun 2013 
untuk tingkat jalan provinsi pada status jalan 
baik adalah sebesar 235,20, untuk status jalan 
sedang adalah 20,00, untuk status jalan rusak 
adalah 3,86 dan untuk status jalan rusak berat 
adalah 14,78. 

Sedangkan pada jalan kabupaten untuk status 
jalan baik adalah 620,50, untuk status jalan 
sedang adalah 200,45, untuk status jalan rusak 
adalah 4,55 dan untuk status jalan rusak berat 
adalah 125,75. 

Sedangkan, status jalan raya pada tahun 2014 
untuk tingkat jalan provinsi pada status jalan 
baik adalah sebesar 250,56 untuk status jalan 
sedang adalah 48,50, untuk status jalan rusak 
adalah 2,25 dan untuk status jalan rusak berat 
adalah 15,35. 

Sedangkan pada jalan kabupaten untuk status 
jalan baik adalah 650,40, untuk status jalan se-
dang adalah 35,22, untuk status jalan rusak 
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adalah 14,10 dan untuk status jalan rusak berat 
adalah 20,15. 

Dari uraian hasil penjelasan diatas disimpulkan 
bahwa, kondisi jalan raya sebelum pemekaran 
wilayah pemerintah Kabupaten Buru hanya meli-
hat kecamatan-kecamatan yang berada disekitar 
ibukota kabupaten saja, sementara kecamatan-
kecamatan terluar yang jauh dari ibukota kabu-
paten tidak di perhatikan.  

Sedangkan setelah pemekaran wilayah peruba-
han status jalan untuk kecamatan yang berada 
di Kabupaten Buru Selatan mengalami peningka-
tan yang signifikan dari sebelum pemekaran wi-
layah. 

Kesimpulan 

1. Pada fasilitas pendidikan kondisi setelah 
pemekaran wilayah jauh lebih baik dan 
mengalami peningkatan bila dibandingkan 
dengan kondisi sebelum pemekaran. Hal 
ini terlihat dari hasil analisis ketersediaan 
fasilitas pendidikan maupun kualitas pela-
yanan pendidikan yang tersedia dan yang 
dirasakan oleh masyarakat mengalami pe-
ningkatan pasca pemekaran wilayah. 

2. Pada fasilitas kesehatan kondisi setelah 
pemekaran wilayah jauh lebih baik dan 
mengalami peningkatan jika dibandingkan 
dengan kondisi sebelum pemekaran wila-
yah, hal ini terlihat dari hasil analisis keter-
sediaan fasilitas maupun pelayanan kese-
hatan yang tersedia dan yang dialami oleh 
masyarakat Kabupaten Buru Selatan me-
ngalami perubahan pasca pemekaran wila-
yah. 

3. Pada fasilitas jalan raya sebelum peme-
karan wilayah pemerintah Kabupaten Buru 
hanya melihat kecamatan-kecamatan yang 
berada disekitar ibukota kabupaten saja, 
sementara kecamatan-kecamatan terluar 
yang jauh dari ibukota kabupaten dianta-
ranya Kecamatan Namrole, Kecamatan 
Leksula, Kecamatan Waesama, Kecamatan 
Ambalau dan Kecamatan Kepala Madan 

yang termasuk daearah Kabupaten Buru 
Selatan sekaran tidak di perhatikan. 

Sedangkan setelah pemekaran wilayah 
perubahan status jalan untuk 5 kecamatan 
tersebut diats mengalami perubahan atau 
peningkatan yang signifikan dari sebelum 
pemekaran wilayah. 

Rekomendasi 

Perlunya dilakukan penelitian lanjutan yang 
lebih mendalam guna melihat perkembangan 
wilayah di Kabupaten Buru Selatan dengan 
menggunakan variabel lain dan waktu amatan 
yang (longitudinal/time series) dan menggu-
nakan metode yang berbeda sehingga diha-
rapkan menjadi pembanding serta penyem-
purnaan dari kajian penelitian ini. 
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