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Abstrak  

 Penelitian ini menyoroti proses pemekaran Kecamatan Malinau Selatan 

menjadi tiga Kecamatan Kabupaten Malinau  bertujuan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan tentang Proses Pemekaran Kecamatan Malinau Selatan 

Menjadi  Tiga Kecamatan di Kabupatenen Malinau. 

 Berdasarkan judul yang diteliti, maka peneliti menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan , meringkaskan berbagai menjadi berbagai situasi atau 

berbagai variable yang timbul pada masyarakat yang menjadi objek penelitian. 

Penelitiaan ini dilaksanakan di Kecamatan Malinau Selatan dan 

Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau. Proses Pemekaran terdiri 

dari tiga tahapan besar yakni inisiatif pemekaran, pelaksanaan pemekaran, 

hingga pada peresmiannya. Peneliti juga menyoroti perkembangan 

penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran di Kecamatan Malinau Selatan 

Induk yang disoroti adalah penyelenggaraan administrasi kependudukan, 

pelayanan publik, dan pembangunan. Bukan hanya itu saja peneliti juga tertarik 

untuk melihat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 

Malinau Selatan Hilir, yang dapat disoroti adalah administrasi kependudukan, 

pelayanan publik  dan pembangunan. 

 

Kata Kunci: Proses, Pemekaran, Kecamatan Malinau Selatan. 

 

Pendahuluan 

 Kecamatan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah 

kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. 

Kecamatan  adalah satu organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang 

bertanggung jawab  kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam 

peyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah (Widjaja,2005) 

salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat 

tersebut adalah dengan pemekaran kecamatan dengan melihat kenyataan bahwa 

pelaksanaan berpengaruh baik atau buruk terhadap peningkatan pelayanan. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 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. Sedangkan Daerah Otonom, 

selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

  Otonomi daerah merupakan sebuah mekanisme penyelenggaraan 

pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah pusat 

(nasional) dan pemerintah daerah (lokal), dimana pemerintah pusat melimpahkan 

kewenangan pemerintahan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(desentralisasi) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu 

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. 

Pada hakekatnya, otonomi daerah merupakan kebebasan bagi daerah 

untuk lebih leluasa mengembangkan peran serta dan prakarsanya guna 

memikirkan, mengembangkan dan memajukan daerahnya. Melalui otonomi 

daerah, membuat daerah dan masyarakatnya lebih berdaya sehingga 

kebergantungan kepada pemerintah pusat berkurang. Otonomi adalah penyerahan 

urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam 

rangka birokrasi pemerintahan. Tujuan yang hendak di capai dalam penyerahan 

tugas ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, 

meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Pada saat ini 

pemerintah banyak mendapat sorotan publik terutama dalam hal 

pelayanan.Masyarakat Indonesia semakin kritis dan menginginkan pelayanan 

yang maksimal dari pemerintah. Tidak hanya dipusat pemerintahan, disemua 

tingkat pemerintahan dari pusat sampai kelurahan mendapatkan tuntutan yang 

sama dari publik yaitu mendapatkan pelayanan yang baik. Seiring dengan hal 

tersebut, dan menyikapi berbagai  tuntutan dan aspirasi dari masyarakat, maka 

setiap daerah di Indonesia kini melakukan pembenahan melalui otonomi di 

masing-masing daerah. Tujuan utama daerah ialah peningkatan kesejahteraan 

rakyat. 

Daerah Kabupaten Malinau terletak di bagian utara sebelah barat Provinsi 

Kalimantan Utara, berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu serawak- 

malaysia. Di Kabupaten Malinau ada beberapa Kecamatan yang salah satunnya 

Kecamatan Malinau Selatan yang luas wilyahnya sebelum pemekaran 9,522,154  

KM²  sejalan dengan perkembangan dan pembangunan di Kabupaten Malinau 

maka Kecamatan Malinau Selatan dimekarkan menjadi 3 kecamatan pada tahun 

2012, yaitu Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kecamatan Malinau Selatan Induk 

dan Kecamatan Malinau Selatan Hilir. 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2012 

Tentang Pembentukan Kecamatan Malinau Selatan, Kecamatan Malinau Selatan 

Hulu, Kecamatan Malinau Selatan Hilir Pemekaran dari Kecamatan Malinau 

Selatan dan diresmikan pada tahun 2012 Dalam Kecamatan Malinau selatan ada 9 

(Sembilan) Desa Yaitu; Desa long Bila Bekayuk, Desa Long Loreh, Desa langap, 

Desa Laban Nyarit, Desa Nunuk tana Kibang, Desa Pelancau, Desa Paya Seturan, 

Desa Punan Rian, Desa Sengayan.  Selanjutnya Kecamatan Malinau Selatan Hulu 

ada 8 (delapan) Desa yaitu: Desa Halanga, Desa Long Jalan, Desa Long Lake, 

Desa Punan Mirau, Desa Long Metut, Desa Long Rat, Desa Tanjung Langa, Desa 

Nahakramu. Dan ada 8 (delapan) Desa yang terdaftar dalam pemekaran 

Kecamatan Malinau Selatan Hilir yaitu, Desa Setulang, Desa Setarap, Desa Punan 

Setarap, Desa Batu Kajang,  Desa Gong Solok, Desa Punan Gong Solok, Desa 

Long Adiu, dan Desa Punan Adiu. 

Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan yaitu melalui pemberian 

pelayanan yang baik kepada masyarakat. Prinsip otonomi tersebut memberikan 

kesempatan kepada daerah Kabupaten/kota khususnya kabupaten Malinau untuk 

membuat kebijakan berupa pemekaran kecamatan. Hal ini di perkuat oleh 

peraturan Daerah  No. 1 Tahun 2012 Tentang Pembentukan kecamatan baru di 

Kabupaten malinau yaitu: 

1. Kecamatan Malinau Selatan Induk  

2. Kecamatan Malinau Selatan Hulu  

3. Kecamatan Malinau Selatan Hilir  

Setiap daerah yang akan melakukan pemekaran harus memusatkan 

perhatian kepada kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas dan lebih 

sejahterah. Sebab itu, pemanfaatan semua sumberdaya harus di optimalkan, dan 

pemerintahan  disemua tingkat harus bekerja optimal memperbaiki pelayanan 

Publik. Semua pihak dalam menyelenggarakan pemekaran memiliki proyeksi jauh 

lima sampai sepuluh tahun kedepan sebelum menyetujui pemekaran sebuah 

daerah. Selain keberhasilan, semua pihak juga harus mengantisipasi kegagalan. 

Sebab kegagalan dalam pencapaian tujuan pemekaran, masyarakat tidak hanya 

makin kecewa, tetapi juga menderita. Dalam menyikapi aspirasi dan tuntutan dari 

masyarakat  yang menginginkan pelayanan yang lebih baik, maka pemerintah 

melakukan penataan wilayah pemerintahan melalui pemekaran kecamatan. 

Fenomena yang ada menggerakkan pemerintah kabupaten untuk 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terutama pelayanan kepada 

masyarakat. Tugas  dan kewajiban kecamatan lebih berat di bandingkan desa 

/kelurahan  yang mempunyai peranan yang cukup besar terhadap masyarakat. 

Untuk mengendalikan struktur pemerintahan yang modern dengan melihat 

keaneka ragaman dan kompleksitas kecamatan, tentu di perlukan aparat yang 

tangguh dan terampil, organisasi pemerintahan yang mantap, mekanisme kerja 

yang efektif, keuangan yang memadai dan di dukung dengan sarana dan prasarana 

dan kinerja yang memadai, akan dapat menciptakan kinerja kecamatan dan 

efektivitas pelayanan masyarakat yang menciptakan kepuasan bagi masyarakat. 
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Untuk melakukan Pemekaran Kecamatan yang semula hanya terdapat satu 

Kecamatan kemudian di bagi menjadi tiga Kecamatan tidaklah mudah, harus 

membutuhkan personil yang cukup, harus memiliki kantor Kecamatan sendiri, 

membutuhkan fasilitas kantor lainnya termasuk di dalamnya biaya rutin yang 

kesemuanya itu di maksudkan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan roda 

pemerintahan di Kecamatan juga harus memenuhi syarat-syarat seperti syarat 

administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. 

Sekarang 3 Kecamatan (Kecamatan Malinau Selatan Induk, Kecamatan 

Malinau Selatan Hulu, Kecamatan Malinau Selatan Hilir) sudah resmi di 

mekarkan sejak tiga tahun yang lalu namun yang perlu di persoalkan adalah 

apakah dengan di lakukannya pemekaran kecamatan ini dapat memberikan 

pengaruh yang baik terhadap masyarakat atau tidak, sesuai dengan apa yang di 

harapkan masyarakat, terutama pengaruh dalam bidang pelayanan. Di karenakan 

salah satu tujuan dari pemekaran kecamatan/wilayah adalah untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat . Hal ini sesuai  dengan apa yang di katakan oleh 

Wasistiono, Bahwa pemekaran Kecamatan adalah suatu kecamatan dimekarkan 

menjadi lebih dari satu kecamatan, kecamatan  yang dimekarkan mendapat 

kewenangan dari Bupati/Walikota dan lebih bernuansa pada Peningkatan 

pelayanan, bidang Pemerintahan dan bidang pembangunan”. 

Kecamatan Malinau Selatan sebelum pemekaran memiliki 25 Desa, luas 

wilayah kerja Kecamatan Malinau Selatan semakin membuat beratnya tugas yang 

harus ditanggung Pemerintah Kecamatan Malinau Selatan terkait mengurusi 

urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dari 25 Desa 

tersebut. Selain itu sebagian dari desa-desa yang ada letaknya cukup jauh dari 

pusat pemerintahan Kecamatan Malinau Selatan dan ditambah lagi dengan 

kondisi jalan yang kurang baik yang membuat waktu perjalanan dari Desa-Desa  

tersebut kepusat Pemerintahan Kecamatan memakan waktu yang cukup lama. 

Dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia didalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan kaitan dengan otonomi daerah. Karena hal 

tersebut diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Proses Pemekaran 

inisiator, pengusulan, proses pemekaran sampai pada peresmian. Tentu dalam  

perjalanannya peneliti akan melihat perkembangan pemekaran, adapun yang akan 

disoroti administrasi kependudukan, pelayanan publik dan, pembangunan di 

Kecamatan Induk. Bukan hanya itu peneliti juga akan melihat perkembangan 

Pemekaran administrasi kependudukan, pelayanan publik dan, pembangunan di 

Kecamatan Baru. 

 

Kerangka Dasar Teori 

 

1. Proses Pemekaran Wilayah 

Menurut  Kamus Besar  Bahasa Indonesia (2006:245),  proses adalah 

urutan suatu peristiwa  yang semakin lama semakin meningkat  atau semakin 
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menurun; rangkaian  tindakan perbuatan atau pengolahan  yang hasil produk ; 

perkara dalam pengadilan.  

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami 

atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumberdaya 

lainnya, yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh 

perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek dibawah 

pengaruhnya. 

  Menurut Kusumah (2004:387) bahwa pemekaran wilayah adalah 

pemecahan wilayah provinsi, wilayah kabupaten atau kota dan wilayah 

kelurahan/desa menjadi lebih dari satu wilayah di luar wilayah induk yang telah 

ada. Dengan demikian pemekaran wilayah lebih kepada perluasan hubungan yang 

sifatnya lebih mudah atau dengan memudahkan jalur birokrasi masyarakat dengan 

pemerintah. Pemekaran wilayah terjadi karena adanya tuntutan dan kesenjangan 

di segala sektor kehidupan, adanya tuntutan dimana masyarakat memerlukan 

segala sarana infrastruktur daerah agar dapat di jangkau oleh semua lapisan 

masyarakat, sedangkan kesenjangan dimana terjadi perbedaan pelayanan secara 

administrasi maupun pemberdayaan masyarakat. 

 

 

2. Kecamatan 

  Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 

kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. 

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 

kabupaten/kota (Peraturan Pemerintah 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan 

merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis 

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. 

 

3. Proses Pemekaran Kecamatan 

Proses Pemekaran kecamatan adalah proses pelayanan kepada masyarakat 

yang lebih maksimal dan merata yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan 

mempercepat pembangunan. Pemekaran Kecamatan juga diharapkan dapat 

menciptakan kemandirian demi meningkatkan Kesejahtraan masyarakat dan 

pembangunan daerah tersebut. Dan Proses Pemekaran Kecamatan adalah urutan 

pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Kabupaten atau Kota yang 

semakin lama semakin meningkat mengembangkan diri menjadi lebih dari satu, 

dalam konteks peningkatan secara bertahap, Proses Pemekaran Kecamatan 

merupakan pembentukan wilayah baru yang berasal dari satu wilayah yang 

merupakan induk dari wilayah atau daerah tersebut. 

  Dalam penelitian ini penulis ingin melihat Proses Pemekaran (inisiatif,  

pelaksanaan pemekaran, peresmian). Perkembangan Penyelenggaraan Pasca 

Pemekaran (penyelengaraan administrasi kependudukan, pelayanan publik, dan  

pembangunan) di Kecamatan Malinau Selatan. Perkembangan Penyelenggaraan 

Pemerintahan (penyelengaraan administrasi pemerintahan, Pelayanan Publik, dan 
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Pembangunan) di Kecamatan Baru Kecamatan Malinau Selatan Hilir. 

 

 

Metode Penelitian 

Berdasarkan judul yang diteliti, maka peneliti menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan , meringkaskan berbagai menjadi berbagai situasi atau berbagai 

variable yang timbul pada masyarakat yang menjadi objek penelitian. Kemudian 

menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran  tentang kondisi, situasi 

ataupun variabel tertentu. Dengan demikian peneliti akan berusaha 

menggambarkan,  meringkaskan berbagai kondisi atau variabel yang ada pada 

saat penelitian dilakukan  Bungin (2001:48). Adapun menurut Nawawi (1998:8) 

bahwa metode deskripsi dapat di artikan sebagai  prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek  atau 

objek penelitian seorang, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. 

 

Hasil Penelitian 

1. Proses Pemekaran  

a. Iniasiatif  Pemekaran 

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan Pemekaran Kecamatan 

Malinau Selatan pada dasarnya berawal dari inisiatif masyarakat yang didukung 

oleh Pemerintah, alasan masyarakat ingin pemekaran Kecamatan Malinau Selatan 

yaitu;  sebelum Kecamatan Malinau Selatan dimekarkan Kecamatan Malinau 

Selatan Memiliki 25 Desa, hal tersebut semakin membuat beratnya tugas yang 

harus ditanggung Pemerintah Kecamatan Malinau Selatan terkait mengurusi 

urusan administrasi kependudukan dan pelayanan kepada masyarakat dari 25 

Desa tersebut. Selain itu sebagian dari desa-desa yang ada letaknya cukup jauh 

dari pusat pemerintahan Kecamatan Malinau Selatan dan ditambah lagi dengan 

kondisi jalan yang kurang baik yang membuat waktu perjalanan dari Desa-Desa  

tersebut kepusat Pemerintahan Kecamatan memakan waktu yang cukup lama. 

Dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia didalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan kaitan dengan otonomi daerah. Sehingga 

masyarakat mengusulkan suatu pemekaran Kecamatan agar mereka merasa lebih 

dekat jangkauannya dengan Pemerintahan Kecamatan yang dimekarkan. 

 

b. Pelaksanaan Pemekaran 

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa dalam hal usulan 

pembentukan Kecamatan yang baru dinyatakan memenuhi persyaratan dasar 

kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan masyarakat dan 

Pemerintah Kabupaten Membentuk tim kajian Dari perguruan Tinggi.  Tim kajian 

dari perguruan tinggi bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan dasar 

kapasitas Daerah. Hasil kajian sebagaimana disampaikan oleh tim kajian 
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perguruan tinggi kepada Pemerintah Kabupaten untuk selanjutnya dikonsultasikan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan di  konsultasikan menjadi 

pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan 

Kecamatan yang baru. 

 

c. Peresmian 

Berdasarkan observasi penulis mengenai peresmian dan Pembentukan 

Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kecamatan 

Sungai Tubu dan Pembentukan Kecamatan Persiapan Pemekaran Malinau Utara 

Timur sudah terlaksana secara efektif, yaitu sejak dari inisiator masyarakat hingga 

diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kecamatan Malinau Selatan 

Hulu, Kecamatan Sungai Tubu dan Pembentukan Kecamatan Persiapan 

Pemekaran Malinau Utara Timur. 

 

2. Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan  Pasca Pemekaran di    

Kecamatan Malinau Selatan Induk 

a. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

Berdasarkan observasi penulis dilapangan penyelenggaraan administrasi 

Kependudukan di Kecamatan Malinau Selatan setelah adanya pemekaran Malinau 

Selatan sudah berjalan lebih baik karena peneliti melihat pegawai yang ada di 

Kecamatan Malinau Selatan merasa mudah dalam penyelenggaraan administrasi 

kependudukan dan dalam penyelenggaraan tersebut masyarakat juga merasakan 

kemudahan yang diberikan kepada masyarakat.  

 

b. Pelayanan Publik   

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan pelayanan publik yang ada di 

Kecamatan Malinau Selatan setelah pemekaran sudah berjalan dengan baik 

karena melihat pegawai yang ada di Kecamatan Malinau Selatan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat terlihat mudah dan tepat waktu dalam 

mengurus apa yang harus diberikan kepada masyarakat. 

 

c. Pembangunan  

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan sesudah Pemekaran 

Kecamatan Malinau Selatan pembangunan yang ada di Kecamatan Malinau 

Selatan semakin meningkat karena sesudah pemekaran kecamatan, Pemerintah 

kecamatan Malinau Selatan mudah untuk mengawasi dan mengarahkan 

masyarakat. Untuk mempecepat pembangunan di Kecamatan Malinau Selatan, 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata 

disetiap Desa yang ada di Kecamatan Malinau Selatan, maka pemerintah daerah 

memberikan bantuan alokasi dana untuk menjalankan program-program 

pembangunan sesuai dengan kondisi masyarakat. 
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3. Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan baru 

(Malinau Selatan Hilir). 

a.  Administrasi kependudukan  

         Berdasarkan dari hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan 

dilapangan surat-surat  keterangan ini yaitu semuanya harus ada dasar keterangan 

dari RT dan Desa kemudian pemerintah kecamatan yang nantinya akan 

mengesahkan atau membenarkan keterangan tersebut untuk digunakan sesuai 

dengan keperluan masyarakat. Dan berdasarkan dari hasil observasi dan penelitian 

yang  penulis lakukan dilapangan penyusunan dan pengelolaan data di kecamatan 

malinau selatan hilir kabupaten malinau ini baru mulai berjalan karena melihat 

dari kepemimpinan camat yang baru dan sebagian besar pegawai-pegawai yang 

ada di kantor kecamatan malinau selatan hilir ini adalah pegawai-pegawai baru 

serta masih kurangnya jumlah pegawai-pegawai yang ada dikantor kecamatan 

malinau selatan hilir untuk melayani masyarakat yang ada di kecamatan malinau 

selatan hilir melihat semakin banyaknya jumlah masyarakat setiap harinya yang 

ingin berurusan dikantor kecamatan malinau selatan hilir  kabupaten malinau. 

 

b. Pelayanan Publik 

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan Pemberian pelayanan publik 

pada kantor Kecamatan Malinau Selatan Hilir telah dilakukan secara ramah dan 

teliti maksud dan tujuan pemberian pelayanan ini adalah masyarakat yang 

menerima pelayanan dapat merasakan dan menggunakan hasil pemberian 

pelayanan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut, dimana peran 

pelayanan yang diberikan mendapatkan respon dan tanggapan yang baik dari 

masyarakat yang sedang berurusan. 

 

c. Pembangunan 

Berdasarkan observasi peneliti tentang pembagunan infrastruktur di 

Kecamatan Malinau Selatan Hilir yang telah berlangsung di Kabupaten Malinau 

yaitu seperti pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan lancer dan sudah 

banyak pembangunan-pembangunan infrastruktur yang sudahterlaksana yang ada 

di Kabupaten Malinau. 

 

Kesimpulan  

1. Proses Pemekaran terdiri dari tiga tahapan besar yakni inisiatif pemekaran, 

pelaksanaan pemekaran dan peresmian berkenaan dengan inisiatif pemekaran 

usulan disampaikan oleh masyarakat atau merupakan inisiasi dari masyarakat. 

Dalam hal Pelaksanaan Pemekaran, pemekaran terdiri dari beberapa tahap 

yakni masyarakat menyampaikan bahwa kecamatan perlu di mekarkan, 

selanjutnya disampaikan kepada Kecamatan lalu kecamatan melanjutkan ke 

Pemerintah Kabupaten lalu kabupaten melibatkan guru besar dari Institut 

Pendidikan Dalam Negri(IPDN)  untuk melakukan pengkajian setelah 

dilakukan pengkajian seterusnya DPRD Kabupaten Malinau mengeluarkan 
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Perda untuk pembentukan kecamatan Malinau Selatan hingga pada 

peresmiannya. Walaupun dalam proses pemekaran Kecamatan Malinau 

Selatan sudah berjalan dengan baik namun memakan waktu yang cukup lama 

9 tahun. 

2. Setelah pemekaran Kecamatan Malinau Selatan perkembangan secara umum 

penyelenggaraan Pemerintahan pasca pemekaran di Kecamatan Malinau 

Selatan tentang administrasi kependudukan yang ada di kecamatan Malinau 

Selatan sudah berjalan lebih baik dan pelayanan publik yang ada di 

Kecamatan Malinau Selatan juga mendapat kemudahan setelah adanya 

pemekaran di Kecamatan Malinau Selatan bukan hal itu saja,  peneliti juga 

melihat pembangunan yang ada di Kecamatan Malinau Selatan sudah lebih 

baik dan perkembangan pembangunan infrastruktur yang ada di Kecamatan 

Malinau Selatan sudah memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang ada di 

Kecamatan Malinau Selatan. Namun dalam hal kedisiplinan pegawai yang 

ada di Kantor Kecamatan Malinau Selatan masih kurang. 

3. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kecamatan 

Malinau Selatan Hilir dalam Penyelenggaraan  adminitrasi kependudukan  

kepada masyarakat di Kecamatan Malinau  Selatan Hilir   setelah pemekaran 

lebih baik dari sebelumnya melihat prosedur sesuai dengan aturan dan pola 

penyelenggaraan administrasi yang sudah dilaksanakan. Dan pelayanan 

publik yang diberikan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Malinau 

Selatan Hilir membuat masyarakat merasa lebih mudah dalam menyelesaikan 

kepentingan mereka. Begitu juga dengan pembangunan yang ada di 

Kecamatan Malinau Selatan Hilir sudah dapat dikatakan cepat menyesuaikan 

dengan Kecamatan yang sebelumnya karena pembangunan yang ada di 

Kecamatan Malinau Selatan Hilir sudah berjalan lebih baik. Namun dalam hal 

keamanan yang ada di Kantor Kecamatan Malinau Selatan Hilir masih kurang 

karena fasilitas yang ada di Kantor Kecamatan Malinau Selatan Hilir sering 

terjadi kehilangan dikarenakan ada yang mencuri. 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai mana dipaparkan 

diatas maka penulis merekomendasikan sebagai berikut: 

1. Oleh karena proses pemekaran Kecamatan Malinau Selatan memakan 

waktu yang cukup lama (9 tahun) pemerintah Kabupaten mestinya lebih 

memperhatikan lagi apa yang diinginkan masyarakat terutama nantinya 

mengingat jika ada pemekaran selanjutnya menjadi pembelajaran untuk 

pemerintah agar dalam mengurus pemekaran selanjutnya tidak memakan 

waktu yang begitu lama.  

2. Berkenaan dengan kedisplinan pegawai yang ada di Kantor Kecamatan 

Malinau Selatan masih kurang disini peneliti memberikan saran kepada 

pegawai kecamatan Malinau Selatan Agar lebih memperhatikan lagi 
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dalam hal kedisiplinan begitu juga dengan camat agar lebih menekankan 

lagi tentang kedisiplinan kepada pegawainya. 

3. Mengingat keamanan yang ada di Kantor Kecamatan Malinau Selatan 

Hilir masih kurang mestinya camat lebih menekankan lagi kepada 

bawahannya agar tetap menjaga keamanan fasilitas yang ada dikantor 

Kecamatan Malinau Selatan Hilir, sehingga fasilitas yang ada di Kantor 

Kecamatan tersebut tidak hilang begitu saja. 
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