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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Otonomi Desa 

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta 

bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah 

berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa 

tersebut.Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 

berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik 

hukum publik, maupun hokum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta 

dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan (H. Widjaja,2003:165). 

Dalam bentuk aslinya, otonomi desa yaitu hak untuk mengatur rumah 

tangga sendiri berdasarkan hukum adat dan ditandai dengan cirri-ciri sebagai 

berikut : 

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dibantu oleh pamong desa. Kepala 

desa dipilih oleh masyarakat desa. 

2. Yang memegang kekuasaan tertinggi didesa adalah rapat desa. 

3. Gotong royong sebagai wujud otonomi desa. 

Ndraha (2002:7-8) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa 

yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan 

hukum.Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain : 

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat 

segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah 

tangganya. 
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2. Menjalankan pemerintahan desa. 

3. Memilih kepala desa. 

4. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri. 

5. Memiliki tanah sendiri. 

6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri. 

7. Menyusun APPKD ( Anggaran Pendapat dan Pengeluaran Keuangan 

Desa). 

8. Menyelenggarakan gotong-royong. 

9. Menyelenggarakan peradilan desa 

10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa. 

Pada awalnya rumah tangga desa sangat luas karena desa untuk 

pertama kali terbentuk atas inisiatif kelompok-kelompok penduduk 

berdasarkan genealogis maupun teritorial atau campuran untuk membentuk 

suatu kesatuan masyarakat hukum yang relative bebas dari kekuatan luar. Hak 

otonomi diatur oleh hokum adat. Cakupannya meliputi kewenangan dan 

kewajiban yang tidak hanya bersangkutan dengan kepentingan keduniawian 

melainkan juga kepentingan kerohaniawian, tidak hanya berkenaan 

kepentingan pemerintahan (kenegaraan) melainkan juga berkenaan dengan 

kepentingan penduduk perseorangan (Soetardjo. Dan H. Nurcolis,2011:21). 

Soetardjo telah menguraikan bentuk dan isi otonomi desa yaitu : 

a. Otonomi di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

b. Otonomi dilapangan pertanian/ peternakan/ perikanan. 

c. Otonomi di bidang keagamaan. 
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d. Otonomi di bidang kesehatan rakyat. 

e. Otonomi di bidang pendidikan atau pengajaran 

f. Otonomi dibidang perkreditan atau lumbung desa. 

g. Otonomi di bidang pasar desa. 

h. Otonomi atas hak tanah 

Dengan demikian, desa mempunyai otonomi. Hanya saja, otonomi 

desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi dan 

kabupaten atau kota, tapi otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat. 

Otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi 

yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang 

melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan (H. Nurcolis,2011:64). 

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai social budaya yang ada 

pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan 

desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang 

menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan 

pengaturannya kepada desa. 

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada 

kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam 

penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai 

tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 
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menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan 

Negara Indonesia. Pelaksanaan wewenang, hak dan kebebasan otonomi desa 

menuntut tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang 

dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Widjaja, 2003:166). 

2.2 Pemerintahan Desa 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan 

wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system 

pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepalla desa) atau desa 

merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. 

Menurut H. Widjaja (2002:19) desa merupakan suatu wilayah yang 

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan 

berhak menyelenggarakan rumah tanggannya sendiri berdasarkan asal usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem 

pemerintahan nasional berada di kabupaten atau kota sebagaimana yang 

dimaksudkan dalam      Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan 

mengenai desa adalah keanekaragaman, partisiasi, otonomi asli, demokratisasi 

dan pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
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pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat 

universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, 

yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara 

menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang 

tergantung pada sector pertanian (Edi Indrizal, 2006). 

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa menurut 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa menurut Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan 

nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengururs kepentingan masyarakatnya. Kepala desa 

bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan 

laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati (Widjaja,2003:3). 
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Menurut H. Widjaja (2005:227) Adapun karakteristik pemerintahan 

desa adalah: 

1) Pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainya. 

3) Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara 

Republik Indonesia dengan syarat dan tata cara yang telah ditetapkan 

dalam pedoman peraturan pemerintah. 

4) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan 

kepala desa, ditetapkan sebagai kepala desa. 

5) Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali 

hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 

Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa adalah suatu kebulatan 

atau keseluruhan proses atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan 

atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, 

keuangan desa dan lain-lain yag terdiri dari berbagai komponen badan public 

seperti perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga 

Kemasyarakat Desa.   

2.3 Pemekaran Desa 

Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu 

mekar. Menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti berkembang menjadi 

terbuka, menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, 

bagus, mulai timbul dan berkembang. 

Dalam PP No 43 Tahun 2014 diuraikan bahwa pembentukan, 

pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pembentukan, pemekaran, 

penghapusan dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan 

berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan 

keamanan dan ketertiban. 

Menurut J Kaloh yang dikutip oleh Khoirul Huda menyatakan bahwa 

dalam konteks pemekaran wilayah atau wilayah tersebut yang lebih dikenal 

dengan pemebentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut 

diharapakan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus 

dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber 

pendapatan asli daerah, sumber daya alam dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat setempat yang lebih baik. 

Pembentukan atau pemekaran merupakan tindakan mengadakan desa 

dan kelurahan baru diluar wilayah desa-desa yang telah ada. Dari satu daerah 

menjadi 2 (dua) daerah atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas 

minimal 5 tahun dengan pertautan usia penyelenggaran pemerintahan. Sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan pemerintah 

tentang Desa yaitu PP No. 5 Tahun 2007 BAB II Pasal I ayai 1-5: 

1. Desa di bentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul 

desa dan kondisi social budaya masyarakat setempat. 

2. Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public guna 

mempercepat pelayanan  masyarakat. 
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3. Pembentukan desa sebagaimana disebut pada Ayat (1) harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Jumlah penduduk 

b. Luas wilayah 

c. Bagian wilayah kerja 

d. Perangkat 

e. Sarana dan prasarana 

4. Pembentukan desa sebagaimana pada Ayat (1) dapat berupa penggabungan 

dan penghapusan Desa sebagaimana terlebih dahulu di musyawarahkan 

dalam musyawarah Desa. 

5. Pemekaran desa dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana 

yang dimaksud pada Ayat (3) dapat dilakukan paling sedikit (5) lima tahun 

penyelenggaraan desa. 

6. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi 

persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat di hapus atau 

digabungkan.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007, adapun 

syarat-syarat pembentukan desa sebagai berikut: 

1. Jumlah penduduk minimal 1.000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK). 

2. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. 

3. Bagian wilayah kerja harus jelas disepakati antara desa yang berbatasan. 

4. Perangkat desa. 
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5. Potensi perkembangan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan 

pelestarian lingkungan. 

6. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintah desa. 

7. Batas wilayah desa yang akan dimekarkan harus jelas dan dilengkapi 

dengan berita acara kesepakatan antara desa yang dibentuk. 

Pemekaran desa bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan 

pembangunan dan memudahkan pelayanan public kepada masyarakat, 

kemajuan dan kesejahteraan serta pemerataan, namun berbagai hal yang sering 

terjadi pada kemajuan seiring pemekaran yang menyeluruh, 

berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh 

pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara.  

2.4 Pembangunan    

Di dalam garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah ditegaskan 

bahwa hakikat Pembangunan Nasional adalah membangun manusia Indonesia. 

Selanjutnya dalam GBHN juga disebutkan bahwa tujuan Pembangunan 

Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata 

material dan spiritual. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Negara 

Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah telah berketetapan hati untuk 

melaksanakan pembangunan, baik ditingkat pusat maupun daerah. 

Pembangunan yang dimaksud adalah proses yang dinamis, dan bukan konsep 

yang statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa 

akhir. 



26 
 

 

Menurut Nugroho dan Rochmin yang dikutip oleh Khoirul Huda  

(2014:21) pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi 

untuk menciptakan alternative yang lebih banyak secara sah kepada setiap 

warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling 

manusiawi.  

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui 

upaya upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah 

proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya 

pembangunan (Riyadi dan Bratakusumah, 2005). 

Dari pembahasan diatas kita sampai pada pengertian atau definisi kerja 

Administrasi Pembangunan yaitu “seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu 

Negara bangsa untuk bertumbuh,berkembang, dan berubah secara sadar dan 

terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang 

bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir. (S.P. Siagian 2005:5). 

Dari definisi yang disampaikan oleh Siagian tersebut, dapat kita 

pahami bahwa administrasi pembangunan adalah sebuah kegiatan berencana 

dalam segala aspeknya. Bahwa pembangunan yang dilakukan  merupakan 

sebuah upaya nasional, dimana tidak saja pemerintah (walaupun pemerintah 

memiliki peranan terbesar) yang berperan, tetapi semua aspek kemasyarakatan 

dan pranata social berperan serta dalam melaksanakan pembangunan tersebut 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

Sondang P. Siagian (2001:4) mengatakan bahwa pembangunan 

mencakup aspek yang sangat luas, diantaranya: 
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1. Pembangunan di bidang politik 

2. Pembangunan di bidang ekonomi 

3. Pembangunan di bidang social budaya 

4. Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. 

Dapat di simpulkan bahwa Pembangunan merupakan  sebagai seluruh 

usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk tumbuh, berkembang, 

dan berubah secara sadar dan terencana untuk menuju keadaan yang lebih baik 

lagi berdasarkan norma-norma tertentu. 

Sedangkan pembangunan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

2.5 Dampak Pemekaran Wilayah atau Desa Terhadap Pembangunan 

Menurut S.P Siagian (2005:123) terdapat beberapa dampak atau akibat 

yang terjadi pada wilayah pemekaran diantaranya adalah sumber daya 

prasarana fisik, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan pemberdayaan sosial 

kebudayaan. Supaya lebih jelas dan terperinci maka dapat kita lihat dalam 

pembahasan dibawah ini : 

1. Sumber Daya Prasarana Fisik 

Sumber daya prasarana fisik merupakan wujud pembangunan 

dibidang sarana dan prasarana fisik, seperti gedung-gedung, jalan raya, 

sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana olahraga dan lain sebagainya.  

Hal tersebut merupakan kendali yang harus sama-sama 

mendapatkan perhatian dari semua lapisan masyarakat demi melanjutkan 
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pembangunan guna pemenuhan sarana umum yang lebih baik dan 

berkompetensi tinggi dalam masyarakat itu sendiri. 

 

 

2. Kesejahteraan di Bidang Ekonomi 

Kesejahteraan dibidang ekonomi merupakan tolak ukur suatu 

keberhasilan pembangunan dalam arti yang sebenar-benarnya, untuk 

mencapai ketahanan ekonomi itulah suatu negara terbelakang dan sedang 

membangun menempatkan pembangunan ekonomi pada peringkat teratas 

dalam skala pembangunan nasionalnya. Telah diketahui pula bahwa 

pembangunan dibidang ekonomi terdapat beberapa sasaran yang ingin 

dicapai, seperti : 

a. Kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. 

b. Pembangunan infrastruktur dan Peningkatan potensi ekonomi  melalui 

perluasan kesempatan kerja dan menumbuhkan kemampuan 

berwiraswasta berdasarkan keunggulan kompetitif dan korperatif 

dipasaran global. 

3. Pemberdayaan Sosial Kebudayaan 

Pemberdayaan sosial kebudayaan sebagai salah satu penopang 

ketahanan nasional, aspek sosial budaya yang terdapat dalam suatu 

masyarakat tidak kurang pentingnya untuk mendapat perhatian. 

Segiseginya pun sangat luas karena menyangkut hal-hal seperti : 

1) Adat istiadat 
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2) Organisasi kepemudaan, dan 

3) Tatanan kemasyarakatan 

Oleh karena itu, bahwa dalam upaya menuju dan mencapai 

masyarakat modern, suatu masyarakat harus tetap mampu 

mempertahankan jati dirinya meskipun sangat mungkin ada segi-segi jati 

diri tersebut yang memerlukan penyesuaian dengan tata krama hidup 

modern. 

2.6 Pandangan Islam Tentang Pembangunan 

Pemekaran sebuah daerah diharapkan akan dapat meningkatkan 

pemerataan pembangunan serta mempercepat pelayanan public. Islam 

menempatkan manusia sebagai focus dalam pembangunan. Pemikiran 

pembangunan menurut paradigma Islam diantaranya berasal dari Ibn 

Khaldun dan Syah Wali ALLAH, dua tokoh Islam yang hidup diwaktu 

berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat 

manusia, yang tidak membeda-bedakan manusia menurut ras, kebangsaan, 

maupun warna kulit, melainkan pada pengakuan manusia atas keesaan 

Allah dan kepatuhan manusia pada peintahnya. Karena Islam bersifat 

menyeluruh, maka agar pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, 

pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari tuhan yang 

maha esa. Hal-hal tersebut menunjukkanbahwa pembangunan spiritual dan 

materil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara bersama.  

Pembangunan dalam kerangka Islam dikemukakan pada nilai yang 

melekat pada Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk 
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kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga 

menjadi titik awal dari perumusan kebijakan pembangunan, proses 

pembuatan keputusan dan tujuan pada semua level.  

Dalam Al-Quran juga dijelaskan pembangunan bangsa yang telah 

dikemukakan dalam Al-Quran pada potongan Q.S Ar’ad: 11 sebagai 

berikut: 

                            

                                 

            

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaga atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan 

suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada 

diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, maka taka da yang dapat menolaknya; 

dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.  

 

Selanjutnya ayat Al-Qur’an tentang kesejahteraan hidup 

bermasyarakat pada suatu daerah,hal ini dijelaskan dalam surat Al-

Baqarah ayat 126 sebagai berikut : 

                         

                             

           

Artinya “Dan (ingatlah) tatkala berkata Ibrahim : Ya Tuhanku. 

Jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan karuniakanlah 

kepada penduduknya dari berbagai buah-buahan,(yaitu) 
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barangsiapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan 

Hari Kemudian. Berfirman Dia : Dan orangorang yang kafirpun, 

akan Aku beri kesenangan untuk dia sementara , kemudian akan 

Kami paksa dia kepada siksaan neraka, yaitu seburuk buruk 

tujuan.”(QS. Al-Baqarah:126). 

 
Pada ayat diatas dijelaskan tentang pemerintahan dalam suatu 

negeri atau daerah yang menjamin kesejahteraan dalam hidup 

bermasyarakat, dengan terjaminya perekonomian dan ketahanan pangan 

serta kehidupan yang bercerminkan terhadap pemerintahan yang adil dan 

pemarataan pembangunan maka atas rahmat Allah, pemekaran di desa 

Pangkalan Pinang dapat terwujud dalam mempercepat proses 

pembangunan. 

2.7 Definisi Konsep 

Dalam definisi konsep ini penulis akan mengoperasionalkan 

beberapa konsep penelitian yang berhubungan dengan proses pemekaran 

desa, antara lain: 

a.  Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan      nilai-nilai social budaya 

yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti 

perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul 

desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau 

Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. 

b.Menurut Peraturan Menteri Nomor 113 tahun 2014 Pemerintahan Desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 
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masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

c.  Pemekaran desa merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi 

lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan 

mempercepat pembangunan. Pemekaran desa juga diharapkan dapat 

menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari 

keberhasilan otonomi daerah. 

d.Pembangunan dapat diartikan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh 

suatu Negara bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan berubah secara 

sadar dan terencana untuk menuju keadaan yang lebih baik lagi 

berdasarkan norma-norma tertent 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama (Tahun) Judul Hasil 

1. Muhammad Khoirul Huda (2014) Analisis Pemekaran 

Wilayah Dalam 

Percepatan 

Pembangunan Desa 

(Studi Pemekaran 

Desa Mugomulyo 

Kecamatan Sungai 

Batang Kabupaten 

Indragiri Hilir) 

dapat disimpulkan 

bahwa proses 

pembangunan di 

wilayah pemekaran desa 

Mugomulyo untuk 

masyarakat yang baru 

dimekarkan dari desa 

induknya sudah berjalan 

dengan efektif dan lebih 

baik, dengan persentase 

80,77. 

2. Nur Lailatul Mubarokah (2014). Analisis Pemekaran 

Desa Terhadap 

Percepatan 

dapat di simpulkan 

bahwa dampak 

pemekaran desa 
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Pembangunan 

Infrastruktur (Studi 

Pada Desa Ringin 

Putih Kecamatan 

Sampung 

Kabupaten 

Ponorogo) 

terhadap pembangunan 

infrastruktur 

memberikan dampak 

yang positif. 

 

3. Sella Ayu Wandira harahap (2014) Dampak Pemekaran 

Desa dalam 

Pembangunan 

Infrastruktur (Studi 

Kasus pada Desa 

Penampaan Uken 

Kecamatan 

Blangkejeren 

Kabupaten Gayo 

Lues) 

dapat disimpulkan 

bahwa dampak 

pemekaran desa dalam 

pembangunan 

infrastruktur terjadi 

sangat signifikan dan 

memberikan dampak 

yang positif. 

Sumber : Data diolah 2018 

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, peneliti mencoba meneliti 

kembali tentang peristiwa yang terjadi pada masyarakat dengan mengambil 

dampak pemekaran desa dalam pembangunan desa sebagai variabel. Perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh Moh. Khoirul Huda (2014), Made Mudana (2016) 

dan Sella Ayu Wandira Harahap (2014) adalah objek dan pelayanan publiknya, 

sedangkan dalam hal ini melakukan penelitian pada pembangunan. Kemudian 

yang menjadi pokok pembahasan yang memiliki kaitan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas masalah pemekaran desa atau 

wilayah, hanya saja yang menjadi tolak ukur dari penelitian ini adalah tentang  

dampak pemekaran dalam pembangunan di desa pemekaran. Sedangkan pada 

penelitian terdahulu yang menjadi tolak ukur adalah faktor yang menjadi problem 

pembangunan di wilayah pemekaran. 
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2.9 Konsep Operasional 

Adapun yang menjadi konsep operasional dari efektifitas dampak 

pemekaran desa terhadap pembangunan sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Konsep operasional penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Indikator Sub Indikator 

Dampak 

pemekaran 

Desa dalam 

percepatan 

pembangunan 

(S.P Siagian 

2005:9) 

1. Sumber daya 

prasarana fisik 

1. Pendidikan  

2. Kesehatan  

2. Ekonomi 

 

 

 

1. Peningkatan pendapatan 

2. Infrastruktur 

3. Social budaya  

 

1. Adat istiadat 

2. Organisasi kepemudaan 

3. Tatanan kemasyarakatan 

Sumber : Sondang P. Siagian, 2005 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang mndorong untuk terbentuknya Desa Parit Kebumen 

diantaranya adalah masih kurangnya pembangunan untuk mensejahterakan 

masyarakat.   

Otonomi Desa 

Dampak Pemekaran  

Factor Ekonomi 

1. Peningkatan 

pendapatan 

2. Infrastruktur  

Sumber daya sarana 

dan prasarana fisik 

1. Pendidikan  

2. Kesehatan 

Social budaya  

1. Adat istiadat 

2. Organisasi 

kepemudaan 

3. Tatanan 

kemasyarakatan 

Kesejahteraan  
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Dengan adanya pemekaran desa diharapkan dapat meningkatkan 

pembangunan yang nantinya dapat meningkatkan pelayanan terhadap 

masyarakatnya. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan di bidang kesehatan, 

pendidikan, pelayanan pengurusan identitas penduduk, dan yang lainnya.  

Pemekaran desa juga harusnya dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat dengan cara menciptakan lapangan pekerjan. Pemekaran 

desa di pandang sebagai sebuah terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan 

suatu pembangunan desa dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. 

Sumber daya tersebut meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. 

Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut maka kesejahteraan masyarakat akan 

tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


