
BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1       Otonomi Daerah 

  Otonomi secara etimologi berasal dari kata auto dan nomos yang berarti 

sendiri dan peraturan atau perintah. Merajuk dua perkataan tersebut, maka secara 

sederhana otonomi dapat diartikan sebagai „peraturan yang dibuat oleh satu entitas 

(pemerintah) tersendiri‟. Dengan demikian pengertian secara istilah “Otonomi 

Daerah” adalah “wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah yang mengatur dan 

mengelola untuk kepentingan wilayah daerah masyarakat itu sendiri”. Sementara 

itu, pengertian lain tentang otonomi adalah sebagai hak untuk mengatur dan 

memerintah diri sendiri atas inisiatif dan kemauan sendiri, hak tersebut diperoleh 

dan berasal dari pemerintah pusat. 

  Berdasarkan  undang-undang  No.23 tahun 2014 pasal 1Otonomi daerah 

adalah “hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urursan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat”. 

Daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah 

dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi 

daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, 

mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan 

menghormati peraturan perundangan yang berlaku. (Hanif Nurcholis, 2007:30) 
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  Menurut Andi Malarangeng  yang dikutip oleh (Haw Widjaja, 2002:117), 

Otonomi Daerah jangan membebani masyarakat, tetapi bagaimana memberikan 

kesejahteraan kepada masyarakat. Bila dampaknya justru mengakibatkan biaya 

ekonomi tinggi  yang membebani masyarakat, hal itu bertanggung jawab dengan 

semangat otonomi daerah. 

  Otonomi Daerah diharapkan memacu pemerataan pembangunan yang 

hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu Otonomi 

daerah lebih diperuntukkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam 

membangun daerahnya masing-masing, sehingga potensi daerah semakin 

meningkat. 

  Tugas dan kewajiban dalam pelaksaan otonomi daerah dalam berupa 

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kehidupan 

demokrasi, penegakan keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan 

yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah dalam kerangka Negara 

Republik Indonesia. Dalam rangka menjalan kan tugas dan kewajiban tersebut, 

dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang 

ditetap kan batasan kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya pemberian kewenangan ini tentu 

merupakan esensi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah  dimana daerah 

mempunyai cukup keleluasan gerak dalam potensinya. Baik yang berasal dari 

daerah sendiri maupun dari pemberian pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan 

daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Riant Nugroho,2004:46) Otonomi daerah 

dapat diartikan sebagai kebebasan pemerintah daerah untuk berperan dalam 
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menentukan tujuan, kebijakan dan membuat keputusan pembangunan didaerah 

berdasarkan keperluan masyarakat tempatan. 

  Sedangkan harapan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah 

adalah meningkatkan pelayanan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Bagi 

masyarakat keberhasilan otonomi daerah adalah terwujudnya kehidupan yang 

lebih baik, lebih adil serta lebih terlindung dari kriminalitas dan lingkungan. Maka 

pemindahan wilayah beserta masyarakatnya akan semakin memainkan peran yang 

besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi 

masyarakat diwilayah daerah yang bersangkutan. Semakin pentingnya kedudukan 

wilayah dalam menentukan daya saing wilayah dalam era ekonomi ini, 

menujukkkan semakin penting dan mendesaknya pelaksanaan kebijaksanaan 

desentralisasi dalam administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 

publik. Serta semakin nyata tuntutan perbaikan mutu dan keterpaduan 

perencanaan pembangunan daerah sebagai jembatan untuk mengkatalisasi 

kepentingan lokal maupun kepentingan nasional dalam pembangunan. Semua ini 

merupakan peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan otonomi luas 

(J.Kaloh, 2007:46). 

  Otonomi luas dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas, 

wewenang, hak dan kewajiban, untuk menangani urusan pemerintah yang tidak 

ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu 

daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya, disamping itu daerah diberikan 

keluasan untuk menangani urusan pemerintah yang diserahkan itu, dalam rangka 

mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi 
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daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

sesuai dengan potensi an karakteristik masing-masing daerah (Rozali Abdullah, 

2005:5). 

  Suatu daerah disebut daerah otonom apabila memiliki atribut sebgagai 

berikut: 

a. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah, 

urusan rumah tangga ini merupakan urusan yang diserahkan oleh 

pemerintah pusat kepada daerah. 

b. Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus atas inisiatif atau 

prakarsa dan kebijasanaan daerah itu sendiri. 

c. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut maka daerah 

memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, 

yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya. 

d. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut maka daerah 

memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, 

yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya. 

  Dari kelima atribut diatas kemampuan aparatur daerah menentukan faktor 

yang menentukan apakah suatu daerah dapat dan mampu menyelenggarakan 

urusan runah tangga daerah dengan baik atau tidak. Bagaimana juga berhasil atau 

tidaknya suatu kegiatan yang dilakukan dalam hal pelaksanaan otonomi daerah 

akan sangat tergantung sebagai manusia sebagai pelaksanaannya, atau aparatur 

pemerintah itu sendiri. 
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  Menurut (Josef Riwu Kaho, 2000:60) Adapun faktor yang mempengaruhi 

pelaksaan otonomi daerah adalah sebagai berikut: 

a. Faktor manusia sebgai penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah. faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral 

dan kualitasnya. 

b. Faktor keuangan yang merupakan tulang punggung dari terselenggaranya 

aktifitas pemerintah daerah. 

c. Faktor organisasi dan manajeman. Tanpa kemajuan organisasi dan 

manajeman yang memadai penyelenggaraan pemerintah daerah tidak dapat 

dilakukan dengan baik, efektif dan efesien. 

d. Faktor peralatan yang merupakan sarana dan pendukung sebagai 

terselenggaranya efektifitas pemerintah daerah. 

2.2  Pemekaran Daerah 

   Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif 

ditingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Di era otonomi 

daerah, hukum cukup memberikan kelonggaran kepada daerah untuk melakukan 

pemekaran. Ini pula yang menyebabkan banyak nya daerah yang ingin melakukan 

pemekaran mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi. Pemekaran 

wilayah diatur  dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam 

undang-undang ini adalah pasal 1 ayat 4 pembentukan daerah adalah penetapan 

status daerah pada wilayah tertentu. 

   Pentingnya pemekaran wilayah pada hakikatnya adalah upaya menciptkan 

pemerinthan yang lebih efektif dan efesien serta berdaya guna demi mewujudkan 
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percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tuntutan dari pemekaran 

wilayah yang terjadi selama ini pada umumya didasari oleh ketidakterjangkauan 

pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat 

dari luasnya wilyah dan perkembangan jumah penduduk disamping sarana dan 

prasarana penunjang lainnya. Hal itu mengakibatkan kesenjangan dalam 

masyarakat, dimana masyarakat yang posisinya relative dekat dengan masyarakat 

yang relative jauh dari pusat pemerintahan. 

   Menurut (Khairullah Dan Cahyadin, 2006:53) menyatakan bahwa 

pemekaran daerah merupakan upaya peningkatan kualitas dan instensitas 

pelayanan pada masyarakat. Ari segi pembangunan wilayah, calon daerah baru 

yang akan dibentuk perlu memiliki bisnis sumber daya harus seimbang antara satu 

dengan yang lain, hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang 

mencolok pada masa yang akan datang. 

  Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah, 

diantaranya faktor-faktor geografis yang mecakup potensi daerah (sumber daya 

alam), luas daerah, jumlah penduduk, dan kondisi fasilitas-fasilitas masyarakat 

umum, serta hal-hal lain yang menjadi pertimbangan untuk terselenggaranya 

otonomi daerah, dalam hal ini pemekaran wilayah. Berbicara mengenai aspek 

kewilayahan, relif permukaan bumi sebagai salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap pengembangan dan pemekaran wilayah juga sangat memegang peranan 

penting, karena bentuk topografi seperti perbukitan lautan dan rintangan alam 

lainnya dapat mengahalangi  laju perkembangan daerah (Bintarto dalam Anonim 

2008), selain itu luas lahan, iklim letak (astronomis, geofrafis), bentuk kawasan 
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flora dan fauna, dan keadaan tanah tentu nya sangat mendukung perkembangan 

suatu daerah. selain aspek fisik, aspek non fisik (sosial) suatu wilayah juga turut 

mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut. Aspek sosial yang dimaksud 

antara lain adalah jumlah penduduk, dan laju pertumbuhan, pendidikan, 

transportasi, dan struktur mata pencaharian.  

   Dalam undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah pada 

pasal 32 ayat 2 dinyatakan bahwa pembentukan daerah sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat 1 mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan 

daerah kabupaten/kota. Sedangkan dalam pasal 33 ayat 1 dalam undang-undang 

tersebut dinyatakan pemekaran berupa pemecahan daerah dari daerah 

kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih. Pembentukan daerah persiapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi persyaratan dasar dan 

persyaratan administratif. 

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi: 

a. Persyaratan dasar kewilayahan; dan 

b. Persyaratan dasar kapasitas Daerah. 

Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a meliputi: 

a. Luas wilayah minimal 50 km² 

b. Jumlah penduduk minimal 7. 500 jiwa keseluruhan desa dan kelurahan 

c. Batas wilayah; 

d. Cakupan Wilayah; dan 



 23 

e. Batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan 

Kecamatan. 

Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b adalah kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan 

pengelompokan pulau atau kepulauan. Ketentuan mengenai pengelompokan pulau 

atau kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan 

pemerintah. Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat huruf c 

dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar. Cakupan Wilayah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi: 

a. Paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk pembentukan Daerah 

provinsi; 

b. Paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kabupaten; 

dan 

c. Paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kota. 

Cakupan Wilayah untuk Daerah Persiapan yang wilayahnya terdiri atas 

pulau-pulau memuat Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya. Batas usia minimal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e meliputi:  

a. Batas usia minimal Daerah provinsi 10 (sepuluh) 

b. Tahun dan Daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun 
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c. Terhitung sejak pembentukan; dan 

d. Batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan 

e. Wilayah Daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun 

f. Terhitung sejak pembentukan. 

2.3 Pembangunan 

 Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas, secara 

sederhanan pembangunan itu adalah perubahan kearah yang lebih baik dan lebih 

maju dari sebelumnya. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk 

mewujudkan sesuatu yang dicitacitakan. Dimana gagasan tersebut lahir dalam 

bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, 

serta pembangunan bangsa. Seperti yang telah diuraikan diatas, pembangunan 

merupakan perubahan menuju kearah perbaikan. Perubahan ke arah perbaikan itu 

sendiri memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa 

yang dicita-citakan.  

 Dengan sendirinya pembangunan merupakan proses penalaran dalam 

rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia. Pembangunan tidak 

dapat berhenti atau dihentikan karena manusia hidup selalu dipenuhi oleh suasana 

perubahan. Inti pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik 

atau material, tetapi juga menyangkut perubahan sikap masyarakat. Pembangunan 

harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek 

materi dari kehidupannya sehari-hari. Di samping itu pembangunan adalah upaya 

memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada.  
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 Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, 

dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga 

masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh 

pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi 

segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan 

dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan keseluruh masyarakat 

dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut 

(Mardikanto, 2009 : 6). 

 Pembangunan juga suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak 

pernah kenal berhenti, untuk terus mewujudkan perubahan-perubahan dalam 

kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu-hidup, dalam 

situasi lingkunagan kehidupan yang juga terus-menerus mengalami perubahan-

perubahan. Meskipun demikian dialam praktik, perencanaan pembangunan 

senantiasa memiliki batas waktu yang tegas, tetapi batasan-batasan itu pada 

hakikatnya hanyalah merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk 

menghadapi kondisi yang terjadi pada selang waktu yang sama, untuk kemudian 

harus dimaksudkan untuk terus memperbaiki hidup masyarakat (dan individu-

individu didalamnya) dalam suasana perubahan lingkungan yang akan terjadi pada 

selang waktu . 

 (Afifuddin, 2012:41), Pembangunan yang dicita-citakan adalah 

pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan yang akan menuju 

kemakmuran, tetapi belum tentu sebaliknya. Yang utama adalah pembangunan 

masyarakat (manusia), sedangkan pembangunan fisik hanyalah adalah pertanda 
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manusia makmur. Pembangunan secara fisik meliputi pembangunan jalan raya, 

pembangunan jembatan, pembangunan gedung, pembangunan pasar, dan lain 

sebagainya Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan 

sarana infrastruktur yang ada untuk menujang aktivitas kehidupan sehari–hari. 

Pembangunan jembatan di setiap daerah untuk menghubungkann dua daerah yang 

dilintasi oleh subuah sungai perlu dilakukan agar masyarakat bisa menjalin 

hubungan dengan daerah lain, sehinggga aksesibilitas masyarakat dapat berjalan 

dengan baik. Pembangunan non fisik berkaitan dengan pembangunan sumber 

daya manusia itu sendiri. Adapun pembangunan non fisik antara lain 

pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan, 

pembangunan di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Pembangunan non fisik 

mengedepankan sumber daya manusia, dikarenakan dengan adanya pembangunan 

nonfisik menjadi dasar untuk melakukan pembangunan fisik. Jangan sampai 

pembangunan hanya bertumpu pada salah satu aspek saja, yaitu pembangunan 

fisik saja atau pembangunan non fisik saja, tetapi kedua pembangunan tersebut 

haruslah bersinergi satu sama lain. Pembangunan non fisik dilakukan guna 

meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, baik 

peningkatan dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, 

kesejahteraan bidang kesehatan, maupun kesejahteraan dalam bidang lainnya. 

Oleh karena itu peran manusia dalam pembangunan nonfisik jangan dipandang 

sebelah mata, namun peran manusia dalam pembangunan nonfisik perlu 

diperhatikan. Manusia selalu mengadakan adaptasi terhadap lingkungan dan aktif 

terhadap lingkungannya. Adaptasi dan aktivitas manusia ini mencerminkan dan 
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juga mengakibatkan adanya perubahan, perubahan sosial, perubahan ekonomi, 

perubahan kultural, dan perubahan-perubahan lainnya. Oleh karena itu dalam 

melakukan adaptasi dan untuk menerapkan usaha di bidang pembangunan non 

fisik, manusia harus melihat situasi dan kondisi pada masing-masing daerah. Hal 

ini dilakukan karena pembangunan nonfisik antara daerah satu dan daerah lainnya 

berbeda – beda. Sehingga timbul permasalahan bagaimana untuk menerapkan 

pembangunan nonfisik dapat berjalan baik dan merata. Jawabannya adalah 

tergantung masing-masing individu dalam menerima dan menerapkan tantangan 

pembangunan nonfisik itu sendiri. Untuk merealisasikan pembangunan nonfisik di 

berbagai daerah perlu adanya beberapa cara. Salah satu cara untuk 

merealisasikannya adalah perlu adanya penyuluh dalam memberikan penyuluhan 

ataupun memberikan bimbingan kepada masyarakat di setiap daerah. Sehingga 

diharapkan dengan adanya bimbingan dari penyuluh masyarakat mampu 

menerima tantangan pembangunan nonfisik. 

 Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan 

wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 

pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran wilayah 

merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang 

perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat 

lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan 

wilayah.  

 

 



 28 

2.4   Kesejahteraan Masyarakat 

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia didunia ini adalah 

kesejahteraan. Baik yang tinggal dikota maupun yang di desa. Semua 

mendambakan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Namun dalam perjalanan 

nya kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. 

Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara 

agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, 

sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakukan oleh 

manusia. 

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi 

sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, 

khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, 

pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga 

menunjukkan pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian 

pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang 

beruntung. Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial baik bersifat 

formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial (Suharto, 

2009). 

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai 

tindakan yang dilakukan manusia  untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. 

Taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik 

belaka, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan 

spiritual. Kesejahteraan sosial dapat diartikan dengan kondisi sejahtera dari suatu 
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masyarakat, kesejahteraan masyarakat pada umumnya meliputi kesehatan, 

keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Di dalam UU 23 Tahun 

2014 pasal 1 ayat 4 kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga 

berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan 

kehidupan yangnlebih baik. Pembangunan tidak hanya dapat dikihat dari aspek 

pertumbuhan saja, salah satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan 

paradigma pertumbuhan semata adalah munculnya kesenjangan antara kaya 

miskin, serta pengangguran yang merajalela. Suharto, 2009 menyatakan 

bahwasanya tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup : 

a. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan 

jaminan sosial segenap lapisan masyarakat terutama kelompok masyarakat 

yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan 

sosial. 

b. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan 

ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat 

kemanusiaan. 

c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-

pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar 

kemanusiaan. 
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Melihat konsepsi kesejahteraan sosial ternyata masalah-masalah sosial 

dirasakan begitu berat dan mengganggu perkembangan masyarakat sehingga 

diperlukan sistem pelayanan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 

kemampuan sosial individu, kelompok atau pun masyarakat. Maka pelayanan 

kesejahteraan sosial adalah pelayanan yang memungkinkan untuk memberikan 

kesempatan kepada orang-orang agar dapat memanfaatkan pelayanan sosial 

seperti pendapatan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan. 

Berdasarkan indikator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

dikemukakan oleh UNDP, Laporan Hasil Penelitian, 2013 dalam LAN, 2005 : 5 

yaitu : 

a. Pendapatan  

b. Sarana dan Prasarana 

c. Pendidikan 

d. Kesehatan 

e. Perumahan 

2.5   Kajian Islam Tentang Pemerintahan 

Dalam praktik perjalanan sejarahnya, kebanyakan manusia melupakan 

status dirinya sebagai penerima amanat dari Allah belaka. Mereka mengelola 

bumi seakan-akan mereka sendirilah tuhan yang menciptakan bumi. Mereka 

mengelola bumi seakan-akan merekalah Tuhan yang maha berkehendak lagi maha 

mengatur. Mereka melampui batas wewenang mereka sebagai penerima amanat 

alaah. Mereka mengingkari dan meniadakan amanat Allah tersebut, lalu mereka 

mengelola bumi sekehendak hawa nafsu mereka. Mereka mencampakkan syariat 
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alaah ta‟ala dan menerapkan hasil oleh pemikiran akal mereka, yang tidak terlepas 

dari hawa nafsu dan keterbatasan ilmu. 

Oleh sebab itu mereka memisahkan antara kekuasaan dilangit dan di bumi, 

antara kekuasaan Allah dan manusia. Mereka mengakui Allah sebagai penguasa di 

langit dan penguasa urusan akhirat. Namun mereka tidak mau mengikuti 

kekuasaan Allah dibumi dan Allah sebagai pengatur urusan dunia. Bagi mereka 

bumi dan urusan di dunia adalah hak manusia semata. Bagi mereka, mereka 

memiliki kewenangan mutlak dan kebebasan mutlak untuk mengatur bumi dan 

urusan dunia sesuai keinginan dan hawa nafsu mereka semata. Bagi mereka, 

mereka tidak memiliki kewajiban untuk tunduk kepada syariat Allah dalam 

mengelola bumi dan urusan dunia mereka. 

                        

     

Artinya:  “katakanlah (wahai Muhammad) wahai umat manusia, sesungguhnya 

aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Dia semata yang 

memiliki kerajaan langit dan bumi” (QS. Al-A’raf:158) 

Mereka mengangkat derajat mereka menjadi Tuhan dimuka bumi. Mereka 

menjadikan diri mereka sendiri sebagai sekutu dan tandingan bagi Allah ta‟la di 

bidang kekuasaan, pemerintahan dan pengelola bumi. Atas dasar keyakinan 

seluler itulah mereka kemudian menerapkan sistem kehidupan yang 

mencampakkan syariat Allah. Amereka menerapkan sistem politik demokrasi, 

sistem ekonomi kapitalisme maupun sosialisme, sistem idiologi materialism, 

humanism dan lain sebagainya. Ditengah kehidupan manusia akhir zaman yang 
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didominasi oleh sitem-sistem kufur dari syirik tersebut, mayoritas umat Islam 

dibuat tidak mengetahui ajaran Islam tentang politik dan pemerintahan. Umat 

Islam dibuat, secara sukarela maupun terpaksa, menerima sistem sekuer yang 

mencampakkan syariat Allah. 

2.6     Penelitian Terdahulu 

   Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh 

seseorang dari tahun yang lalu dan fungsi nya untuk melihat perbandingan antara 

penelitian sekarang dan penelitian yang lalu yang kesimpulan nya berbeda dengan 

permasalahan yang ada kesamaanya. Adapun penelitian terdahulu dalam 

pemelitian ini adalah : 

No  Nama  Judul  Hasil  

1.  Syafrisman / 

Mahasiswa uin 

Suska Riau 

Tahun 2014 

Analisis 

Pemekaran 

Kecamatan 

perkaitan 

Kabupaten 

Rokan Hilir 

dalam upaya 

pemberdayaan 

masyarakat 

Dari hasil rekapilitas kuisioner 

penelitaian yang diberikan kepada 32 

orang responden dengan 12 

pertanyaan rata-rata responden 

menjawab baik yaitu 16,67 orang atau 

52,08%. Hal ini membuktikan bahawa 

Pemekaran Kecamatan Perkaitan 

Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya 

pemberdayaan masyarakat berada 

pada katagori cukup baik, karena 

berada pada persentase 34%-66%. 

2.  Antok Sutomo 

/  Mahasiswa 

uin Suska Riau 

Tahun 2014 

Analisis 

dampak 

pemekaran 

Kecamatan 

Pucuk Rantau 

Kabupaten 

Kuantan 

Singingi 

Faktor-faktor pendukung dalam 

mempengaruhi Pemekaran 

Kecamatan Puncak Rantau Kabupaten 

Kuantan Singing dalam katagori 

cukup baik, hal ini di dukung oleh 

wawancara, observasi dan tanggapan 

mealaui penyebaran angket 

3.  Lendra Sariadi/ 

Mahasiswa 

Uin Suska 

Analisis 

Dampak Sisial 

Ekonomi 

Dari indikator yang diukur dalam 

penelitian ini membuktikan bahwa 

yang paling tinggi dampak sosial 
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Riau Tahun 

2014 

Pemekaran 

Desa Bandar 

Padang 

Kecamatan 

Seberida 

Kabupaten 

Indragiri Hulu 

ekonomi dari pemekaran desa Bandar 

padang adalah kondisi tempat tinggal, 

karena bantuan rumah layah huni 

yang diperoleh oleh warga, perubahan 

bentuk rumah warga dari yang 

berdinding papan/kayu menjadi 

berdinding batu bata /beton. 

 

2.7     Kerangka Pemikiran  

Kerangka Berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefenisikan sebagai masalah 

yang penting. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam 

skema berikut ini : 
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Gambar 2.7  Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : UNDP, Laporan Hasil Penelitian 2013 

2.8     Definisi Konsep 

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang 

mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan 

abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan 

dalam golongan tertentu. Defenisi konsep yang dimaksudkan untuk menghindari 

UU No 23 Tahun 2014 

Tentang pemerintahan 

daerah  

UNDP, Laporan Hasil 

Penelitian, 2013 dalam 

LAN, 2005 : 5 

Indikator Penelitian: 

1. Pendapatan 

2. Sarana dan prasarana dasar 

3. Pendidikan 

4. Kesehatan 

5. perumahan 

Dampak Pemekaran 

Untuk mengetahui dampak pemekaran 

terhadap kesejahteraan masyarakat 
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interpretasi ganda dari variable yang diteliti, untuk mendapatkan batasan yang 

jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. 

Adapun yang menjadi defenisi konsep pada penelitian ini adalah : 

1. Otonomi daerah adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah yang 

mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah daerah masyarakat itu 

sendiri. 

2. Pemekaran merupakan pemecahan daerah dari daerah kabupaten/kota 

untuk menjadi dua atau lebih 

3. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, 

dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga 

masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh 

pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk 

memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-maslah yang 

sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau 

kesejahteraan keseluruh masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan 

dan melaksanakan pembangunan tersebut 

4. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan 

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. 
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2.9     Konsep Operasional Penelitian 

Konsep operasional penelitian adalah suatu konsep yang digambarkan 

dalam definisi konsep tentu saja tidak akan dapat di observasi atau diukur 

gejalannya dilapangan. Untuk dapat di observasi atau diukur, maka suatu konsep 

harus didefinisikan secara operasional. Konsep operasional ini dimaksud untuk 

memberikan rujukan-rujukan empiris apa saja yang dapat ditemukan dilapangan 

untuk menggambarkan secara tepat konsep yang dimaksud sehingga konsep 

tersebut dapat diamati dan diukur. 

Tabel 2.9 : Konsep Operasional Penelitian  

Konsep Indikator Item yang dinilai/ penilaian 
Skala 

Pengukuran 

UNDP, 

Laporan 

Hasil 

Penelitia

n, 2013 

dalam 

LAN, 

2005 : 5 

 

1. Pendapatan 1. peningkatan sumber 

pendapat 

2. bantuan modal usaha 

3. jumlah pendapatan 

 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Tidak Baik 

2. Sarana dan 

prasaran 

adasar                 

1. jalan,  

2. pasar  

3. listrik    

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Tidak Bauk 

3. pendidikan 1. sarana dan prasarana 

pendidikan  

2. kemampuan 

3. tenaga guru 

 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Tidak Baik 

4. Kesehatan 1. Sarana kesehatan 

2. Pelayanan kesehatan 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Tidak Baik 

5. Perumahan 1. kondisi bangunan rumah Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Tidak Baik 

 


