
16

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi dearah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. (HAW Widjaja,2002 : 76)

Desentralisasi atau yang dikenal otonomi daerah sangat popular di

Indonesia pasca bergulirnya reformasi. Daerah diberikan kewenangan

(authority) untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri tanpa harus

dikomandoi oleh pusat. Makna mengatur ialah melahirkan berbagai bentuk

kebijakan atau peraturan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat

dengan berlandaskan adat dan kebudayaan atau kearifan lokal yang dimiliki,

selanjutnya makna mengurus ialah menyediakan pelayanan, baik barang

maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Muslim dalam Jurnal

El-Riyasah , 2011:43)

Secara umum, otonomi daerah dapat dikatakan sebagai hak untuk

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi berasal dari bahasa

yunani, yaitu autonomos, yang berarti pengaturan sendiri/keputusan sendiri

(selfrulling). Otonomi sebenarnya tidak hanya hak, melainkan juga kewajiban

yang harus dijalankan (Riady, 2004:345). Jadi dapat dikatakan bahwa otonomi

daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk

mengurus rumah tangganya sendiri.
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Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya

untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan

pemerintah meliputi:

a. Politik luar negeri

b. Pertahanan

c. Keamanan

d. Yustisi

e. Moneter dan fiskal nasional dan

f. Agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di atas,

pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian

urusan pemerintahan kepada aparat pemerintah atau wakil pemerintah di

daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/ atau

pemerintahan desa. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada

pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang

sepenuhnya/ tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan

tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara

secara keseluruhan.

Pasal 1 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah otonom hak,wewenang dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya di sebut daerah adlah

kesatuan masyarakat hokum yang yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masayarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya

memaksimalkan hasil yang akan di capai sekaligus menghindari kerumitan

dan hal-hal menghambat pelaksanaan otonomi daerah, dengan demikian

tuntutan masyarakat dapat di wujudkan secara nyata dan penerapan otonomi

daerah luas dan kelansungan pelayanan umum tidak di abaikan, serta

memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.

Menurut manan menjelaskan bahwa otonomi daerah mengandung

tujuan-tujuan,yaitu :

1. Pembagian dan pembatasan kekuasaan, salah satu persoalan pokok dalam

Negara hukum yang demokratik adalah bagaiman di satu pihak menjamin

dan melindungi hak-hak pribadi rakyat dari kemungkinan terjadinya hal-

hal yang sewenang-wenang.

2. Efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, adalah terlalu

sulit bahkan tidak mungkin untuk meletakan dan mengharapkan

pemerintahan pusat dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya

terhadap segala persoalan apabila hal tersebut bersifat ke daerahan yang

beraneka ragam coraknya.
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3. Pembangunan-pembangunan adalah suatu proses mobilisassi faktor-faktor

sosial, ekonomi, politik, maupun budaya untuk mencapai dan menciptakan

prikehidupan sejahtera.

4. Dengan adanya pemerintah daerah yang berhak mengatur dan mengurus

urusan dan kepentingan rumah tangga dan daerahnya, partisipasi rakyat

dapat di bangkitkan dan pembangunan benar-benar di arahkan kepada

kepentingan nyata daerah yang bersangkutan,karena merekalah yang

paling meengetahui kepentingan dan kebutuhannya.

Otonomi daerah selalu menjadi perdebatan nasional yang berupaya

menguji tentang validitas teori antara acceptability dan capability dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemerintah pusat lebih condong

menghendaki dan mengutamakan capability, sedangkan pihak rakyat lebih

condong kepada acceptability.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.Untuk itu,

pembentukan daerah harus memperhatikan berbagai faktor,seperti kemampuan

ekonomi, potensi daerah,luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari

aspek sosial politik, sosial budaya,pertahanan dan keamanan, serta

pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat

menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan

diberikannya otonomi daerah.

Daerah selain diberi wewenang untuk mengatur,serta mengurus sendiri

urusan pemerinahan dan kepentingan masyarakat setempat,juga diberikan
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kesempatan dalam pembentukan daerah.Hal ini sesuai dengan amanat undang-

undang yang memperbolehkan,  yakni dalam NKRI dibagi atas daerah-daerah

provinsi,dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-

masing mempunyai pemerintahan daerah. Pembentukan suatu daerah baru,

mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibu kota, kewenangan

meyelenggarakan urusan pemerintahan, penunujukan pejabat kepala daerah,

pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan

dan dokumen, serta perangkat daerah.

Pembentukan suatu daerah harus memenuhi persyaratan administratif,

teknis, dan fisik kewilayahan.Persyaratan administratif untuk provinsi meliputi

adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan

menjadi cakupan wilayah provinsi,persetujuan DPRD provinsi induk dan

gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana

disebutkan diatas. Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar

pembentukan daerah yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah,

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

keamanan, serta faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi

daerah.

Evaluasi terhadap kemampuan daerah adalah penilaian dengan

menggunakan sistem pengukuran kinerja serta indikator-indikatornya yang

meliputi masukan,proses,keluaran,dan dampak.Pengukuran dari indikator

kinerja ini,digunakan untuk membandingkan antara satu daerah dengan daerah

lain,dengan angka-angka secara nasional untuk masing-masing tingkat

pemerintahan atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnya untuk masing-masing
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daerah.Aspek lain yang dievaluasi antara lain meliputi keberhasilan

menyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,upaya-upaya dan kebijakan

yang diambil,ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan

nasional,serta dampak dari kebijakan daerah.

Akibat terjadinya penggabungan ialah perubahan yang timbul karena

terjadinya penggabungan atau penghapusan suatu daerah yang antara lain

mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibu kota, pengalihan personel,

pendanaan, peralatan dan dokumen,perangkat daerah,serta akibat-akibat lain.

Yang dimaksud dengan rupa bumi adalah bagian-bagian wilayah yang

senyatanya ada diberi nama seperti tanah timbul, semenanjung, bukit, gunung/

pegunungan, sungai, delta, danau, lembah, selat, pulau, dan sebagainya.

Untuk menilai persyaratan teknis ini,biasanya dibentuk tim terpadu

dengan standar pelayanan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan. Dalam kenyataan praktik sebelumnya bahwa dalam penilaian suatu

daerah pemekaran,tidak dilibatkan aspek pertahanan dan keamanan. Oleh

sebab itu undang-undang ini mengalami kemajuan yang sangat berarti. Hal ini

disebabkan adanya implikasi bahwa di setiap pembentukan daerah baru selalu

terjadi konflik kepentingan dan konflik horizontal antar masyarakat yang pro

dan kontra atas pemekaran daerah tersebut. Di sisi lain,dengan adanya

pemekaran memberikan implikasi pula,tidak hanya pengisian pejabat,

pengisian perangkat daerah, kepegawaian daerah,juga tidak kalah pentingnya

adalah pembentukan lembaga-lembaga penegak hukum,antara lain lembaga

kepolisian,kejaksaan,dan lembaga peradilan. Dengan demikian, pemekaran
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suatu daerah akan membuka wacana penambahan pejabat pemerintahan dan

pegawai, serta lembaga-lembaga penunjang lainnya.

Dengan demikian,usul pembentukan suatu daerah tidak dapat diproses

apabila hanya memenuhi sebagian persyaratan saja,seperti halnya sebagian

besar dari usul-usul pembentukan daerah sebelumnya hanya didasarkan pada

pertimbangan faktor politis,atau faktor sejarah saja.Pembentukan daerah harus

bermanfaat bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan

daerah pada khususnya dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah. Di

samping itu, pembentukan daerah harus mampu melaksanakan otonomi

daerahnya sesuai dengan potensi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan daerah

yang bersangkutan. Pembentukan suatu daerah otonom baru, tidak boleh

mengakibatkan daerah induk tidak mampu lagi melakukan otonomi

daerahnya. Dengan demikian,baik daerah yang dibentuk maupun daerah yang

dimekarkan atau daerah induk secara sendiri-sendiri dapat melaksanakan

otonomi daerahnya sesuai ketentuan yang berlaku.Demikian pula bagi daerah

provinsi,daerah kabupaten atau kota dapat dihapus apabila daerah-daerah

tersebut berdasarkan hasil penelitian tidak mampu melaksanakan otonominya.

2.2 Pengertian Pemekaran

Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi suatu daerah

administrative yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru.

Berdasarkan UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah asli

amandemen UU RI Nomor 22 Tahun 1999. (HAW.Widjaja,2007 : 311).

Pada dasarnya, pemekaran secara hukum memiliki dasar yang kuat

dimana Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 BAB II Pasal 4 ayat 3 tentang
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pemerintahan daerah, di jelaskan bahwa pemebentukan daerah dapat berupa

penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau

pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. (HAW.

Widjaja.2007 : 311).

Berdasarakan hal di atas ini merupakan suatu kesempatan yang penting

bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupan nya dalam

melaksanakan urusan-urusan pemerintah lokal sesuai dengan keinginan dan

kebutuihan masyarakat. Hal ini perlu di antisipasi agar kinerja pemerintah

daerah dapat meningkatkan secara signifikan dalam mengurus rumah

tangganya dan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitass

perangkat daerah.

Semua urusan terkait pemekaran wilayah menelan biaya, yang

celakanya dalam banyak kasus tidak di imbangi oleh ke naikan memadai pada

pelayanan masyarakat oleh daerah-daerah yang bersangkutan,bahkan sebenar

nya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang dimekarkan malahan merosot

kalau di bandingkan dengan kondisinya sebelum di mekarkan, secara nasional

kian banyak wilayah akan menyulitkan pula koordinasi. (Faisal Basri,Haris

Munandar,2009 ; 510)

Pemekaran daerah merupakan bagian dari upaya penataan wilayah

dalam upaya meningkatakan kapasitas pemerintahan daerah yang di anggap

memiliki masalah dengan luas nya wilayah. Dalam prakteknya, konsep

pemekaran dan pembentukan daerah di Indonesia seolah menjadi satu-satu nya

solusi penataan wilayah. Konsep yang sudah terlanjur muncul sebagai trend
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pemerintah daerah di Indonesia ini pada akhir.a mereduksi alternative-

alternatif penataan wilayah lain nya.

Pemahaman semacam initidak terlepas dari penafsiran yang sempit

terhadap makna dan tujuan penataan wilayah karena penataan wilayahdi

kaitkan dengan kemampuan dan kemandirian daerah otonomi. Padahal makna

yang terkandung dealam konsep penataan wilayah jauh lebih luas dari sekedar

indikator kemandirian sebagai daerah otonom. Penataan wilayah juga

mencakup kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara

efektif dan efisien dengan menggunakan segala potensi dan sumber daya yang

tersedia. (Mariana dan Paskarina, 2008 ; 192)

Berdasarkan asumsi tersebut, konsep penataan wilayah sebenar nya

dapat di lakukan melalui tiga cara yaitu :

1) Pemekaran

2) Penggabungan

3) Regrouping sup-sup wilayah dalam daerah yang bersangkutan (misalnya

regrouping kecamatan dan/desa dalam kabupaten)

2.2.1 Tujuan Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah

yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya,

sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor

lain yang memungkin kan terselenggara nya otonomi daerah, yang di maksud

dengan faktor lain pertimbangan kemampuan keuangan tingkat kesejahteraan

masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. dalam

regulasi – regulasi ini secara umum bias di katakana bahwa kebijakan
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pembentukan, penghapusan dan penggabungan harus diarahkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat,melalui :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

2. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah

3. Percepatan pengelolaan potensi daerah

Menurut teori Lupiyoadi (2006) ada lima di mensi karakteristik

kualitas pelayanan yaitu adalah :

1) Tangibles adalah kemampuan seorang pegawai dalam menunjukan

eksistensi kepada masyarakat, penmpilan kemampuan sarana dan

prasarana fisik pegawai dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti

nyata dari pelayanan yang di berikan oleh pemberi jasa, yang meliputi

fasilitas fisik,perlengkapan dan peralatan yang di gunakan serta

penampilan pegawai.

2) Realibility adalah kemampuan pegawai untuk memberikan pelayanan

sesuai yang di janjikan secara akurat dan terpercaya.

3) Responseveness adalah kemauan untuk membantu dan memberikan

pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat dengan penyampaian

informasi yang jelas.

4) Assurance adalah pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan

pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada kantor

tersebut.

5) Emphaty adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual

atau pribadi yang di berikan keapada masyarakat dengan berupaya

memahami keinginan masyarakat.
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Evaluasi Dampak Pemekaran dan Penggabungan Daerah Temuan

terpenting dari evaluasi terhadap implementasi kebijakan penataan daerah

adalah sama sekali tidak ada praktek penggabungan antar daerah di Indonesia.

Bahkan indikasi gejala usulan penggabungan daerahpun tidak pernah ada. Hal

ini menunjukkan adanya masalah infrastruktur kebijakan yang tidak

memberikan struktur insentif bagi daerah untuk menggabungkan diri.

Sementara itu, kondisi sebaliknya banyak sekali terjadi. Usulan dan kebijakan

pemekaran daerah sangat banyak terjadi dan bahkan upaya-upaya untuk

melakukan pemekaran daerah terus saja terjadi.

Kebijakan pemekaran daerah yang berjumlah lebih dari dua ratusan

kasus tidak didorong oleh latar belakang yang seragam, dan tidak pula

membawa dampak yang sama. Pemekaran di masing-masing daerah

mempunyai kekhasannya sendiri yang tidak mudah untuk digeneralisasikan.

Namun demikian, untuk kepentingan perumusan kebijakan di tingkat nasional,

perlu dilakukan identifikasi dampak pemekaran secara umum. Dampak ini

tidak hanya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik

dan pembangunan di tingkat nasional, tetapi juga dampak sosial, politik dan

ekonominya di tingkat daerah.

Pembentukan atau pemekaran daerah otonom memang dapat

menambah ruang politik local bagi tumbuhnya partisipasi politik dan

demokratisasi di tingkat local. Namun kebijakan ini juga harus

mempertimbangkan ketersediaan anggaran nasional maupun propinsi untuk

membiayai daerah baru tersebut. Pembiayaan di sini maksudnya adalah lokasi
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dan dana perimbangan dan DAU yang harus di perhitungkan untuk daerah

yang bersangkutan.

Mengambil pelajaran dari studi-studi yang dilakukan oleh beberapa

lembaga riset, seperti Percik, LIPI dan beberapa lembaga lainnya, dampak

sosial dan politik kebijakan pemekaran bisa digambarkan secara umum

sebagai berikut. Sangat tidak mudah untuk disimpulkan apakah pemekaran

daerah berdampak positif ataukah negatif. Di setiap dimensi, baik sosio-

kultural, politik dan pemerintahan, serta pelayanan publik dan pembangunan

ekonomi, dampak pemekaran selalu bermata ganda: bisa positif, tetapi pada

saat yang sama juga bersifat negatif. Belum lagi apabila dampak tersebut

diletakkan dalam skala yang berbeda: dalam skala daerah ataukah dalam skala

nasional.

Menurut Ir. Mustika Ranto Gulo ada 5 Tujuan yang relevan dengan

Pemekaran Daerah :

1. Meningkatkan Pelayanan dan Kesejahteran Kepada Masyarakat

2. Memperkokoh Basis ekonomi Rakyat

3. Mengatur Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat

4. Membuka Peluang dan Lapangan Pekerjaan

5. Memberikan Peluang Daerah Mendapatkan insventor Secara Langsung.

2.3 Dampak sosial

Dampak sosial adalah suatu kajian yang dilakukan terhadap kondisi

sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan

suatu kegiatan pembangunan di suatu wilayah atau area. Kajian dilakukan
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untuk menelaah dan menganalisa berbagai dampak yang terjadi baik positif

maupun negatif dari setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap pra konstruksi,

konstruksi, sampai tahap operasi.

Di dalam pembentukan kecamatan sentajo raya ini yang akan di

lihatyaitu dampak sosial ekonomi, seperti pembangunan, ada nya sarana dan

pra sarana dan juga adanya pasar di dalam kecamatan itu, meningkatkan

pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat.

2.4 Ekonomi

Kata ekonomi berasal dari bahasa yunani,oikos dan nomos,oikos

berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan kaidah atau

pengelolaan, dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat di artikan

sebagai kaidah-kaidah,aturan-aturan rumah tangga.Ilmu yang mempelajari

bagaiman tiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang

mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi.

Ekonomi adalah suatu ilmu yang memelajari masyarakat dalam

usahanya untuk mencapai kemakmuran, yaitu keadaan dimana manusia dapat

memenuhi kebutuhannya dari segi pemenuhan barang maupun jasa.(M.

Manulang, 1980)

Ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba

menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui

penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip
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serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan

efisien. (Abraham Maslow, 2007).

Pengertian ekonomi adalah sebuah bidang ilmu tentang pengurusan

sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan

kesejahteraan hidup manusia. Pengertian ekonomi adalah sebuah ilmu yang

mempelajari tentang bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya. Ini

didasarkan dari asal kata ekonomi yang berasal dari

bahasa Yunani. Pengertian ekonomi berasal dari kata oikos (rumah tangga)

dan nomos (ilmu). Jadi, pengertian ekonomi secara mendasar adalah ilmu

yang mengatur rumah tangga.

Manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara

keseluruhan membentuk sistem, sistem secara sederhana dapat di artikan

sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil

membentuk satu satuan yang lebih besar dan konpleks sifat nya.Dengan

demikian system ekonomi adalah interaksi dari unit-unit ekonomi yang kecil

(para konsumen dan produsen) kedalaman unit ekonomi yang lebih besar di

suatu wilayah tertentu. Dalam suatu system ekonomi tercakup seluruh proses

dan kegiatan masyrakat dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan dengan alat

pemuas kebutuhan yang terbatas.

Ilmu ekonomi ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi

kebutuhan hidupnya yang ketersediaannya atau kemampuan orang

mendapatkan nya terbatas ( Drs.robinson Tarigan M.rp, 2007)
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2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian di dalam skripsi Ahmad Muzzawir pada tahun 2008 dengan

judul Analisis kebijakan pemekaran wilayah kabupaten batu bara dalam

persspektif  peraturan pemerintah no 129 tahun 2000, di jelaskan bahwa dapat

di berikan pernyataan objektif bahwa perubahan konfigurasi system politik

dan pemerintahan di Indonesia di tandai dengan pergeseran system

pemerintahan yang sentralistik kepada system desentralistik salah satu bentuk

dari kebijakan dalam otonomi daerah adalah pembentukan daerah otonom batu

bara.

Dalam skripsi Mansur ahmad  (Analisis pelaksanaan tujuan pemekaran

desa (studi di desa koto tuo barat kecamatan XIII koto Kampar kabupaten

Kampar) : 2012) di jelaskan bahwa tujuan pemekaran desa koto tuo barat ini

adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan

pelayanan kemasyarakatan yang berdaya guna.

Dalam penelitian Abdul Halim yang berjudul Analisis efektifitas

pelayanan kepada masyarakat setelah pemekaran kecamatan pujud kabupaten

rokan hilir pada tahun 2011. Di dalam penelitian ini di jelaskan bahwa untuk

efektivitas pelayanan masyarakat pada kantor kecamatan pujud setelah

pemekaran berjalan efektif yang di lihat dari 9 indikator yaitu struktur

organisasi kecamatan pujud, penataan pegawai, desain pekerjaa, kesadaran

petugas, prosedur yang memadai pengorganisasian tugas, pendapatan / gaji,

kemampuan SDM, sarana kerja yang memadai. Dengan demikian di harapkan

kedepan nya agar pelayanan dari proses pelayanan kepada masyrakat tersebut
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lebih di tinggkatkan lagi dalam rangka ke efektifan kinerja dari pegawai

kantor kecamatan pujud agar masyarkat merasa puas atas pelayanan yang di

berikan serta di cegah bersama-sama  in efektif di dalam bekerja yang di

lakukan oleh pegawai kantor kecamatan tersebut.

Di dalam penelitian Julman 2010 Dampak pemekaran wilayah

terhadap efektivitas pelayan public provinsi papua barat. Di jelaskan bahwa

dari uarain nya dengan ada Pemekaran Daerah ternyata membawa dampak

bagi masyarakat dan Pemerintah. Dampak yang terjadi adalah dampak yang

diharapkan bersifat langsung dan tidak langsung, dan dampak yang tidak

diharapkan yang juga bersifat langsung dan tidak langsung. Salah satunya

dampak yang terjadi tersebut adalah di bidang pelayanan publik dalam hal ini

pelayanan perijinan dan surat-surat penting lainnya, berupa Ijin Mendirikan

Bangunan, Surat Ijin Tanda Usaha, Akte Kelahiran dan sertifikat tanah.

Ternyata dengan Pemekaran Daerah bagi suatu daerah yang sangat luas

wilayah seperti Kabupaten ini dapat meningkatkan pelayanan publik dalam

arti wilayah yang mengecil memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan

adanya efisiensi biaya dan waktu. Sementara bagi pemerintah adanya rentang

kendali manajemen  pemerintahan dan biaya operasional pemerintahan yang

berkurang atau dapat dikendalikan lebih efektif dan dihemat.

Secara rinci beberapa kesimpulan yang dapat diambil atas hasil penulisan

penulis di lapangan sebagai berikut:Pemekaran Daerah di Provinsi Papua

Barat, membawa dampak yang  diharapkan  langsung maupun tidak langsung
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dan dampak yang tidak diharapkan juga yang bersifat langsung dan tidak

langsung bagi masyarakat dan Pemerintah.

Dampak yang diharapkan tersebut langsung memberi manfaat yang

lebih banyak kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik.

Sementara dampak yang tidak diharapkan lebih banyak ke pihak Pemerintah

dengan besarnya biaya yang dikeluarkan sebagai daerah baru. Namun

pengeluaran biaya dimaksud bila dibandingkan ke depan, manfaat untuk

masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik jauh lebih besar manfaatnya

yang akan didapat. Pelayanan publik yang dilakukan dalam penulisan ini

'adalah di bidang pemberian pelayanan kepada Masyarakat oleh Pemerintah

daerah kepada masyarakat. Dimana dengan adanya Pemekaran Daerah,

memperpendek jarak yang ditempuh masyarakat dan memperkecil biaya yang

dikeluarkan untuk pergi ke pusat pelayanan di Kabupaten baru.Dengan

dampak yang langsung diperoleh adalah efisiensi biaya, efisiensi waktu, dan

kesempatan kerja yang tidak terbuang akibat mengurus pelayanan publik yang

dulunya sangat jauh. Sebaliknya dampak yang tidak diharapkan dan langsung

oleh masyarakat tidaklah terlalu merugikan bila dibandingkan manfaat yang

diperoleh dengan adanya pemekaran daerah.

Masing-masing Kabupaten Baru sebagai suatu daerah otonom yang

baru, di samping adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak

diharapkan juga menghadapi dampak yang tidak terduga terutama yang

berkaitan dengan internal masing-masing daerah seperti kurang tersedianya

SDM yang handal dan profesional, kecilnya PAD, minimnya sarana dan

prasarana yang dimiliki dan belum jelasnya batas wilayah daerah otonom

tersebut yang pada gilirannya berkorelasi positif terhadap peningkatan

pelayanan publik.
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2.6 Definisi Konsep

Definisi dampak sosial adalah dampak-dampak yang “mencakup

semua konsekuensi sosial dan budaya atas suatu kelompok manusia tertentu

yang diakibatkan setiap tindakan publik atau swasta yang mengubah cara-cara

bagaimana orang menjalani kehidupan, bekerja, bermain, berhubungan satu

sama lain, mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidup mereka, dan secara

umum berupaya menjadi anggota masyarakat yang layak.

Definisi dampak ekonomi adalah sesuatu yang diakibatkan oleh

sesuatu yang dilakukan bisa positif atau negatifyang di lakukan di lakukan

masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran.

Definisi dampak pemekaran adalah Pengaruh suatu kegiatan

masyarakat dalam pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau

lebih daerah otonom.
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2.6. Konsep operasional

Tabel 2.1
Oprsasionalisasi Variabel Dampak Sosial Ekonomi Tentang Pemekaran

Kecamatan Sentajo Raya Di Kabupaten Kuantan Singingi

Defenisi Variabel Indikator Sub indikator
Skala

pengukuran
Dampak Sosial
Ekonomi
Tentang
Pemekaran
menurut Dede
Mariana
(182:2008)
dalam buku
demokrasi dan
politik
desentralisasi

Dampak
sosial
ekonomi
tentang
pemekaran

-

1. Peningkatan
Pelayanan
Kepada
Masyarakat

2. Percepatan
Pelaksanaan
Pembangunan
Perekonomian
Daerah

3. Pengelolaan
potensi daerah

a. Tangibles
b. Reliability
c. Responsiveness
d. Assurance
e. Emphaty

a. Pendapatan
masyarakat

b. Tingkat
kesejahteraan
masyarakat

c. Indeks kualitas
hidup

d. Pendidikan
e. Kesehatan
f. Kriminalitas

a. Sektor pertanian
b. Jalan
c. Potensi pariwisata
d. Pengelolaan pasar
e. Jaringan

telekomunikasi

a. Sangat baik
b. Baik
c. Cukup baik
d. Kurang baik
e. Tidak baik

a. Sangat baik
b. Baik
c. Cukup baik
d. Kurang baik
e. Idak baik

a. Sangat baik
b. Baik
c. Cukup baik
d. Kurang baik
e. tidak baik

Sumber : Dede Mariana (182:2008) Dalam Buku  Demokrasi Dan Politik
Desentraisasi
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2.7. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

UU No 32 Tahun 2004

Tentang pemerintahan Daerah

Pasal 4

Pembentukan daerah dapat berupa
penggabungan beberapa daerah atau
bagian daerah yang bersandingan
atau pemekaran dari satu daerah
menjadi dua daerah atau lebih.

Pasal 5

Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputifaktor yang menjadi dasar pembentukan daerah
yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi
daerah, sosial budaya, social politik, kependudukan,
luas daerah, pertahanan,keamanan, dan faktor lain yang
memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan dari
daerah lain

Pelayanan
Pengelolaan Potensi

Daerah

Pembangunan

Sosial ekonomi masyarakat


