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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Otonomi

Otonomi berasal dari bahasa yunani “ autonomie” yang berarti auto adalah

sendiri dan nomos adalah undang-undang. Jadi secara harpiah otonomi dapat

diartikan sebagai pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah.

Otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap

menghormati perundang-undangan.Otonomi adalah wewenang untuk

menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan mematuhi aturan Undang-

undang, selain itu otonomi dapat diterjemahkan sebagai berikut:

a. kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan

wilayah tertentu yang mencakup mengatur, mengurus, dan mengendalikan,

dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan pendudu.

b. Komponen utama pengertian otonomi, yaitu komponen wewenang dan

menetapkan dan melaksanakan kebijakan sebagai komponen yang mengacu

pada konsep pemerintahan yang diperoleh dari pemerintahan pusat melalui

desentralisasi wewenang dan wewenang tersebut merupakan wewenang

formal dan komponen kemandirian sebagai komponen yang mengacu pada

kata oleh dari dan untuk rakyat yang bisa dilihat dari kemandirian daerah

tersebut dari sisi pendapatan yang dihasilkan baik dari pendapatan asli

daerahnya (PAD) Yang relatif besar di bandingkan bentuk dana alokasi

umum (DAK) serta dana yang lain.
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Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan

bahwa prinsip otonomi yang dianut adalah:

1. Otonomi luas

Otonomi luas adalah keluasan daerah untuk menyelenggarakan fungsi

pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali

kewenangan di dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,

moneter, fiskal dan agama. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan

daerah untuk memeberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan. Selain

itu terdapat kewenangan bidang lainnya yang meliputi:

a. Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan

nasional secara makro.

b. Dana perimbangan Keuangan.

c. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara

d. Pembinaan dan pemeberdayaan sumber daya manusia.

e. Pendayagunaan Sumber daya alam serta teknologi yang strategis.

f. Konservasi dan standarisasi nasional.

2. Otonomi Nyata

Otonomi nyata adalah keluasan daerah untuk menyelenggarakan

kewenangan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah dibidang

tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan

berkembangan didaerah yang berpotensi dengan khas. Bidang yang wajib

dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, meliputi Pekerjaan Umum,

Kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan
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perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan

tenaga kerja.

Sementara itu, otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang

dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud

pemeberian otonomi yang pada dasarnya utnuk memberdayakan daerah termasuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan

nasional.

3. Otonomi yang Bertanggung Jawab

Adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian

hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus

dipikul oleh daerah dalam mencapai pemberian otonomi daerah, Sementara itu,

otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya

harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemeberian otonomi yang

pada dasarnya utnuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional.

yang berupa:

a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

b. Pengembangan hidup demokrasi.

c. Keadilan dan pemerataan pembangunan.

d. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka

menuju NKRI.

4. Keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya

Artinya mampu membangun kerjasama anata daerah untuk meningkatkan

kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah, hal yang tidak

kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan
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yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara

dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya negara republik

Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Adapun, pengertian otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah yaitu hak, kewenangan dan kewajiban daerah

otonom utnik mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Atau otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai hak penduduk yang tinggal

dalam suatu daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mengatur,

mengurus, mengendalikan, mengembangkan, urusannya sendiri sesuai dengan

aspirasi masyarakat setempat dengan tetap menghormati peraturan perundangan

yang berlaku.

2.2 Otonomi Daerah

Daerah otonom menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah 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 dan system negara kestuan republic

Indonesia.

Sedangkan Menurut PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintahan

daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehpemerintah daerah dan

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip otonomi
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seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Pengertian otonomi daerah sering disalahgunakan atau dipertukarkan

penggunaanya dengan istilah desentralisasi, secara singkat pengertian

desentralisasi mengandung pengertian adanya pemebentukan daerah otonom dan

atau penyerahan wewenang tertentu kepada (daerah yang di bentuk) oleh

pemerintah pusat.Sementara itu, otonomi daerah adalah pemerintahan oleh, dari,

dan untuk rakyat dibagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga

pemerinatahan yang secra formal baerada di luar pemeriantahan pusat.

 Prinsip- Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip otonomi daerah sebenarnya telah diterapkan jauh

sebelum lahirnya Undang- Undang Nomor 5 tahun 1974 yaitu prinsif

otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dalam tahap ini

implementasinya lebih berkonotasi kepada hak dari pada kewajiban

dimana banyak memerlukan koordinasi dengan pemerintahan pusat

sehingga muncul kesan sentralistik,disamping itu apabila diakaji oleh

undang-undang Nomor 5 tahun 1974 maka pengertian otonomi bagi suatu

daerah tersebut harus mampu :

a. Berinisiatif sendiri (menyusun kebijaksanaan daerah dan menyusun

rencana, dan pelaksanaanya).

b. Memiliki alat pelaksanaan sendiri yang qualified ( memenuhi

persyaratan)

c. Membuat pengaturan sendiri (PERDA).
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d. Menggali sumber- sumber keuangan sendiri (menetapkan pajak,

retribusi, dan lain- lain usaha yang sah sesuai dengan peraturan yang

berlaku ).

Namun konsep otonomi daerah yang diperkenalkan dalam undang-

undang tersebut berbeda dengan konsep undang-undang nomor 22 tahun

1999. Adapun konsep pemberian otonomi daerah menurut UU No. 22

Tahun 1999 adalah:

1. Penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan

aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensii dan

keanekaragaman daerah.

2. Pelaksanaan otonomi daerah diadasarkan pada otonomi luas, nyata dan

bertanggung jawab.

3. Pelaksanaan otnomi yang luasdan utuh diletakan pada kabupaten dan

kota, sedangakn otonomi daerah provinsi meruapakan otonomi yang

terbatas.

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara,

sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

serat antar daerah.

5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian

daerah otonom dan karenanya dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi

wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang di

bina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan

pelabuhan, perumahan, kawasan industry, pertambangan, prkebunan,
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kawsan peruhutanan dan perkotaan baru, pariwisata, dan semacamnya

berlaku peraturan daerah otonom.

6. Pelaksanaan ontonomi daerah harus lebih meningkatakan peranan dan

fungsi legislatif daerah, baik sebagai legislasi, pengawasan, maupun

fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Pelaksanaan asas dekosentrasi diletakan pada daerah provinsi dalam

kedudukanya sebagai wilayah administrasi untik melaksanakan

kewenangan pemrintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur

sebagi wakil pemerintah pusatPelaksanaan asas tugas pembantuan

dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi

juga dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa yang disertai

denganh pembiayaan, sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia

dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan.

Tetapi pada saat ini prinsip otonomi daerah yang digunakan

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang

menekankan pada perwujudan otonomi yang seluas-luasnya nyata dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan keseimbangan hubuangan

antara pemerintah. Dengan kata lain prinsip otonomi saat ini berdasarkan

asas desentralisasi berkeseimbangan.

2.2. 2 Tujuan Otonomi Daerah

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk

mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,baik untuk kepentingan
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daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional

dalam era reformasi saat ini.

Adapun lima variabel sebagai faktor pokok untuk mengukur

kemampuan suatu daerah untuk berotonomi adalah:

a. Kemampuan keuangan daerah, nilainnya ditentukan oleh berapa besar

peranan pendapatan asli daerah terhadap jumlah total pembiayaan

daerah.

b. Mengangkut kemampuan aparatur beraparasio jumlah pegawai

terhadapjumlah penduduk.

c. Partisipasi masyarakat yang menyangkut berbagai macam pelayanan.

d. Variabel ekonomi di daerah dengan mengukur indikator nilai rata-rata

pendapatan perkapita dalam lima tahun terakhir.

e. Variabel demografi, pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk,

dan lain-lain.

Otonomi darah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan

secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, dan

berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kapada masyarakat

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan otonomi daerah juga

merupakan keterikatan yang kuat antara daerah yang satu dengan daerah

yang lainnya disamping menumbuh kembangkan semangat kebersamaan

dalam simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia (http://dedeh26netnutz

.blogspot.com/2012/06/konsep-otonomi-daerah. html ).
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2.3 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 hokum 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.

2. Menjalankan pemerintahan desa.

3. Memilih kepala desa.

4. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri.

5. Memiliki tanah sendiri.



21

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 natau 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.

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
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i. Otonomi di bidang gotong royong

j. Otonomi di bidang pemuda dan olahraga

k. Otonomi di bidang pengadilan desa.

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).

2.4 Pemekaran

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.

Menurut Makaganza (2008:203) istilah pemekaran daerah sebenarnya

dipakai sebagai upaya memperluas bahasa (eupieisme) yang menyatakan proses

“perpisahan” atau pemecahan suatu wilayah untuk membentuk satu unit

administrasi local baru. Dilihat dari kacamata filosofi harmoni, istilah pemekaran

daerah dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya

daerah-daerah otonom  baru paska reformasi di Indonesia.

J Kaloh (2007:57) lebih lanjut mengatakan dalam konteks pemekaran

daerah wilayah atau wialayah tersebut yang lebih dikenal dengan pembentukan

daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan
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mampumemanfaatkan 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.

Menurut Effendy (2008: 2) Pemekaran wilayah merupakan suatu proses

pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan

pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan

dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan

otonomi daerah. Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan

untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan

memperoleh pelayanan bagi masyarakat.Pemekaran wilayah juga merupakan

bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam

memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas

penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Menurut Kumorotomo (2009: 1) Pemekaran tidak lagi mengedepankan

tujuan yang sesungguhnya dari desentralisasi, yaitu untuk mendekatkan pelayanan

publik kepada rakyat, menciptakan sistem pemerintahan daerah yang responsif,

dan meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah secara menyeluruh.Jika

dilakukan dengan landasan berpikir yang benar, pemekaran ditujukan untuk

memperbaiki kualitas pelayanan publik karena administrasi-pemerintahan akan

lebih dekat kepada rakyat di daerah. Namun di dalam praktik di Indonesia yang

mengemuka adalah sentimen primordial, syahwat elit lokal yang menginginkan
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jabatan baru, keuntungan politis maupun keuntungan materi, yang kebetulan

berimpit dengan kepentingan para perumus kebijakan di pusat sehingga

merekapun kurang tegas dalam mewujudkan moratorium pemekaran.

Begitu gencarnya usulan pemekaran daerah yang dilakukan untuk

membentuk pemerintahan daerah juga disebabkan beberapa hal. Adapun menurut

Tri Ratnawati dalam Bukunya “ Pemekaran Daerah politik Lokal dan Beberapa

Isu Terseleksi”, hasil studi dari tim Bank Dunia menyimpulkan bahwa ada 4

faktor utama pendorong pemekaran daerah :

1. Motif untuk efektifitas administrasi pemerintahan mengingat wilayah

daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar dan adanya

ketertinggalan dalam pembangunan

2. Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban rural,

tingkat pendapatan). Beberapa pemekaran daerah lebih didasari motif

ingin lepas dari himpitan “penindasan” kelompok lain atas dasar etnis,

agama, dan lain-lain.

3. Adanya kemanjaan fiskal yang dijamin UU dengan disediakannya DAU,

DAK, Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam dan disediakannya sumber

sumber pendapatan daerah

4. Motif pemburu rente dari para elite. Pemekaran daerah banyak didasari

motif karena ingin menjabat di Birokrasi Lokal dan DPRD. Selain itu,

pemekaran daerah juga didasarimotif untuk membangun kembali sejarah

dan kekuasaan aristokrasi lama yang pernah pudar di masa lalu.
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Lebih lanjut menurut Tri Ratnawati (2009:15) pemekaran daerah yang

selama ini terjadi di Indonesia memiliki motif-motif yang tersembunyi, seperti :

1. Gerrymander yaitu usaha pemekaran daerah untuk kepentingan partai politik

tertentu.

2. Pemekaran daerah telah berubah menjadi semacam “bisnis”.

3. Tujuan pemekaran daerah seperti untuk merespon separatisme agama dan etnis

sebenarnya bermotifkan untuk membangun citra rezim, memperkuat legitimasi

rezim berkuasa, self interest dari para aktor elit daerah maupun pusat.

Tabel 2.1 Jumlah Daerah baru Per-Provinsi Periode 1999-Januari 2007

No Daerah Proivinsi Kabupaten Kota

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prov. Nanggro Aceh D
Prov. Sumatera Utara
Prov. Sumatera Barat
Prov. Jambi
Prov. Bengkulu
Prov. Riau
Prov. Kep. Riau
Prov. Bangka Belitung
Prov. Sumatera Selatan
Prov. Lampung
Prov. Banten

-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
1

14
6
4
4
5
5
3
4
5
1
-

2
1
1
-
-
-
2
-
3
2
1

Sumber :diolah dari data Depdagri (T.Ratnawati.2009:18)

Berdasarkan tabel I diatas ada beberapa kabupaten dan kota yang banyak

melakukan pemekaran yaitu:  Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu dan Riau.
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Tabel 2.2 Daftar Daerah-Daerah Pemekaran di Kabupaten Kota Provinsi
Riau

No Kabupaten / Kota Pemekaran Dari
01 Kabupaten Bengkalis _

02 Kabupaten Indragiri Hilir _

03 Kabupaten Indragiri Hulu _

04 Kabupaten Kampar _

05 Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu 4 Oktober 1999

06 Kabupaten Pelalawan Kabupaten Kampar 4 Oktober 1999
07 Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Bengaklis 4 Oktober 1999

08 Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Kampar 4 Oktober 1999

09 Kabupaten Siak Kabupaten Bengkalis 4 Oktober 1999

10 Kota Pekanbaru _

11 Kota Dumai Kabupaten Bengkalis 4 Oktober 1999

12 Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Bengkalis 19 Desember 2008
Sumber: Data daerah Otonom di Sumatera Prov. Riau (T.Ratnawati.2009:90).

Lembaga-lembaga di tingkat pusat yang berperan dalam pemekaran daerah

di Indonesiayaitu:

1. Dewan perwakilan Rakyat (DPR).

2. Presiden.

3. Dewan perwakilan Daerah (DPD).

4. Dewan pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

5. Tim Observasi Pusat/Tim Teknis (dari DPOD).

Lembaga-lembaga hukum yang menjadi dasar pemekaran desa atau

wilayah, yaitu :

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 (Tentang Pemerintahan Daerah)

2. Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2005 (Tentang Desa)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006

(Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa menjadi Kelurahan)
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4. Peraturan Daerah No.6  Tahun 2011 (Pembentukan Desa).

2.5 Desa

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 keaneka

ragaman, partisiasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Hak menyelenggarakan rumah tangga sendiri ini bukan hak otonomi

sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada hakekatnya adalah:

1. Otonomi Desa adalah

a. Tumbuh didalam masyarakat

b. Diperoleh secara tradisional

c. Bersumber dari hukum adat

Menurut B. Suryadiningrat dalam “Desa dan Kelurahan” ialah :

2. Desa adalah merupakan bagian dari wilayah kecamatan yang tidak menjadi

daerah otonom maupun wilayah administratif meskipun memiliki sifat otonom

maupun memiliki sifat administratif.
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3. Otonomi desa berasal dari adat dan sudah ada atau melekat sejak terbentuknya

desa itu, karenanya pula meskipun memilliki otonomi, tetapi tidak merupakan

daerah otonom.

Selanjutnya Taliziduhi berpendapat dalam dimensi-dimensi pemerintahan

desa ialah:

a. Desa berhak mengatur rumah tangganya sendiri atau desa yang

masyarakatnya merupakan kesatuan masyarakat hokum adat tertentu

disebut desa dalam arti sempit.

b. Desa yang bukan desa otonom disebut kelurahan.

2.5.1 Pemerintahan Desa

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.

6. Kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota paling lambat tiga

puluh hari setelah pemilihan.
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7. Sebelum memangku jabatan kepala desa mengucapkan sumpah dan

janji.

2.6  Percepatan

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, dalam ilmu fisika percepatan adalah

perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu, umumnya percepatan dilihat

sebagai gerakan suatu objek yang semakin cepat atau lambat. Namun percepatan

adalah besaran vector, sehingga percepatan memiliki besaran dan arah. Dengan

kata lain, objek yang membelok (misalnya mobil yang sedang menikungpun

memiliki percepatan juga).

Percepatan juga memiliki nilai positif dan negatif, bila nilai percepatan

positif hal ini menunjukkan bahwa kecepatan benda yang mengalami percepatan

positif  ini bertambah (dipercepat). Sebaliknya bila negatif, hal ini menunjukkan

bahwa kecepatan benda menurun (diperlambat).

Sedangkan dalam proses percepatan ilmu pemerintahan adalah upaya

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditujukan oleh Indek

Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan rata-rata pertumbuhan

ekonomi pada daerah tertinggal dengan menggunakan presentase misalnya pada

tahun 2010 sebesar 6,6% dan ketika masuk pada tahun 2014 menjadi 7,1% atau

lebih (Oktavio Nugrayasa: 2012).

2.7 Pembangunan

Pembangunan dapat didefisinikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan

pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu
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Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (S.P.

Siagian,2005:4). Definisi tersebut akan memunculkan tujuh ide pokok yaitu:

1. Pembangunan merupakan suatu proses,berarti pembangunan

merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan

dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan

tetapi di pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa

akhir.

2. Pembangunan merupakan upaya yang secara saadar ditetapkan sebagai

sesuatu untuk dilaksanakan.

3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka

panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Dan seperti dimaklumi

merencanakan berarti mengambil keputusan sekarangtentang hal-hal

yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa depan.

4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan

perubahan.

5. Pembangunan mengarah pada modernitas, modernitas disini diartikan

antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada

sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan system budaya yang kuat

tetapi fleksibel.

6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan

pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional. Artinya

modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan

bernegara .
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7. Semua hal yang telah disinggung diatas ditujukan kepada usaha

pembinaan bangsa sehingga Negara bangsa yang bersangkutan

semakin kukuh pondasinya dan semakin mantap keberadaanya

sehingga menjadi Negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa

lain.

Dari pembahasan diatas kita sampai pada batasan pengertian atau definisi

kerja dari 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).

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua

paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin

1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup

teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan

teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses

perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan

(under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem

dunia (world system theory) sesuai dengan klassifikasi Larrain

(1994).Sedangkan Tikson (2005:23) membaginya kedalam tiga klassifikasi

teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan.

Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi

tentang pengertian pembangunan.
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Menurut Nugroho dan Rochmin (2004:45)pembangunandapat

diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif

yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi

dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Sedangkan G. Kartasasmita (2003:23) memberikan pengertian yang

lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik

melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.Menurut T. Tikson (2005:25)

bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi

ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi

menuju arah yang diinginkan.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya

pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan,

pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan

dengan westernisasi.Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek

perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta

industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan.Namun

begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil,

karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang

berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya

merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy

Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek

kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung
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pada level makro (nasional) dan mikro (commuinity/group).Makna penting dari

pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan

diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para para ahli di atas,

pembangunanadalah sumua 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).

Ada beberapa indikator keberhasilan pembangunan, yaitu Penggunaan

indikator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara.Di

Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan

mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa,

layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah.

Sebaliknya, di Negara-negsara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut,

indicator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan

tersier (Tikson, 2005:24).

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-

lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB),

struktur perekonomin, urbanisasi, dan jumlah tabungan.Disamping itu terdapat

pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial

ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau

PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Menurut Tikson (2005:24)

terdapat enam indikator pembangunan yaitu:
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1. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB

merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama

digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif

makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia

yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan perkapita telah

menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun

memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan

nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-

negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya

peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi).

2. Struktur Ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan perkapita

akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan

kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan

peningkatan per kapita, konstribusi sektor manufaktur/industri dan jasa

terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan

sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan

permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh

perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak ,
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kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin

menurun.

3. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi

penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan

di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan

penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan

pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika

Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengn

proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan

semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di

Negara-negara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah

perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang

proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan.Berdasarkan fenomena

ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indicator pembangunan.

4. Angka Tabungan

Perkembangan sektor manufaktur atau industri selama tahap

industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial kapital

merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah

masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggeris pada umumnya Eropa pada

awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri.

Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini

dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.
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5. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk

mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.Indeks ini dibuat

indicator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang

kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan

ekonomi.Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh

terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks

ini dihitung berdasarkan kepada:

a. Angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun

b. Angka kematian bayi

c. Angka melek huruf.

Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian

bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat

kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung beasosiasi dengan

kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek

huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses

pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan

kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga

akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para

pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk

mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping

pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.
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6. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

The United Nations Development Program (UNDP) telah

membuat indicator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk

beberapa indicator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya

indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya

manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada

pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini,

pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan m

ngembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal

ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya

manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang

menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam

kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi

peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada

tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan,

umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan,

dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik.

Indeks ini dibuat dengagn mengkombinasikan tiga komponen yaitu:

(1) Rata-rata harapan hidup pada saat lahir

(2) Rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU

(3) Pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power

Parity.
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Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan

kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan

knowledge, attitude dan skills, disamping derajat kesehatan seluruh

anggota keluarga dan lingkungannya.

2.8 Dampak Pemekaran Wilayah dalam Percepatan Pembangunan

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

yang terjadi pada wilayah pemekaran diantaranya adalah peningkatan

kesejahteraan ekonomi, pemberdayaan sosial kebudayaan dan sumber daya

prasarana fisik. Supaya lebih jelas dan terperinci maka dapat kita lihat dalam

pembahasan dibawah ini :

1. Kesejahteraan di Bidang Ekonomi

Kesejahteraan dibidang ekonomi merupakan tolak ukur sutu

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 dan

produktifitas nasional.

b. Peningkatan potensi ekonomi melalui perluasan kesempatan kerja

dan menumbuhkan kemampuan berwiraswasta berdasarkan

keunggulan kompetitif dan korperatif dipasaran global.
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2. 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. Segi-

seginya pun sangat luas karena menyangkut hal-hal seperti :

a) Adat istiadat

b) Organisasi kepemudaan, dan

c) 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.

3. 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 mencakup tiga komponen dasar yang amat penting keberadaanya

demi mempercepat proses kemajuan suatu masyarakat modern, seperti :

a) Pembangunan Fisik

b) Pemanfaatan atau kegunaan prasarana fisik, dan

c) Perawatan sarana fisik itu sendiri.

Hal tersebut merupakan kendali yang harus sama-sama mendapatkan

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

dalam masyarakat itu sendiri.

2.8 Penelitian Terdahulu

Marrettrianto (2010:20) Studi tentang faktor-faktor yang melatar belakangi

rencana Pembangunan dalam pemekaran wilayah Desa Pekuncen, Kecamatan

Pekuncen, Kabupaten Banyumas terdapat pengaruh yang signifikan terhadap

terjadinya proses-proses pemekaran desa.

Ismul Hadi (2009:32) meniliti tentang Problem Sosial Pemekaran Wilayah

Di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat dan dapat

disimpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi terjadinya pemekaran desa

adalah faktor pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Dan penelitian

yang dilakukan oleh Widyanto (2001:21), dalam Tesisnya tentang Pelaksanaan

demokratisasi Pemerintahan Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Kauman iten

Tulungagung disimpulkan faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan

pemerintahan desa adalah faktor demokratisasi Pemerintahan.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, peneliti mencoba meneliti

kembali tentang peristiwa yang terjadi pada masyarakat dengan mengambil

pemekaran wilayah dalam mempercepat pembangunan sebagai variabel.

Perbedaan peneliti yang dilakukan Marrettrianto (2010:20),Ismul Hadi (2009:32)

dan Widyanto (2001:21) adalah objeknya, dalam hal melakukan penilitian pada

pemerintahan dan pelayanan publiknya itu sendiri. Kemudian yang menjadi pokok

pembahasan yang memiliki kaitanya antara penelitian terdahulu dengan penelitian

ini adalah sama-sama membahas masalah pemekaran desa atau wilayah, hanya
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saja yang menjadi tolak ukur dari penelitian ini adalah tentang keberhasilan

pembangunan di wilayah pemekaran. Sedangkan pada penelitian terdahulu yang

menjadi tolak ukur adalah faktor yang menjadi problem pembangunan diwilayah

pemekaran.

2.9 Pandangan Islam Tentang Pembangunan

Pada kajian penelitian ini peneliti merujukkan pada pandangan agama

Islam yang bersumber dari 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) barangsiapa yang beriman di antara

mereka kepada Allah dan Hari Kemudian. Berfirman Dia : Dan orang-

orang yang kafirpun, akan Aku beri kesenangan untuk dia sementara ,

kemudian akan Kami helakan 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
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maka atas rahmat Allah, pemekaran di desa mugomulyo dapat terwujud dalam

mempercepat proses pembangunan.

Selanjutnya Allah Swt berfirman :

Artinya “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi

dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan.Amat

sedikitlah kamu bersyukur”.(QS: Al-A'raf Ayat: 10).

Ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa mencari kehidupan akhirat itu

lebih utama, yaitu dengan cara taat kepada Allah SWT, namun kita tidak boleh

untuk melupakan kehidupan di dunia. Hal ini dikarenakan kehidupan di dunia

merupakan jembatan menuju kehidupan di akhirat dan Allah Swt menyeru kepada

hamba-Nya untuk pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Bekerja

bukan hanya suatu kewajiban namun ia adalah sebuah kebutuhan. Jika kemiskinan

menghampiri kita, maka ketenangan untuk menggapai kehidupan akhirat akan

terganggu.

2.10 Definisi Konsep

Dalam definisi konsep ini penulis akan mengoprasionalkan beberapa

konsep penelitian yang berhubungan dengan proses pemekaran desa, antara lain

yaitu:

a. Otonomi adalah sebagai pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah.



43

b. Otonomi Daerah yaitu, disebut daerah 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 dan system negara kestuan republic

Indonesia.

c. Pemekaran adalah pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom

tersebut diharapkan 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.

d. 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.

e. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu,

umumnya percepatan dilihat sebagai gerakan suatu objek yang semakin cepat

atau lambat.

f. Pembangunandapat diartikan sebagai 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.
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2.11 Konsep Operasional

Adapun yang manjadi konsep opersional dari efektifitas dampak

pemekaran wilayah dalam percepatan pembangunansebagai berikut:

Tabel 2.3 Konsep Operasional Penelitian

Sumber: Sondang P. Siagian, 2005

Variabel
Penelitian Indikator Sub Indikator

Dampak
Pemekaran
Wilayah dalam
Percepatan
Pembangunan
(S.P. Siagian
2005: 9)

1. Ekonomi 1. Kesejahteraan Masyarakat

2. Potensi ekonomi
2. Sosial budaya 1. Adat istiadat

2. Organisasi kepemudaan
3. Tatanan kemasyarakatan

3. Sumber daya
prasarana fisik

1. Pembangunan fisik

2. Pemanfaatan atau kegunaan prasarana
fisik

3. Perawatan


