
 

 

 

 

 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Otonomi Daerah 

 

Menurut Simanjuntak, (2010:102) dalam bahasa Yunani, auto berarti „sendiri‟ dan 

namous berartikan „hukum‟ atau „peraturan‟ Dalam Bahasa Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), “otonomi” adalah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 

peraturan perundang-undang yang berlaku, sedangkan menurut Suryaningrat, 

(1985) istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani auto yang berarti sendiri dan 

namous yang berarti Undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi 

dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga 

sendiri. 

 

Menurut Oppenhein, (dalam Ibrahim, 1991:50)mendefiniskan otonomi daerah 

adalah bagian organisasi dari Negara, maka daerah otonom mempunyai kehidupan 

sendiri yang besifat mendiri dengan kata lain tetap terikat dengan Negara 

kesatuan.daerah otonomi ini merupakan masyarakat hukum yaitu berhak mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri, sedang menurut Isworo, (2007) otonomi 

daerah adalah  merupakan pancaran kedaulatan rakyat. Otonomi diberikan oleh 

pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah 
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ataupunpemerintah daerah. Dengan demikian, pernyataan bahwa otonomi 

merupakan milik masyarakat berarti masyarakat tersebut sebagai subjek dan 

bukannya objek.  

 

Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004:66, otonomi daerah adalah mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom, dan tugas 

pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 

meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurutAbdullah dalam Tri 

Puja Kesuma (2002:11) berpendapat bahwa Otonomi daerah sebagai prinsip 

berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat 

dalam kerangka negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat 

khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Karena itu, pemerintah 

harus menjauhkan segala urusan yang bermaksudkan akan menginformasikan 

seluruh daerah menurut suatu model.  

Menurut pasal 1Undang-Undang No 32 Tahun 2004:69 yang dimaksud dengan 

daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat huhkum 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. 
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Menurut simanjuntak (2013:70) mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, 

kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undang. Hakikat otomi daerah adalah upaya memperdaya daerah 

dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab 

untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas 

dan potensi daerah sendiri. Sedangkan menurutSimanjuntak (2013:66) 

mendefinisikan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah daerah dapat 

mengelola daerah dengan baik, tidak ada kesenjangan antara masyarakat dengan 

pemerintah, dengan masyarakat sendiri guna mencapai tujuan yang tidak 

menyimpang dari peraturan perundang-undang. 

Menurut Manan, (2002:24-25) mendefinisikan otonomi adalah sebuah tatanan 

ketatanegaraan bukan hanya tatanan administrasi Negara Sebagaimana tatanan 

ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan sususnan 

organisasi Negara. Paling tidak ada dua arahan dasar susunan ketatanegaraan 

dalam perumusan Indonesia merdeka yaitu demokrasi dan penyelenggaraan 

negara berdasarkan atas hukum.Otonomi bukan sekedar pemekaran 

penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efesiensi dan efektivitas 

pemerintahan. 

 

Menurut Kaho, (1997)mendefinisikan otonomi daerah adalah “mula-mula 

otonomi atau berotonom berarti mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai 

hak, kekuasaan, kwenangan untuk membuat peratuan sendiri. Kemudian istilah 
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otonomi itu berkembang menjadi pemerintahn sendiri” sedangkan menurut 

Logeman, (dalam Abdullah 2003:10) menyatakan bahwa “Otonomi adalah 

kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan 

keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.” 

 

Menurut Syaukani, (2000:147) mendefinisikan otonomi daerah adalah daerah 

yang memiliki legal self sufficiency yang bersifat selfgovernment yang diatur dan 

diurus oleh pemerintah setempat. Karena itu, otonomi lebihmenitik beratkan 

aspirasi masyarakat setempat dari pada kondisi. Sedangkan menurut, 

Koesoemahatmaja, (1971:9) mendefinisikan otonomi daerah adalah kewenangan 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan warga 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Menurut Wayong, (1975:5) mendefinisakan otonomi Daerah adalah kebebasan 

untuk memelihara dan menunjukkan kepentingan khusus suatu daerah dengan 

keuangan, hukum dan pemerintahan sendiri. Pembagian kekuasaan yang adil 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pilihan yang tepat. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa daerah otonomi 

merupakan daerah kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom 

untuk mengurus permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan kebebasan 

dalam menyelesaikan permasalahan dengan mandiri tanpa bantuan dari 

pemerintah pusat, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan fleksibel dalam 

menyelesaikan permasalahanyang ada di masyarakat. Serta bagaimana pemerintah 
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daerah  dapat mengelola dan mengatur daerah dengan baik tidak ada kesenjangan 

antara masyarakat dan pemerintah. 

B. Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia 

 

Dalam perkembangan kebijakan tentang otonomi daerah di Indonesia mengalami 

beberapa kali perubahan, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi 

acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi 

kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah 

itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh 

kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan 

otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-

perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang 

berkuasa pada saat itu.  

Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah 

sebagaimana proses lahirnya Undang-Undang tentang otonomi daerah, (1) 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1945Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih 

menitik beratkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan 

pemerintahan pusat dan diperbahrui menjadi, (2)Undang-Undang No. 22 Tahun 

1948 pada periode ini dimulai kebijakan otonomi daerah lebih menitik beratkan 

pada desentralisasi. Tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah, disatu sisi 

punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat 

dan diperbaharui menjadi, (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1957 kebijakan 

otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah 

bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat pemerintah pusat. 
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Dan di perbahuri menjadi, (4) Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959, pada masa 

ini kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi. Melalui penpres 

ini kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong 

praja dan diperbaharui menjadi, (5) Undang-Undang No.8 Tahun 1965pada masa 

ini kebijakan otonomi daerah menitik beratkan pada desentralisasi dengan 

memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi 

diterapkan hanya sebagai pelengkap saja dan diperbaharui menjadi, (6) Undang-

Undang No. 5 Tahun 1974 setelah terjadinya G.30.S PKI pada dasarnya telah 

terjadi kefakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

sampai dengan dikeluarkanya Undang-Undang No.5Tahun 1974 yaitu 

desentralisasidekonsentrasi dan tugas perbantuan, sejalan dengan kebijakan 

ekonomi pada awal Ode Baru, maka pada masa berlakunya Undang-Undang No.5 

Tahun 1974 pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik.  

Pada penerapannya, terasa seolah-olah telah terjadi proses depolitisasi peran 

pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang 

menjadi isu nasional dan diperbaharui menjadi, (7) Undang-Undang No. 22 Tahun 

1999 pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah 

sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

dengan mengedapankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dan 

diperbahuri menjadi, (8) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada masa ini 

daerah otonomi baru mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonom dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perbaikan 

infrastruktur sehingga dapat meningkatkan daya saing masyarakat serta 



14 

 

memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan 

khusus suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarakan proses perjalan undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa 

proses lahirnya sebuah undang-undang yang bertujuan untuk memperbaiki pola 

sistem pemerintah dari Orde Lama samapai reformasi adalah bertujuan untuk 

memperbaiki sistem pemerintah yang selama ini pola pembangunan yang 

terpusatkan di pusat sehingga mengakibatkan kesenjangan pembangunan antara 

daerah-daerah dan ibukota, sehingga lahirlnya undang-undang yang mengatur 

agar pembangunan dapat merata diseluruh Indonesia. 

C. Pengertian Pemekaran  

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah yang mengandung semangat desentralisasi, terbuka pintu selebar-lebarnya 

untuk melakukan pemekaran daerah. “Pemekaran daerah dan penggabungan 

sesuai amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2004”.  Karena itu berbagai tingkat 

kota atau kabupaten dan provinsi pemekaranpun segera dimulai lembaran baru 

yang akan dimulai bagi Indonesia. Sesuai rerformasi 1998, yang mengakhiri masa 

Orde Baru yang berotoriter dan sentralistis, situasi ini menjadi momentum bagi 

pemekaran-emekaran di seluruh nusantara, yang dimulai dari pemekaran 

kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara pada tahun 1998 yang melahirkan 

kabupaten Mandailing Latal dan kabupaten Toba Samosir serta tahun berikutnya 

diikuti kabupten lainnyadan sekarang bermunculan kabupaten baru, dan tercata 

saat ini Indonesia kini menjadi 33 provinsi dan 27 provinsi, termasuk Timor 
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Timur yang merdeka dan saat ini Indoesia terdiri dari 33 provinsi dan 491 

kabupaten dan kota (Depdagri.go.id). dalam simanjuntak (2013:172) 

Menurut Makaganza,(2008) mendefinisikan pemekaran daerah adalah 

sebenaranya dipakai sebagai upaya memperhalus bahasayang menyatakan proses 

“perpisahan” atau „pemecahan”satu wilayah untuk membentuk satu unit 

administrasi lokal baru. Dilihat dari kacamata filosofi harmoni, istilah perpisahan 

atau perpecahan memiliki makna yang negatif sehingga istilah pemekaran daerah 

dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-

daerah otonom baru pasca reformasi di Indonesia. 

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah, pembentukan daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007, 

kebijakan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dalam naungan wilayah NKRI yang semakin kokoh 

melalui strategi pelayanan kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien 

dan adanya akselerasi pertumbuhan dan perkembangan potensi daerah yang 

semakin cepat. Dalam bahasa yang sederhana yaitu untuk mewujudkan 

pembangunan yang lebih adil dan lebih merata. Masing-masing daerah otonom 

didorong dan dipacu untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri sesuai 

kewenangan yang diberikan untuk mengelola potensi daerahnya masing-masing. 

Dengan demikian diharapkan bangsa Indonesia di masa datang akan lebih mampu 

bersaing dengan bangsa bangsa lain di dunia dalam persaingan global yang 

semakin ketat. Sedangkan menurutKaloh, (2007:5) mendefinisikan pembentukan 

dan pemekaran wilayah memiliki tujuan yaitu,(1) Meningkatkan pelayanan 
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kepada masyarakat, sehingga kehidupan masayarakat akan secara cepat terangkat 

dan terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan seiring meningkatnya 

kesejahteraan;(2) Memperpendek span of control (rentang kendali) manajemen 

pemerintahan dan pembangunan, sehingga fungsi menajeman pemerintahan akan 

lebih efektif, efisien dan terkendali;(3) Untuk proses pemberdayaan masyarakat 

dengan menumbuhkankembangkan inisiatif, kreatifitas dan inovasi masyarakat 

dalam pembangunan; (4) Menumbuhkan dan mengembangkan proses 

pembelajaran berdemokrasi masyarakat, dengan keterlibatan mereka dalam proses 

politik dan pembangunan. 

Menurut Effendy, (2008:2) mendefinisikan pemekaran wilayah adalah merupakan 

suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan 

meningkatkan pelayanan dan mempercepat. Sedangkan menurut Kumorotomo, 

(2009 pemekaran wilayah adalah;(1) Pemekaran merupakan efek samping yang 

logis dari kebijakan desentralisasi. Cepatnya pertumbuhan daerah administratif 

baru di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terjadi karena kini lebih banyak 

sumberdaya yang telah dialihkan oleh pemerintah pusat ke daerah. 

 

Menurut Ferrazzi dalam Kumorotomo, (2009:1)mendefinisikan secara teoritis, 

pemekaran adalah sebenarnya merupakan akibat logis desentralisasi. Masalahnya, 

pemekaran di Indonesia kini sudah kurang rasional dan landasan  argumentasinya 

lemah. Pemekaran tidak lagi mengedepankan  tujuan desentralisasi untuk 

mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, menciptakan pemerintah daerah 

yang responsif, dan meningkatkan kemakmuran di daerah. Sedangkan menurut 

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tersebut pada pasal 4 ayat 3 dinyatakan, 
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Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian 

daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah 

atau lebih. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 4 dalam Undang-Undang 

tersebutdinyatakan:Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih 

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas 

minimal usiapenyelenggaraan pemerintahan. 

 

Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan 

mejadi lebih dari satu daerah, namun setelah Undang-UndangNo.22 Tahun 1999 

diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, 

maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat 3 dan ayat 4, namun 

istilah yang dipakai adalah Pemekaran Daerah berarti pengembangan dari satu 

daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. 

 

Menurut Kaloh, (2007) mendefinisikan pemekaran daerah menjadi provinsi, 

kabupaten, dan kota dapat dilihat dari tiga sisi logika yaitu: 

1. Logika Formal (legislasi), memandang bahwa terjadinya pemekaran daerah 

disebabkan adanya dukungan Undang-Undang, sekaligus dengan peraturan ini 

memberikan peluang kepada setiap daerah untuk berapresiasi dengan 

kesempatan ini, sehingga yang terjadi adalah banyak daerah di Indonesia 

berlomba-lomba untuk menjadikan daerahnya masing-masing menjadi otonom 

(logika ini adalah diluar terjadinya persoalan kebablasan pemekaran). 

2. Logika Realitas, memandang bahwa pembentukan daerah (tidak memandang 

apakah menjadi otonom atau menjadi daerah kawasan khusus) merupakan 
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sesuatu yang benar-benar urgen secara realitas. Bahwa untuk memecahkan 

berbagai macam persoalan yang ada didaerah, alternatif pilihan terbaiknya 

hanyalah pembentukan dan atau pemekaran wilayah/daerah. 

3. Logika Politik, memandang bahwa adanya pergerakan-pergerakan sosial 

politik kemasyarakatan di tingkat lokal dengan ide pemekaran daerah, dan 

pada saat bersamaan dengan membawa dan mengusung etnisitas daerah 

sebagai penguat menuju terjadinya pemekaran. Etnisitas menjadi motor 

penggerak masyarakat didaerah. 

Jadi pemekaran wiliyah mempunyai tujuan yang ingin memutuskan kesenjangan 

pembangunan dari pemerintah pusat agar daerah yang di memekarkan dapat 

berkembang secara mandiri dalam proses pembangunan di daerahnya agar dapat 

memperbaiki dan mensejahterakan masyarakat di daerah yang selama ini 

mengalami kesenjangan perekonomian dari pemerintah pusat yang diakibatkan 

dari sistem Orde Baru yang sangat otoriter dan sentralistis. 

Berdasarkan pembentukan daerah otonomi baru mengacu pada Perundang-

undangan yang kuat, yakni : 

1. Undang-Undang Dasar 

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan 

landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD 

menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. 

2. Ketetapan MPR-RI 
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Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah : 

Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang 

berkeadilan, serta perimbangan kekuangan Pusat dan Daerah dalam rangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang–undangan. 

Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa 

pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Sehingga 

permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut 

pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara baik dan optimal. 

D. Pengertian Daerah Otonomi Baru 

 

Daerah otonomi merupakan dampak dari gagalnya sebuah sistem pemerintah 

dalam proses pembangunan yang mengakibatkan kesenjangan pembangunan yang 

dialami darah-daerah tertinggal di Indonesia, otonomi daerah merupakan suatu 

langkah yang penting dalam sejarah perjalanan bangsa, namun kenyataannya 

otonomi diberikan pada daerah baru dengan sungguh-sungguh pada era reformasi. 

Otonomi merupakan bahasa asing yang telah terserap dalam kosakata bahasa 

Indonesia, berbicara mengenai dareah otonom tidak dapat dipisahkan dari 

perjalanperundang-undang yang khususnya, undang-undang yang pernah 

diterapkan sejak awal Indonesia memasuki era pemerintahan modern. 
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Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pada pasal 1 otonomi daerah 

adalah kewenangan daerah otonom untuk  mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundang-undang. Sedangkan menurut, 

Mahfud(1996:66) mendefinisikan desentralisasi merupakan penyerahan 

wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan 

mengurus daerah mulai dari kebijakan, perencanaan, dampai pada implementasi 

dan pembiayaan dalam rangka demokrasi, sementara itu otonomi adalah 

wewenang yang dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai 

dengan dan dalam rangka desentralisasi. 

 

E. Pengertian Pembangunan Daerah  
 

Soedjono Hoemardani (1981:1)dalam Agus Hadiawan (2006:4)istilah 

pembangunan  yang merupakan terjemahan dari kata development  baru kita kenal 

setelah Perang Dunia ke kedua Dalam pengertian pembangunan terkandung arti 

adanya suatu usaha untuk mengembangkan, memperbaharui , mengganti yang 

tidak atau kurang baik dengan yang baik.  Sedangkan menurut (Agus Hadiawan:  

2006:4) dalam pengertian  pembangunan tersebut terkandung pula arti adanya suatu 

usaha agar benar-benar lebih maju terus dengan modernisasi dan pembaharuan  

Menurut Ginanjar, (1994) mendefinisikan pembangunan adalah pembangunan 

secara sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan kearah yang lebih baik 

melalui upaya yang dilakukan secara rencana”. Pembangunan dalam paradigma 

governance bertujuan mewujudkan interaksi antara pemerintah, dunia usaha 

swasta, dan masyarakat. Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, terwujudlah good 
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gavernance. 

 

 

Menurut Afiffudin, (2010:42) mendefinisikan (1) pembangunan adalah 

perubahan, dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, (2) pembangunan adalah 

pertumbuhan, yang dimaksud pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk 

selalu berkembang baik secara kuantitatifmaupun secara kualitatif, 

(3)pembangunan adalah suatu rencana yang tersusun secara rapi,  perncanaan 

mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apapun tujuannya, apa pun 

kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkut besar atau kecil. 

 

Menurut Rogers, (1983) dalam Zulkarimen Nasution (2001:28) mendefinisikan 

pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipator yang luas 

dalam suatu masyarakat yang dimaksud untuk kemajuan sosial dan material 

(termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang 

dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka 

peroleh terhadap lingkungan mereka. Sedangkan menurut Tehranian, (1979) 

mendefinisikan pembangunan adalah kemajuan progress pembangunan 

(development) dan modernisasi sebagai suatu fenomena historis yang sama, yaitu 

suatu transisi dari masyarakt yang agraris ke masyarakat industrial. Sedangkan 

menurut Purwono, (2000) mendefinisikan pembangunan adalah merupakan upaya 

manusia mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tujuan 

meningkatkan taraf hidupnya.  

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-pembangunan-definisi-menurut.html
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Menurut Alexander, (1994) mendefinisikan pembangunan (development) 

adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, 

ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, 

dan budaya. Sedangkan menurut Portes, (1976)pembangunan adalah 

transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses 

perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan 

masyarakat.  

 

Menurut Todaro, (2000) mendefinisikan pembangunan harus memenuhi tiga 

konsep dasar yang dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam 

memenuhi dalam memenuhi pembangunan yang paling hakiki yaitu kecukupan 

(subtanance) memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau 

jatidiri (self esteem), serta kebebasan (freedom) untuk memilih. Sedangkan 

menurut siagian, (2000) mendefinisikan pembangunan mencakup dua pengertian, 

yaitu (1) administrasi, (2) pembangunan administrasi ialah keseluruhan proses 

pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh 

dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. 

Pembangunan ialah biasanya didefinisakan sebagi “rangkaian usaha mewujudkan 

pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu 

Negara bangsa menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Jadi 

pembangunan merupakan suatu langkah perubahan yang diambil agar sebuah 

kabupaten baru lahir dapat mengembangkan potensi yang ia miliki sehingga dapat 

berkembang dan memberikan kemaju dari segala bidang, agar masyarakat 
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kabupaten Pesisir Barat dapat merasakan langsung efek dari pembangunan serta 

dapat menikmati hasil dari proses pembangunan tersebut. 

 

 

 

F. Kebijak Percepatan Pembangunan di Daerah Otonomi Baru  

Berdasarkan Undang-Undang Dasar No. 12 Tahun 2008 bahwa dalam rangka 

mewujudkan amanat Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945,penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agarmampu melahirkan 

kepemimpinan daerah yang efektifdengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

persamaan,keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem NegaraKesatuan 

Republik Indonesia. 

Melalaui dari peraturan dan kebijakan Kabupaten Pesisir Barat seperti: 

Bidang pariwisata, merupakan potensi yang besar bagi Kabupaten Pesisir Barat 

yang sangat dominan sehingga dapat membantu pendapat asli daerah dan 

memegang peran penting dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Pesisir 

Barat. 

sehingga proses percepatan pembangunan di daerah otonomi baru yakni 

Kabupaten Pesisir Barat, menggunakan sektor pariwisata dalam rangka 

mempercepat pembangunan karena di Kabupaten Pesisir Barat yakni dengan luas 

garis pantai yang panjang 270 km, dengan luas garis pantai yang panjang ini dapat 

mendorong perekonomian masyarakat sehingga dapat mempercepat pembangunan 

Daerah Otonomi Baru. 
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Kerangka Pikir 
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Kebijakan desetralisasi 

Sesuai dengan amat Undang-Undang Dasar No 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

 

 

Pemekaran Kabuapten Pesisir Barat  

 

Potensi sumber daya alam 

Sektor pariwisata 

 

Percepatan Pembangunan Daerah Otonomi Baru 

Kabupaten Pesisir Barat 

 

Fokus: Program-program percepatan 

pembangunan di kabupaten Pesisir Barat dilihat 

dari aspek: 

Bidang Pariwisata,merupakan potensi yang besar 

bagi Kabupaten Pesisir Barat yang sangat 

dominan sehingga dapat membantu pendapat asli 

daerah dan memegang peran penting dalam 

mempercepat pembangunan Kabupaten Pesir 

Barat. 

 

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

program-program percepatanpembangunandi 

Kabupaten Pesisir Barat, karena banyaknya 

hambatan dalam setiap kegiatan urusan 

pemerintahan menyebabkan tidak optimalnya 

setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah  

 


