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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kajian teori dimaksudkan untuk memberikan deskripsi teoritis tentang 

variabel yang diteliti, agar teori yang dipilih sebagai landasan penelitian dapat 

memberikan hasil penelitian yang relevan Landasan Teoretik, menguraikan 

tentang konsep- konsep dan teori teori yang mendukung pemecahan masalah 

penelitian ini, Konsep Desa  dan Konsep Pemekaran Daerah. 

A. Konsep Desentralisasi 

Desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan 

kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari 

institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/ 

fungsionaris bawahannya sehingga yang diserahi/dilimpahi kekuasaan 

wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan 

tertentu tersebut. 

A. Simanjuntak (2001) menyatakan bahwa desentralisasi dapat 

dibedakan menjadi 3 macam, yakni desentralisasi politik, desentralisasi 

administrasi dan desentralisasi fiskal. Ketiga macam desentralisasi tersebut 

saling berkaitan erat satu sama lain dan seyogyanya dilaksanakan bersama-

sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti misalnya peningkatan 

pelayanan publik dapat dilaksanakan.
11
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Desentralisasi politik merupakan pemindahan kekuasaan 

pengambilan keputusan pada pemerintah yang lebih rendah, untuk 

mendorong warganegara dan perwakilan yang dipilih agar beradaptasi dalam 

proses pembuatan keputusan. Desentralisasi administrasi merupakan 

pelimpahan kewenangan layanan publik kepada pihak lain dalam struktur 

kelembagaan negara. Dalam desentralisasi administratif melibatkan desain 

organisasional, identifikasi tugas-tugas administratif khusus yang diperlukan 

untukmenjalankan peran tersebut. Beberapa peran administrative diantaranya 

adalah dalam hal perencanaan, inovasi kebijakan, manajemen keuangan, dan 

manajemen operasional. 

Desentralisasi fiskal adalah dimaksudkan untuk memindahkan atau 

menyerahkan sumber-sumber pendapatan dan faktor-faktor pengeluaran ke 

daerah dengan mengurangi birokrasi pemerintahan. Dengan membawa 

pemerintah lebih dekat ke masyarakat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat 

mendorong efisiensi sektor publik, juga akuntabilitas publik dan transparansi 

dalam dalam penyediaan jasa publik serta pembuatan keputusan yang 

transparan dan demokratis. 

Berikut pengertian Desentralisasi menurut para ahli: 

a. Soenobo Wirjosoegito memberikan definisi sebagai berikut: 

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh badan-badan umum 

yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk 

secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri 
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mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur 

wewenang yang terjadi dari itu”.
12

 

b. DWP. Ruiter mengungkapkan bahwa menurut pendapat umum 

desentralisasi terjadi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu desentralisasi teritorial 

dan fungsional, yang dijabarkan sebagai berikut: 

“Desentralisasi teritorial adalah memberi kepada kelompok yang 

mempunyai batas-batas teritorial suatu organisasi tersendiri, dengan demikian 

memberi kemungkinan suatu kebijakan sendiri dalam system keseluruhan 

pemerintahan. Sedangkan desentralisasi fungsional adalah memberi kepada 

suatu kelompok yang terpisah secara fungsional suatu organisasi sendiri, 

dengan demikian memberi kemungkinan akan suatu kebijakan sendiri dalam 

rangka sistem pemerintahan”.
13

 

1) Rondinelli dan Cheema (1983), mendefinisikan desentralisasi sebagai 

transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan 

administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, 

unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan parastatal 

(perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. 

Perbedaan konsep desentralisasi ditentukan terutama berdasarkan tingkat 

kewenangan untuk perencanaan, memutuskan dan mengelola 

kewenangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan besaran otonomi 
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yang diterima untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
14

 Selanjutnya, 

Rondinelli, Nellis dan Cheema (1983) mendefinisikan dekonsentrasi 

adalah penyerahan sejumlah kewenangan dan tanggung jawab 

administrasi kepada cabang departemen atau badan pemerintah yang 

lebih rendah.
15

 

2) Conyers (1983), mengemukakan desentralisasi dapat dimengerti dalam 

dua jenis yang berbeda yang mendasarkan pada berbagai literatur 

berbahasa Inggris, yakni devolution yang menunjuk pada kewenangan 

politik yang ditetapkan secara legal dan dipilih secara lokal; dan 

deconcentration yang menunjuk pada kewenangan administratif yang 

diberikan pada perwakilan badan-badan pemerintah pusat. 

3) Menurut R. Tresna desentralisasi dapat dibedakan ke dalam: 

a) Desentralisasi jabatan (dekonsentrasi), adalah pemberian atau 

pemasrahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian, 

guna kelancaran pekerjaan semata-mata. 

b) Desentralisasi ketatanegaraan, merupakan pemberian kekuasaan untuk 

mengatur bagi daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas 

demokrasi dalam pemerintahan negara. 

Desentralisasi ketatanegaraan ini dibagi menjadi: Desentralisasi 

teritorial dan desentralisasi fungsional. Pengertian desentralisasi diungkapkan 

oleh Cohen dan Peterson (1999), yang mana jenis desentralisasi terbagi dalam 
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deconcentration, devolution, dan delegation (yang mencakup pula 

privatization). Lebih jauh Cohen dan Peterson (1999) mendefinisikan 

dekonsentrasi: “The transfer of authority over specified decision making, 

financial and management functions by administrative means to different 

levels under the jurisdictional authority of the central government.”
16

 

Berdasarkan sifatnya desentralisasi dapat dibagi menjadi 3 prinsip, 

yaitu: 

1) Dekonsentrasi (deconcentration), yaitu pelimpahan wewenang dari 

pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan 

pemerintah pusat di daerah; 

2) Devolusi (devolution), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat 

pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas 

pemerintahan dan pihak pemerintah daerah mendapat discretion yang 

tidak dikontrol oleh pemerintah pusat, dalam hal tertentu dimana 

pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, 

pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas 

pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah 

daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan 

kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali 

sumber-sumber penerimaan serta mengatur pengunaannya. 

Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran hirarki 
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organisasi dikenal sebagai distributed institutional monopoly of 

administrative decentralization. 

3) Pendelegasian (delegation or institutional pluralism) yaitu pelimpahan 

wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar 

struktur birokrasi regular yang dikontrol secara tidak langsung oleh 

pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan 

ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang 

mempunyai keleluasaan (discretion) dalam penyelenggaraan 

pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak 

pemberi wewenang (sovereign-authority). 

Pada hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat 

yang berada dalam teritori tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak 

berstatus otonomi melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi dengan 

menjelmakannya sebagai daerah otonom. Sebagai pancaran paham 

kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupunPemerintah Daerah. 

Ketegasan pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat 

sebagai subjek dan bukan objek. Pengejawantahan desentralisasi adalah 

otonomi daerah dan daerah otonom. Baik dalam definisi daerah otonom 

maupun otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan 

mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi 

daerah yang diselenggarakan secara konseptual oleh Pemerintah Daerah. 

Dalam banyak hal, desentralisasi dan otonomi adalah kata yang saling bisa 
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dipertukarkan. Otonomi berasal dari kata Yunani autos dan nomos. Kata 

pertama berarti “sendiri”, dan kata kedua berarti “perintah”. Otonomi 

bermakna “memerintah sendiri”. Dalam wacana administrasi publik daerah 

otonomi sering disebut sebagai local self government. 

Konsep desentralisasi menurut Webster memberikan rumusan 

desentralisasi sebagai berikut: To decentralize means to devide and 

distrubute, as governmental administration, to withdraw from the center or 

concentration (Desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, 

misalnya administrasi pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau tempat 

konsentrasi).
17

 

Kemudian pendapat lainnya Fortmann menekankan bahwa: 

Desentralisasi juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan 

kapasitas lokal. Kekuasaan dan pengaruh cenderung bertumpu pada sumber 

daya. Jika suatu badan lokal diserahi tanggung jawab dan sumber daya, 

kemampuannya untuk mengembangkan otoritasnya akan meningkat. Jika 

pemerintah lokal semata-mata ditugaskan untuk mengikuti kebijakan 

nasional, para pemuka dan warga masyarakat akan mempunyai investasi kecil 

saja didalamnya.
18
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B. Konsep Pemekaran Daerah 

1. Pengertian Pemekaran Daerah 

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. 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. 
19

 

Menurut Ferrazzi Pemekaran Daearh merupakan bagian dari proses 

penataan daerah atau  territorial reform  atau administrative reform, yaitu 

“management of the size, shape and hierarchy of local government units for the 

purpose of achieving political and administrative goals. Penataan daerah 

umumnya mencakup pemekaran, penggabungan,  dan penghapusan daerah. 

Ferrazzi berpendapat bahwa grand strategy otonomi daerah yang optimal tidak  

berhenti pada menentukan berapa jumlah daerah otonom yang ideal di suatu 

negara, namun lebih dari itu,  harus mampu menjawab pertanyaan apa 

sebenarnya hakekat otonomi daerah di negara bersangkutan.  Baru setelah  itu 
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mencari  „jawaban‟ untuk tujuan apa sebenarnya pemekaran daerah (dalam 

konteks territorial reform) tersebut.
20

 

Pemekaran daerak menurut Swianiewicz terkait dengan komunitas 

lokal yang kecil lebih homogen dan lebih mudah untuk mengimplementasikan 

kebijakan yang sesuai dengan preferensi sebagian besar masyarakatnya. 

Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam komunitas yang kecil 

memiliki peluang lebih besar. Kemudian pemerintah daerah yang kecil 

memiliki birokrasi yang rendah, misalnya fungsi administrasi. Pemekaran juga 

mendukung adanya persaingan antar pemerintahan daerah dalam 

mendatangkan modal ke daerahnya masing maisng, dimana hal ini akan 

meningkatkan produktifitas.
21

 

Secara teoritis, pemekaran daerah pertama kali dikaji oleh Charles 

Tibout dengan pendekatan public choice school. Dalam artikelnya “A Pure 

Theory of Local Expenditure”, artinya bahwa pemekaran daerah dianalogikan 

sebagai model ekonomi persaingan sempurna dimana pemerintah daerah 

memiliki kekuatan untuk mempertahankan tingkat pajak yang rendah, 

menyediakan pelayanan yang efisien, dan mengijinkan setiap individu 

masyarakat untuk mengekspresikan preferensinya untuk setiap jenis pelayanan 

dari berbagai tingkat pemerintah yang berbeda.
22

 

Secara yuridis-konstitusional, landasan yang memuat persoalan 

pemekaran daerah terdapat dalam UUD 1945 Pasal 18, bahwa, “negara 

kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu 
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dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu 

mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. Selain 

itu, pemerintahan daerah juga berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

urusan Pemerintah Pusat. 

Melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 

pemerintah secara khusus juga mengatur ketentuan mengenai pembentukan 

daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. 

Dalam UU tersebut ditentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus 

ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Selanjutnya dalam UU Nomor 32 

Tahun 2004 sebagai revisi atas UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan 

Daerah, disebutkan memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, 

yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, 

potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan 

pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggarakannya otonomi daerah. 

2. Tujuan Pemekaran Daerah 

Terdapat beberapa alasan pemekaran wilayah sekarang menjadi salah 

satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan public sebagai berikut 
23

 : 

a. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam 

wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui 

pemerintahan daerah yang babru diasumsikan akan lebih dapat 
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memberikan pelayanan yanag lebih baik dibandingkan dengan pelayanan 

melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan 

yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada 

skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal 

akan lebih tersedia.  

b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui 

perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi 

lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan 

memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah 

baru yang selama ini tidak tergali. 

c. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-

bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik 

seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan 

dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal 

maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran 

wilayah. 

Usulan pemekaran daerah yang dilakukan untuk membentuk 

pemerintahan daerah juga disebabkan beberapa hal 
24

: 

1) Motif untuk efektifitas administrasi pemerintahan mengingat wilayah 

daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar dan adanya 

ketertinggalan dalam pembangunan. 
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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. 

Lebih lanjut pemekaran daerah yang selama ini terjadi di Indonesia 

memiliki motif-motif yang tersembunyi, seperti 
25

: 

a) Gerrymander yaitu usaha pemekaran daerah untuk kepentingan partai 

politik tertentu. 

b) Pemekaran daerah telah berubah menjadi semacam “bisnis”. 

c) 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. 
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3. Syarat-Syarat Pemekaran Wilayah  

Undang-Undang No.32/2004 menyebutkan bahwa dalam 

pembentukan daerah baru, setiap daerah harus mampu memenuhi tiga syarat 

yaitu:  

a) Syarat administrative 

Syarat administratif meliputi persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan 

Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan 

DPRD provinsi induk dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam 

Negeri.  

b) Syarat teknis.  

Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah 

yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, 

sosial politik, kependudukan, kemampuan keuangan, luas daerah, 

pertahanan, keamanan serta faktor lain yang memungkinkan 

terselenggaranya otonomi daerah.  

c) Syarat fisik kewilayahan.  

Syarat ini berhubungan dengan wilayah yang akan dimekarkan, lokasi 

calon ibu kota serta sarana dan prasarana pemerintahan. Dalam 

pembentukan Provinsi, wilayah baru harus meliputi  minimal lima 

kabupaten/kota dan dalam pembentukan Kota, wilayah baru harus meliputi 

minimal empat kecamatan.  
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Selain syarat diatas, Peraturan Pemerintah No.129/2000 juga 

mencantumkan syarat-syarat pembentukan daerah dengan aspek penilaian 

sebagai berikut :  

a. Kemampuan ekonomi, merupakan cerminan hasil kegiatan usaha 

perekonomian yang berlangsung di suatu Daerah Propinsi, 

Kabupaten/Kota yang dapat diukur dari produk domestik regional bruto 

(PDRB) dan penerimaan daerah.  

b. Potensi daerah, merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat 

dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah 

dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari: (1) lembaga 

keuangan, (2) sarana ekonomi, (3) sarana pendidikan, (4) sarana 

kesehatan, (5) sarana transportasi dan komunikasi, (6) sarana pariwisata, 

dan (7) ketenagakerjaan.  

c. Sosial budaya, berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya 

masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat diukur dari 

tempat peribadatan, tempat kegiatan institusi sosial dan budaya dan sarana 

olah raga.  

d. Sosial politik, merupakan cerminan kondisis sosial politik masyarakat 

yang dapat diukur dari partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan 

organisasi kemasyarakatan.  

e. Jumlah penduduk, berkaitan dengan jumlah penduduk daerah yang 

bersangkutan.  

f. Luas daerah, berkaitan dengan luas daerah yang bersangkutan.  
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g. Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. 

4. Dasar Hukum Pemekaran Daerah 

UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau 

pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B 

ayat (1) bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 

dengan undang-undang”. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama 

tercantum kalimat sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati 

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,  yang diatur dalam undang-

undang.” 

Secara lebih khusus, UU No.32 Tahun 2004 mengatur ketentuan 

mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan 

Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga 

termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. UU No.32 Tahun 2004 

menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan 

undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). 

Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan, “Undang-undang 

pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 

mencakup nama, cakupan wailayah, batas, ibukota, kewenangan 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, 
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pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, 

peralatan, dokumen, serta perangkat daerah.” 

Dalam konteks desa, pembentukan, penghapusan dan penggabungan 

desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 yang 

merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 216 (1) Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan pemerintah ini 

disebutkan bahwa pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa 

desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa 

menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah 

ada.  

Selanjutnya dalam Permendagri No. 28 Tahun 2006 Tentang 

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa 

Menjadi Kelurahan, tertera syarat-syarat pembentukan desa baru, diantaranya 

26
: 

a. Jumlah penduduk, yaitu: 

1) Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK. 

2) Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK. 

3) Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 

jiwa atau 75 KK.  

b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan 

pembinaan masyarakat. 

                                                 
26

  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 Tentang Pembentukan, penghapusan, 

penggabungan desa dan perubahan status Desa menjadi kelurahan. Pasal 3 



39 

 

c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar 

dusun. 

d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama 

dan kehidupanbermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. 

e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. 

f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan 

dengan peraturan daerah. 

g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan 

desa dan perhubungan. 

5. Pemekaran Desa 

Pemekran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian 

wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat 

dengan memperhatikan asal-usul dan adat instiadat maupun sosial budaya 

masyarakat setempat. Tujuan pemekaran adalah meningkatkan pelayanan dan 

mempercepat pembangunan. Dengan adanya pemekaran diharapkan dapat 

menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan. 

Secara normatif terdapat undang-undang yang mengatur tentang 

pemekaran wilayah atau desa yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah mengatur beberapa prasyarat bagi pemekaran 

wilayah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP No. 78 Tahun 2007 bahwa 

pemekaran desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan 

infrastruktur. Karena dengan peningkatan pembangunan infrastruktur maka 

akan berakibat pada peningkatan perekonomian masyarakat yang akan 
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mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan 

pelayanan publik serta mengembangkan demokrasi lokal dengan mengalirkan 

sumber daya ke desa dan pemekaran juga dianggap sebagai suatu solusi yang 

efektif dalam mengatasi permasalahan pemerataan pembangunan, karena 

dengan pemekaran desa berarti bertambahnya jumlah desa dan semakin 

sedikitnya jumlah warga masyarakat dalam suatu desa, sehingga diharapkan 

urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan bisa berjalan dengan 

lebih fokus dan maksimal. Dengan demikian tujuan otonomi daerah untuk 

mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik dapat tercapai. 

C. Konsep Desa 

1. Pengertian Desa 

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang 

berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, 

desa atau village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a 

country area, smaller than and town “. Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya 

berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan 

Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. 

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia 

dengan lingkungannya. Perpaduan tersebut tertuang dalam kenampakannya 

dipermukaan bumi, yang tidak lain berasal dari komponen – komponen 

fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi. 

Kecirian fisiknya ditandai oleh pemukiman yang tidak padat, sarana 
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transportasi yang langka, pengunaan tanah sebagai lahan persawahan, kecerian 

lain berupa ikatan tali kekeluargaan yang sangat erat dan perilaku gotong – 

royong masyarakat menjadi dominan. 
27

  .  

Kemudian desa juga merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat 

istimewa.  Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat. 
28

. Desa juga merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh 

sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan 

langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
29

. 

Negara akan tetap mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan 

masyarakat hukum adat, beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik 

Indonesia
30

. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
31
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Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup 

bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara 

sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda 

depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya 

merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di 

daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh 

mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus 

merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap 

warganya.   

Sementara itu dalam sistem pemerintahan indonesia juga dikenal 

pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap 

dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan 

yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur 

dalam peraturan perundang-undangan.  Selain itu tinjauan tentang desa juga 

banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan 

pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan penjelasan 

mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: 

Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa 
32

: 

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa 
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2. Kedudukan Desa 

Desa sebagai salah satu jenis persekutuan hukum teritorial, 

persekutuan hukum teritorial adalah kelompok dimana anggota-anggotanya 

merasa terikat satu dengan yang lainnya karena merasa dilahirkan dan 

menjalani kehidupan di tempat atau wilayah yang sama (Setiady, 2013: 83). 

Terbentuknya masyarakat hukum yang disebabkan oleh adanya rasa 

keterikatan orang-orang pada suatu daerah tertentu sehingga membentuk 

suatu masyarakat hukum. Masyarakat hukum demikian memiliki tiga bentuk 

yaitu:
33

 

a) Masyarakat Dusun (de Dorpsgemeenschap), masyarakat dusun diartikan 

sebagai himpunan orang-orang pada satu daerah kecil yang biasanya 

meliputi perkampungan ( pedukuhan) yang berdiri dengan seluruh 

pemuka masyarakat serta pusat kedudukanya berada di daerah tersebut. 

b) Masyarakat Wilayah (de Streekgemenschap), masyarakat wilayah 

merupakan pengembangan dari beberapa dusun yang membentuk suatu 

masyarakat hukum yang lebih besar. 

c) Federasi atau Gabungan Dusun-dusun (de Dorpenbond), beberapa 

masyarakat dusun yang saling berdampingan (bertetangga) membentuk 

suatu persekutuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan secara 

bersama-sama seperti membuat saluran air dan lembaga peradilan 

bersama, berarti telah membentuk suatu gabungan dusun. 
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Dilihat dari sejarahnya, desa sudah dikenal sejak jaman 

kerajaankerajaan Nusantara sebelum kedatangan Belanda. Desa adalah 

wilayahwilayah yang mandiri dibawah taklukan kerajaan pusat.
34

 Dalam 

praktik penyelenggaraan pemerintahan, kerajaan pusat hanya menuntut 

loyalitas desa. Sedangkan bagaimana pemerintahan menyelenggarakan 

pemerintahanya, kerajaan pusat tidak mengatur melainkan menyerahkannya 

kepada desa yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurusnya sesuai 

dengan adat istiadat dan tata caranya sendiri. Istilah adat artinya “kebiasaan”. 

Adat atau kebiasaan merupakan, tingkah laku seseoarang yang terus-menerus 

dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu 

yang lama. 

Tulisan pada prasasti Himad-Walandit menunjukkan bahwa desa 

pada zaman Kerajaan Kediri-Jenggala memiliki status swatantrera (otonomi) 

dengan demikian, sejak dulu desa mempunyai hak mengatur rumah 

tangganya sendiri. Berdasarkan prasasti dan piagam yang ditemukan pada 

tahun 1880 di Penanjangan Tengger, Jawa Timur, Bayu Surianingrat dalam 

menarik kesimpulan sebagai berikut:
35

 

1) Bahwa desa sebagai lembaga pemerintahan terendah telah ada sejak 

dahulu kala dan bukanlah impor dari luar Indonesia, bahkan murni 

bersifat Indonesia; 
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2) Bahwa nampaknya desa adalah tingkat yang berada langsung di bawah 

kerajaan. Dengan kata lain, pada waktu itu terdapat system pemerintahan 

di daerah dua tingkat; 

3) Bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu telah mengenal sistem-sistem 

pemerintahan di daerah, dan yang sekarang menjadi hakekat dari asas-

asas penyelenggaraan pemerintahan misalnya, swatantra (yaitu yang 

disebut sekarang sebagai otonomi atau hak untuk mengurus dan 

mengatur urusan rumah tangganya sendiri). Demikian pula ada jabatan-

jabatan atau pembagian tugas, misalnya samget (ahli adat), jayapatra 

(hakim), dyaksa (jaksa) dan sebagainya; 

4) Bahwa terdapat jenis-jenis desa antara lain Desa Keramat, Desa Perdikan 

dan sebagainya dengan hak-hak khusus. 

Kern dan Van Den Berg, 
36

desa-desa di Jawa dibentuk atas pengaruh 

orang Hindu, karena mempunyai kesamaan dengan desa-desa yang ditemukan 

di India. Artinya, sejak kedatangan orang Hindulah desa mulai ada. Namun 

Van Vollenhoven dan Brandes menyatakan bahwa daerah hukum yang berada 

di Jawa, Bali, dan Madura yang disebut desa itu adalah ciptaan orang 

Indonesia asli, karena lembaga ini juga terdapat di daerah-daerah seberang 

dan juga di Filipina yang tidak pernah mendapat pengaruh orang Hindu.
37

 

Dilihat dari asal-usulnya desa dapat dilihat dari empat kategori yaitu: 
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a) Desa yang lahir, tumbuh, dan berkembang berdasarkan hubungan 

kekerabatan sehingga membentuk persekutuan hukum genealogis atau 

seketurunan; 

b) Desa yang muncul karena ada hubungan tinggal dekat sehingga 

membentuk persekutuan hukum territorial; 

c) Desa yang muncul karena adanya tujuan khusus seperti kebutuhan yang 

ditentukan oleh faktor-faktor ekologis; 

d) Desa yang muncul karena adanya kebijakan dari atas seperti titah raja, 

ordonasi pemerintah jajahan, atau Undang-undang pemerintah desa 

seperti desa perdikan pada zaman kerajaan atau desa transmigrasi pada 

zaman sekarang. 

Berdasarkan letak topografinya, desa dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga kelompok yaitu desa pesisir, desa dataran rendah dan desa pegunungan.
38

 

Masing-masing kelompok mempunyai arti dan fungsi tertentu. Desa-desa 

pesisir khususnya yang mempunyai pelabuhan mempunyai fungsi politik dan 

ekonomi yang penting. Secara ekonomi tempat ini menjadi tempat ekspor-

impor barang-barang perdagangan, sedangkan secara politik merupakan 

tempat yang rawan, yang sewaktu-waktu bisa dipakai musuh untuk 

menyerang kerajaan dari arah laut. Desa-desa dataran rendah merupakan 

gudang pangan untuk kebutuhan kerajaan maupun untuk diekspor. Sementara 

itu desa-desa pegunungan umumnya merupakan wilayah yang digunakan 

untuk pertahanan terahir ketika kerajaan terdesak oleh musuh. 
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Kartohadikoesoemo menyatakan bahwa arti kata desa, dusun, desi 

seperti juga negeri, nagari, nagoro berasal dari bahasa sankskrit (sansekerta) 

yang berarti tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Jauh sebelum Negara 

Indonesia merdeka, diseluruh Indonesia telah ada satuan-satuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berwenang 

menyelenggarakan rumah-tangganya sendiri.
39

 Satuansatuan masyarakat itu 

merupakan satuan-satuan ketatanegaraan, karena mempunyai wilayah, 

penduduk dan pemerintah sendiri. 

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dan dilandasi 

pemikiran otonomi asli, demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan 

masyarakat. Desa merupakan suatu kesatuan hukum, dimana bertempat 

tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. 

Selanjutnya, Soenardjo menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan 

masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu 

wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang 

sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena samasama memiliki 

kepentingan politik, ekonomi, social dan keamanan serta memiliki susunan 

pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan 

berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Desa yang kondisi 

masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus 

atau digabung. Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun atau sebutan lain 
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yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan 

dengan peraturan desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri 

(http://rushdyms.blogspot.com). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah 

Desa yang meliputi: 

a. Kepala Desa 

Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan 

bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan 

penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa 

adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk tiga kali masa jabatan. 

Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah 

mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui 

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. 

b. Perangkat Desa 

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam pasal 48 Undang- undang 

Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 

Perangkat Desa lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, 

yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris 

Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya 
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diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Desa. perangkat desa juga mempunyai tugas untuk 

mengayomi kepentingan masyarakatnya. 

c. Badan Permusyawaratan Desa 

Sejarah jejak perjalanan ketatanegaraan, terutama didalam bidang 

desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sejak masa penjajahan 

Kolonial Belanda hingga Era Reformasi saat ini kiranya patut untuk diangkat 

kembali. Hal ini tentu saja tidak hanya berguna untuk ikhtiar pewarisan 

sebuah perjalanan sejarah tentang sebuah kebijakan penting menyangkut 

pemerintahan yang asli, tapi lebih memperbaiki keadaan yang akan datang 

dengan segala tuntutan keadaan yang semakin kompleks. Semenjak Era 

reformasi kepemimpinan birokrasi pemerintah daerah harus dijabat kepala 

daerah yang pencalonanya melalui partai politik. Dengan demikian, birokrasi 

pemerintah daerah dipimpin oleh pejabat politik dari partai politik tertentu 

yang memperoleh mandat dari rakyat (konstituen partai politik tertentu).
40

 

Dalam teori hukum Tata Negara, pebagian tugas dan atau wewenang dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu secara horizontal dan secara vertikal. 

Pembagian secara horizontal ad alah pembagian tugas dan atau wewenang 

menurut fungsinya yang mana petugas dalam melaksanakan tugasnya 

mempunyai kedudukan sama dengan petugas lain yang ruang lingkupnya 

berbeda.
41
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Sedangkan Pembagian secara vertikal adalah pembagian tugas dan 

wewenang menurut tingkatanya yang mana petugas dalam melaksanakan 

tugas dan atau wewenang mempunyai kedudukan yang berbeda tingkatanya 

dengan petugas lain, petugas yang lebih tinggi kedudukanya dapat 

melimpahkan tugas dan atau wewenang kepada petugas yang lebih rendah 

kedudukanya. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan 

program otonomi dan desentralisasi dalam konsep negara kesatuan, 

merupakan salah satu bentuk pembagian tugas dan wewenang dengan cara 

vertikal.
42

 Penyelenggaraan pemerintahan Desa di indonesia ini bukan adopsi 

dari sistem Negara penjajah melainkan asli dari masyarakat Indonesia. 

Keaslian itu diakui oleh van vollenhoven dalam bukunya staatsrecht overze 

bahwa pada tahun 1996 ketika kapal berbendera Belanda yang memasuki 

perairan kepulauan Indonesia ini secara hukum ketatanegaraan bukanlah 

wilayah yang liar dan kosong. Disana terdapat setumpuk lembaga-lembaga 

pengaturan dan kewibawaan meliputi pemerintah an oleh atau Suku-Suku, 

Desa-Desa, Persekutuan-Persekutuan Republik dan Kerajaan-Kerajaan. 

Maka keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak 

terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat 

daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan 

bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena 

secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, 

                                                 
42
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tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak saja ditangan 

kepala daerah, DPRD dan aparat pelaksananya, tapi juga ditangan masyarakat 

daerah tersebut.
43

 

Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat diatas adalah 

adanya sikap mendu kung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang antara lain ditunjuksn melalui partisipasi aktif anggota masyarakat 

dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
44

 

Berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 

pemerintahan desa terdiri dari pem erintahan desa dan Badan 

permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kemudian 

Badan Pemusyawatan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. Dana nggota BPD adalah wakil dari dari 

penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang 

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Kemudian keanggotan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu terdiri dari ketua Rukun Warga, 

Pemangku Adat, golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka 

masyarakat lainya. 
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1. Hak dan Kewajiban Serta Fungsi Badan Permusyawaratan Desa  

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)mempunyai wewenang : 

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 

peraturan kepala desa. 

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. 

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa. 

e. Menggali, menampung, menghimpu 

f. merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan, 

g. Menyusun tata tertib 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kemudian anggota Badan 

Permusyawaratan Desa mempunyai hak: 

a. Mengajukan rancangan peraturan desa 

b. Mengajukan pertanyaan, 

c. Menyampaikan usul dan pendapat, 

d. Memilih dan dipilih, dan 

e. Memperoleh tunjangan 

Kemudian untuk fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dijelaskan dalam pasal 34 Peratuan Pemerintah No 72 tahun 2005 

menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan adapun anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban sebagai berikut : 
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a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan 

perundang-undangan, 

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa, 

c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menidak lanjuti aspirasi 

masyarakat, 

e. Memproses pemilihan kepala desa, 

f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, 

kelompok dan golongan , 

g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat 

setempat. Dan 

h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan. 

 

3. Konsep Pemekaran Desa 

Tuntutan dari pemekaran desa yang terjadi selama ini pada umumnya 

didasari oleh ketidak terjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi 

pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan 

perkembangan jumlah penduduk di samping sarana dan prasarana penunjang 

lainnya. Tujuan otonomi adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam 

pelayanan kepada masyarakat. Hal itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan 
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dalam masyarakat, dimana masyarakat yang posisinya relative dekat dengan 

pusat pemerintahan dengan masyarakat yang relative jauh dari pusat 

pemerintahan. 

Dalam UU No.6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa 

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Jadi desa merupakan institusi yang otonom 

dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. 

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 (Wijaya : 2003). 

Jadi otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh 

mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau 

desentralisasi. 

Berdasarkan UU No.6 tentang Desa tahun 2014 syarat-syarat 

pembentukan desa yaitu : batas usia desa induk paling sedikit lima 

tahunterhitung sejak pembentukan, jumlah penduduk yaitu: wilayah sulawesi 

utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala 

keluarga, wilayah kerja yang dimiliki akses transportasi antar wilayah; sosial 

budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan 
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adat istiadat desa; memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber 

daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; batas wilayah desa yang 

dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan 

bupati/walikota, sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan 

publik, tersediannya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan 

lainnya bagi ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Jadi pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses 

pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa 

masyarakat dengan memperhatikan asal usul, adat istiadat maupun sosial 

budaya masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan 

mempercepat pembengunan. Dengan adanya pemekaran diharapkan dapat 

menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan. Pemekaran 

wilayah desa tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentan kendali 

pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan 

menciptakan perekonomian wilayah desa yang kuat demi tercapainya 

kesejahteraan, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi upaya 

pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan serta 

mampu meningkatkan pengembangan ekonomi demi kesejahteraan 

masyarakat. 

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa, ditentukan beberapa syarat dalam pembentukan sebuah desa, di 

antaranya sebagai berikut : 
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a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak 

pembentukan; 

b. Jumlah penduduk, yaitu: 

1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu 

dua ratus) kepala keluarga; 

2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) 

kepala keluarga; 

3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 

(delapan ratus) kepala keluarga; 

4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga 

ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga; 

5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) 

jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga; 

6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, 

Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa 

atau 400 (empat ratus) kepala keluarga; 

7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 

dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 

300 (tiga ratus) kepala keluarga; 

8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling 

sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan 

9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa 

atau 100 (seratus) kepala keluarga. 
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c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; 

d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat 

sesuai dengan adat istiadat Desa; 

e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, 

dan sumber daya ekonomi pendukung; 

f.  Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah 

ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota; 

g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan 

h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya 

bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  


