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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perubahan dari status desa menjadi 

kelurahan dan mendiskripsikan implementasi persyaratan perubahan status desa 

menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 

2006 di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. 

syarat perubahan dari status desa menjadi kelurahan adalah luas wilayah tidak 

berubah, jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK untuk Jawa dan 

Bali, prasarana dan sarana memadai sebagai terselenggara pemerintahan 

kelurahan, potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan industri serta 

keanekaragaman mata pencaharian penduduk, kondisi sosial budaya masyarakat 

berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan 

industri serta meningkatnya volume pelayanan. Pengumpulan data menggunakan 

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 

analisis data interaktif yaitu dengan pengumpulan, reduksi, penyajian dan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan perubahan dari status Desa Mojosongo 

menjadi Kelurahan Mojosongo dikarenakan wacana dari pemerintah daerah untuk 

pelebaran kota Boyolali dan banyak kantor pemerintah kabupaten di wilayah 

tersebut selanjutnya pemerintah desa bersama BPD menindak lanjuti wacana 

tersebut dengan mengajukan proposal usulan perubahan. Implementasi 

persyaratan perubahan status Desa Mojosongo menjadi Kelurahan Mojosongo 

berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 belum 

terlaksana dan tidak terpenuhi secara menyeluruh yaitu prasarana dan sarana 

belum memadai terselenggara pemerintahan kelurahan yaitu mengenai jaringan 

komunikasi dan fasilitas umum serta tidak ada peningkatan pelayanan. 
 

Kata Kunci: Persyaratan, Perubahan, Desa Menjadi Kelurahan. 

 

A. Pendahuluan 

Desa merupakan wilayah yang ditempati oleh pewarisan dari undang-

undang lama yang pernah ada mengatur desa yaitu inlandsche Gemeente 

Ordonantiem (IGO) yang berlaku wilayah Jawa dan Madura. Wilayah luar Jawa 

dan Madura berlaku inlandsche Gemeente Ordonantiem Buitengewesten (IGOB). 

Peraturan Perundang-undangan ini tidak mengatur desa secara seragam dan 



kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk tumbuh kearah kemajuan 

serta dinamis. Akhirnya dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 untuk 

mengarahkan dan menyeragamkan bentuk serta susunan pemerintahan desa 

dengan corak nasional untuk mewujudkan demokrasi pancasila. Selanjutnya 

mengenai desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

pemerintah desa menegaskan bahwa desa merupakan daerah istimewa dan bersifat 

mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten. 

Menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 

2005 bahwa desa merupakan kesatuan masyarkat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyaakat 

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

dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa dibentuk atas prakarsa 

masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan kondisi sosial budaya dengan 

memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, 

dan sarana serta prasarana pemerintahan. Desa terdiri atas kepala dan perangkat 

yang terdiri dari kadus, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan 

masyarakat dan sekretaris.  

Perubahan status desa menjadi kelurahan daerah pemerintahan Kabupaten 

Boyolali dengan dikeluarkan peraturan daerah kabupaten Boyolali nomor 8 tahun 

2012 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan kelurahan serta 

perubahan status desa menjadi kelurahan. Perda tersebut merupakan landasan 

dalam mengubah status desa menjadi kelurahan di daerah Kabupaten Boyolali. 

Perubahan dari status desa menjadi kelurahan di kelurahan Mojosongo ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri menjadi 

Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten 

Boyolali. Menurut Perda Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 pasal 2 ayat 1 

dijelaskan desa mojosongo berubah status menjadi kelurahan Mojosongo, 

Kecamatan Mojosongo. 

Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini mendorong peneliti untuk 

mengadakan penelitian terhadap suatu perubahan status desa menjadi kelurahan 



disalah satu pemerintah daerah. Oleh karena itu dipandang penting untuk 

mengadakan penelitian tentang implementasi persyaratan perubahan dari status 

desa menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 

Tahun 2006 serta dilaksanakan di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, 

Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan, sebagai berikut: 

1. Bagaimana perubahan dari status desa menjadi kelurahan di Kelurahan 

Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali? 

2. Bagaimana implementasi persyaratan perubahan dari status desa menjadi 

kelurahan di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten 

Boyolali berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006? 

Tujuan penelitian merupakan titik pijak aktivitas yang akan dilaksanakan, 

sehingga dirumuskan secara jelas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui perubahan dari status desa menjadi kelurahan di Kelurahan 

Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. 

2. Untuk mendiskripsikan implementasi persyaratan perubahan dari status desa 

menjadi kelurahan di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan mojosongo, 

Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 

Tahun 2006. 

Penjelasan mengenai rumusan dan tujuan penelitian di atas peneliti berharap 

dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut: 

1. Memberikan kontribusi kepada pemerintah mengenai kebijakan implementasi 

persyaratan perubahan dari status desa menjadi kelurahan berdasarkan 

Peraturan dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. 

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada 

pemerintah mengenai implementasi persyaratan perubahan dari status desa 

menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 

Tahun 2006.  

 



B. Kajian Teori 

Menurut Nurcholis (2005:24) otonomi daerah merupakan hak yang 

diberikan kepada penduduk dalam suatu wilayah untuk mengatur, mengurus, 

mengendalikan dan mengembangkan urusan sendiri dengan menghormati 

perundang-undangan yang berlaku. Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 asas-asas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah desentralisasi, dekonsentrasi dan 

tugas pembatuan. Otonomi daerah merupakan prinsip yang luas, memiliki 

kewenangan dalam kebijakan, nyata dan bertanggung jawab, berorientasi 

meningkatan kesejahteraan masyarakat, menjamin hubungan antar daerah serta 

menjaga keutuhan wilayah. 

 Menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan desa ada dua unsur timbul yaitu 

penduduk dan wilayah. Menurut pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 

28 Tahun 2006, bahwa syarat-syarat pembentukan desa harus memenuhi syarat, 

sebagai berikut: 

1) Jumlah penduduk, yaitu: 

a) wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK. 

b) wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK. 

c) wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 

jiwa atau 75 KK. 

2) luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan 

pembinaan masyarakat;  

3) wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar 

dusun;  

4) sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama 

dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;  

5) potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;  



6) batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan 

dengan peraturan daerah; dan  

7) sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan 

desa dan perhubungan. 

Menurut Nurcholis (2005:134) bahwa, “kelurahan adalah wilayah kerja 

lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah 

kecamatan”. Menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 

kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang 

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang 

tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. 

Menurut pasal 9 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, 

bahwa desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa 

pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat 

setempat. Aspirasi masyarakat setempat paling sedikit 2/3 penduduk desa yang 

memiliki hak pilih. Menurut pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri 

Nomor 28 Tahun 2008, perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

1) luas wilayah tidak berubah;  

2) jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK untuk wilayah 

Jawa dan Bali serta paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK untuk diluar 

wilayah Jawa dan Bali;  

3) prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya 

pemerintahan Kelurahan;  

4) potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta 

keanekaragaman mata pencaharian; 

5) kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status 

penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan 

6) meningkatnya volume pelayanan. 
 

C. Metode Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan 

sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama 

kurang lebih tiga bulan, yaitu sejak mulai bulan Maret sampai Mei 2014. 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Menurut Afifuddin (2009:57), metode penelitian kualitatif adalah digunakan 



untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrumen, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan bersifat induktif serta 

hasil menekankan makna generalisasi. Menurut Sugiyono (2013:8) bahwa, 

penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variable mandiri, baik satu atau lebih tanpa membuat perbandingan. 

Menurut Tohirin (2012:19-20), “Studi kasus adalah pengujian intensif 

menggunakan berbagai sumber bukti terhadap suatu entitas tunggal yang dibatasi 

oleh ruang dan waktu”. Studi kasus yang akan digali dalam penelitian ini adalah 

implementasi persyaratan perubahan dari status desa menjadi kelurahan 

berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 di Kelurahan 

Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. 

Subjek penelitian disini adalah Lurah, Mantan BPD dan masyarakat 

setempat Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. 

Objek penelitian ini antara lain: 

1. Perubahan dari status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Mojosongo, 

Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. 

2. Implementasi persyaratan perubahan status desa menjadi kelurahan ber-

dasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 di Kelurahan 

Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. 

Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan dari informan, tempat atau 

peristiwa dan dokumen. Sumber data tersebut untuk mengetahui tentang 

implementasi persyaratan perubahan dari status desa menjadi kelurahan ber-

dasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 di Kelurahan 

Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Observasi secara tidak terstruktur yaitu fokus penelitian 

berkembang selama kegiatan berlangsung untuk mengamati di lapangan. Wawan-

cara dalam penelitian ini adalah tidak terstruktur yaitu agar luwes, bebas dan dapat 

mendalam. Dokumentasi dalam penelitian ini untuk mencari dan mengumpulkan 

data mengenai syarat perubahan dari status desa menjadi kelurahan berdasarkan 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 di Kelurahan Mojosongo, 



Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Instrumen dalam penelitian ini 

adalah peneliti sendiri. 

Teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan trianggulasi teknik pengumpulan data dan sumber data. 

Menurut Sugiyono (2012:274), triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Triangulasi teknik dalam penelitian ini berasal dari teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2012:274), 

triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek sumber yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Analisis data dalam penelitian ini yaitu merupakan proses pengaturan dan 

mengkategorikan untuk medapat suatu kesimpulan. Menurut miles dan Huberman 

(1992:15) adalah pengumpulan, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. 

Pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi 

mengenai syarat perubahan dari status Desa Mojosongo menjadi Kelurahan 

Mojosongo berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. 

Verifikasi/penarikan kesimpulan berdasarkan pertimbangan dari hasil penyajian 

data dan reduksi menyimpulkan implementasi persyaratan perubahan dari status 

Desa Mojosongo menjadi Kelurahan Mojosongo berdasarkan Peraturan Menteri 

dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. 

 

D. Hasil dan Pembahasan 

1. Perubahan dari status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Mojosongo. 

Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. 

Perubahan dari Perubahan dari status desa menjadi kelurahan di atur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. Peraturan 

tersebut menjelaskan suatu desa berubah menjadi kelurahan atas prakarsa 

pemerintah bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat 

setempat. Temuan dalam penelitian ini adalah perubahan status Desa 



Mojosongo menjadi Kelurahan Mojosongo diawali atas dasar wancana dari 

pemerintah daerah karena untuk pelebaran Kota Boyolali dan banyak Kantor 

Pemerintahan di wilayah Desa Mojosongo. Pemerintah bersama BPD dan 

masyarakat melakukan aspirasi serta mengajukan usulan perubahan setelah 

mendapat perintah dari pemerintahan kabupaten. 

2. Implementasi persyaratan perubahan dari status desa menjadi kelurahan 

berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 di 

Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa luas wilayah Kelurahan Mojosongo 

tidak mengalami perubahan baik itu pada status Desa Mojosongo maupun sampai 

sekarang. Bahwa luas wilayah Kelurahan Mojosongo 365, 889 Ha tidak 

mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Kelurahan Mojosongo bahwa 

jumlah penduduk pada Tahun 2011 dan 2012 lebih dari 4500 jiwa atau 900 KK. 

Kelurahan Mojosongo Kabupaten Boyolali merupakan termasuk wilayah Jawa 

yaitu berada di Jawa Tengah.  

Peneliti menemukan Prasarana dan sarana Desa Mojosongo jaringan 

komunikasi tidak ada seperti telepon dan internet, gedung tidak memadai sebagai 

kantor kelurahan dikarenakan kondisi sudah tidak bagus dan tempatnya tidak 

strategis serta fasilitas umum tidak memadai seperti komputer, laptop, printer dan 

alat-alat kantor yang mendukung. Kelurahan Mojosongo terdapat jasa 

pengangkutan, ekpedisi dan pengiriman, ketrampilan, hukum dan konsultan serta 

penginapan atau perhotelan. Mengenai industri yaitu adanya industri beton dan 

plastik serta mebel. Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Mojosongo 

bermacam-macam yaitu petani, buruh tani, PNS, pedagang keliling, peternak, 

montir, dokter swasta, bidan swasta, perawat swasta, pembantu, TNI, POLRI, 

pengusaha, pengacara, notaris, dukun terlatih, arsitek dan karyawan swasta. 

Keanekaragaman status penduduk Kelurahan Mojosongo yaitu adanya berbagai 

etnis antara jawa, dayak, sunda, batak, madura, melayu dan bali serta perbedaan 

jenis mata pencaharian masyarakat. 

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 bahwa 

syarat perubahan status desa menjadi kelurahan luas wilayah tidak berubah. Luas 



wilayah tidak berubah, jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK 

untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK untuk 

diluar wilayah Jawa dan Bali, prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai 

terselenggaranya pemerintahan kelurahan (menurut Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 31 Tahun 2006 pasal 5 ayat (4) bahwa prasana dan sarana memadai 

pemerintah kelurahan adalah memiliki kantor pemerintahan, jaringan 

perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai dan terpenuhi 

fasilitas umum), potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi 

serta keanekaragaman mata pencaharian, kondisi sosial budaya masyarakat berupa 

keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri 

serta meningkatnya volume pelayanan. 

Desa Mojosongo pada waktu itu tidak ada peningkatan yaitu dengan tidak 

tepat waktu kerja perangkatnya, kurang transparan, tidak ada dorongan terhadap 

masyarakat untuk berpartisipasi dan tidak adaftif. Pelayanan setelah perubahan 

menjadi kelurahan dari segi ketapatan waktu sudah ada perubahan yaitu 

kediplinan jam kerja lurah dan perangkat, keterbukaan atau transparasi dalam 

pelayanan administrasi, penggalangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pemerintahan dan cepat menyesuaikan terhadap perkembangan daerah. Menurut 

Sinambela (2008:6) mengemukakan azas-azas dalam pelayanan publik tercermin 

dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, keamanan hak, 

keseimbangan hak dan kewajiban. 

 

E. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas tentang hasil penelitian dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Perubahan dari status Desa Mojosongo menjadi Kelurahan Mojosongo 

dikarena atas dasar wacana dari pemerintah daerah untuk pelebaran kota 

Boyolali dan banyak kantor pemerintahan kabupaten di wilayah tersebut 

selanjutnya pemerintah desa bersama BPD menindaklanjuti wacana tersebut 



dengan mengajukan proposal usulan perubahan status Desa Mojongo menjadi 

Kelurahan Mojosongo. 

2. Implementasi persyaratan perubahan status Desa Mojosongo menjadi 

Kelurahan Mojosongo berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 

Tahun 2006 belum terlaksana dan tidak terpenuhi secara menyeluruh yaitu 

prasarana dan sarana belum memadai terselenggara pemerintahan kelurahan 

yaitu menganai jaringan komunikasi dan fasilitas umum serta tidak ada 

peningkatan pelayanan. 
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