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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan 

kesempatan dan keleluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi 

Daerah.
1
 Sementara itu, dengan penerapan sistem desentralisasi telah 

menyebabkan pula terjadinya pergeseran atau pengalihan kewenangan 

pengurusan dari pemerintah (pusat) kepada pemerintah daerah baik pada 

tataran provinsi, kabupaten maupun kota.
2
 

Desentralisasi merupakan cara yang mampu mencerminkan nilai-nilai 

yang demokratis dalam suatu negara, karena sebagian kewenangan pemerintah 

pusat  telah diserahkan kepada pemerintah daerah,sehingga bisa aktif dalam 

menanggapi hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat di daerah. 

Dengan adanya desentralisasi maka sumber kekuasaan dari rakyat dapat 

dipertanggungjawabkan (source of authirity for government), mempermudah 

pelayanan kepada masyarakat (purposesby authority, dan mekanisme yang 

diatur secara legal dan konstitusional tentang cara terbaik dalam melayani 

kebutuhan rakyat (prosedure for constituting goverment).
3
 Pegaturan 

mengenai penyelenggaran pemerintah daerah dapat dilihat dalam ketentuan 
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Pasal 18 UUD 1945: 

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

provisi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.  

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 

 

Pemerintahan desentralisasi merupakan hakikat dari Otonomi daerah. 

Desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak 1 Januari 2001 

adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada 

hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 

18 A ayat (1) UUD 1945. Desentralisasi sendiri merupakan penyerahan 

sebagian urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah 

daerah dan kemudian menjadi urusan rumah tangga daerah.
4
 Pengertian 

desentralisasi dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 

Pasal 1 Angka 8: 

Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas 

Otonomi.  

 

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya Daerah Indonesia terdiri atas 

beberapa Daerah/wilayah provinsi dan setiap Daerah/wilayah provinsi terdiri 

atas beberapa daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam tiap Daerah 
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Kabupaten/Kota terdapat suatu pemerintahan terendah yang disebut Desa dan 

Kelurahan.
5
   

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mangatur 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.
6
 Dalam ketentuan Pasal 

18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 

1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 

istimewa yang diatur dengan undang-undang. 

2) 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. 

 

Meskipun keberadaan Desa di akui dan dihormati dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia tidak menutup kemungkinan kedudukan desa dapat 

dihapuskan, hal tersebut tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) 

menjelaskan bahwa desa dapat dibentuk, dihapuskan, dan/atau digabung 

dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan 

persetujuan pemerintah Kabupaten dan DPRD. Selain Desa, Kelurahan juga 

merupakan instansi pemerintahan terkecil di daerah dimana kelurahan 
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merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh lurah yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.  

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju maka 

status desa dapat diubah menjadi kelurahan.  Perubahan status desa menjadi 

kelurahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 90 yaitu kawasan 

perkotaan baru yang merupakan hasil dari pembangunan yang mengubah 

kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan. Dalam ketentuan Undang-

Undang tersebut belum secara khusus dan mendalam mengatur tentang 

perubahan status desa menjadi kelurahan, berbeda dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam ketentuan 

Pasal 200 ayat (3) yaitu desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah 

atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa 

pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan 

berdasarkan Perda. Tidak dipungkiri dengan adanya perubahan status desa 

menjadi kelurahan berarti ada pula campur tangan dari pemerintah daerah 

dalam mengelola Kelurahan dalam hal kekayaan maupun pendanaan, sesuai 

dengan ketentuan Pasal 201 (1) yaitu pendanaan sebagai akibat perubahan 

status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD kabupaten/kota 

sedangkan dalam ayat (2) Dalam hal desa berubah statusnya menjadi 
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kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan 

yang bersangkutan.
7
  

Perubahan status desa menjadi kelurahan juga dilaksanakan di 

kabupaten Sragen. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sragen nomor 29 tahun 2003 mengenai perubahan status dari desa menjadi 

kelurahan, berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Sragen tersebut 

menjadikan Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen 

Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen burubah status menjadi Kelurahan 

Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen. Tidak dipungkiri lagi 

dengan ada perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang terjadi di 

kabupaten Sragen terjadi pula perubahan struktur organisasi pemerintahan, 

kekayaan, keuangan serta kewenangan. Misalnya desa dapat mengelola 

seluruh kekayaan desa tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, 

setelah terjadi perubahan menjadi Kelurahan berarti secara langsung kekayaan 

desa menjadi aset pemerintahan daerah.  

Ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan, yang awalnya desa 

merupakan 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 

berubah menjadi wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota 
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dalam wilayah kerja kecamatan.
8
 

Latar belakang di atas mendasari peneliti dalam hal ini untuk mengkaji 

lebih dalam dan memfokuskan pada bagaimana implikasi perubahan status 

desa menjadi kelurahan terhadap status perangkat serta kekayaan desa yang 

berubah menjadi kelurahan.  Berdasarkan latar belakang di atas peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLIKASI 

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN (Studi Kasus Di 

Kelurahan Kwangen dan Kelurahan Kragilan Kecamatan Gemolong 

Kabupaten Sragen)”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat di identifikasikan adalah:  

1. Bagaimana implikasi perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap 

status perangkat desa yang berubah menjadi perangkat kelurahan?  

2. Bagaimana implikasi perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap 

kekayaan desa yang berubah menjadi Kelurahan di Kelurahan Kwangen 

dan Kelurahan Kragilan ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sragen 

Nomor  Nomor 29 Tahun 2003 ?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang akan 

dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah 
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sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :  

1. Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui secara jelas dan menganalisis bagaimana implikasi 

Perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap kekayaan desa yang 

berubah menjadi kelurahan; 

b. Mengetahui secara jelas dan menganalisis bagaimana implikasi 

perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap status perangkat  

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut.  

Adapun manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu 

hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada 

khususnya mengenai Implikasi Perubahan Status Desa Menjadi 

Kelurahan.  

b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-

penelitian sejenis untuk tahapan berikutnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk memberikan jawaban atas permaslahan-permasalahan yang 

diteliti oleh penulis yaitu tentang perbuahan status desa menjadi 

kelurahan. 
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b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai 

bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.  

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang 

terkait dengan masalah yang diteliti 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999  

Perda Kabupaten Sragen 

Nomor 29 Tahun 2003  

 

Implikasi terhadap status 

perangkat desa  

Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 63 

Tahun 1999  

 

Perda Kabupaten Sragen 

Nomor 11 Tahun 2000  

Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 65 

Tahun 1999  

 

Implikasi terhadap 

kekayaan desa 
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satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.
9
 Adapun 

metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Metode Pendekatan  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris merupakan cara prosedur 

yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti 

data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilajutkan dengan 

mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan.
10

 

2. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif, dengan memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu 

keadaan secara objektif. Dengan tujuan penelitian ini memberikan 

gambaran dan deskripsi implikasi perubahan status desa menjadi 

kelurahan.  

3. Sumber Data  

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder  

a. Data Primer  

                                                           
9
Kudszalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal.3. 
10

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006,  Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: Radja Persada, Hal.52.  



10 

 

 
 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
11

Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang 

tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Teknik penelitian ini 

untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara penelitian, 

wawancara, dan diskusi terfokus. Pihak yang akan diwawancarai 

merupakan narasumber, meliputi: 

1) Kepala Kelurahan beserta Perangkat PNS di Kelurahan Kwangen 

dan Kragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen  

2) Perangkat non PNS Kelurahan Kwangen dan Kragilan, Kecamatan 

Gemolong, Kabupaten Sragen.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh suatu organisasi 

atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah 

mengumpulkan dan mengolahnya sebelumnya.
12

 Data sekunder 

diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah 

ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya 

dengan permasalahan yang dibahas. Berikut adalah jenis data 

sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini :  

1) Bahan Hukum Primer  
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Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan 

perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer 

yang digunakan adalah: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;  

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;  

e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan;  

f. Perda Kabupaten Sragen Nomor 29 Tahun 2003 tentang 

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Desa 

Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan 

Gemolong Kabupaten Sragen.   

1) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang terdiri dari literatur-

literatur dan hasil karya ilmiah dari para sarjana yang berkaitan 

dengan perubahan status desa menjadi kelurahan.  

4. Lokasi Penelitian   

Penelitian ini dilakukan di kantor Kelurahan Kwangen dan 

Kelurahan Kragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.  
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5. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan guna  

mengumpulkan data menggunakan cara-cara sebagai berikut :  

a. Studi Kepustakaan  

Dilakukan dengan cara menelaah, membaca buku, 

mempelajari, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan 

perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan 

di bahas.  

b. Studi Lapangan 

Dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian 

untuk mendapatkan data primer dan dilaksanakan dengan cara 

wawancara. Wawancara terbuka melalui pembicara langsung dan lisan 

dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan secara 

garis besar yang akan berkembang pada waktu wawancara 

berlangsung. 

6. Metode Analisis Data  

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian dengan teknik 

Kualitatif yaitu analisa yang tidak digambarkan dengan angka-angka 

tetapi berbentuk penjelasan dan pendeskripsian, dan data yang diperoleh 

tersebut diolah menjadi rangkaian kasus. Jadi analisis ini menggunakan 

pengumpulan dan pedoman wawancara secara langsung yang disusun 

secara sistematis. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap 
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permasalahan yang dibahas sehingga dimudahkan untuk ditarik 

kesimpulan. 

F. Sistematika Skripsi  

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format empat bab untuk 

mendapatkan secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan 

dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:  

BAB I berisi Pendahuluan yang di dalamnya menguraikan  latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, Sistematika Skripsi 

BAB II berisi Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan 

menguraikan tinjauan umum mengenai pengertian desa, kewenangan 

pemerintahan Desa, penyelenggara pemerintahan desa, tinjauan umum 

mengenai pengertian kelurahan, penyelenggara pemerintahan Kelurahan, 

susunan organisasi Kelurahan, tinjauan umum mengenai pengertian perubahan 

serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan. 

BAB III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis 

akan menguraikan dan membahas tentang implikasi perubahan status desa 

menjadi kelurahan terhadap  status perangkat desa dan kekayaan desa.   

BAB IV PENUTUP yang berisi mengenai kesimpulan dan saran 

terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 


