
 

EFEKTIFITAS PEMEKARAN DAERAH DI KELURAHAN 

SEMANGGI DAN KELURAHAN KADIPIRO 

 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  

pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum 

 

 

Oleh : 

FAIZAL NUR RASYID 

C100140042 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019



i 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

EFEKTIFITAS PEMEKARAN DAERAH DI KELURAHAN SEMANGGI 

DAN KELURAHAN KADIPIRO 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

 

Oleh: 

 

 

FAIZAL NUR RASYID 

C100140042 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 

 

 

 

Dosen  

Pembimbing 

 

 

 

Dr.Nuria Siwi E,  S.H, M.H 

 

 



ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

EFEKTIFITAS PEMEKARAN DAERAH DI KELURAHAN SEMANGGI 

DAN KELURAHAN KADIPIRO 

 

OLEH 

FAIZAL NUR RASYID 

C100140042 

 

 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  

Fakultas Hukum Universtas Muhammadiyah Surakarta  

Pada hari .... , .....  Juli 2019
 

dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

 

Dewan Penguji: 

 

1.        (..............................) 

(Ketua Dewan Penguji) 

2.        (..............................) 

(Anggota I Dewan Penguji) 

3.        (..............................) 

(Anggota II Dewan Penguji) 

      

 

Dekan, 

 

 

 

Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH., M.H 

NIK. 537/NIDN. 0727085803  



iii 
 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 

diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.  

 

 

 

Surakarta, 23 Juli 2019 

Penulis 

 

 

 

FAIZAL NUR RASYID 

C100140042  



 

1 
 

EFEKTIFITAS PEMEKARAN DAERAH DI KELURAHAN SEMANGGI 

DAN KELURAHAN KADIPIRO 

Abstrak 

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan menjadi landasan pemekaran kelurahan di wilayah kota Surakarta dapat 

terlaksana dengan dasar hukum sebuah peraturan daerah yang dibuat oleh 

pemerintahan daerah Kota Surakarta dalam rangka mengatur kondisi khusus 

daerah, dimana wilayah kelurahan Semanggi dan Kadipiro memiliki jumlah 

penduduk yang sangat banyak. Wacana pemekaran wilayah Kelurahan Semanggi 

dan Kelurahan Kadipiro muncul dari aspirasi masyarakat sejak tahun 2005 

melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel). 

Efektifitas pemekaran kelurahan Kadipiro diantaranya adalah sebagai berikut; 

Pertama adalah kepastian waktu yang diberikan khususnya pelayanan Kartu 

Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,dan Akta Kelahiran dirasa oleh masyarakat 

sudah baik. Kepastian waktu juga dirasa oleh masyarakat sudah tepat dan tidak 

ada perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pelayanan surat keterangan 

kependudukan; kedua adalah keamanan, pemerintah kelurahan dalam memberikan 

keamanan pelayanan publik dirasa oleh masyarakat sudah baik; ketiga adalah 

kenyamanan pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat dalam memberikan rasa nyaman sudah dilakukan dengan baik. 

Kata Kunci: pelayanan publik, masalah pelayanan publik, pemekaran 

Abstract 

Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation Regulations is 

the basis for the expansion of kelurahan in Surakarta city. very large population. 

The discourse of the expansion of the Semanggi and Kadipiro Village areas 

emerged from the aspirations of the community since 2005 through the Village 

Development Planning Meeting (Musrenbangkel). The effectiveness of the 

expansion of the Kadipiro village is as follows; First is the certainty of the time 

given, especially the services of National Identity Cards, Family Cards, and Birth 

Certificates felt by the community to be good. . The certainty of time is also felt 

by the community to be correct and there is no extension of time to complete the 

service for the certificate of residence; the second is security, the kelurahan 

government in providing security for public services is felt by the community to 

be good; the third is the comfort of the kelurahan government in providing public 

services to the community in providing a good sense of comfort. 

Keywords: public services, public service problems, expansion 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemekaran daerah merupakan fenomena yang mengiringi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di Indonesia. Ini terlihat dari peningkatan jumlah Daerah 

Otonom Baru. Total daerah otonom di Indonesia dari 2004-2014 yaitu 542, terdiri 
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atas34 provinsi, 415 kabupaten (tidak termasuk 1 kabupaten administratif di 

Provinsi DKI Jakarta)dan93 kota (tidak termasuk 5 kota administratif di Provinsi 

DKI Jakarta).
1
 

Pemekaran wilayah pada otonomi daerah seakan punya daya tarik 

tersendiri, sehingga tidak heran jika terus menjadi perbincangan di berbagai 

kalangan. Kuatnya wacana tersebut juga semakin menguatkan kontroversi dan 

perdebatan antar elit, kelompok masyarakat bahkan pembuat kebijakan sekalipun. 

Belum lagi tanggapan masyarakat beragam yang sedikit banyak meramaikan 

kontroversi tersebut. Banyak yang mempertanyakan urgensi gagasan manuver 

tersebut dengan berbagai alasan mendasar seperti alasan politis, sosiologis, 

religius bahkan historis.
2

 Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945sebagai dasar hukum pemerintahan daerah di Indonesia. 

Pasal 18 tersebut di atas mengatur tentang pemerintahan daerah dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesiadengan maksud untuk melancarkan jalanya 

pemerintahan dan sarana untuk mencapai tujuan bernegara dalam mewujudkan 

kesatuan bangsa. 

Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 18 maka Pasal 32 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerahmenentukan 

bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. 

Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pemekaran daerah adalah 

pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih 

daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 

satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. 

Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang 

TataCara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerahmenentukan 

Bahwa pembentukan daerah adalah pemberianstatus pada wilayah tertentu sebagai 

daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa 

                                                           
1
http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total_daerah_otonom.pdf 

2
Fauzy Rizal, 2011, Studi Kelayakan Teknis Garut Selatan Sebagai Kabupaten Baru Dengan 

Bantuan Aplikasi Perangkat Lunak, Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, hal. 2. 

http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total_daerah_otonom.pdf
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pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. 

berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pemekaran daerah 

adalahpemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau 

lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding 

dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. 

Mekanisme pemekaran yang dimaksud adalah dimana Daerah persiapan 

tersebut ditentukan dengan peraturan pemerintah, lalu daerah persiapan tersebut 

diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan kegiatan administrasi 

yang dipimpin oleh kepala daerah persiapan. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) 

tahun daerah persiapan bisa memenuhi syarat, maka barulah daerah persiapan 

dapat ditetapkan menjadi DOB. Sedangkan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) 

tahun daerah persiapan tidak bisa memenuhi persyaratan maka daerah persiapan 

tersebut  tidak dapat melakukan pemekaran atau tidak dapat menjadi DOB. 

Selajutnya syarat teknis dari pembentukan daerah baru pada Pasal 4 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang TataCara Pembentukan, 

Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah harus meliputi faktor yang menjadi 

dasar pembentukan deerah yang mencakup antara lain: kemampuan ekonomi; 

potensi daerah; sosial budaya; kependudukan; luas daerah; pertahanan; keamanan; 

faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. 

Terakhir syarat fisik yang dimaksud harus meliputi paling sedikit lima 

kabupaten/kota untuk pementukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan 

untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, 

lokasi calon ibukota sarana, dan prasarana pemerintah. 

Kelurahan merupakan ujung tombak dari pemerintahan, khususnya 

pemerintah daerah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Untuk itu kelurahan dituntut bekerja secara prima dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat mengacu pada pedoman penyelenggaraan 

pelayanan publik yang baik. Namun ada beberapa hal yang bisa menyebabkan 

pelayanan publik terganggu walaupun kelurahan sudah memberikan pelayanan 

secara maksimal, seperti wilayah yang terlalu luas dan penduduk yang terlalu 
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padat. Jika sudah terjadi seperti itu, salah satu cara untuk mengatasinya dengan 

melakukan pemekaran wilayah.
3
 

Seperti yang saat ini terjadi di Kelurahan Kadipiro dan juga Kelurahan 

Semanggi, Pemerintah Kota Surakarta menilai di wilayah tersebut tergolong padat 

penduduk. Wacana pemekaran kedua kelurahan tersebut sebenarnya sudah lama 

digulirkan, namun baru akan terealisasi pada tahun 2018 iniberdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Surakarta  Nomor  11 Tahun 2017  Tentang  Pemekaran Kelurahan 

Semanggi Dan Kelurahan Kadipiro. Kajian pemekaran wilayah Semanggi dan 

Kadipiro sudah dilakukan sejak 2010 lalu. Dasar pemekaran ini mengacu pada 

Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa yang 

mengatur batas minimal luasan satu wilayah kelurahan perkotaan, yakni 3 

kilometer persegi dengan jumlah penduduk minimal 4.000 jiwa, kemudian 

kelurahan tersebut dimekarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta  

Nomor  11 Tahun 2017  Tentang  Pemekaran Kelurahan Semanggi Dan 

Kelurahan Kadipiro.
4
 

Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surakarta  Nomor  11 Tahun 2017  

Tentang  Pemekaran Kelurahan Semanggi Dan Kelurahan Kadipiro menjelaskan 

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :  memberikan pedoman dan standar pelaksanaan 

pelimpahan tugas Walikota kepada Lurah; memberikan pedoman administrasi, 

tata naskah dinas dan pelaporan; menetapkan alokasi dana dari APBD; mengawasi 

pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola 

oleh kelurahan; melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan kelurahan; adat-istiadat dalam pelaksanaan memfasilitasi 

keberadaan nilai pemerintahan kelurahan; menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan perangkat kelurahan; menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah 

dan perangkat kelurahan; memberikan penghargaan atas prestasi yang 

dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan melakukan 

upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan di Kelurahan.  

                                                           
3
http://surakarta.go.id/?p=9142, diakses 15 September 2018, Pukul 10.00 Wib. 

4
http://surakarta.go.id/?p=9142, diakses 15 September 2018, Pukul 10.00 Wib, Tingkatkan 

Layanan, 2 Kelurahan Ini Bakal Dimekarkan 

http://surakarta.go.id/?p=9142
http://surakarta.go.id/?p=9142
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 Dengan otonomi maka akan tercipta mekanisme, di mana daerah dapat 

mewujudkan sejumlah fungsi politik terhadap pemerintahan nasional, hubungan 

kekuasaan menjadi lebih adil sehingga, dengan demikian, daerah akan memiliki 

kepercayaan dan akhirnya akan terintegrasi ke dalam pemerintah nasional. 

Dengan otonomi, maka proses demokrasi dapat dijalankan yang juga akan 

menopang terwujudnya demokrasi dalam pemerintahan, dan pada akhirnya 

pembangunan daerah akan dipercepat.
5

Berdasarkan penjelasan diatas maka 

penulis memilih judul penelitian skripsi; “Efektifitas Pemekaran daerah Di 

Kelurahan Semanggi Dan Kelurahan Kadipiro”. 

 Masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut: a) Apa saja faktor yang 

mempengaruhi pemekaran di Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro?; b) 

Bagaimana efektifitas pemekaran daerahpadaKelurahan Semanggi dan Kelurahan 

Kadipiro?. Tujuan penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi pemekaran di Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro; b) 

Untuk mengetahui efektifitas pemekaran daerah padaKelurahan Semanggi dan 

Kelurahan Kadipiro. 

2. METODE  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum (doktrinal) 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research),
6
 yang 

merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder atau dinamakan penelitian hukum kepustakaan.
7

 Yakni 

pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan 

yang bersifat normatif (law in book). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

undang-undang (statute approach) atau putusan yang dilakukan dengan menelaah 

atau meneliti perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum atau 

permasalahan yang akan diteliti. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam 

                                                           
5
Syaukani Afan Gaffar & M. Ryaas Rasyid, 2002, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 274. 
6
Sugianto Darmadi, 1998, Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat, Bandung: Bandar 

Maju, hlm. 66 
7
SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif. Cet.V. Jakarta: Rajawali 

Pers, hlm.13. 



 

6 
 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif
8

. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta yang tampak.
9
 Sehingga dapat diperoleh analisa dan 

fakta secara cermat, teliti, dan jelas terkait dengan permasalahan yang dikaji 

tentang  Fungsi Pengawasan Oleh Pemkot Surakarta Terhadap Daerah Pemekaran 

(Studi Kasus Pemekaran Di Kelurahan Semanggi Dan Kelurahan Kadipiro). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Faktor yang mempengaruhi pemekaran di kelurahan Semanggi dan 

kelurahan Kadipiro 

3.1.1 Kelurahan Kadipiro 

Pemekaran Kelurahan Kadipiro 2015-2018 tentang Sarana Perekonomian 

terjadi perubahan dimana pada tahun 2015 jumlah pasar supermarket 

dengan jumlah 25, tahun 2016 jumlah 25, tahun 2017 berjumlah 19 

sedangkan setelah dilakukan pemekaran tahun 2018 menjadi 25. 

 Pada hasil Pemekaran Kelurahan Kadipiro Tahun 2015-2018 

tentang tempat ibadah untuk agama Islam pada tahun 2015 berjumlah 213, 

tahun 2016 berjumlah 211, tahun 2017 berjumlah 193 dan setelah 

dilakukan pemekaran tahun 2018 berjumlah 218. Sedangkan untuk agama 

kristen, hindhu, budha dan lain-lain masih dengan jumlah yang sama. 

 Pada Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Tingkat Kepadatan 

kelurahan Kadipiro meunjukkan perubahan yang cukup signifikasn pada 

tahun 2015 jumlah penduduk berjumlah 175,648, tahun 2016 berjumlah 

175,379, tahun 2017 berjumlah 175,397, sedangkan setelah dilakukan 

pemekaran tahun 2018 mengalami kenaikan berjumlah 181,006. Tingkat 

kepadatan penduduk pada tahun 2015 berjumlah 11,860, tahun 2016 

berjumlah 11,842, tahun 2017 berjumlah 12,046, pada tahun 2018 setelah 

dilakukan pemekaran mengalami peningkatan berjumlah 12,222. 

                                                           
8
Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 

(UI-Press), hlm. 10  
9
Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23 
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 Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia. Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. 

DalamPembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV menyebutkan 

bahwa.“Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum........”. Sesuai dengan salah 

satu tujuan Negara tersebut  yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, 

sehingga setiap orang memperoleh kesempatan yang sama dalam 

memenuhi kebutuhan hidup melalui pelayanan publik (public servant) 

oleh Negara. Konsekwensi dari hal tersebut maka pemerintah dalam upaya 

untuk mencapai kesejahteraan sosial diberikan kewenangan untuk 

melakukan penataan terhadap pelayanan publik, salah satu kewenangan 

yang diberikan yaitu mengatur tentang pembentukan kelurahan melalui 

pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundanganan yang ada. 

3.1.2 Kelurahan Semanggi 

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota termasuk hierarki peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia dimana Materi muatan nya adalah 

dalamrangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugaspembantuan 

sertamenampung kondisi khusus daerah. Sehingga, pemekaran kelurahan 

di wilayah kota Surakarta dapat terlaksana dengan dasar hukum sebuah 

peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintahan daerah Kota Surakarta 

dalam rangka mengatur kondisi khusus daerah, dimana wilayah kelurahan 

Semanggi dan Kadipiro memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. 

Selain itu, Dalam Pasal 96 terkait pasrtisipasi masyarkat, Masyarakat 

yangmempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Daerah berhak 

memberikan masukan secaralisan dan/atau tertulis dalam 
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PembentukanPeraturan Daerah. Wacana pemekaran wilayah Kelurahan 

Semanggi dan Kelurahan Kadipiro muncul dari aspirasi masyarakat sejak 

tahun 2005 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan 

(Musrenbangkel). 

 Permendagri No 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, 

Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, Sebagaimana sudah 

dipaparkan dalam bab sebelumnya, Permendagri No 31 Tahun 2006 

Tentang Penggabungan, Penghapusan, dan Pembentukan Kelurahan 

mengatur Kriteria Pembentukan Kelurahan Untuk Wilayah Jawa.Jika 

merujuk pada ketentuan dalam permendagri tersebut, maka pemekaran 

Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro telah memenuhi semua 

syarat kecuali terkait luas wilayah. Karena, berdasarkan Permendagri 

tersebut kelurahan Kadipiro dan Semanggi, tidak memenuhi luas wilayah 

minimal yang dipersyaratkan dalam pembentukan kelurahan yaitu 3 km². 

Namun dari 51 kelurahan yang ada di Kota Surakarta hanya ada 3 

kelurahan yang memiliki luas lebih dari 3 Km² yaitu Kelurahan Jebres, 

Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kadipiro, sedangkan kelurahan yang 

memiliki luas kurang dari 3 km² ada sebanyak 48 kelurahan. Fakta tersebut 

memperlihatkan bahwa sebenarnya belum ada ukuran ideal untuk luasan 

wilayah kelurahan. Dan hal ini merupakan kondisi khusus di Kota 

Surakarta yang dapat dijadikan dasar Pemerintahan Kota Surakarka untuk 

membuat Peraturan Daerah. 

 Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2009 Tentang Kelurahan, Dalam 

Pasal 2 diatur mengenai pembentukan kelurahan dimana Kelurahan 

dibentuk di wilayah kecamatan yang sekurang-kurangnya memenuhi 

syarat jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, sarana dan 

prasarana pemerintahan dimana Ketentuan lebih lanjut terkait hal diatas 

diatur denganPeraturan Daerah Kota Surakarta. Namun hingga saat ini, 

Perda Kota Surakarta terkait pembentukan kelurahan belum ada sehingga 

angka terkait jumlah penduduk dan luas wilayah belum diatur secara jelas.  
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 Berdasarkan pemaparan data sebelumnya, dari 51 kelurahan yang 

ada di Kota Surakarta hanya ada 3 kelurahan yang memiliki luas lebih dari 

3 Km² yaitu Kelurahan Jebres, Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan 

Kadipiro, sedangkan kelurahan yang memiliki luas kurang dari 3 km² ada 

sebanyak 48 kelurahan. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa, jika 

Pemerintah Kota Surakarta membuat kebijakan bahwa pemekaran wilayah 

kelurahan adalah minimal 3 Km², menjadi hal yang tidak memungkinkan. 

Dan hal ini merupakan kondisi khusus di Kota Surakarta yang dapat 

dijadikan dasar Pemerintahan Kota Surakarka untuk membuat Peraturan 

Daerah. 

3.2 Efektifitas pemekaran daerah pada kelurahan Semanggi dan kelurahan 

Kadipiro 

3.2.1 Kelurahan Semanggi 

Kantor Kelurahan terletak di Jalan Serayu VII Nomor 4 Semanggi sebagai 

tempat pelayanan masyarakat, memiliki luas 700 m2 yang dibangun sejak 

tahun 1985. Meubelair, peralatan kantor, fasilitas MCK, komputer, 

jaringan internet, telepon bahkan aula melengkapi kantor pemerintahan 

Kelurahan Semanggi. Sarana mobilitas terdapat kendaraan dalam rangka 

menunjang efektivitas birokrasi di Kelurahan Semanggi. Di Kelurahan 

Semanggi juga dilengkapi oleh balai pertemuan yang tersebar di beberapa 

RW, yaitu di RW 1, RW 2, RW 16, RW 4, RW 6, RW 7. Sumber Daya 

Pegawai sebagai pendukung pelayanan masyarakat, secara kuantitas 

memiliki jumlah pegawai sejumlah 9 personil, dengan perincian 1 lurah, 1 

sekretaris kelurahan, 3 kepala seksi, dan 4 staf. Selain itu didukung pula 

oleh tenaga Kontrak sejumlah 3 personil. 

Pemekaran wilayah Kelurahan Semanggi merupakan aspirasi 

sebagaian besar dari masyarakat pada saat Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) tahun 2005. Dalam usulan 

tersebut Kelurahan Semanggi akan dimekarkan menjadi dua Kelurahaan 

yaitu Kelurahan Semanggi Lor (Kelurahaan Induk) dan Kelurahaan 

Semanggi Kidul (Kelurahaan baru hasil pemekaraan). Meskipun demikian, 
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adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk moratorium pemekaran 

daerah menjadikan pemekaran Kelurahaan Semanggi tidak bisa untuk 

dilakukan. Namun saat ini pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri 

telah memberikan rekomendasi untuk melanjutkan proses pemekaraan 

Kelurahaan Semanggi. 

3.2.2 Kelurahan Kadipiro 

Materi yang perlu dilakukan pengaturan adalah Pertama, dalam 

rangkapenataan daerah perlu juga diatur persyaratan-persyaratan dalam 

rangkapembentukan kelurahan baru hasil pemekaran seperti: usia 

penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan paling sedikit 5 (lima)tahun, 

kondisi demografis dan geografis Kelurahan, kesiapan dan kapasitas 

pemerintahan Kelurahan, jaringan perhubungan, batas kelurahan yang 

sudah diwujudkan dalam bentuk Peta Kelurahan, sarana dan prasarana 

pelayanan public, infrastruktur pemerintahan kelurahan. 

Kedua, syarat ini memiliki tujuan agar untuk menata tingkat 

perkembangankelurahan dan kelurahan hasil pemekaran, benar-benar 

mampu mengaturdan mengurus dirinya sendiri.  

Ketiga, dalam pembentukan, pengahapusandan penggabungan 

kelurahan di masa mendatang harus memperhatikanprinsip-prinsip dasar 

pengaturan mengenai kelurahan yaitu partisipasi,demokratisasi dalam 

pemberdayaan masyarakat. Artinya dalampembentukan, penghapusan dan 

penggabungan harus memperhatikaninisiatif/prakarsa mayoritas 

masyarakat dengan memperhatikan kondisisocial, ekonomi dan budaya 

setempat. 

Keempat, mekanisme pembentukan,kelurahan di dasarkan atas 

prakarsa masyarakat, pertimbanganPemerintahan kelurahan, hingga 

sampai pada ditetapkannya PeraturanDaerah. Mekanisme ini sangat 

penting agar proses pembentukan,penghapusan dan penggabungan 

kelurahan benar-benar sesuai dengantujuan yang diharapkan. 

Pemekaran mengatur mengenai pemekaran kelurahaan Semanggi 

dan Kelurahan Kadipiro, pembentukan kelurahan baru hasil pemekaran 
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(nama kelurahan) yaitu Kelurahan Semanggi, Kelurahan Mojo, Kelurahan 

Kadipiro, Kelurahan BAnjarsari, Kelurahan Joglo, serta wilayah 

administrasi/batas kelurahan yang digambarkan dalam bentuk peta 

(termasuk luas wilayah). 

Pelaksanaan pemekaran kelurahan selain bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, pemekaran kecamatan juga 

akan memudahkan pihak pemerintah untuk melayani masyarakat. Setelah 

pelaksanaan pemekaran kelurahan, pemerintah kelurahan dapat lebih 

menjangkau dalam pemberian pelayanan publik secara merata kepada 

seluruh penduduk. Kantor kelurahan bisa lebih dekat dengan masyarakat, 

pemerintah kelurahan dapat lebih maksimal dalam mendengarkan aspirasi 

masyrakat, membimbing,memberikan informasi mengenai prosedur 

pelayanan, dan memberdayakan masyarakat. Pegawai pemerintah 

kelurahan dapat lebih lancar dalam melaksanakan tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya karena beban kerja lebih seimbang dantugas kerja 

lebihmerata. Sedangkan sebelum pemekaran kelurahan beban kerja dengan 

luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat banyak hanya bertumpu 

pada satu kelurahan saja.
10

 

Dari beberapa kriteria pelayanan publik dalam pemekaran 

kelurahan Kadipiro, pertama adalah kejelasan dan kepastian waktu yang 

bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian untuk masyarakat 

dan tidak ada keraguan untuk menerima pelayanan. Pada kenyataannya 

kejelasan dan kepastian waktu yang diberikan oleh pemberi pelayanan 

sudah dirasa bagus oleh masyarakat.
11

 Sudah diatur juga batas maksimal 

pemberian layanan kepada masyarakat. Untuk pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk biasanya diselesaikan hanya dalam waktu satu hari dengan batas 

maksimal penyelesaian tujuh hari. Pembuatan Kartu Keluarga bisa selesai 

dalam waktu satu minggu dengan batas maksimal penyelesaian adalah 14 
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hari,  Akta Kelahiran dinilai tepat waktu dengan waktu penyelesaian dan 

batas maksimal penyelesaian sama dengan Kartu Keluarga.
12

 

Pertama adalah kepastian waktu yang diberikan khususnya 

pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,dan Akta Kelahiran 

dirasa oleh masyarakat sudah baik. Kelurahan sudah memberikan 

pelayanan yang terbaik untuk memberikan informasi dan tatacara 

pelayanan. Kepastian waktu juga dirasa oleh masyarakat sudah tepat dan 

tidak ada perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pelayanan surat 

keterangan kependudukan.
13

 

Kedua adalah keamanan, pemerintah kelurahan dalam memberikan 

keamanan pelayanan publik dirasa oleh masyarakat sudah baik. Rasa aman 

yang tercipta di area kantor kelurahan sudah baik dan tidak pernah terjadi 

hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti tindakan kriminal tidak 

pernah terjadi di lokasi kantor kelurahan. Selain keamanan dalam bentuk 

tindak kriminal, keamanan dalam bentuk memasukkan data masyarakat 

juga terjamin, karena petugas teliti dalam memasukkan data pembuatan 

surat keterangan kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk.
14

 

Ketiga adalah kenyamanan pemerintah kelurahan dalam 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam memberikan rasa 

nyaman sudah dilakukan dengan baik.Petugas selalu memberikan 

pelayanan secara ramah kepada setiap masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan.
15

 

Pemekaran Kelurahan Kadipiro dijalankan dengan berdasarkan 

Ketetapan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara No. 

63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. Untuk lebih jelas, pelayanan publik 

ini dibagi dalam kelompok-kelompok: Kelompok Pelayanan 
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Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan 

terehadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte 

Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin 

Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat 

Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya. 

Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya 

jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. 

Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, 

pemeliharaan, kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan 

sebagainya. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan data yang diperoleh, dari 51 kelurahan yang ada di Kota 

Surakarta hanya ada 3 kelurahan yang memiliki luas lebih dari 3 Km² yaitu 

Kelurahan Jebres, Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kadipiro, sedangkan 

kelurahan yang memiliki luas kurang dari 3 km² ada sebanyak 48 kelurahan. Fakta 

tersebut memperlihatkan bahwa, jika Pemerintah Kota Surakarta membuat 

kebijakan bahwa pemekaran wilayah kelurahan adalah minimal 3 Km², menjadi 

hal yang tidak memungkinkan. 

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan menjadi landasan pemekaran kelurahan di wilayah kota 

Surakarta dapat terlaksana dengan dasar hukum sebuah peraturan daerah yang 

dibuat oleh pemerintahan daerah Kota Surakarta dalam rangka mengatur kondisi 

khusus daerah, dimana wilayah kelurahan Semanggi dan Kadipiro memiliki 
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jumlah penduduk yang sangat banyak. Wacana pemekaran wilayah Kelurahan 

Semanggi dan Kelurahan Kadipiro muncul dari aspirasi masyarakat sejak tahun 

2005 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan 

(Musrenbangkel). 

Efektifitas pemekaran kelurahan Kadipirodiantaranya adalah sebagai 

berikut; Pertama adalah kepastian waktu yang diberikan khususnya pelayanan 

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,dan Akta Kelahiran dirasa oleh 

masyarakat sudah baik.. Kepastian waktu juga dirasa oleh masyarakat sudah tepat 

dan tidak ada perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pelayanan surat 

keterangan kependudukan; kedua adalah keamanan, pemerintah kelurahan dalam 

memberikan keamanan pelayanan publik dirasa oleh masyarakat sudah baik; 

ketiga adalah kenyamanan pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan 

publik kepada masyarakat dalam memberikan rasa nyaman sudah dilakukan 

dengan baik. 

Pemekaran Kelurahan Kadipiro dijalankan dengan berdasarkan Ketetapan 

Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan 

publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan.  

4.2 Saran 

Kelurahan Semanggi dan Kadipiro, diharapkan kedepannya dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak ada keluhan mengenai 

sistem birokrasi yang lama dan panjang. 

Kelurahan Semanggi dan Kadipiro, diharapkan kedepannya memberikan 

sosialisasi mengenai status kelurahan dan fungsi serta pelayanan kepada 

masyarakat setelah pemekaran sehingga masyarakat yang akan mengurus 

keperluan administrasi tidak susah. 
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