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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 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 atas 34 provinsi, 415 

kabupaten (tidak termasuk 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI 

Jakarta) dan 93 kota (tidak termasuk 5 kota administratif di Provinsi DKI 

Jakarta).
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 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, yaitu; 

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

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 

                                                           
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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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. 

(3). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 

melalui pemilihan umum. 

(4). Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala 

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara 

demokratis. 

(5). Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

urusan Pemerintah Pusat. 

(6). Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

(7). Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur 

dalam Undang-Undang. 

 

 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 melaksanakan amanat pada Pasal 18 Undang-

Undang Dasar 1945 dibutuhkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan 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. 
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 Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 

Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan 

Daerah menentukan Bahwa pembentukan daerah adalah pemberian status 

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 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. 

 Mekanisme pemekaran daerah 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. 
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 Selajutnya syarat teknis dari pembentukan daerah baru pada Pasal 

4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara 

Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah harus meliputi 

faktor yang menjadi dasar pembentukan deerah yang mencakup antara 

lain:  

a. kemampuan ekonomi;  

b. potensi daerah;  

c. sosial budaya;  

d. kependudukan;  

e. luas daerah;  

f. pertahanan;  

g. keamanan;  

h. 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 
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sudah memberikan pelayanan secara maksimal, seperti wilayah yang 

terlalu luas dan penduduk yang terlalu 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 terealisasi pada 

tahun 2018 ini. Kajian yang diperdakan dengan Peraturan Daerah Kota 

Surakarta No 11 Tahun 2017 Tentang Pemekaran wilayah Kelurahan 

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 minima l4.000 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 :  

                                                           
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, 

TingkatkanLayanan, 2 KelurahanIniBakalDimekarkan 

http://surakarta.go.id/?p=9142
http://surakarta.go.id/?p=9142
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a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pelimpahan tugas 

Walikota kepada Lurah;  

b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;  

c. menetapkan alokasi dana dari APBD;  

d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset 

daerah yang dikelola oleh kelurahan;  

e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan kelurahan;  

f. 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;  

g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan melakukan upaya 

percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan di Kelurahan.  

 

 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”. 

 

 

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

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 274. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemekaran di Kelurahan 

Semanggi dan Kelurahan Kadipiro? 

2. Bagaimana efektifitas pemekaran daerah pada Kelurahan Semanggi 

dan Kelurahan Kadipiro? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemekaran di 

Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro. 

2. Untuk mengetahui efektifitas pemekaran daerah pada Kelurahan 

Semanggi dan Kelurahan Kadipiro. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman mengenai Efektifitas Pemekaran daerah Di Kelurahan 

Semanggi Dan Kelurahan Kadipiro. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi 

mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

wawasan dan sumbangan pemikiran mengenai Efektifitas Pemekaran 

daerah Di Kelurahan Semanggi Dan Kelurahan Kadipiro. 

E. Kerangka Teori 

 Desentralisasi merupakan penyerahan atau pemberian wewenang 

oleh pemerintah pusat kepada  pemerintah daerah dalam rangka mengurusi 
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urusan terkait rumah tangga sendiri berlandaskan prakarsa dan aspirasi 

dari rakyat pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desentralisasi merupakan istilah dalam keorganisasian yang di definisikan 

sebagai penyerahan kewenangan,
6
 

 Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan 

sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daripemerintah 

daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang 

lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan 

demikian prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-

urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah 

itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan 

pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat 

pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.
7
 

Esensi dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah 

pemberdayaan dan kemandirian. Dengan pemberdayaan, maka daerah 

otonom akan semakin memiliki kemampuan untuk mengolah 

kewenangannya. Melalui kemandirian, maka daerah otonom, dapat 

mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya secaralebih leluasa dan 

inovatif. Pemberdayaan dan kemandirian yang diberikan arahnya adalah 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
8
 

                                                           
6
Syamsuddin Haris, 2007, Desentralisasi dan otonomi daerah, Jakarta. LIPPI pres, hal. 52. 

7
Edy Sutiyawan, Dampak Pemekaran Di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten 

Penajam Paser Utara, e-Journal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (4): 1551- 1565 ISSN 2338-3651, 

ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id  
8

Jeddawi, 2009, Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Perilaku Korupsi, 

Yogyakarta: Total Media , hal. 3 
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Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah 

administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari 

induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia 

adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UUD 1945 

tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah 

secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1):“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”. 

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran 

daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, 

Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau 

lebih.  

 

 Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surakarta  Nomor  14 Tahun 2017  

Tentang  Pemekaran Kelurahan Semanggi Dan Kelurahan Kadipiro 

menjelaskan bahwa Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan 

Kadipiro bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, 

melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam 

rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.  
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 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 

menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan kelurahan yaitu untuk 

meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, 

dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat. Prinsip dasar sebagai landasan pembentukan 

kelurahan yaitu; (1) Jumlah Penduduk, (2) Luas Wilayah, (3) Bagian 

Wilayah Kerja (4) Sarana dan Prasarana Pemerintahan.  

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis membuat bagan untuk 

mejelaskan secara ringkas dari isi kerangka pikiran tersebut, ayitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikiran 

 

Tujuan 

Kerangka Pikiran 

Dasar Hukum 

a. UUD ‘45 

b. UU No. 23 Tahun 2014 

c. Peraturan Daerah Kota Surakarta  

Nomor  14 Tahun 2017  

d. PP. No 78 Tahun 2007 

e. PP. No. 73 Tahun 2005 

a. Percepatan pengelolaan 

potensi daerah; 

b. Percepatan pertumbuhan 

kehidupan demokrasi; 

c. Percepatan pertumbuhan 

pembangunan ekonomi 

daerah; 

d. Percepatan pelayanan 

kepada masyarakat; 

e. Peningkatan keamanan 

dan ketertiban; 

f. Peningkatan hubungan 

yang serasi antara pusat 

dan daerah 
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F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

hukum (doktrinal) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

(library research),
9
 yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau dinamakan 

penelitian hukum kepustakaan.
10

 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.  

2. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif
11

. 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.
12

 Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, 

teliti, dan jelas terkait dengan permasalahan yang dikaji tentang  

                                                           
9
Sugianto Darmadi, 1998, Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat, Bandung: Bandar 

Maju, hlm. 66 
10

SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif. Cet.V. Jakarta: Rajawali 

Pers, hlm.13. 
11

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

(UI-Press), hlm. 10  
12

Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23 
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efektifitas pemekaran daerah pada Kelurahan Semanggi dan Kelurahan 

Kadipiro 

3. Sumber Data 

 Data yang disajikan dalam penelitian ini meliputi data sekunder. 

Data sekunder merupakan data berupa bahan-bahan hukum yang 

terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat 

mengikat dan bahan hukum sekunder.
13

 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

mengikat yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-

undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang 

digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negeri Republik 

Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 

Tentang Otonomi Daerah, Permen. No 78 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, 

Permen. No. 73 Tahun 2007 TentangKelurahan dan Peraturan Daerah 

Kota Surakarta  Nomor  11 Tahun 2017  Tentang  Pemekaran 

Kelurahan Semanggi Dan Kelurahan Kadipiro. 

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen resmi, yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur 

dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan Fungsi 

Pengawasan Oleh Pemkot Surakarta Terhadap Daerah Pemekaran 

                                                           
13

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015,  Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan 

Kuliah), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,  hlm. 8 
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(Studi Kasus Pemekaran Di Kelurahan Semanggi Dan Kelurahan 

Kadipiro). 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah 

dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, 

sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi 

dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil 

penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan 

perundang-undangan, serta penelitian-penelitian terdahulu yang 

berkaitan dan relevan dengan materi penelitian yakni Fungsi 

Pengawasan Oleh Pemkot Surakarta Terhadap Daerah Pemekaran 

(Studi Kasus Pemekaran Di Kelurahan Semanggi Dan Kelurahan 

Kadipiro). 

5. Metode Analisis Data 

 Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam 

bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan 

menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang 

bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.
14

 

Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi 

kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis 

kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai 

                                                           
14

Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia 

Publishing, hal. 242 
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kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait dengan efektifitas 

pemekaran daerah di kelurahan Semanggi dan Kadipiro. 

G. Sitematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penlitian 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah 

1. Pengertian Otonomi Daerah 

2. Tujuan Otonomi Daerah 

B. Tinjauan Umum Tentang Pemekaran Daerah 

1. Dasar Pemekaran Daerah 

2. Tujuan Pemekaran 

C. Tinjauan Pelayanan Publik 

D. Tinjauan Umum Pemekaran Kota Solo 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Faktor Yang Mempengaruhi Pemekran Di Kelurahan Semanggi Dan 

Kelurahan Kadipiro 
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B. Efektifitas Pemekaran Daerah Di Kelurahan Semanggi dan Kelurahan 

Kadipiro 

BAB IV: PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Penutup 

 

 

 

 

 

 

 


