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ANALISIS KELAYAKAN LOKASI PEMEKARAN WILAYAH DI 

KABUPATEN BOYOLALI 

 

Abstrak 

Pemekaran wilayah  adalah  memisahkah satu wilayah menjadi beberapa bagian 

wilayah yang berdiri sendiri. Pemekaran wilayah terjadi karena ketidakmampuan 

pemerintah untuk melayani masyarakat secara maksimal karena luasnya wilayah 

di samping sarana dan prasarana penunjang lainnya. Tujuan dari penelitian adalah 

mengevaluasi dan menganalisis kelayakan lokasi pemekaran wilayah di daerah 

penelitian. Metode  dalam peneltian ini adalah metode pengambilan data sekunder 

dan metode analisis data dengan skoring untuk menilai kelayakan pembentukan 

kecamatan baru, dengan perhitungan metode kuota dan  metode rata-rata. Tulisan 

ini menjelaskan tentang kelayakan lokasi pemekaran wilayah di Kabupaten 

Boyolali. Analisis kelayakan lokasi pemekaran wilayah di Kabupaten Boyolali 

berdasarkan kelayakan administratif, kelayakan teknis, dan kelayakan fisik 

kewilayahan. Hasil dalam penelitian ini berdasarkan administratif, fisik dan teknis 

layak ketiga kecamatan layak dimekarkan. Dengan nilai total setiap 

kecamatannya, yaitu Kecamata Ampel SANGAT MAMPU dengan nilai 464, 

Kecamatan Musuk SANGAT MAMPU dengan nilai total 476 dan Kecamatan 

Wonosegoro MAMPU dengan nilai total 410. 

Kata Kunci: Kelayakan, Pemekaran Wilayah Boyolali 

 

Abstract 

Regional expansion is the separation of an area into several independent parts. 

Regional expansion occurs because of the inability of the government to serve the 

community optimally because of the vast area in addition to other supporting 

facilities and infrastructure. The purpose of this research is to analyze the location 

of the expansion of the region in the research area. The methods in this research 

are secondary data collection methods and data analysis methods by scoring to 

determine the determination of new sub-districts, by calculating the quota and the 

average method. This paper describes the location of regional expansion in 

Boyolali Regency. Analysis of the location of regional expansion in Boyolali 

Regency based on the priorities, feasibility, and feasibility of the area. The results 

in this study are based on the administrative, physical and technical feasibility of 

the three sub-districts worthy of expansion. With a total score of each sub-district, 

Ampel District is VERY ABLE with a score of 464, Musuk District is VERY 

ABLE to a total score of 476, and Wonosegoro District is CAPABLE with a total 

score of 410. 

 Keywords: Feasibility, Regional Expansion Boyolali 
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1. PENDAHULUAN 

Pemekaran wilayah  adalah  memisahkah satu wilayah menjadi beberapa bagian 

wilayah yang berdiri sendiri. Pembentukan daerah baru bertujuan agar dapat 

meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Dasar pertimbangan pemekran wilayah adalah sosial budaya, sosial politik, 

potensi daerah, kamampuan ekonomi, luas daerah, jumlah penduduk, dan 

pertimbangan lain.  

 Pemekaran wilayah terjadi karena ketidakmampuan pemerintah untuk 

melayani masyarakat secara maksimal karena luasnya wilayah di samping sarana  

prasarana dan penunjang lainnya. Hal itu mengakibatkan tidak meratanya sarana 

dan prasarana dan masyarakat yang tinggal di dekat pusat pemerintahan akan 

lebih mudah mengakses fasilitas pelayanan dibandingkan dengan masyarakat 

yang  tinggal  jauh dari pusat pemeritahan karena jarak. Kondisi wilayah yang 

luas juga menjadi alasan dilakukannya pemekaran, karena dikhawatirkan 

pelayanan masyarakat menjadi tidak maksimal. Luas wilayah tersebut menjadi 

salah satu alasan pemekaran 3  kecamatan di Kabupaten Boyolali. 

 Ketiga kecematan yang mengalami pemekaran adalah Kecamatan 

Ampel, Kecamatan Musuk dan Wonosegoro. Wilayah yang dimekarkan menjadi 

dua, yakni Ampel dan Kecamatan Gladagsari. Kemudian, Kecamatan Musuk 

dipecah jadi Musuk dan Tamansari. Selanjutnya Kecamatan Wonosegoro dipecah 

menjadi Kecamatan Wonosegoro dan Kecamatan Wonosamodro. Kecamatan 

Wonosamodro menghimpun sepuluh desa yang sebelumnya masuk wilayah 

Kecamatan Wonosegoro. Sementara Kecamatan Wonosegoro menghimpun 

sepuluh desa yang tiga di antaranya hasil pemindahan administrasi dari 

Kecamatan Kemusu, yaitu Desa  Guwo, Lemahireng, dan Kauman. 

 Kecamatan Ampel yang berada di Kabupaten Boyolali memiliki 

ketinggian 699 meter di atas permukaan air laut (mpdl) dengan luas wilayah 

sebesar  90,3912 Km2. Kecamatan ampel mengalami pemekaran menjadi 2 

kecamatan yang batas administrasinya dapat dilihat pada gambar 1. Kecamatan 

Ampel seluas wilayah 30,3775 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 40601 
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jiwa tahun 2019 dan Kecamatan Gladagsari luas wilayahnya 60,0138 km2 dengan 

jumlah penduduk 41852 jiwa tahun 2019. 

 Kecamatan Musuk mempunyai ketinggian 632 meter di atas 

permukaan air laut (mpdl) dengan luas wilayah 65,0414 km2. Kecamatan Musuk 

mengalami pemekaran wilayah menjadi 2 kecamatan yang batas administrasinya 

dapat dilihat pada gambar 2. Kecamatan Musuk dengan luas wilayah 30,5292 

km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 32199 jiwa tahun 2019 dan kecamatan 

Tamansari memiliki luas wilayah 34,5121 km2 dengan jumlah penduduk 29225 

jiwa tahun 2019. 

 Kecamatan Wonosegoro mempunyai ketinggian 177 meter di atas 

permukaan air laut (mpdl) dengan luas wilayah 92,998 km2. Kecamatan 

Wonosegoro mengalami pemekaran wilayah menjadi 2 kecamatan yang batas 

administrasinya dapat dilihat pada gambar 3. Kecamatan Wonosegoro dengan luas 

wilayah 51,792 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 39085 jiwa tahun 2019 

dan Kecamatan Wonosamodro memiliki luas wilayah 58,855 km2 dengan jumlah 

penduduk 30250 jiwa tahun 2019. 

 Adanya pemekaran wilayah di Kecamatan Ampel, Kecamatan Musuk, 

dan Kecamatan Wonosegoro setelah pemekaran wilayah menjadi bertambah 3 

kecamatan baru, yaitu Kecamatan Gladagsari, Tamansari dan Wonosamodro. 

Daerah penelitian ini perlu dianalisis sesuai dengan kaidah kelayakan pemekaran 

karena ketersediaan sarana prasarana yang tidak merata. 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah pengumpulan data sekunder 

yang di peroleh dari  instansi-instansi yang terkait, arsip per-orangan dan lainnya. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan skoring untuk 

pembentukan kecamatan baru yang terdiri dari dua metode, yaitu metode kuota 

dan  metode rata-rata. Metode rata-rata membandingkan nilai rata-rata kecamatan 

yang akan dimekarkan dengan kabupaten atau kota. Metode kuota menggunakan 

kuota penentu skoring terhadap kecamatan induk dan calon kecamatan. Metode 

ini digunakan untuk menghitung nilai faktor dan indikator pembentukan 
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kecamatan, yaitu penduduk, luas daerah, rentan kendali, aktivitas ekonomi, dan 

ketersdiaan sarana prasarana.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1Kelayakan Administratif 

Berdasarkan hasil penelitian usia penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan 

Ampel, Kecamatan Musuk dan Kecamatan Wonosegoro  telah berjalan lebih 

dari 5 tahun ini telah sesuai persyaratan kelayakan administratif. Usia 

pengelolaan kepemerintahan desa yan ditiga kecamatan yang diteliti, setiap 

desa telah berada di atas 5 tahun.  

Berdasarkan DPRD Kabupaten Boyolali, Rancangan Peraturan 

Daerah (ranperda) tentang Pembentukan tiga kecamatan telah menyetujui 

pemekaran di Kecamatan Ampel, Musuk dan Wonosegoro. Dengan adanya 

pembentukan tiga kecamatan baru, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas 

badan pemerintahan dan pelayanan publik, ke depan juga mampu 

mempercepat perkembangan pembangunan dan perekonomian wilayah yang 

dimekarkan. Ketiga kecamatan telah memenuhi persyaratan administratif. 

Tabel 1. 
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Kecamatan Ampel, Musuk dan Wonosegoro sudah memenuhi 

syarat administratif untuk dimekarkan. Pernyataan ini dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

 

3.2 Analisis Kelayakan Fisik Kewilayahan 

Berdasarkan cakupan wilayah , dapat dinyatakan bahwa Kecamatan Ampel, 

Musuk dan Wonosegoro memenuhi syarat untuk dimekarkan karena telah 

memiliki lebih dari sama atau sama dengan 20 kecamatan, sehinggga apabila 

dimekarkan telah memenuhi ketentuan cangkupan tiap wilayah 10 desa. 

Kecamatan Ampel dan Musuk yang memiliki 20 desa dan Kecamatan 

Wonosegoro 18 desa ditambah dengan 3 desa dari Kecamatan Kemusu, yaitu 

Desa Guwo, Lemahireng dan Kauman. 

Tabel 2.Hasil Kajian Persyaratan Administratif Daerah Penelitian 
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  Berdasarkan hasil penelitian lokasi Ibu Kota Kecamatan  

Gladagsari (kecamatan baru) adalah di Desa Gladagsari.Sarana prasana 

pemerintahan juga sudah tersedia karena kecamatan yang baru ini akan 

menempati kantor kecamatan yang lama. Ibu Kota Kecamatan  Tamansari 

(kecamatan baru) adalah di Desa Karangkendal. Ibu Kota Kecamatan  

Wonosamodro (kecamatan baru) adalah di Desa Garangan. Sarana prasana 

pemerintahan sudah tersedia di kecamatan yang baru ini. Desa yang dipilih 

sebagai Ibu Kota ini dinilai memiliki posisi geografis, aksesibilitas, dan 

infrastruktur yang relatif memadai.   

  Kecamatan Ampel, Musuk dan Wonosegoro sudah memenuhi 

syarat Fisik kewilayahan untuk dimekarkan. Pernyataan ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

3.3Analisis Kelayakan Teknis 

 Kecamatan Ampel, Musuk dan Wonosegoro sudah memenuhi syarat 

teknik untuk dimekarkan.pernyataan ini dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 3. Hasil kajian persyaratan fisik daerah penelitian 
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Tabel 5. Hasil Pembobotan Faktor Dan Indikator 

Kecamatan Musuk 
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Tabel 6. Hasil pembobotan faktor dan indikator kecamatan 

wonosegoro 
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 Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap potensi yang ada di 

wilayah Kecamatan Ampel SANGAT MAMPU dengan nilai total 464, 

Kecamatan Musuk SANGAT MAMPU dengan nilai total 476 dan Kecamatan 

Wonosegoro MAMPU dengan nilai total 410. Ketiga kecamatan telah mampu 

untuk dimekarkan. Berikut  tabel kelayakan daerah penelitian sebagai wilayah 

pemekaran: 

 

7

. 

Tabel 7. 
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Gambar 1. Peta kelayakan wilayah pemekaran kabupaten boyolali 

                                                                                       Sumber : penulis 2021 
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4.  PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

1 Berdasarkan karakteristik Persyaratan Administratif, Fisik, dan Teknis, 

ketiga kecamatan telah memenuhi syarat untuk dimekarkan. 

2 Berdasarkan hasil dan analisis pemekaran wilayah di Kecamatan 

Ampel, Kecamatan Musuk dan Kecamatan Wonosegoro dapat 

dinyatakan ketiga kecamatan LAYAK untuk dimekarkan. 

4.2 Saran  

Saran untuk pemerintahan daerah Pengembangan wilayah pemekaran 

sebaiknya diberi prioritas agar tujuan pemekaran dapat terwujud. Berdasarkan 

pengalaman melaksanakan penelitian ini, peneliti hendak memberikan saran 

yang sekiranya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya. Sebaiknya sebelum 

melakukan penelitian tentang kelayakan pemekaran wilayah lebih baik 

mencari data-data nya terlebih dahulu karena data nya yang banyak dan 

beberapa data nya tidak tersedia.  
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