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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Perjalanan panjang otonomi daerah di Indonesia membawa dampak luar biasa pada 

satuan pemerintahan ditingkat daerah. UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

merupakan kebijakan yang merubah drastis arah desentralisasi Indonesia dari format 

kebijakan sebelumnya, yakni UU No 5 tahun 1974 yang lebih bernuansa administratif  

sentralistik. Potret dramatik desentralisasi Indonesia kemudian sampai pada kebutuhan untuk 

melakukan penyesuaian dan re-evaluasi akibat perubahan kelembagaan daerah dengan 

ditetapkannya UU No 32 tahun 2004, regulasi ini tetap mengusung spirit desentralisasi 

dengan diikuti penarikan kembali pendulum kearah penertiban desentralisasi.  

Salah satu dampak sistemik terhadap perubahan kelembagaan pemerintahan daerah 

adalah maraknya pembentukan daerah otonomi baru yang mana peluangnya dibuka lebar 

dengan mekanisme yang sangat strightforward oleh UU No 22 tahun 1999. Jika UU No 5 

tahun 1974 mensyaratakan adanya pembentukan satuan pemerintahan transisi sebelum 

menaikkan status satuan pemerintahan yakni dalam bentuk Kota Adminitratif (Kotatif), yang 

mana merupakan sarana training penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka 

dekonsentrasi (Hadi, Krishno 2011, hal. 4), maka tidak demikian dengan UU No 22 tahun 

1999 yang secara langsung memberikan kewenangan otonomi penyelenggaraan pemerintahan 

pada satuan pemerintahan yang memperoleh peningkatan status sebagai daerah otonomi baru. 

Konsekuensi ditetapkannya Batu menjadi daerah otonom dengan status Kota dalam 

framing UU No 22 tahun 1999, mengharuskan Kota Batu mengganti seluruh status Desa 



 
 

menjadi Kelurahan dalam waktu yang relatif singkat (Hadi, Krishno 2011, hal 95)1. 

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, pemerintah Kota Batu menetapkan regulasi turunan 

berupa Perda Kota Batu Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi 

Kelurahan (www.simpuldemokrasi.com, 29 Oktober 2010). Hal inilah yang disebut sebagai 

„perubahan desentralisasi dramatis‟, karena merubah status Desa menjadi Kelurahan tidak 

hanya sekedar merubah nama satuan pemerintahan secara administratif belaka, akan tetapi 

juga merubah struktur masyarakat, tatanan kelembagaan dan perangkat pemerintah serta 

akuisisi asset desa menjadi asset pemerintah daerah. Beberapa dampak sistemiknya adalah 

menambah panjang daftar „masalah‟ yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Batu 

yang pada saat itu juga sedang disibukkan oleh pembentukan, pengisian, penataan 

kelembagaan dan SDM ditingkat Pemerintahan Kota Batu.  

Pengadopsian desentralisasi „ekstrim‟ yang diatur dalam UU No 22 Tahun 1999 

terkait pakem kelembagaan, seperti Pemerintahan Kabupaten dibawahi oleh Desa, 

Pemerintahan Kota dibawahi oleh Kelurahan, menjadi sangat kaku dan dikotomis. Sehingga 

membawa DOB Kota Batu saat itu pada situasi pengagendaan perubahan massal status desa 

menjadi kelurahan. Belum sampai keseluruhan agenda perubahan Desa menjadi Kelurahan 

terlaksanakan, UU No 32 tahun 2004 disahkan sebagai bentuk revisi kebijakan pemerintahan 

daerah yang mana tidak lagi didasarkan pada model pakem kelembagaan, melainkan dasar 

perubahan Desa menjadi Kelurahan dikembalikan pada faktor kesiapan dan apirasi 

masyarakat setempat2. 

                                                                 
1
 Pasal 126 ayat (2) UU No 22 tahun 1999 dalam Bab Ketentuan Lain-Lain menyebutan bahwa Desa-desa yang 

ada dalam wilayah Kotamadya ,Kotamadya Administratif, dan Kota Administratif berdasarkan Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya undang-undang ini d itetapkan sebagai Kelurahan, 

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 1 huruf n undang-undang ini. 
2
UU No 32 Tahun 2004 Pasa1 200 (1) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa 

yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawatan desa. (2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau 

penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.  (3) Desa di kabupaten/kota 

secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemer intah 

desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Perda. 

http://www.simpuldemokrasi.com/


 
 

Pada dasarnya baik spirit revitalisasi eksistensi Desa, ataupun alih status desa menjadi 

Kelurahan harus didasarkan pada kebutuhan peningkatan pelayanan publik. Sehingga, baik di 

Kabupaten atau Kota boleh terdapat Desa dan atau Kelurahan sebagai unit pemeritahan 

dibawahnya, yang mencerminkan kapasitas dan kapabilitas dalam melayani dan menjalankan 

fungsi pemeritahan dengan baik. Apabila kondisi sebuah desa sudah dinilai mengalami 

perubahan struktur masyarakat yang semakin padat dan heterogen, kemudian kondisi tanah 

bengkok/kas desa dinilai semakin berkurang dan tidak lagi relevan sebagai ganjaran 

perangkat desa, yang nantinya dikhawatirkan berakibat menurunnya fungsi pelayanan 

pemerintahan kepada masyarakat, serta beberapa pertimbangan lain yang mana kondisinya 

diperkirakan sudah tidak cocok lagi dengan model kelembagaan Desa, maka Desa boleh 

diusulkan untuk dirubah statusnya menjadi Kelurahan atas dasar prakarsa dan kesepakatan 

pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).      

Ketentuan Perubahan Desa menjadi Kelurahan ditekankan pada struktur masyarakat, 

Desa yang akan dirubah statusnya juga harus memenuhi syarat administrasi dan kewilayahan 

sebagaimana diatur dalam Peaturan Pemeritah No 72 tahun 2005 tentang Desa serta Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, 

Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Ketentuan tersebut 

didesain untuk menakar kesiapan Desa mendekati model Kelurahan agar pasca alih status 

kondisi kelurahan menjadi lebih baik.  

Regulasi perubahan status Desa menjadi Kelurahan juga telah didesain mampu  

mengantisipasi konflik horizontal terkait konsekuensi alih status yakni „okupasi‟ atau 

pengisian perangkat desa sebelumnya oleh pegawai negeri sipil dari pemeritah daerah 

setempat, serta akusisi asset desa menjadi asset pemerintahan daerah, sehingga prakarsa dan 

kesepakatan yang didasari unsur „kerelaan akan jabatan dan asset‟ ditingkat perangkat desa 

merupakan syarat utama.  



 
 

Dalam konteks Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu yang telah berubah 

menjadi Kelurahan Dadaprejo sejak September 2010, telah mengalami proses persiapan yang 

panjang yakni terhitung sejak 2001, pada awalnya wilayah Dadaprejo merupakan salah satu 

pilot project yang pada akhirnya berhasil dialihstatuskan menjadi Kelurahan. Proses 

pengalihan dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Proses tersebut sempat tidak mendapat respon 

dari Pemerintah Kota Batu, dikarenakan Perdes masih mengacu pada UU No 22 tahun 1999. 

Setelah UU No 32 tahun 2004 ditetapkan, persiapan tetap dilakukan dengan mengacu pada 

peraturan baru. Pada tahun 2008 panitia perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan 

oleh Pemerintahan Desa. Proses berikutnya dikuti dengan proses jajak pendapat yang 

dilakukan pada bulan Juni 2009 dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Jajak Pendapat Alih Status Desa Menjadi Kelurahan Dadaprejo  

Jumlah Penduduk Suara 

1026 Jiwa Abstain 

2538 Jiwa Setuju 

222 Jiwa Tidak Setuju 

Keterangan:  
Total Penduduk 5016 Jiwa 

Penduduk yang memiliki hak pilih 3786 Jiwa 

Sumber: (www.simpuldemokrasi.com, 29 Oktober 2010). 

Potret proses perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dipaparkan 

mungkin telah banyak diketahui oleh khalayak. Akan tetapi proses menejerial riil dalam 

menghadapi tantangan pasca perubahan status belum banyak dieksplorasi, padahal 

senyatanya Kelurahan Dadaprejo menghadapi tantangan pengelolaan Politik dan 

Administrasi pasca alih status. Sehingga, hal ini menjadi menarik untuk dikaji dalam 

http://www.simpuldemokrasi.com/


 
 

penelitian ilmiah. Guna mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kondisi Desa pasca alih 

status menjadi Kelurahan, maka Kelurahan Nganglik juga dipilih sebagai lokasi penelitian. 

Adapun definisi untuk mengukur pengelolaan politik dan administrasi akan 

dikemukakan dalam kerangka berfikir berikut: 

Tabel 2. Kerangka Berfikir 

 

Sumber: Diolah Peneliti 

2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengelolaan politik dan administrasi pasca alih status desa menjadi 

kelurahan pada Kelurahan Dadaprejo Kota Batu? 

2. Bagaimana pengelolaan politik dan administrasi pasca alih status desa menjadi 

kelurahan pada Kelurahan Ngaglik Kota Batu? 

Pengelolaan Politik 

Dan administrasi Pasca Alih Status 

Menjadi Kelurahan Dadaprejo dan Ngalik  

1. Alih Status Desa Dadaprejo dan Ngalik Menjadi Kelurahan Dadaprejo dan Ngalik  

 

a. Kronologi perubahan alih atatus desa menjadi kelurahan  

b. Pengelolaan politik dan administrasi pasca alih status desa menjadi kelurahan 

 

i. Restrukturisasi perangkat desa menjadi perangkat kelurahan  

 

 Pertama tetap mengamankan pucuk pimpinan kelurahan berasal dari putra 

daerah 

 Kedua, melakukan restrukturisasi perangkat PNS secara tidak keseluruhan, 

tetapi dengan tetap mengkaryakan pejabat lama melalui pengangkatan mereka 
menjadi karyawan honorer 

 Ketiga, memberikan penghargaan pada perangkat yang lama dengan 
pemberian tunjangan purna bakti 

 Keempat, manajemen konflik terkait dengan masifnya isu pengangkatan 
perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil  

 Kelima, perangkat kelurahan hasil restrukturisasi mendasarkan penyampaian 
pelayanan publik dengan nilai-nilai budaya yang masih hidup dalam 
masyarakat pada masa transisi.  

ii. Pengelolaan aset pasca transisi desa menjadi keurahan 

 



 
 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Perubahan Paradigma Desentralisasi 

Desentralisasi menjadi terminologi yang sangat populer pasca diteteapkannya UU No 

22 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun konsep otonomi daerah sudah sejak 

awal diadopsi oleh UUD 1945 dalam pasal 18 dan konsep tersebut juga mewarnai beberapa 

ketentuan tentang perintahan daerah sebelumnya3, akan tetapi pada pelaksanaanya otonomi 

daerah tidak memiliki ruang gerak implementasi. Hal ini dikarenakan diformat dalam konsep 

sentralistik dibawah pengaruh rezim otoriter.  Regulasi sebelumnya UU No 5 tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sertaUU No 5 tahun 1979 yang dikenal 

„dominatif dan represif‟ dalam mengatur hubungan pusat dan daerah (Karim, Abdul Gaffar  

dkk, 2003 hal. xvi).  

Perubahan paradigma desentralisasi secara signifikan dilakukan melalui proses politik 

yang digawangi oleh momentum reformasi. Konsep sentralisasi dirubah menjadi 

desentralisasi yang otomatis merubah pola kelembagaan serta hubungan pemerintah pusat 

dan daerah. Konsep otonomi daerah pada akhirnya menemukan ruang implementasinya 

diikuti dengan ditetapkannya UU No 22 tahun 2009 yang merupakan kebijakan demarkasi 

atau pembeda era sentralisasi dengan desentralisasi.  Pembedaan paradigma antara sentralisasi 

versi UU No 5 Tahun 1974 dan desentralisasi versi UU No 22 Tahun 2009 adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

                                                                 
3
 UU No 22 Tahun 1948; UU No 1 Tahun 1957; UURIS Pasal 2; UU No 5 Tahun 1974; UU No 22 Tahun 1999; 

UU No 32 Tahun  2004. 



 
 

Tabel 3. Perubahan Paradigma Otonomi Daerah 

No Lama (UU No.5 Tahun 1974) Baru (UU No.32 Tahun 2004) 

1. Sentralisasi dengan kecenderungan 
dekonsentrasi 

Kecenderungan desentralisasi 

2. Pemerintahan di daerah (local state 

government) 

Pemerintahan Daerah (local government) 

3. Efisiensi, teknokrasi dan korporatisme Demokrasi 

4. Keseragaman Keragaman 

5. Pemerintahan birokratis Pemerintahan partai 

6. Kesetiaan vertical Akuntabilitas local 

7 Kekuasaan condong ke eksekutif Kekuasaan condong ke legislatif  

8. Fungsi mengikti uang Uang mengikuti fungsi 

Sumber: Sutoro Eko dalam Dirdjosanjoto, 2004 hal. 3)  

Tabel tersebut diatas menunjukkan kontras perbedaan paradigma antara sentralisasi 

dan desentralisasi. Desentralisasi dipilih sebagai bentuk reformasi sistem dikarenakan 

bertujuan memberikan ruang keterlibatan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah, 

sebagaimana dikemukakan oleh Smith bahwa tujuan utama desentralisasi adalah tercapaianya 

kesamaan politik (political equality), pertanggungjawaban publik pemerintahan daerah (local 

accountability) dan daya tanggap pemerintah daerah (local responsiveness) (dalam Haris, 

Syamsuddin (ed.) 2003, hal.6).  

Jargon-jargon kelebihan desentralisasi mampu menghegemoni opini pembuat 

kebijakan dan masyarakat, sumpah serapah diberikan pada sistem sentralisasi. Sedangkan 

pujian, harapan terhadap sistem desentralisasi dianggap sebagai solusi „ajaib‟ dan instan 

untuk menanggulangi krisis hubungan pusat dan daerah. Kondisi demikian oleh Email Salim 

disebut sebagai membuat „sentralisasi sebagai sentralisme‟ pada masa Suharto dan „membuat 

desentralisasi sebagai desentralisme‟ pada masa Pasca Suharto (dalam Haris, Syamsuddin 

(ed.) 2003, hal.13) 

Pada kenyataannya, ketika sistem desentralisasi diberlakukan, pemerintah pusat dan 

daerah dihadapkan pada permasalahan baru yang lebih rumit sebagai konsekuensi perubahan 



 
 

ketentuan, yakni krisis manajerial pada masa transisi. Pabottinggi menyebutkan kondisi saat 

itu sebagai „transisi politik tanpa rasionalitas politik‟ (dalam Haris, Syamsuddin (ed.) 2003, 

hal.23).         

Sehingga perubahan kelembagaan sebagai konsekuensi dari implementasi 

desentralisasi serta format baru otonomi daerah, membawa pada kondisi transisi bagi 

pemerintahan daerah. Adapun masa transisi adalah masa perubahan dari kondisi sebelum 

kepada kondisi sesudah perubahan dengan durasi waktu yang bervariasi (Krishno Hadi 2011, 

hal 17). Kondisi demikian memerlukan pengelolaan menejemen yang baik, dikarenakan 

merupakan fase kritis menuju output perubahan (Conner dalam Wibowo, hal 174). 

2. Pererintahan Desa 

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil pemerintahan yang langsung berhubungan 

dengan masyarakat. Adapun definisi desa sebagaimana dikemukakan oleh Hazarin dalam 

Soekanto: 

…kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan 
untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kekuasaan hukum, kesatuan 

penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air 
bagi bagi semua anggotanya4. 

 

Sehingga desa esensinya adalah kesatuan masyarakat yang mandiri, dan masih 

memiliki struktur penguasa, hukum dan adat yang asli. Dengan adanya struktur tersebut 

memungkinkan desa menyelenggarakan pemerintahan asli diwilayahnya. Kemandirian inilah 

yang membedakan Desa dengan Kelurahan, sehingga Desa memiliki otonomi desa, 

sedangkan Kelurahan tidak memiliki otonomi dikarenakan satuan pemerintahannya 

merupakan pemerintahan administratif.   

                                                                 
4
 Soekanto 1986, hal. 11 



 
 

Eksistensi dari pemerintahan desa sempat mengalami masa kooptasi oleh negara 

semasa era Suharto, yang mana Desa diatur menggunakan ketentuan yang sentralistis dan 

administratif. Hal ini mengakibatkan nilai kearifan lokal akan penyelenggaraan pemerintahan 

desapun pada akhirnya tergerus oleh penyelenggaran pemerintahan yang bersifat teknis 

administratif. Regulasi tentang desa pasca implementasi desentralisasipun berusaha 

mengembalikan fungsi desa sebagaimana mulanya. Adapun pengertian desa memiliki 

perbedaan yang mengejahwantahkan spirit perlakuan pemerintah pusat terhadap keberadaan 

desa itu sendiri, sebagaimana menurut beberapa konsep perundang-undangan sebagai berikut: 

Tabel. 4 Matrix Perbedaan Konseptuatisasi Desa 

Undang-Undang Peraturan Pemerintah 

UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok 

Pokok Pokok Pemerintahan di 

Daerah 

- 

Desa adalah suatu wilayah yang 
ditempati oleh sejumlah penduduk 

sebagai kesatuan masyarakat termasuk 
di dalamnya kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai organisasi 

pemerintahan terendah langsung di 

bawah Camat dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

- 

UU No 5 Tahun 1979 Tentang Desa - 

Desa adalah suatu wilayah yang 
ditempati oleh sejumlah penduduk 
sebagai kesatuan masyarakat termasuk 

di dalamnya kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai organisasi 

pemerintahan terendah langsung 

dibawah Camat dan berhak  

menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 

- 

UU No 22 Tahun 1999 - 

Desa atau yang disebut dengan nama 

lain, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat 

- 



 
 

berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dalam 
sistem Pemerintahan Nasional dan 

berada di Daerah Kabupaten.  

UU No 32 tahun 2004 PP No 72 tahun 2005 

Desa atau yang disebut dengan nama 
lain, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas batas 
wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan 

asal-asul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Desa atau yang disebut dengan nama 
lain, adalah 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     

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP No Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa 

Desa adalah desa dan desa adat atau 
yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur 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.  

Desa adalah desa dan desa adat atau 
yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pe merintahan, 

kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  

 PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 

 Desa adalah desa dan desa adat atau 

yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur 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.  

      Sumber: Diolah dari undang-undang yang terkait dengan Desa 

 



 
 

Berdasarkan tabel sebelumnya, pengakuan hak asal-usul baru pendapatkan pengakuan 

secara legal sejak pemberlakuan UU No 22 tahun 1999. Hal ini menjadi penting karena 

kepemimpinan dalam sebuah masyarakat yang berlandaskan tradisi, asal-usul, adalah 

kepemipinan „yang diterima oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai sosial yang 

mendalam…‟5.  

3. Pemerintahan Kelurahan 

Pemerintahan Kelurahan merupakan satuan unit pemerintahan terkecil selain Desa 

yang berada dibawah Kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah yang 

bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat (PP No 72 Tahun 2005 Pasal 3 

ayat 1 dan 2)6. Ketentuan inilah yang menjelaskan bahwa Kelurahan dapat berada pada 

pemeintahan daerah baik dengan status Kabupaten ataupun Kota. Ketentuan ini merupakan 

solusi yang diatur dalam UU No 32 tahun 2004.  

Eksistensi kelurahan sendiri merupakan perangkat teknis administratif yang mana 

perangkat utamanya merupakan perangkat pemerintah daerah yang berstatus sebagai pegawai 

negeri sipil. Dalam menjalankan pengeleggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan, satuan 

organisasi ini tidak dilengkapi dengan status otonomi. Hal ini dikarenakan karakter organisasi 

pemerintahannya merupakan organisasi perpanjangan pemerintah daerah yang melakukan 

tugas-tugas dekonsentrasi. 

4. Alih Status Desa Menjadi Kelurahan 

Proses alih status Desa menjadi Kelurahan merupakan mekanisme yang dibuat untuk 

memberikan solusi bagi kondisi masyarakat yang sudah berubah. Ketentuan ini bukan 

merupakan pemeringkatan bahwa alih status Kelurahan adalah lebih baik dari pada Desa, 

                                                                 
5
 Prasadja 1986, hal. 9 

6 PP No 72 Tahun 2005 Pasal 3 (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang 

berkedudukan di wilayah kecamatan. (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.  



 
 

tetapi merupakan pertimbangan kesesuaian kondisi masyarakat dengan keberfungsian 

pengeyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.  

Adapun ketentuan yang terkait dengan alih fungsi Desa menjadi Kelurahan diatur 

dalam Permendagri No 28 tahun 2006 pasal 9 ayat 1 dan 2. Regulasi ini merupakan ketentuan 

teknis yang mengatur prosedur perubahan yang menekankan pada prakarsa pemerintahan 

desa dan masyarakat, yang mana dibuktikan melalui jajak pendapat dengan ketentuan 

minimal disetujui 2/3 dari jumlah keseluruhan penduduk desa yang memiliki hak pilih.  

Ketentuan alih statu Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi persyaratan 

administrasi sebagai berikut: 

a. luas wilayah tidak berubah; 

b. 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;  

c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya 

pemerintahan Kelurahan; 
d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman 

mata pencaharian; 
e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan 

perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan 

f. meningkatnya volume pelayanan. 
(Permedagri No 28 taun 2006 Pasal 9 ayat 3 ) 
 
 

Ketentuan tersebut merupakan screening terhadap kelayakan sebuah Desa dengan 

karakter sebuah Kelurahan. Beberapa konsekuensi alih status juga diatur yakni pengisian 

perangkat Kelurahan dari unsure Pegawai Negeri Sipil dengan diikuti pemberhentian dengan 

hormat para perangkat Desa. Hal ini juga diikuti dengan mekanisme akuisisi aset dan 

kekayaan Desa menjadi milik pemerintahan daerah. Sehingga keputusan alih status benar 

benar dilakukan sesuai dengan kebutuhan.  

 

Akan tetapi, meskipun prosedur alih status Desa menjadi kelurahan diatur dalam 

ketentuan perundang undangan, tidak demikian dengan perubahan Kelurahan menjadi Desa, 



 
 

hal ini dikarenakan amat mustahil kondisi masyarakat dengan karakter masyarakat Kelurahan 

yang heterogen, patembayan, mata pencaharian yang mulai berubah dari corak agraris ke 

arah industri, kembali berubah pada kondisi sosial budaya yang bersifat homogen dan 

paguyuban.      



 
 

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

 

1. Tujuan Penelitian. 

 

1. Medeskripsikan melalui prosedur kaidah ilmiah proses pengelolaan politik dan 

administrasi pasca alih status desa menjadi kelurahan pada Kelurahan Dadaprejo Kota 

Batu. 

2. Mendeskripsikan dengan prosedur kaidah ilmiah proses pengelolaan politik dan 

administrasi pasca alih status desa menjadi kelurahan pada Kelurahan Ngaglik Kota 

Batu. 

 

2. Manfaat Penelitian. 

 

1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam bentuk hasil kajian ilmiah bagi peneliti 

berikutnya terkait dengan potret manajerial politik dan administrasi pasca alih status 

dari Desa menjadi Kelurahan. 

2. Memberikan rekomendasi bagi penyelenggara pemerintahan daerah serta pembuat 

kebijakan terkait dengan pentingnya mengawal pengelolaan politik dan administrasi 

pada satuan pemerintahan selama masa transisi pasca perubahan dari Desa menjadi 

Kelurahan. 

 



 
 

BAB IV. METODE PENELITIAN 

 

Pada sebuah penelitian ilmiah peran sebuah metodologi penelitian merupakan hal 

yang sangat vital, dimana sebuah metode merupakan serangkaian cara yang digunakan 

sebagai alat, sarana dan aturan main untuk mencapai hasil penelitian. Dengan kata lain 

metode penelitian merupakan kesatuan pentahapan dalam sebuah rangkaian tata cara, 

prosedur dalam memecahkan sebuah masalah hingga pada keterpaduan metode dengan 

tipe/jenis penelitian dan alat yang digunakan pada teknik pengumpulan data, instrumen 

penelitian hingga pada analisis data. 

Ketepatan pemilihan karakteristik suatu metode penelitian dengan tipe penelitian yang 

akan dikerjakan sangat berpengaruh terhadap ketepatan hasil akhirnya, hal tersebut nantinya 

diharapkan dapat menghasilkan rangkaian yang padu dalam metode penelitian dengan jenis 

penelitian, teknik pengumpulan data hingga pada proses analisa data.  

Pada penelitian kali ini metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. 

Lexy J. Moleong memberikan definisi mengenai penelitian kualitatif sebagai berikut: 

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang 
diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Definisi 
ini lebih melihat perspektif emik dalam penelitian yaitu memandang sesuatu upaya 

membangun pandangan subjek penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, 
gambaran holistik yang rumit. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi, 
tindakan dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai, 

metode alamiah. (Moleong, 2004)  
 

Lexy Moleong yang berangkat dari upaya untuk membangun pandangan yang diteliti 

secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dalam konteks yang 

alamiah, menurut Lexy penelitian kualitatif berangkat dari latar yang alamiah.  

 

 



 
 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian kali ini menggunakan jenis Penelitian Deskriptif, Hadari Nawawi 

memberikan definisi mengenai penelitian deskriptif sebagai berikut:  

Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 
diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain- lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-
fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu 
pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap 

di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya. Oleh karena itu 
pada tahap ini metode deskriptif tidak lebih daripada penelitian yang bersifat 

penemuan fakta-fakta seadanya (fact finding). Penemuan gejala-gejala itu berarti juga 
tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan 
hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki itu. 

(Nawawi, 2003) 
     

Penelitian ini menggunakan tipe/jenis penelitian deskriptif karena peneliti ingin 

menelusuri permasalahan yang akan diselidiki dengan cara menggambarkan kondisi 

pengelolaan politik dan administrasi pasca alih status desa menjadi kelurahan pada Kelurahan 

Dadaprejo dan Ngaglik Kota Batu. 

2. Lokasi Penelitian:  

1. Kelurahan Dadaprejo Kota Batu 

2. Kelurahan Ngaglik Kota Batu  

3. Subjek Penelitian: 

1. Perangkat pemerintah Kelurahan Dadaprejo  

2. Perangkat pemerintah Kelurahan Ngaglik 

3. Tokoh Masyarakat Kelurahan Dadaprejo dan Ngaglik 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Pemaknaan mengenai teknik pengumpulan data adalah proses pengumpulan data dan 

informasi yang relevan dengan pengklasifikasian tingkat ketepatan data untuk diproses pada 

sebuah analisa data sesuai metode yang digunakan baik berupa perolehan data primer ataupun 

data sekunder. Pada kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 



 
 

pengumpulan data yang dikelompokkan dalam teknik pengumpulan data kategori primer dan 

sekunder sebagai berikut: 

Untuk kategori data primer pada penelitian ini adalah sebuah data-data yang 

diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu data hasil observasi dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara langsung di lapangan dan sumber data hasil wawancara 

dengan para ahli (sumber informasi). Tentunya sumber data tersebut harus diolah oleh 

peneliti tetap pada koridor kaidah ilmiah agar tetap obyektif dan dijabarkan secara sistematik.  

a. Observasi 

Hadari Nawawi mendefinisikan observasi sebagai berikut: 

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi langsung dilakukan 
terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer 
berada bersama objek yang diselidikinya. Sedang observasi tidak langsung adalah 

pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang  
akan diselidiki. Misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide atau 

rangkaian foto. (Nawawi, 2003) 
    
Penelitian ini menggunakan observasi secara langsung yakni melakukan pengamatan 

serta pencatatan di lapangan secara langsung pada proses pengelolaan politik dan 

administrasi pasca alih status desa menjadi kelurahan pada Kelurahan Dadaprejo dan Ngaglik 

Kota Batu. Observasi secara langsung digunakan untuk mendapatkan catatan lapangan serta 

fakta dan gejala secara langsung melalui pengamatan peneliti, teknik ini digunakan sebagai 

gerbang awal untuk mendapatkan deskripsi seputar kondisi manajerial kedua wilayah 

penelitian pasca ditetapkan sebagai Kelurahan. 

b. Wawancara (Interview) 

Lexy Moleong memberikan definisi ringkas tentang wawancara sebagai berikut:  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan 
oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2004)  

 



 
 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara berstruktur yang diharapkan agar data 

hasil wawancara tidak melebar dan tepat berdasarkan masalah yang sedang diteliti dan ingin 

diketahui jawabannya dari sumber informasi, dalam hal ini adalah para pelaku proses 

perubahan manajerial pasca perubahan status di Kelurahan di Dadaprejo dan Ngaglik. 

Untuk kategori data sekunder biasanya didapatkan dari, dokumen resmi, jurnal, 

artikel, makalah, dokumen pribadi, buku, majalah dan data dari situs internet yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan penelitian. 

c.  Teknik Dokumentasi (Bibliografis) 

Sanapiah Faisal memberikan pemaparan untuk teknik dokumentasi, alat pengumpulan 

datanya adalah form-form pencatatan dokumen/form dokumentasi, form ini digunakan untuk 

memasukkan atau memindahkan data yang relevan dari suatu sumber/dokumen (Faisal, 

1999). 

Teknik ini digunakan untuk menunjang data hasil pengamatan dan wawancara yang 

telah diperoleh oleh peneliti dengan cara menelusuri data yang berkaitan dengan pokok 

penelitian melalui form dokumen resmi dari pemerintah, makalah, artikel, jurnal, data dari 

situs internet yang terkait dan merekam proses perubahan status Desa menjadi Kelurahan 

Dadaprojo dan Ngaglik. 

5. Analisa Data 

Proses Analisa data adalah bagian paling utama tentang bagaimana suatu data dan 

informasi dianalisa dan dijabarkan sesuai tujuan penelitian.  Sebagaimana dengan Motode 

penelitian kualitatif dengan tipe/jenis penelitian deskriptif model analisa data yang 

dipergunakan adalah analisa data kualitatif. Sebagaimana definisi mengenai analisa data 

kualitatif oleh beberapa ahli sebagai berikut:  

Bogdan & Biklen mendefinisikan analisis data kualitatif sebagai berikut:  

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari 



 
 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (dalam Moleong, 2004)  

  
Pada penelitian kali ini, yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisa data 

adalah menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang 

bersifat spesifik dan identity  

2. Langkah berikutnya adalah proses reduksi data dengan melakukan pemilahan data 

yang disesuaikan dengan kategori rumusan masalah penelitian. Langkah ini dilakukan 

untuk menjernihkan dan menyeleksi seluruh data yang masuk berdasarkan kategori.  

3. Proses koding, dilakukan untuk memberi label pada data yang telah terkategorisasi  

4. Selanjutnya dilakukan pemrosesan dan pengolahan data dengan cara menemukan pola 

dalam bentuk narasi dengan jalan mendeskripsikan fenomena dan data yang telah 

diperoleh dengan cara menemukan hubungan satu dengan yang lainnya dengan 

melakukan proses interpretasi yang rasional dan adequat. 

5. Pada tahap akhir analisa data adalah proses penarikan kesimpulan, dengan mencari 

hasil ataupun tujuan penelitian yang didasarkan atas data dan berbagai informasi yang 

telah dikumpulkan, diharapkan dalam penarikan kesimpulan didalamya terkandung 

jawaban dari permasalahan penelitian.   

 



 
 

BAB V. HASIL PENELITIAN 

 

Proses alih status dari desa menjadi kelurahan didesain sebagai solusi untuk 

memberikan peningkatan performa desa maupun kelurahan dalam menyelenggarakan 

peyananan publik dengan dasar pertimbangan penuh dari aspirasi masyarakat setempat. Hasil 

penelitian ini dideskripsikan berdasarkan kerangka aturan UU No 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, PP No 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan PP No73 Tahun 2005 

Tentang Kelurahan. Hal ini dikarenakan proses alih status terjadi pada kurun waktu 2010 

kebelakang. Sehingga  ketentuan baru yang saat ini berlaku yakni UU No 6 tahun 2014 

tentang Desa dan PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 

Tentang Desa dan PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Aanggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara hanya akan digunakan sebagai perbandingan perspektif akan 

kebaruannya. Dalam kajian hasil penelitian hal yang menjadi penting adalah proses transisi 

alih status, maka terdapat beberapa pengelolaan dalam bentuk politik maupun administrasi 

yang akan dikaji lebih lanjut.  

1. Alih Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan Dadaprejo  

 

 a.  Kronologi Perubahan Alih Status Desa menjadi Kelurahan Dadaprejo  

 

  Secara normatif alih status didasarkan pada paradigma UU No 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yang menempatkan posisi desa berada pada wilayah kabupaten (pasal 1 

huruf o)7. Tidak hanya itu, ketentuan ini juga mewajibkan bahwa seluruh desa yang berada 

dalam Kota Administratif harus ditetapkan menjadi Kelurahan (pasal 126 ayat 2)8. Oleh 

karena itu seluruh desa di Batu telah bersiap dengan sosialisasi alih status Desa menjadi 

                                                                 
7
 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.  

 
8
 UU No 22 tahun 1999  pasal 126 ayat 2“Desa-desa yang ada didalam wilayah kotamadya, kotamadya 

administratif dan kota administrative berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1974 pada mulai berlakunya 

undang-undang ini ditetapkan sebagai Kelurahan” 



 
 

Kelurahan secara massif sebagai konsekuensi perubahan status Batu dari Pemerintahan Kota 

Administratif Batu, yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten Malang menjadi 

Pemerintah Kota Batu yang bersifat otonom.  

  Dadaprejo merupakan pilot project proses alih status desa menjadi kelurahan. Pada 

saat itu pemerintah Kota Batu menindak lanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota 

Batu No 8 tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Yang diikuti 

dengan terbitnya Peraturan Desa Dadaprejo No 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Status 

Desa Menjadi Kelurahan.  

  Akan tetapi, proses tersebut menjadi terhenti, ketika Pemerintah Pusat 

memberlakukan, UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diikuti dengan PP No 

72 tahun 2005 tentang Desa dan PP No 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Keduanya hadir 

sebagai evaluasi dari ketentuan sebelumnya yang mengatur mekanisme alih status berdasar 

pada aspirasi dan kesiapan masing-masing secara bertahap (UU No 32 tahun 2004 pasal 200 

ayat 3)9. Akan tetapi, ketentuan ini hanya mengatur proses alih status dalam satu model, 

yakni desa menjadi kelurahan, bukan sebaliknya perubahan status kelurahan menjadi desa.  

Ketentuan turuan dari kedua perturan diatas juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan 

Status Desa menjadi Kelurahan 

  Sebagai wujud dari respon akan perubahan peraturan tersebut, maka diterbitkan 

Peraturan Daerah Kota Batu No 4 tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa menjadi 

Kelurahan. Setelah memenuhi kriteria administratif perubahan status10, maka diterbitkan 

                                                                 
9
 UU No 32 tahun 2004 pasal 200 ayat 3 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 dengan Perda. 
10 luas wilayah tidak berubah; 

a. 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;  

b. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan; 

c. potensi ekonomi berupa jen is, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian; 



 
 

Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02/033/KEP/422.520.006/2008 tentang Pengangkatan 

Panitia Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan, beserta Surat Perintah Tugas 

Nomor 072/151/422.520.006/2008 yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi panitia  

(Pandega, 2007, hal. 67).    

  Hal yang menjadi menarik dari proses perubahan kelurahan Dadaprejo ialah, 

meskipun sempat tertunda dengan perubahan beberapa ketentuan normatif perundang-

undangan, tetapi tidak menyurutkan aspirasi masyarakat setempat, pemenuhan syarat 

administratif serta persetujuan BPD sebagai modal penting proses alih status desa menjadi 

kelurahan. Tidak hanya itu, perubahan status juga didasari dengan alasan sosiologis yakni 

perubahan fisik kewilayahan Dadaprejo yang semakin padat peduduk dengan diikuti oleh 

semakin berkurangnya aset desa yang dimiliki. Sehingga diperkirakan aset Dadaprejo sudah 

tidak mampu lagi menyokong proses berjalannya pemerintahan desa. 

 Setelah memenuhi syarat dan pertimbangan tersebut, tahap berikutnya adalah sosialisasi 

oleh Panitia Pembentukan dengan didampingi oleh perangkat Kecamatan Junrejo dan Bagian 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu, maka dilakukan proses jaring aspirasi 

masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD yang dilaksanakan mulai 23 

Oktober 2008 hingga Juni 2009 terkait perubahan status dengan hasil sebagaimana berikut:  

Tabel 5 Rekapitulasi Penjaringan Aspirasi Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi 

Kelurahan Tahun 2009 

 

No Nama Dusun Jumlah Hak 

Pilih 

Jumlah 

Pemilih 

Setuju Tidak 

Setuju 

Abstain 

1. Areng-Areng 1.427 1.023 1.015 8 404 

2. Karangmloko 1.145 938 921 17 207 

3. Dadap Tulis Dalam 785 414 228 186 371 

                                                                                                                                                                                                          
d. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan  perubahan nilai agraris 

ke jasa dan industri; dan 

e. meningkatnya volume pelayanan. 

(Permedagri No 28 tahun 2006 Pasal 9 ayat 3 ) 
 



 
 

4. Dadaptulis Utara 429 385 374 11 44 

JUMLAH 3786 2760 2538 222 1026 

Sumber: Data Laporan Jaring Aspirasi Kelurahan Dadaprejo (data sekunder)  

 Berdasarkan dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang sepakat 

melebihi 2/3 persen dari keseluruhan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih. Oleh karena 

seluruh persyaratan alih status telah terpenuhi, maka pemerintah desa dan BPD melanjutkan 

pengajuan perubahan status kepada walikota melalui camat Junrejo sebagai bahan 

pertimbangan.  

 Langkah berikutnya adalah proses observasi terkait kesiapan pemerintah Dadapejo oleh 

pemerintah kota Batu melalui tim observasi yang dibentuk melalui Keputusan Walikota Batu 

Nomor 180/133/KEP/422.012/2009 yang beranggotakan sebagai berikut:  

Tabel 6. Susunan Keanggotaan Tim Observasi Perubahan Status Desa Dadaprejo 

Menjadi Kelurahan Tahun 2009 

 

No Jabatan Dalam Tim Jabatan Dalam Dinas  

1 
2 
3 

 
 

Ketua 
Wakil Ketua 
Sekretaris 

Sekretaris Daerah Kota Batu 
Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Setda Kota Batu 
Kepala Bagian Setda Kota Batu 

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kota Batu 

2. Kepala Badan Kepegawaian Kota Batu 
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Batu 

4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Batu 
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Batu 

6. Camat Junrejo Kota Batu 
7. Sekretaris Kecamatan Junrejo Kota Batu 

Sumber: Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor 180/133/KEP/422.012/2009  

  Pada saat itu, tim observasi menyatakan sebagaimana hasil pengamatan lapangan 

bahwa Dadaprejo dinyatakan layak menjadi kelurahan. Proses ini kemudian berlanjut pada 

tahap penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Walikota melalui Bagian 

Hukum untuk diajukan kepada DPRD guna dilakukan pembahasan. Dalam sidang 

pembahasan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD kota Batu, beberapa pihak yang 



 
 

berkepentingan juga turut dilibatkan yakni Pemerintah Dadaprejo, BPD dan masyarakat. 

Hasil sidang Raperda menetapkan menyetujui perubahan status Dadaprejo dari desa menjadi 

kelurahan. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan penetapan sidang Raperda yang 

disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan 

Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2010 tetang Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi 

Kelurahan Dadaprejo pada tanggal 30 September 2010.  

  Sebagaimana proses panjang perubahan status desa menjadi kelurahan Dadaprejo 

yang sudah mulai massif sejak tahun 2003 hingga ditetapkan pada tahun 2010, tentunya 

merupakan hasil desain peraturan perundang-undangan yang bertujuan mengawal  proses alih 

status supaya mampu meminimalisir kepentingan politik sepihak para elite, dengan cara 

memberikan beberapa persyaratan berlapis, yakni administratif, kesepakatan kedua belah 

pihak lembaga eksekutif dan legislatif tingkat desa, serta harus sesuai dengan prakarsa 

masyarakat. Adapun alur kronologi alih status desa menjadi kelurahan Dadaprejo 

sebagaimana bagan berikut: 

Bagan 1 Proses Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan 

 

Sumber: Pandega 2012, hal. 81 



 
 

  Sedikit berbeda dengan ketentuan terbaru sebagaimana UU No 6 tahun 2014 beserta 

PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

yang memberikan pengaturan lebih komprehensif mengatur tentang alih status tidak hanya 

didasarkan pada kesiapan dan aspirasi masyarakat, tetapi juga mengatur pola alih status 

dalam dua bentuk yakni desa menjadi kelurahan ataupun sebaliknya.  

 

b. Pengelolaan politik dan administrasi pasca alih status desa menjadi kelurahan 

pada Kelurahan Dadaprejo Kota Batu 

 
  Sebagaimana indikator pada kerangka berfikir, maka dalam proses perpindahan alih 

status Desa menjadi Kelurahan Dadaprejo tidak terlepas dari pengelolaan proses politik dan 

administrasi sebagaimana berikut: 

i. Restrukturisasi Perangkat Desa Menjadi Perangkat Kelurahan  

 

Masa transisi pasca perubahan status di Dadaprejo berlangsung teratur dan tidak 

melahirkan kekacauan politik dan administrasi sebagaimana yang dikhawatirkan banyak 

pihak. Hal ini dikarenakan konsekuensi alih status dari desa menjadi kelurahan, akan 

menggantikan keberadaan perangkat desa yang sebagian besar diisi dari kalangan masyarakat 

setempat, kecuali jabatan carik atau sekretaris desa, dengan perangkat kelurahan yang diisi 

dari kalangan Pegawai Negeri Sipil dan sangat mungkin berasal dari luar Dadaprejo.  

Akan tetapi, transisi yang terjadi pasca alih status Dadaprejo ialah dengan mengikuti 

ketentuan per-undang undangan yang berlaku dengan mengkolaborasikan nilai-nilai kearifan 

lokal untuk meminimalisir konflik horizontal akibat kecemburuan sosial. Terdapat beberapa 

langkah yang telah dilakukan untuk menekan angka resistensi penempatan perangkat 

kelurahan dengan status PNS yang berasal dari luar Dadaprejo, menjadi keterditerimaan oleh 

masyarakat dengan cara sebagai berikut: 



 
 

Pertama tetap mengamankan pucuk pimpinan kelurahan berasal dari putra Dadaprejo, 

dengan demikian tidak berbeda drastis dengan keberadaan Kepala Desa yang dipilih berasal 

dari masyarakat lokal Dadaprejo. Pada saat Dadaprejo resmi ditetapkan sebagai Kelurahan 

sebagaimana dengan ketentuan, perangkat desa yang direfleksikan dari otonomi desa, 

berganti dengan ketentuan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Sehingga 

perngkat desa yang lama digantikan oleh perangkat desa dari kalangan Pegawai Negeri Sipil 

sebagai mana berikut: 

Tabel 7 Susunan Restrukturisasi Perangkat Dadaprejo 

No Nama Kepegawaian Jabatan Lama Jabatan Baru 

1. Nurjadi Honorer Kepala Desa Pensiun 

2. Samsul Hadi, SE PNS Sekdes Dadaprejo Sekdes Mojorejo 

3. Pa‟i Honorer Kaur Umum Pensiun 

4. Hari Utomo Honorer Kamitowo I Staff Sie Pemas 

5. Paidjan Honorer Kamituwo II Pensiun 

6. Mukadi  Honorer Kebayan Staff Sie Pembangunan 

7. Tadji Honorer Kowowo Pensiun 

8. Moch. Hartono, ST Honorer Kaur Keuangan  Staf Sekretariat 

9. Rofiq Burhanudin Modin Kaur Kesra Staf Sie Kesra 

 Sumber, Pandega 2012 hal. 82 

Berdasarkan data diatas, terdapat beberapa pergantian posisi jabatan dan personal 

pada perangkat Dadaprejo. Akan tetapi guna memastikan masa transisi berlangsung dengan 

baik, maka bapak Nurjadi sebagai mantan Kepala Desa Dadaprejo, diperkenakan menduduki 

jabatan sebagai Lurah Dadaprejo hingga akhir masa jabatannya hingga Juni 2011 dengan 

status pegawai honorer selama satu tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Batu Nomor 13 tahun 2010 pasal 9 ayat 211. Kemudian, ketika masa jabatannya berakhir pada 

bulan Juni 2011, guna menghabiskan masa kontak sebagai pegawai honorer, maka bapak 

Nurjadi dipindahtugaskan sebagai staf pada Kantor Kecamatan Junrejo hingga Desember 
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 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2010 pasal 9 ayat 2 “Kepala Desa Dadaprejo, sambil 

menunggu masa jabatannya habis, Kepala Desa diangkat selaku pejabat Lurah”  



 
 

2011, kemudian masa kontrak berakhir bertepatan dengan masuknya masa pensiun bapak 

Nurjadi (Pandega 2010 hal. 82-83). 

Ketika masa jabatan Lurah Dadaprejo kosong, kemudian digantikan oleh Bapak 

Mobin selaku pegawai negeri sipil dari kecamatan Junrejo, yang kebetulan merupakan putra 

Dadaprejo dan juga memenuhi syarat administratif, sebagaimana diatur dalam PP No 73 

tentang Kelurahan tahun 2005 tentang syarat seorang Lurah sebagai berikut: Pegawai Negeri 

Sipil golongan III C, memiliki masa kerja minimal 10 tahun, berkemampuan teknis dibidang 

administrasi pemerintahan dan memahami social budaya masyarakat setempat (Pandega, 

2010 hal. 84).  

Hal yang menarik disini adalah pelibatan unsur nilai-nilai kearifan lokal yang mampu 

menekan potensi koflik sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Hari Utomo Staf Seksi 

Pengabdian Masyarakat: 

Pada saat itu, pertimbangan yang digunakan untuk penggantian perangkat adalah 
dengan tetap mengorangkan atau menghormati pejabat sebelumnya, sebagaimana 
yang didasarkan pada budaya kita. Posisi Lurah tetap dijabat oleh bapak Nurjadi 

(Pejabat yang lama), hingga selesai masa jabatannya, dan pak Nurjadi diangkat 
menjadi pegawai honoer. Ketika purna tugas menjadi seorang Lurah tidak kemudian 

menjadi bawahan dari Lurah baru, tetapi ditempatkan di Kecamatan, itu yang saya 
bilang tadi dengan konsep mengorangkan. kemudian pejabat lurah juga diambil dari 
putra Dadaprejo sendiri yang sebelumnya bekerja di Kecamatan Junrejo, sehingga 

masyarakat merasa pergantian dari desa menjadi kelurahan tidak menyebabkan 
kehilangan sosok pemimpin yang mengerti kondisi Dadaprejo seutuhnya, hal ini 

merupakan hasil usulan Camat Junrejo pada saat itu adalah ibu Suliyanah 
(Wawancara dilakukan di Kelurahan Dadaprejo Tanggal 29 Januari 2014). 
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka resiko  krisis dalam proses suksesi 

pejabat lama kepada pejabat baru dari proses transisi alih status desa menjadi kelurahan telah 

berhasil diminimalisir dengan mempertahankan nilai-nilai lokal yang selama ini sudah 

terefleksikan dalam sejak Dadaprejo masih berstatus desa yakni pemerintahan dari dan oleh 

rakyat Dadaprejo setempat. Oleh karenanya, masa-masa kritis peralihan status perlu 



 
 

mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat, sehingga penghormatan kepada pejabat 

lama dan perekrutan pejabat baru yang memiliki akar lokalitas kuat menjadi solusi yang jitu.  

Kedua, melakukan restrukturisasi perangkat PNS secara tidak keseluruhan, tetapi 

dengan tetap mengkaryakan pejabat lama di kelurahan Dadaprejo melalui pengangkatan 

mereka menjadi karyawan honorer yang ditempatkan di kelurahan Dadaprejo (lihat tabel 7), 

sehingga transisi performa menjadi Kelurahan dapat disupport oleh perangkat PNS tempatan 

baru, sedangkan profil, potensi dan kultur Dadaprejo dapat tetap disupport oleh mantan 

perangkat desa. Tidak hanya itu model komposisi restrukturisasi seperti ini akan membantu 

perangkat PNS tempatan baru untuk bisa diterima oleh masyarakat.  

Ketiga, memberikan penghargaan pada perangkat yang lama dengan pemberian 

tunjangan purna bakti sesuai dengan kemampuan keuangan derah sebesar sebagai berikut:  

Tabel 8 Jumlah Besaran Tunjangan Purna Bakti Perangkat Desa Dadaprejo  

No Jabatan yang ditinggalkan Jumlah Tunjangan Purna Bakti 

1. Kepala Desa Dadaprejo Rp.17.500.000,- 

2. Sekretaris Desa Dadaprejo Rp. 15.000.000,- 

3. Perangkat Desa Dadaprejo Rp. 12.000.000,- 

4. Ketua BPD Desa Dadaprejo Rp. 10.000.000,- 

5. Anggota BPD Desa Dadaprejo Rp. 8.000.000,- 

 Sumber: diolah dari dokumentasi milik Kelurahan Dadaprejo 2010 

  

Meskipun demikian pemberian tunjangan purna bakti tersebut telah sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Status Desa 

Dadaprejo menjadi Kelurahan Dadaprejo Pasal 14 ayat 2 yang berbunyi ”Kepala Desa dan 

perangkat desa Dadaprejo yang dirubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan 

hormat dari jabatannya dan diberikan tunjangan purna bakti sesuai dengan kemampuan 



 
 

keuangan daerah”. Pemberian tali asih purna bakti ini bukan hanya semata pesangon saja, 

tetapi merupakan media strategis untuk meminimalisir krisis transisi pasca alih satus.  

Keempat, manajemen konflik terkait dengan masifnya isu pengangkatan perangkat 

desa Dadaprejo menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai implikasi dari alih status desa menjadi 

kelurahan. Hal ini dilakukan dengan memberikan pemahaman dengan didasarkan pada 

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dengan hasil wawancara yang dilakukan 

dengan bapak Tantra Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Dadaprejo sebagaimana berikut: 

Perubahan alih status tidak otomatis merubah seluruh perangkat desa Dadaprejo  
menjadi PNS, isu itu sempat merebak dikalangan masyarakat pada masa awal-awal 
transisi, tetapi berhasil diminimalisir dengan penjelasan yang didasarkan pada 

ketentuan pengangkatan pegawai honorer sebagai PNS hanya bisa dilakukan dengan 
Surat Keputusan paling akhir 1 Januari 2005, sedangkan alih status Kelurahan terjadi 

pada tahun 2010. Solusi pada saat itu adalah dengan pengangkatan perangkat desa 
sebagai pegawai honorer yang ditempatkan sebagai staff di kelurahan Dadaprejo, dan 
kontraknya bisa diperpanjang setiap tahun sebagaimana disesuaikan dengan 

kebutuhan formasi kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Batu, adapun yang berusia 
56 tahun keatas diberhentikan secara terhormat sampai selesainya masa kontak 

berjalan. Sehingga perangkat desa yang lama masih tetap bisa dikaryakan 
(Wawancara dilakukan di Kelurahan Dadaprejo Tanggal 29 Januari 2014).     
 

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, isu pengangkatan perangkat menjadi PNS 

merupakan hal yang sangat sensitif jika tidak dikelola dengan baik, sebagaimana perspektif 

sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap profesi PNS adalah sebuah 

kebanggaan, dan yang paling penting adalah tetap memberikan ruang bagi mantan perangkat 

desa untuk tetap dikaryakan, sebagaimana konfirmasi berupa wawancara dengan bapak Hari 

Utomo Staf Seksi Pengabdian Masyarakat sebagai berikut: 

Menurut saya tidak masalah kami-kami ini tetap jadi pegawai honorer, asal tetap 
diperkenankan mengabdi untuk Dadaprejo saja sudah senang, ini merupakan bentuk 

penghargaan, yang penting adalah bagaimana kedepannya Kelurahan ini bisa semakin 
maju dan mensejahterahkan masyarakatnya. Terkait dengan mantan ketua BPD dan 

anggota, mereka tidak diangkat menjadi pegawai honorer, karena sebelumnya mereka 
bukan perangkat desa yang struktural, dan mereka tidak menuntut untuk menjadi 
PNS, dan lagi mereka juga sudah diberi penghormatan berupa pesangon. Dalam 

beberapa kegiatan musyawarah tingkat Kelurahan para mantan ketua dan anggota 
BPD juga masih dilibatkan dan diajak rembukan (Wawancara dilakukan di Kelurahan 

Dadaprejo Tanggal 30 Januari 2014).. 



 
 

 

Petikan wawancara tersebut menunjukkan fakta bahwa restrukturisasi perangkat desa 

pasca alih status menjadi kelurahan Dadaprejo berlangsung dengan baik. Hal ini dikarenakan 

melibatkan perangkat desa pada beberapa pos perangkat kelurahan, hal ini semakin 

mempercepat proses transisi menuju kondisi yang terkonsolidasi seperti saat ini. 

Kelima, perangkat kelurahan hasil restrukturisasi mendasarkan penyampaian 

pelayanan publik dengan nilai-nilai budaya yang masih hidup dalam masyarakat pada masa 

transisi. Hal ini dikarenakan bisa jadi secara administrasi Dadaprejo sudah berubah menjadi 

kelurahan, akan tetapi akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa merubah karakter  

yang melekat pada pemerintahan desa dengan pemerintahan kelurahan, dalam hal ini 

perangkat desa yang lama dapat membantu proses transisi ini sebagaimana yang disampaikan 

dalam wawancara oleh bapak Hantono Staf Sekretariat sebagai berikut: 

Meskipun Dadaprejo sudah berubah menjadi kelurahan, tetapi secara tradisi kita tidak 
bisa begitu saja berubah, semisal kalau jam kerja kelurahan sampai jam 4 sore, masih 
banyak masyarakat yang meminta pelayanan diluar jam tersebut, dan kita harus 

paham dan melayani masyarakat dengan baik. Mungkin PNS tempatan baru 
menganggap ini tidak professional, akan tetapi kita yang faham. Inilah yang disebut 

tetap mempertahankan nilai-nilai yang baik dari model pemerintahan desa, jika kita 
terlalu kaku maka masyarakat akan kecewa dengan model baru pemerintah kelurahan 
ini (Wawancara dilakukan di Kelurahan Dadaprejo Tanggal 30 Januari 2014).. 

 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa transisi alih status tidak hanya berupa 

perubahan politik dan administratif saja, tetapi keduanya juga didasarkan pada budaya 

setempat yang membutuhkan waktu lama terhadap sebuah perubahan. Jika hal ini tidak 

diindahkan maka akan menghambat proses transisi dari desa menjadi kelurahan. Hal ini juga 

merupakan bentuk dari memberikan apresiasi terhadap aspirasi masyarakat, yang tetap ingin 

keberadaan pemerintahan kelurahan tidak berubah secara formal dan birokratis.  



 
 

 

 
ii. Pengelolaan aset pasca transisi desa menjadi keurahan Dadaprejo 

 
Ciri khas dari sebuah Desa adalah otonomi asli yang dimiliki terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan dan kepemilikan aset desa. Adapun sebaliknya Kelurahan 

tidak memiliki otonomi dalam penyelenggaan pemerintahan maupun kepemilikan aset, 

sehingga hal yang menjadi penting ketika terjadi alih status adalah inventarisasi alih 

kepemilikan dari desa menjadi milik negara melalui pemerintah daerah. Proses alih 

kepemilikan ini juga tetap harus memperhatikan pertimbangan sosial dan budaya, sehingga 

tidak terjadi konflik horizontal dimasyarakat. Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak 

Mukadi Staf Seksi Pembangunan sebagai berikut: 

Pada waktu itu masyarakat diberi pemahaman bahwa dengan beralih status menjadi 

kelurahan sudah tidak terdapat istilah tanah bengkok lagi, karena semua aset desa 
sudah dikelola pemerintah daerah, akan tetapi jika masyarakat memiliki inisiasi untuk 

menggunakannya sebagai fasilitas umum bersama, maka melalui pemerintah 
kelurahan bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan. Pada 
intinya yang perlu ditekankan kepada masyarakat adalah tanah kas desa tersebut tetap 

difungsikan untuk kepentingan masyarakat (Wawancara dilakukan di Kelurahan 
Dadaprejo Tanggal 29 Januari 2014).  

 

  Berdasarkan hasil wawancara tersebut, meunjukkan adanya media penjelasan kepada 

masyarakat terkait kepemilikan dan penggunaan aset kelurahan. Proses alih kepemilihan aset 

desa ditandai dengan penandatangan Berita Acara Peyerahan Kepada Pemerintah Kota Batu, 

kemudian pengelolaan asset tersebut diatur dalam Peraturan Walikota, dengan pe ngelolaan 

oleh Pemerintah Kelurahan untuk dimanfaatkan bersama oleh masyarakat Dadaprejo. Adapun 

konversi penggunaan eks tanah bengkok sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 9 Konversi penggunaan Tanah Eks Bengkok Menjadi Fasilitas Umum 

No Tanah Luas (m2) Penggunaan 

1 Ex Tanah Bondo Desa 8.000 Pemakaman Umum 

2 Ex Tanah Bondo Desa 7.000 Pemakaman Umum 

3 Ex Tanah Ganjaran Kepala Desa 388 Rumah Dinas Kesehatan 

4 Ex Tanah Ganjaran Kepetengan 378 Rumah Dinas MTsN Kota Batu 



 
 

5 Ex Tanah Ganjaran Kepala Desa 1.442 Kantor Kelurahan 

6 Ex Tanah Ganjaran Kebayan 696 Kantor KUA Junrejo 

7 Ex Tanah Ganjaran Kamituwo 515 Kantor Koramil Junrejo 

8 Ex Tanah Ganjaran Kebayan 526 Kantor UPTD Junrejo 

9 Ex Tanah Bondo Desa 650 Kantor Lama Dadaprejo 

10 Ex Tanah Ganjaran Kepetengan 1.851 Gedung TK Negeri Pembina 

11 Ex Tanah Ganjaran Kepetengan 272 Gedung PAUD 

12 Ex Tanah Ganjaran Kepetengan 1.725 Gedung MTsN Kota Batu 

13 Ex Tanah Ganjaran Kebayan 1.000 Gedung MTsN Kota Batu 

14 Ex Tanah Ganjaran Kebayan 2.483 Gedung MTsN Kota Batu 

15 Ex Tanah Bondo Desa 3.923 SDN Dadaprejo 1 

16 Ex Tanah Bondo Desa 1.596 SDN Dadaprejo 2 

17 Ex Tanah Ganjaran Kebayan 860 Masjid Al-Falah 

18 Ex Tanah Ganjaran Kepala Desa 550 Musholla Istiqomah 

19 Ex Tanah Ganjaran Kamituwo 580 Balai RW Dadaptulis Dalam 

20 Ex Tanah Bondo Desa 154 Balai RW Dadaptulis Utara 

21 Ex Tanah Ganjaran Kaur Keuangan 1.011 Kantor Poskeskel Dadaprejo 

22 Ex Tanah Ganjaran Kebayan 268 Polindes Dadaprejo 

23 Ex Tanah Ganjaran Kamituwo 3.341 Kantor Gapoktan (Gudang APO) 

24 Ex Tanah Ganjaran Kaur Kesra 1.610 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

25 Ex Tanah Ganjaran Kamituwo 1.657 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

26 Ex Tanah Ganjaran Kepala Desa 10.027 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

27 Ex Tanah Ganjaran Carik 5.014 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

28 Ex Tanah Ganjaran Kebayan 1.072 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

29 Ex Tanah Ganjaran Kepetengan 3.340 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

30 Ex Tanah Ganjaran Kepala Desa 1.555 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

31 Ex Tanah Ganjaran Carik 1.650 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

32 Ex Tanah Ganjaran Kamituwo 2.750 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

33 Ex Tanah Ganjaran Kamituwo 2.165 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

34 Ex Tanah Ganjaran Kebayan 2.700 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

35 Ex Tanah Ganjaran Kebayan 2.250 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

36 Ex Tanah Ganjaran Kebayan 1.750 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

37 Ex Tanah Ganjaran Kepetengan 1.900 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

38 Ex Tanah Ganjaran Kepetengan 3.100 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

39 Ex Tanah Ganjaran Kamituwo 1.865 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

40 Ex Tanah Bondo Desa 3.749 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

41 Ex Tanah Bondo Desa 4.820 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

42 Ex Tanah Bondo Desa 7.579 Tanah Kosong (lahan pertanian) 

43 Ex Tanah Ganjaran Kepala Desa 3.558 Rencana Gedung Aula Dadaprejo 

44 Ex Tanah Ganjaran Kepala Desa 5.270 Rencana Gedung MTsN Kota Batu 

45 Ex Tanah Ganjaran Kaur Keuangan 1.160 Rencana Kantin & Rumdin Lurah 

46 Ex Tanah Ganjaran Kaur Keuangan 2.172 Rencana Gedung MTsN Kota Batu 

47 Ex Tanah Ganjaran Kaur Kesra 1.610 Rencana Gedung MTsN Kota Batu 

48 Ex Tanah Ganjaran Kamituwo 1.758 Rencana Gedung MTsN Kota Batu 

49 Ex Tanah Ganjaran Kamituwo 100 Rencana Green Hause Dadaprejo 

50 Ex Tanah Bondo Desa 282 Rencana Bali RW Karangmloko 

51 Ex Tanah Ganjaran Kebayan 1.779 Lapangan Olahraga (Basket) 

52 Ex Tanah Ganjaran Carik 3.480 Lapangan Olahraga (Sepakbola) 



 
 

53 Ex Tanah Ganjaran Kamituwo 3.197 Lapangan Sepakbola 

54 Ex Tanah Ganjaran Kebayan 3.197 Lapangan Sepakbola 

55 Ex Tanah Ganjaran Kepetengan 1.000 Lapangan Sepakbola 

56 Ex Tanah Ganjaran Kamituwo 855 Lapangan Sepakbola 

57 Ex Tanah Ganjaran Kebayan 319 Lapangan Parkir Masjid Al-Falah 

58 Ex Tanah Ganjaran Kepala Desa 300 Tandon Air (HIPPAM) 

59 Ex Tanah Ganjaran Kamituwo 516 Tandon Air 

Sumber : Katu Inventaris Barang A (Tanah) Kelurahan Dadaprejo, Tahun2012 (data 

sekunder) 

 

  Berdasarkan data dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa meskipun beralih tangan 

kepemilikan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu, manfaat dari bekas tanah bengkok masih 

bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Hal yang menarik adalah jika masih berstatus tanah 

bengkok kebermanfaatannya sebagian besar dialokasikan sebagai ganjaran dan dimanfaatkan 

sangat terbatas oleh perangkat desa saja. Meskipun demikian penggunaan bekas tanah 

bengkok tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah Kota Batu dan 

masyarakat Dadaprejo. 

  

2. Alih Status Desa Ngaglik Menjadi Kelurahan Ngaglik  

 

  Kelurahan Ngaglik memiliki dasar perbedaan pada proses alih status dengan 

Kelurahan Dadaprejo, Jika Dadaprejo berganti status dalam konteks Batu merupakan daerah 

otonom dengan bentuk Pemerintah Kota, maka Ngaglik beralih status menjadi kelurahan 

ketika Batu merupakan Pemerintah Kota Administratif dan masih merupakan bagian dari 

Kabupaten Malang. Persandingan kedua bentuk perubahan ini dimaksudkan sebagai 

pengkayaan ilmiah terkait perbedaan proses alih status desa menjadi kelurahan pada praktik 

otonomi daerah dibawah rezim yang berbeda.       



 
 

 

a. Kronologi Perubahan Alih Status Desa menjadi Kelurahan Ngaglik 

 

  Berdasarkan sejarah Ngaglik merupakan sebuah desa terpencil dengan posisi yang 

tinggi diambil dari kata anglik-anglik, berdasarkan paparan wawancara yang dilakukan 

dengan bapak Ismail yang merupakan sesepuh dan saksi hidup sejarah perubahan Ngaglik 

dari Desa hingga menjadi Kelurahan sebagai berikut: 

Ngaglik ini teridentifikasi menjadi Desa pada tahun 1930an dengan kepala desa 
pertama Mbah Suro, sampai dengan kepala desa yang kesepuluh yakni bapak  Diman 

Hadi Prayitno pada awalnya diangkat menjadi kareteker sampai menjadi kepala desa 
dan meninggal pada tahun 1981. Kemudian Ngaglik ditetapkan menjadi Kelurahan 
pada tahun 1982 (Wawancara dilakukan di Kelurahan Ngaglik Tanggal 3 Februari 

2014).  
 

  Alih status Kelurahan Ngaglik didasarkan pada ketetuan UU No 5 tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah pasal 72 ayat 4 yang mengatur bahwa “Apabila 

dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dalam Wilayah 

Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah”. Dikarenakan perkembangan Kecamatan Batu12 yang pada saat itu 

sangat pesat, kemudian proses persiapan peningkatan status Kecamatan Batu menjadi Kota 

Administrtif sudah jauh dimulai sejak awal 1980an. Alih status dari desa menjadi Kelurahan 

Ngaglik disahkan pada tanggal 28 April 1982 oleh Bupati Malang, ketika masih bertatus 

sebagai Kecamatan Batu bagian dari wilayah Kabupaten Malang13.  

  Ngaglik beralih status menjadi kelurahan dikarenakan merupakan bagian dari wilayah 

administratif kecamatan Batu. Pada saat sebelum alih status, Ngaglik merupakan desa 

percontohan. Tidak hanya itu, berdasarkan UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 
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 Pada tahun 1950 berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Batu masih merupakan Kecamatan dalam lingkungan 

wilayah Pemerintah  Kabupaten Malang. 

13
 Laporan Kinerja dan Akuntabilitas (LAKIP) Kelurahan Ngaglik 2013, hal. 1  



 
 

(undang-undang ini mengatur perihal desa dan kelurahan) pasal 35 ayat 2 sebagaimana 

berikut:   

Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi 
pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berada di Ibukota Negara, 
Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif, dan Kota-kota 

lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) 
dinyatakan sebagai Kelurahan menurut Pasal 1 huruf b.   

 

  Adapun persyaratan pembentukan kelurahan diatur dengan pasal 22 UU No 5 Tahun 

1979 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana berikut:    

 

 
(1) Dalam Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota 

Administratif dan Kota-kota lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri, dapat dibentuk Kelurahan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 1 huruf b.  
(2) Kelurahan yang dimaksud dalam ayat (1), dibentuk dengan memperhatikan syarat-

syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan 

lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.  
 

  Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 

tentang Kota-kota Lain di Luar Wilayah Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota 

Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan. Adapun kota-kota 

lain yang dapat dibentuk menjadi Kelurahan adalah : 

a. Desa-desa yang berada dalam wilayah Ibukota Kecamatan; 

b.Desa-desa di luar Ibukota Kecamatan yang merupakan pusat pengembangan yang 

telah memenuhi syarat-syarat dan memiliki faktor- faktor dasar bagi terbentuknya 

suatu Kelurahan ciri-ciri kehidupan masyarakat Kota serta fasilitas perkotaan.  

   

 Berdasarkan penafsiran ayat tersebut, maka pada saat itu Kecamatan Batu sudah 

menunjukkan tanda-tanda perekonomian yang pesat dan tanda bermetamorfosis menjadi 

perkotaan. Terlebih wilayah Kecamatan Batu merupakan Ibu Kota Kecamatan yang juga 

termasuk area wilayah administratif ditingkat kecamatan, sehingga daerah disekitarnya 



 
 

dinyatakan sebagai Kelurahan. Oleh karena itu, secara kronologi mejadi rasional jika 

Kelurahan Ngaglik ditetapkan pada tahun 1982, dengan menggunakan perspektif beberapa 

ketentuan tersebut. 

  Hingga penelitian ini diturunkan, tidak terdapat dokumentasi sejarah terlulis yang 

secara rinci mendokumentasikan mengenai proses alih status desa menjadi kelurahan 

Ngaglik. Kesan sentralistis pada saat alih status terlihat dari hasil wawancara dengan bapak 

Ismail sebagai berikut: 

Pada waktu itu memang tidak ada jajak aspirasi terkait perubahan dari desa menjadi 
kelurahan Nggalik, sebagaiamana yang terjadi di Daddaprejo, waktu itu pemerintah 
merubah status desa menjadi kelurahan didasarkan pada Ngaglik dipandang sudah 

mampu dan memenuhi criteria untuk sebuah kelurahan, dan perangkat desa saaat itu 
mengikuti saja, begitu juga dengan masyarakat (Wawancara dilakukan di Kelurahan 

Ngaglik Tanggal 3 Februari 2014).  
 

  Sehingga pada masa-masa peningkatan batu menjadi Kota Administratif, pada saat itu 

Kecamatan Batu telah memiliki empat kelurahan yakni Sisir, Temas, Songgokerto dan 

Ngaglik, bahkan ketika sebelum PP No 12 tahun 1993 tentang Pembentukan Kota 

Administratif Batu ditetapkan.  

  Batu sendiri mengalami beberapa perubahan status, mulai sejak ditetapkan sebagai 

Kecamatan Batu dan menjadi bagian dari Daerah Kabupaten Malang, sebagaimana diatur 

dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur. Kemudian Kecamatan batu ditingkatkan 

statusnya menjadi Kota Administratif sebagaimana diatur dalam PP No 12 tahun 1993 

tentang Pembentukan Kota Administratif Batu, sebagaimana dapat ditinjau dari konsiderans 

huruf b PP No 12 tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu yang 

memaparkan bahwa pada saat itu secara fisik kecamatan Batu sudah menunjukkan ciri-ciri 

kehidupan perkotaan, sehingga diperlukan perlakukan secara khusus. Hal ini diperkuat 

dengan PP No 12 tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu pasal 6 ayat 1 



 
 

huruf a yang sudah menyatakan wilayah administratif adalah seluruh wilayah kecamatan 

Batu yang terdiri dari kelurahan Temas, Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan 

Songgokerto dan lain- lain14.  

  Kemudian berujung pada perubahan fenomenal yakni Kota administratif batu 

ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom yang berbentuk Pemerintah Kota Batu 

sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Juni 

2001, maka tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan Kota Batu menjadi Daerah Otonom 

yang terpisah dari Kabupaten Malang.  

  Berdasarkan kronologi peningkatan Kecamatan Batu hingga menjadi Pemerintah Kota 

Batu, perubahan signifikan yang menyangkut eksistensi Ngaglik sebagai Kelurahan adalah 

Kelurahan Ngaglik memperoleh kekuatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Batu Nomor 180/22/KEP/422.012/2013 

tentang Penetapan Kelurahan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu dalam 

melaksanakan Tugas Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan, 

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembinaan Kelembagaan, dan 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Batu15. 

 

b. Pengelolaan politik dan Administrasi pasca alih status desa menjadi kelurahan 

pada Kelurahan Ngaglik Kota Batu 

 

  Berbeda dengan pemaparan pengelolaan administrasi dan politik pasca alih status 

Kelurahan Dadaprejo yang terdokumentasi secara rinci, maka deskripsi proses politik dan 
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 PP No 12 tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Admin istratif Batu  Pasal 6 (1) W ilayah Kota Administratif 

Batu berasal dari : a. Seluruh wilayah Kecamatan Batu, yang terdiri dari :1. Kelurahan Temas;2. Kelurahan 

Sisir;3. Kelurahan Ngaglik;4. Kelurahan Songgokerto;5. Desa Pesanggrahan;6. Desa Beji;7. Desa Sidomulyo;8. 

Desa Punten;9. Desa Tlekung;10. Desa Junrejo;11. Desa Mojorejo;12. Desa Torongrejo;13. Desa Oro -oro  

Ombo;14. Desa Sumberejo;15. Desa Pandanrejo;16. Desa Bumiaji;17. Desa Bulukerto;18. Desa Gunu ngsari;19. 

Desa Tulungrejo;20. Desa Sumbergondo. 
15

 Laporan Kinerja dan Akuntabilitas (LAKIP) Kelurahan Ngaglik 2013, hal. 1  



 
 

administrasi alih status desa menjadi kelurahan Ngaglik sebagain besar dipaparkan dari 

pelaku sejarah yakni bapak Ismail sebagai informan kunci dalam proses ini sebagai berikut:  

i. Restrukturisasi Perangkat Desa Menjadi Perangkat Kelurahan 
 

Setelah 32 tahun menjadi kelurahan tepatnya sejak tahun 1982, Ngaglik juga 

mengalami proses transisi terkait restrukturisasi perangkat desa menjadi perangkat kelurahan. 

Dikarenakan pada masa itu perubahan status tidak banyak melibatkan peran masyarakat dan 

bersifat top down, maka proses restrukturisasi beberapa perangkat desa inti dikonversi 

menjadi perangkat kelurahan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dipaparkan 

dalam penjelasan oleh bapak Ismail sebagaimana hasil wawancara dan dokumentasi berikut: 

 

Pada saat itu pamong desa dirubah menjadi pegawai kelurahan, meskipun tidak semua 
hanya tujuh orang yang diangkat menjadi PNS: Kepala desa menjadi Kepala Lurah, 
Carik menjadi Sekretaris Lurah, Kamituwo menjadi Kaur Pemerintahan, Kuwowo 

menjadi kaur perekonomian, Modin menjadi Kaur Kesra, Bayan menjadi Kaur 
Umum, Kepetengan menjadi Kaur Keuangan (Wawancara dilakukan di Kelurahan 

Ngaglik Tanggal 3 Februari 2014). 
 
Gambar 1. Wawancara dengan sesepuh Kelurahan Ngaglik  

 
Sumber:Dokumentasi Penelitian 

Terdapat kesamaan langkah transisi sebagaimana yang terjadi di Dadaprejo yakni, 

Pertama tetap mengamankan pucuk pimpinan kelurahan berasal dari putra Ngaglik, hal ini 



 
 

dikarenakan kepala desa pada saat itu diangkat menjadi kepala lurah yang notabene adalah 

warga asli Ngaglik. Kedua, melakukan restrukturisasi perangkat PNS secara tidak 

keseluruhan hanya berjumlah 7 orang, dengan tetap mengkaryakan pejabat lama di kelurahan 

Ngaglik. Hal ini ditunjukkan dengan tetap dikaryakannya bapak Ismail dan bapak Pardi 

widodo untuk tetap bekerja dilingkungan kelurahan. Hal yang menarik adalah struktur 

pemerintahan kelurahan sudah memiliki ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Perda 

Kota Batu Nomor 7 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 

Kelurahan pasal 6 ayat 1 Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas : 

a. Lurah; 

b. Sekretariat Kelurahan; 
c. Seksi Pemerintahan; 

d. Seksi Pembangunan; 
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 
f. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional.  

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Kelurahan Ngaglik melakukan 

modifikasi pada struktur kelurahan dengan mendasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang 

berbentuk mengkaryakan sesepuh Ngaglik bapak Ismail sebagai Modin yang diletakkan 

dibawah Kasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana ditunjukkan dengan bagan sebagai berikut: 

Bagan 2 Struktur Organisasi Kelurahan Ngaglik  

 

Sumber: Dokumentasi Sekunder Monograf Kelurahan Ngaglik 2013 



 
 

Ketiga, memberikan penghargaan pada perangkat yang lama dengan pember ian 

tunjangan purna bakti, pada konteks Kelurahan Ngaglik dikarekan sudah berlalu sangat lama 

maka keterangan dari informan kunci bapak Ismail sebagai berikut:  

Pada waktu itu, saya sendiri tidak mengetahui detail berapa besaran yang diberikan 

pada pamong desa yang pensiun, karena pada saat itu saya belum pensiun, tetapi 
memang ada ketentuan tersebut, kedua juga karena pada saat itu masyarakat juga 

belum banyak dilibatkan dan hanya menjadi konsumsi pamong desa saja, sehingga 
transparansinya kurang (Wawancara dilakukan di Kelurahan Ngaglik Tanggal 3 
Februari 2014) 

 
Kondisi yang digambarkan dari hasil wawancara tersebut masih merefleksikan 

kentalnya rezim pemerintahan orde baru. Hal ini berkaitan erat dengan minimnya isu- isu 

terkait pengangkatan perangkat desa sebagai PNS sebagai bentuk konsekuensi alih status 

desa menjadi kelurahan. Sehingga indikator Keempat, yaitu manajemen konflik tidak begitu 

signifikan dan masif terkait isu pengangkatan perangkat desa Ngaglik menjadi Pegawai 

Kelurahan dengan status PNS, karena perangkat pamong memahami hal tersebut sebagai 

pemberian dari pemerintah. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah proses perubahan 

status Ngaglik dipahami masyarakat sebagai sebuah prestasi bagi Ngaglik yang telah berhasil 

menjadi percontohan bagi desa-desa yang lainnya, sehingga memenuhi persyaratan untuk 

ditingkatkan statusnya. 

 Kelima, perangkat kelurahan mendasarkan penyampaian pelayanan publik dengan 

nilai-nilai budaya yang masih hidup dalam masyarakat.  Berdasarkan hasil temuan lapang 

menunjukkan hal yang berbeda secara signifikan dengan Dadaprejo, dikarenakan proses alih 

status sudah terjadi sejak tahun 1982, maka refleksi otonomi desa Ngaglik sudah pudar dan 

tidak lagi mewarnai pengelenggaraan pemerintah kelurahan, begitu juga dengan 

masyarakatnya, sudah tidak ada lagi masyarakat yang menginginkan pelayanan diluar jam 

kantor, karena telah dipahami oleh semua bahwa pelayanan administrasi oleh kelurahan 

dilaksanakan pada jam kantor. Selain itu struktur masyarakat kota ngaglik sudah memiliki 

karakter urban. Akan tetapi refleksi nilai-nilai kemasyarakatan masih hidup pada masyarakat, 



 
 

seperti budaya rembug warga, gotong royong dan lain sebagainya. Lebih dari itu, masyarakat 

Ngaglik sudah bisa menerima pegawai kelurahan tempatan dari daerah lain. Hal itu juga 

dikarenakan pegawai kelurahan tempatan dari daerah lain juga bias beradasptasi dan 

bersosialisasi secara baik dengan masyarakat Ngaglik.   

 

ii. Pengelolaan aset pasca transisi desa menjadi kelurahan Ngaglik 

 
Terkait dengan pengelolaan aset desa menjadi milik kelurahan pada waktu itu 

dilakukan secara sederhana sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Ismail sebagai 

berikut: 

Pada saat itu aset yang berupa tanah bengkok diserahkan kepada pemerintah 
kabupaten Malang melalui rembug warga, untuk dipergunakan oleh masyarakat 

dengan persetujuan pemerintah kelurahan dan  pemerintah daerah. Pada saat Batu 
ditingatkan statusnya sebagai daerah otonom dengan bentuk pemerintah kota, maka 
aset yang berada di wilayah Ngaglik kemudian  dialihkan menjadi milik pemerintah 

Kota Batu (Wawancara dilakukan di Kelurahan Ngaglik Tanggal 3 Februari 2014)  
 

Meski masih terdapat persoalan terkait alih pengakuan kepemilikan aset dari 

pemerintah Kabupaten Malang kepada Pemerintah Kota Batu dibeberapa kelurahan lain, 

tetapi tidak demikian terjadi di kelurahan Ngaglik, semua aset telah dialihnya menjadi milik 

pemerintah Kota Batu. Hal yang penting untuk ditekankan adalah keuntungan menjadi 

kelurahan bagi Ngaglik ialah biaya penyelenggaran pemerintahan bersumber dari keuangan 

Pemerintah Daerah, bukan dibebankan pada kepemilikan tanah bengkok yang kini telah 

berubah menjadi fasilitas umum.   



 
 

BAB VI.  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

1. Kesimpulan 

  Implementasi alih status Dadaprejo menjadi kelurahan merupakan pilot project, 

dengan menggunakan perspektif UU No 32 tahun 2004 tentang Perintahan Daerah, diikuti 

dengan PP No 72 tahun 2005 tentang Desa dan PP No 73 tahun 2005 tentang Kelurahan.  

Pada masa itu status Batu merupakan daerah otonom dengan bentuk Pemerintah Kota. 

Ketentuan turuan dari kedua perturan diatas juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan 

Status Desa menjadi Kelurahan. Sebagai wujud dari respon akan perubahan peraturan 

tersebut, maka diterbitkan Peraturan Daerah Kota Batu No 4 tahun 2007 tentang Perubahan 

Status Desa menjadi Kelurahan. Hingga pada akhirnya disahkan Perda Kota Batu No 13 

Tahun 2010 tentang Perubahan Status Desa Dadaprejo Menjadi Kelurahan Dadaprejo.   

  Berbeda dengan Kelurahan Ngaglik yang menggunakan perspektif alih status desa 

menjadi kelurahan didasarkan pada UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok pemerintahan 

Daerah dan UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada saat proses alih status 

Ngaglik pada tahun 1982, konteks Batu merupakan Kecamatan yang merupakan bagian dari 

Pemerintah Tingkat II Kabupaten Malang. Persandingan kedua bentuk perubahan ini 

dimaksudkan sebagai pengkayaan ilmiah terkait perbedaan proses alih status desa menjadi 

kelurahan pada praktik otonomi daerah dibawah rezim yang berbeda.       

2. Rekomendasi 

1. Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota perlu mempersiapkan 

langkah antisipatif terkait dengan gelombang politisasi alih status kelurahan menjadi 

desa kembali sebagaimana dimungkinakan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, yang memberikan perhatian desa begitu luar biasa baik dari segi kewenangan 

maupun keuangan.   
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oleh Kecamatan Junrejo kepada Kelurahan Dadaprejo 

 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 
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Sumber: Dokumentasi Penelitian 
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Gambar 6. Peneliti berpose dengan mantan kamituwo yang sekarang merupakan pegawai 

honorer Kelurahan Dadaprejo 

 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 
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Gambar 8. Peneliti berpose di depan Kelurahan Dadaprejo 
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