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ABSTRAK 
 

Widyastuti, Vinda. 2010. Peran Kepala Kelurahan Dalam Menjalankan Fungsi 
Administrasi Kemasyarakatan Di Wilayah Kelurahan Bulu Lor Semarang Utara. 
Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Dr. Nurul 
Akhmad, S,H.M.H. Arif Hidayat, SHI, M.H. (123 Halaman). 
 
Kata kunci: Kepala Kelurahan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan Dan 
Pertanggungjawaban 
 
 Mengingat peranan Kepala Kelurahan sangat penting sekali di suatu 
wilayah, khususnya bagi masyarakat. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan 
yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan 
merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi 
daerah, dimana Kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan 
pengendalian pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. dalam public 
services hal pertama yang diharapkan adalah tercapainya peningkatan good 
governance. Good Governance adalah tata pemerintahan yang baik, bersih dan 
berwibawa. Terkait dengan itu, pemerintah yang bersih (clean government) dan 
bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu penulis tertarik 
untuk meneliti Peran Kepala Kelurahan Dalam Menjalankan Fungsi Administrasi 
Kemasyarakatan Di Wilayah Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah 
wewenang Kepala Kelurahan dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator 
kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara? (2) 
bagaimanakah pertanggungjawaban Kepala Kelurahan dalam menjalankan tugas 
dan fungsi sebagai administrator di Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang 
Utara? (3) adakah hambatan bagi Kepala Kelurahan dalam menjalankan fungsinya 
sebagai administrator di Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara? (4) 
upaya penyelesaian yang dilakukan Kepala Kelurahan dalam menghadapi 
hambatan?  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan 
kewenangan Kepala Kelurahan Bulu Lor dalam menjalankan fungsinya sebagai 
administrator kemasyarakatan. (2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban Kepala 
Kelurahan Bulu Lor dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 
administrator kemasyarakatan. (3) Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami 
Kepala Kelurahan dalam menjalankan Fungsinya sebagai administrator 
kemasyarakatan. (4) Untuk mengetahui cara penyelesian yang dilakukan Kepala 
Kelurahan dalam menyelesaikan hambatan. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, 
sedangkan pendekatannya dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi 
penelitian ini adalah Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara. Sumber 
data penelitian melalui: 1) Informan. 2) Responden. 3) Dokumen. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui: 1) Wawancara. 2) Observasi 3) 
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Dokumentasi. Data selanjutnya di seleksi dan di analisis melalui: 1) 
Pengumpulkan data, 2) Penyajian data, 3) Verifikasi data. 

Penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Kewenangan Kelurahan 
dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator kemasyarakatan di Bulu Lor, 
belum sepenuhnya berjalan dengan baik, pelaksanaan prosedur pelayanan yang 
kurang seimbang. (2) Pertanggungjawaban tugas dan fungsi Kepala Kelurahan 
sebagai administrator kemasyarakatan, juga belum menunjukan perannya secara 
maksimal dan hanya setengah-setengah. (3) Hambatan Kepala Kelurahan dalam 
mnjalankan tugas dan fungsinya, kurangnya sarana prasarana kantor yang belum 
memadai dan lamban dalam pelayanan terhadap masyarakat. (4) Upaya Kepala 
Kelurahan dalam menyelesaikan masalah atau hambatan yang ada. Memberikan 
pelayanan yang lebih baik lagi mulai dari sekarang, akan memberikan fasilitas 
sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga publik service bisa berjalan 
dengan lancar. Untuk lebih memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat 
sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat yang lebih baik, yaitu pelayanan 
yang lebih mudah, murah, dan lebih cepat.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 2005 tentang 

Kelurahan “Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah 

dalam wilayah kerja Kecamatan”.  

Sedangkan di dalam Pasal 1 Perda No.3 tahun 2008 tentang Kelurahan 

“Lurah adalah Kepala Kelurahan”, sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau 

Kota.” Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah. Kelurahan adalah pembagian 

wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan atau Lurah 

adalah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota atas usulan Camat 

dari Pegawai Negeri Sipil dan Lurah bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota 

melalui Camat. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan 

desa. Berbeda dengan desa, Kelurahan tidak memiliki hak mengatur wilayahnya 

lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya 

menjadi Kelurahan.  

Kelurahan sebagai organisasi pemerintah terendah berfungsi sebagai basis 

pemerintahan nasional maupun pembangunan nasional serta merupakan tumpuan 

segala unsur pemerintahan yang berada di atasnya. Karena kedudukan Kelurahan 

dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program  
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pembangunan maka perlu disusun perangkat pemerintah Kelurahan yang 

memiliki kemampuan cukup, berwibawa, dinamis dan disertai dengan tatanan 

administrasi yang sempurna sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.  

Jumlah Kecamatan di Kota Semarang saat ini ada 16 Kecamatan dan 177 

Kelurahan, antara lain Kelurahan Bulu Lor. Pemerintah Kelurahan Bulu Lor 

merupakan salah satu Kelurahan  di Kecamatan Semarang Utara. Tentu saja tidak 

dapat dilepaskan dari peranan Kepala Kelurahan dalam mengelola anggaran 

administrasi Kelurahan guna pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kelurahan 

dipimpin oleh Lurah yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, 

Kepala Kelurahan dibantu oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdapat 

di Kelurahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 PP No. 73 Tahun 2005 Tentang 

Kelurahan, yaitu “Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Lurah 

dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan 

dan pemberdayaan masyarakat”. 

PP No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan merupakan peraturan 

pelaksanaan dari ketentuan Pasal 127 UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. “Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah dan 

Perangkat Kelurahan. Sedangkan unsur-unsur Perangkat Kelurahan terdiri atas: 

Sekretaris Kelurahan, Seksi-seksi, yang terdiri dari: Seksi Pemerintahan dan 

Penyuluhan Umum, Seksi Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, dan 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Staf Kelurahan”. 
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Sebagai realisasi dari PP No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, maka 

dikeluarkanlah Permendagri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan 

Lembaga Kemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Permendagri No. 5 Tahun 

2007 menyebutkan bahwa “Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan 

nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam 

memberdayakan masyarakat”. Contoh Lembaga Kemasyarakatan adalah Rukun 

Tetangga (RT), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga 

Adat, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Forum 

Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), dan sebagainya. 

Menurut pengamatan penulis setelah penelitian, masyarakat Kelurahan 

Bulu Lor ini kebanyakan sudah individualis yang sangat tinggi, kesenjangan 

sosialnya sangat kurang, kurangnya gotong royong terhadap warga, karena 

lokasinya yang sangat strategis. Memudahkan orang kota dengan kecuekannya 

(ketidak peduliannya terhadap sesama). Selain itu juga ada kecenderungan 

ketidakadilan didalam pelayanan yang diberikan, dimana masyarakat yang 

tergolong miskin akan sulit untuk mendapat pelayanan yang baik dan berkualitas 

dari pihak kelurahan. Sebaliknya masyarakat yang memiliki uang akan lebih 

mudah dalam menyelesaikan urusannya. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan 

ketidakadilan ini terus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan 

memunculkan potensi yang berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini 

antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya 

dan miskin dalam konteks untuk memperoleh pelayanan, peningkatan ekonomi 
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yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat merugikan bangsa Indonesia secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis melakukan penelitian 

guna menyusun skripsi dengan judul ”Peran Kepala Kelurahan Dalam 

Menjalankan Fungsi Administrasi Kemasyarakatan Di Wilayah Kelurahan Bulu 

Lor Kecamatan Semarang Utara”  

1.2   Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Masalah-masalah yang terjadi di dalam pelaksanaan tugas atau fungsi 

Kepala Kelurahan sebagai Administrator di Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara 

pada tahun 2009-2010 meliputi : 

1. Pelayanan kepada masyarakat oleh Kelurahan yang kurang 

baik. 

2.  Kepala Kelurahan dalam melakukan pelayanan yang kurang 

maksimal terhadap masyarakat. 

3. Hambatan-hambatan pelayanan yang kurang maksimal oleh 

pegawai Kelurahan.  

4. Pertanggungjawaban pelayanan dan kewenangan Kelurahan. 

5. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan 

pelayanan terhadap masyarakat. 

“Penentuan fokus penelitian ini memiliki dua maksud  yaitu dapat 

membatasi studi dan memenuhi kriteria inklusi–inklusi atau memasukkan, 

mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan”. (Moleong 2004 : 62). 
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 1.2.2 Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis membatasi hanya pada beberapa 

masalah yang berkaitan kinerja Kepala Kelurahan sebagai administrator 

kemasyarakatan yang berada di Wilayah Kelurahan Bulu Lor Kecamatan 

Semarang Utara pada tahun 2009-2010, yaitu antara lain : 

(1) Pelaksanaan kewenangan Kepala Kelurahan Bulu Lor dalam menjalankan 

fungsinya sebagai administrator kemasyarakatan di Kelurahan BuluLor. 

(2) Pertanggungjawaban tugas dan fungsi Kepala Kelurahan Bulu Lor sebagai 

administrator kemasyarakatan di Kecamatan Semarang Utara bisa berjalan 

dengan lancar sesuai prosedur yang berlaku. 

(3) Apa sajakah hambatan yang di alami Kepala Kelurahan dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai administrator. 

(4) Bentuk penyelesaian yang dilakukan Kepala Kelurahan dalam menghadapi 

hambatan. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah : 

1.  Bagaimanakah Wewenang Kepala Kelurahan dalam Menjalankan 

Fungsinya sebagai administrator kemasyarakatan di Kelurahan Bulu Lor 

Kecamatan Semarang Utara? 
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2.  Bagaimanakah Pertanggungjawaban tugas dan fungsi Kepala Kelurahan 

sebagai administrator kemasyarakatan di Kelurahan Bulu Lor  Kecamatan 

Semarang Utara? 

3. Adakah hambatan bagi Kepala Kelurahan dalam menjalankan fungsi dan 

tugasnya di Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara? 

4. Upaya penyelesaian yang dilakukan Kepala Kelurahan dalam menghadapi 

hambatan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1  Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Peran Kepala 

Kelurahan Dalam Menjalankan Fungsi administrasi kemasyarakatan di Wilayah 

Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara.  

1.4.2  Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini : 

a)  Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Kepala Kelurahan Bulu Lor 

dalam Menjalankan Fungsinya sebagai administrator kemasyarakatan. 

b)      Untuk mengetahui pertanggungjawaban Kepala Kelurahan Bulu Lor dalam 

Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai administrator kemasyarakatan. 

c) Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami Kepala Kelurahan dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai administrator. 

d) Untuk mengetahui cara penyelesaian yang dilakukan kepala kelurahan 

dalam menyelesaikan hambatan. 
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1.5      Manfaat Penelitian  
1.5.1    Manfaat Teoritis 

(1) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan 

hukum administrasi negara di Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. 

(2) Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

di bidang pelayanan publik. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

(1) Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi pengalaman dan pengetahuan 

baru di bidang pelayanan publik khususnya yang ada di Kelurahan Bulu 

Lor Kecamatan Semarang Utara. 

(2) Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan pengetahuan mengenai upaya peningkatan kinerja pelayanan 

publik di Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara. 

(3) Bagi Instansi, hasil penelitian ini diharapkan supaya dapat memberi 

masukan bagi pihak kantor Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang 

Utara 

dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat merupakan 

upaya pemerintah dalam menciptakan good governance. 

(4) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan 

penjelasan mengenai pelayanan publik di Kelurahan Bulu Lor Kecamatan 

Semarang Utara. 
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1.6    Sistematika Penulisan 

Untuk memudahakan pemahaman skripsi ini, penulis akan menjabarkan 

secara singkat sistematiaka skripsi yang secara garis besar dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir skripsi : 

Bagian awal skripsi 

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, abstrak dan 

daftar isi. 

          Bagian inti skripsi  

Bagian inti penulisan skripsi ini dapat di bagi menjadi : 

BAB I PENDAHULUAN  : Berisi latar belakang, identifikasi 

masalah dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA: Berisi kerangka pemikiran atau 

teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai 

Kewenanagn Kepala Kelurahan dalam menjalankan tugas atau 

fungsinya sebagai administrator, dan pertanggung jawabannya. 

BAB III METODE PENELITIAN : Berisi tentang Jenis Penelitian, 

Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Validitas Data, Teknik Analisis Data, Tahap 

Metodis Penyusunan Skripsi dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Yang 

memuat data dan hasil dalam penelitian tentang, Kewenangan 



9 

 

kepala kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara dalam 

menjalankan tugas atau fungsinya sebagai administrator, dan 

pertanggung jawabanya. 

BAB V PENUTUP : Berisi simpulan dan saran dari keseluruhan 

bab-bab yang ada yang diharapkan membantu memecahkan 

permasalahan. 

     Bagian akhir skripsi  

Dalam bab ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran yang 

digunakan acuan menyusun skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kelurahan  

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh 

(Poerwadaraminta 1998:615) mendefinisikan bahwa “Kelurahan adalah daerah 

(kantor,rumah) Lurah”.  

Menurut Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 

tahun 2005 tentang Kelurahan mengemukakan bahwa “Kelurahan adalah wilayah 

kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja 

Kecamatan”.  

Sementara itu menurut Pasal 2 PP.No.73 Tahun 2005 disebutkan bahwa : 

(1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan. 
(2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)     dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan 
atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau 
pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan 
atau lebih. 

(3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)      harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat : 

1. jumlah penduduk 
2. luas wilayah 
3. bagian wilayah kerja 
4. sarana dan prasarana pemerintahan. 

(4) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak 
lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat dihapus atau digabung. 

(5) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan 
atau lebih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 
setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun 
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, 
penghapusan dan penggabungan kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan 
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ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. 

 
Selanjutnya Pasal 3 PP.No. 73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa : 

(1)  Kelurahan merupakan perangkat daerah 
Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah 
Kecamatan.  

(2)  Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota 
melalui Camat.  

(3) Lurah diangkat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat 
dari Pegawai Negeri Sipil.  

(4)  Syarat-yarat lurah meliputi : 
1. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).  
2. Masa kerja minimal 10 tahun.  
3. Kemampuan tekhnis dibidang administrasi 

pemerintahan dan memahami keadaan sosial 
budaya masyarakat setempat.  

 
Dalam Pasal 4 PP.No.73 Tahun 2005 menyebutkan bahwa : 

(1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah 
melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 
oleh Bupati/Walikota. 

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan 
memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan 
akuntabilitas. 

(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, 
pembiayaan dan personil.  

(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota 
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. 

 
Demikian juga Pasal 5 ayat (1) PP. No. 73 Tahun 2005 mengemukakan : 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, 
Lurah mempunyai fungsi: 

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan 
2.  pemberdayaan masyarakat 
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3. pelayanan masyarakat 
4. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 
5. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum dan 
6. pembinaan lembaga kemasyarakatan. 

 
Pemerintah Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan perangkat 

Kelurahan. Tidak ada lembaga musyawarah desa yang menjadi wadah dan 

penyalur pendapat masyarakat. Pemerintah Kelurahan bukanlah hasil dari pilihan 

penduduk, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dari pegawai negeri 

yang sudah ada atau pengangkatan baru. Pemerintah Kelurahan tidak 

menempatkan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Pemerintah 

Kelurahan merupakan kelanjutan dan pelaksana dari kecamatan.  

Wilayah Kelurahan merupakan bagian dari wilayah administratif 

kecamatan. Kecamatan dimaksud harus terletak di ibukota Negara, ibu kota 

propinsi, ibu kota kabupaten, atau kota-kota lain yang ditetapkan oleh Menteri 

Dalam Negeri. Unsur wilayah ini sama dengan unsur wilayah desa, hanya letak 

wilayah Kelurahan harus di dalam kota yang cukup besar yang penduduknya tidak 

lagi terbentuk kesatuan masyarakat yang di dalamnya termasuk kesatuan 

masyarakat hukum.  

“Alfred Tonnies membedakan masyarakat kota dan desa 
sebagai masyarakat “Gesellschaft”(patembayan) dan 
masyarakat “Gemeinschaft” (paguyuban). Kehidupan kota 
yang serba individualistis, dilawankan dengan kehidupan desa 
yang serba guyup, pribadi dan bersemangat gotong royong. 
Penduduk kota tidak lagi merupakan kesatuan masyarakat 
hukum, mereka berasal dari beraneka ragam suku, bangsa 
kesatuan masyarakat dengan adat kebiasaan yang berbeda pula. 
(Alfred Tonnies. http://www. Kota dan Desa.html. [accessed 
11/18/ 2010] 
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Pemerintah Kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas 

publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan 

masyarakat di wilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang 

terendah di bawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan 

penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup 

pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti, pelayanan pembuatan KTP, 

pencatatan akta tanah, pelayanan kesehatan, penyuluhan masyarakat, tata 

pembagian air untuk pertanian (irigasi) dan sebagainya. Pembentukan Kelurahan 

sebagai unit pemerintahan terkecil di bawah kecamatan ditetapkan dengan 

peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah melalui analisis potensi daerah, 

beban kerja daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, 

responsivitas, fleksibilitas, rasionalitas, rentang kendali dan akuntabilitas. 

Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan 

berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan 

pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana Kelurahan akan terlibat 

langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. 

Dikatakan sebagai ujung tombak karena Kelurahan berhadapan langsung dengan 

masyarakat, oleh karena itu Kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi 

masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut 

kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran 

Kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk 

disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh 

masyarakat. 
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Dengan begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada di Kelurahan 

Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara, seperti dalam usaha peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Ditambah dengan pembangunan yang harus dilakukan 

Pemerintah Kota Semarang, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. 

Maka baik visi, misi dan fungsi Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara, 

mengkondisikan perlunya suatu upaya Pemberdayaan Masyarakat, salah satunya 

adalah “Peran Kepala Kelurahan Dalam Menjalankan Fungsi Administrasi 

Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara”. 

 Diketahui bahwa organisasi Kelurahan mempunyai hak, wewenang dan 

kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan 

menyelenggarakan tugas-tugas yang dibebankan pemerintah tingkat atasnya untuk 

mencapai tujuan organisasi Pemerintahan Kelurahan secara efisien dan efktif. 

Untuk mewujudkan tujuan organisasi Pemerintahan Kelurahan secara efisien dan 

efektif maka segala kegiatan itu harus diatur dikendalikan dan direncanakan 

dilakukan pengorganisasian.  

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua 
orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal 
terikat dalanm rangka pencapaian tujuan yang telah di 
tentukan dalam ikatan seorang/beberapa orang disebut 
atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut 
bawahan. (Siagian, 1990 : 7) 

 

Agar pelaksanaan tugas Pemerintahan Kelurahan berdaya guna dan 

berhasil guna, maka ditempuh berbagai pendekatan. Salah satu cara yang 

dianggap tepat adalah dengan pendekatan management objektif. Secara khusus 

profil Kelurahan sebagai alat pendataan Kelurahan merupakan kumpulan data 
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komprehensif (multi sektor), yang diharapkan dapat mengakomodasikan 

kebutuhan data bagi pemanfaat data Kelurahan. Pendataan Kelurahan selama ini 

dilakukan secara parsial (sebagian) sesuai kebutuhan masing-masing pihak yang 

melakukannya sehingga kegiatan pembangunan Kelurahan juga dilakukan secara 

parsial, suatu hal yang harus diatasi dengan adanya suatu sistem pendataan yang 

komprehensif sebagaimana pada profil Kelurahan. 

Oleh karena itu, dibutuhkan langkah penyempurnaan terhadap data profil 

Kelurahan yang telah ada untuk menghasilkan profil Kelurahan yang lebih 

sistematis. Hal ini dapat dilakukan penyederhanaan mekanisme materi dan 

pengolahan pendataan, pengembangan sistem pengolahan data yang efektif dan 

efesien, penyiapan alat pendataan sistem peningkatan kapasitas pengolah data 

Kelurahan.  

Berangkat dari kondisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa aparat 

Kelurahan memiliki tanggungjawab yang besar dalam pencapaian hasil maksimal 

dari program pemberdayaan ini. Dengan perkataan lain, untuk mewujudkan dan 

mencapai tujuan tersebut diperlukan kemampuan dan kinerja aparat yang 

maksimal. Kinerja aparat Kelurahan menjadi faktor yang sangat penting bagi 

implementasi pelaksanaan pemberdayaan Kelurahan ini 

Hal ini sejalan dengan pendapat Orsbone dan Gaebler (1992:52) yang 

menyatakan bahwa “Persoalan utama yang dihadapi oleh pemerintah dewasa ini 

bukan terletak pada apa yang dikerjakan tetapi terletak pada bagaimana 

mengerjakan”. 
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Dalam melaksanakan pemberdayaan pihak pemerintah Kelurahan harus 

terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, 

peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini 

serta pemberdayaan yang akan dibuat haruslah pula dapat menjawab serta 

memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di Kelurahan yang memerlukan 

pelayanan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan good 

governance di Kelurahan Bulu Lor Kecamtan Semarang Utara. Untuk itu 

diperlukan pula aparat birokrasi pemerintah yang memiliki kemampuan dan 

responsif yang tinggi serta berdisiplin, komitmen dan bertanggungjawab serta 

accountability dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan 

terhadap organisasi publik. Ini sangat penting bagi birokrat dalam pelaksanaan 

misi tugasnya agar dapat terwujud tujuan ke arah keberhasilan, yaitu berupa 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

 

2.1.1 Kedudukan dan Fungsi Kelurahan 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia oleh (Poerwadarminta, 1998:615) 

mendefinisikan bahwa “Kelurahan adalah daerah (kantor,rumah) Lurah”. 

Di dalam Pasal 7 Perda No. 3 tahun 2008 Tentang Kelurahan terdapat 

Kedudukan Kelurahan dan Tugasnya sebagai berikut :  

(1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang 
berkedudukan di wilayah Kecamatan. 

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh Lurah yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 
Camat. 
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(3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh 
Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipi yang 
memenuhi persyaratan. 

(4) Apabila tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang 
diusulkan oleh Camat yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota dapat 
mengangkat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil yang 
memenuhi persyaratan dilingkungan Pemerintah Daerah. 

(5) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi : 

1. pangkat /golongan minimal Penata (III/c) 
2.  masa kerja minimal 10 tahun 
3. kemampuan teknis dibidang administrasi 

pemerintahan dan memahami social budaya 
masyarakat setempat. 

 
Menurut Pasal 10 Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Kelurahan 

mengemukakan bahwa Fungsi Kelurahan sebagai berikut : 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi : 

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan 
2.  pemberdayaan masyarakat 
3. pelayanan masyarakat 
4. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 
5. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; dan 
6. pembinaan lembaga kemasyarakatan. 

 
2.1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan  

Di dalam pelaksanaan pemerintahan Kelurahan, ada juga struktur organisasi 

Kelurahan sebagai berikut: 

1. Lurah 
2. Sekretaris Kelurahan 
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan 
5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

 



18 

 

Dalam melaksanakan pekerjaan, Lurah mempunyai Tata Kerja yang 

tertuang dalam Perda Kota Semarang No. 4 tahun 2001, tertuang dalam Pasal-

Pasal  sebagai berikut: 

1. Pasal 3:  
Camat dan Lurah dalam melaksanakan tugasnya 
berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan 
Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota. 

2.  Pasal 4  
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan 
rganisasi dalam lingkup Kecamatan dan Kelurahan, 
wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal 
dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing 
maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya. 

3. Pasal 5 
(1)   Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup 

Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(2)   Setiap pimpinan satuan organisasi wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan 
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing 
serta menyampaikan laporan-laporan tepat pada 
waktunya. 

(3)  Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 
organisasi dari bawahan, wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan 
lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan. 

(4)  Dalam menyampaikan laporan masing-masing 
kepada atasan, tembusan laporan disampaikan 
kapada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. (Perda 
No.4,2001: bab 3). 

Berdasarkan hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa bidang tugas lurah 

hanya mencakup dua hal : 

1. Urusan pemerintahan daerah  

2. Urusan pemerintahan umum 
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Dalam menjalankan tugasnya Kepala Kelurahan bertanggungjawab kepada 

Bupati/Walikotamadya kepala daerah tingkat II melalui camat dan walikota. 

1. Susunan organisasi dan tatakerja Pemerintah 
Kelurahan, di atur dengan peraturan daerah sesuai 
dengan pedoman yang di tetapkan oleh Mentri Dalam 
Negeri. Peraturan yang di maksud, baru berlaku 
sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang. 
Pedoman Mentri Dalam Negeri mengenai susunan 
organisasi dan tatakerja Kelurahan mengatur hal-hal 
sebagai berikut: (1). kedudukan, tugas dan fungsi 
Kepala Kelurahan; (2). sususnan organisasi dan 
tatakerja;  
(3). dan lain sebagainya (C.S.T. Kansil, 1984:219). 

 

Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas untuk melaksanakan 

sebagian tugas lurah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan 

fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Kelompok jabatan fungsional 

dipimpin oleh seorang tenaga fungsionalis senior yang telah ditunjuk. Jenis dan 

jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

Serta jumlah tenaga fungsional juga ditentukan berdasarkan jenis dan beban kerja. 

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan 

fungsional pada kantor kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 

dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun dalam satuan 

unit organisasi dilingkungan Kabupaten/Kota serta dengan instansi lain diluar 

instansi Pemerintahan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

masing-masing. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan 

menyiapkan laporan bulanan tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima 
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oleh pimpinan organisasi dari bawahannya masing-masing, wajib diolah dan 

disusun sebagai bahan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan untuk memberikan 

petunjuk kepada bawahannya.  

2.1.3 Pengertian Kepala Kelurahan 

Kepala Kelurahan adalah Lurah, Pemerintahan yang merupakan aparat 

pemerintah yang dibawahi oleh Camat dan bertanggungjawab pada 

Walikotamadya Kepala Daerah. Kelurahan dipimpin oleh Lurah dan tugas 

pokoknya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan 

pemerintahan daerah di wilayahnya untuk menyelenggarakannya tugas pokok dan 

fungsinya tersebut. 

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan 

wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota.  

Syarat-syarat menjadi Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perda 

No.3 tahun 2008 tentang Kelurahan ayat (3) meliputi : 

1. Pangkat /golongan minimal Penata (III/c) 
2. Masa kerja minimal 10 tahun 
3. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan 

dan memahami sosial budaya masyarakat setempat. 
 

2.1.3.1  Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kelurahan  

Dalam Perda No. 3 tahun 2008 tentang Kelurahan dikemukakan bahwa 

“Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan 

penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan 

pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban”. 
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Perda Kota Semarang No. 3 tahun 2008 tentang Kelurahan, dalam Pasal 

10, melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), 

Lurah mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan 
2. Pemberdayaan masyarakat 
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 
4. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan 
5. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. 

 
 Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 9, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),  Lurah mempunyai tugas sebagai berikut : 

(1)   Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

(2)  Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang 
dilimpahkan oleh Walikota. 

(3)  Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disesuaikan dengan 
kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip 
efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. 

(4)  Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, 
prasarana, pembiayaan dan personil. 

(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkandalam Peraturan 
Walikota. (Perda No.3, 2008: bab 3) 

 
Perwal Semarang No. 55 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan 

Fungsi Kelurahan kota semarang, Pasal 3 dan 4 dalam melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud: 

Bagian Pertama 
Pasal 3 
Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta 
melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 
Walikota. 
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Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3, Kelurahan mempunyai fungsi : 
(1). perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, 

bidang pembangunan, bidang 
kesejahteraan sosial serta bidang ketentraman dan 
ketertiban umum di Kelurahan; 

(2). penyusunan rencana program dan rencana kerja 
anggaran di bidang pemerintahan, 
bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial serta 
bidang ketentraman dan 
ketertiban umum di Kelurahan; 

(3).  pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 
pemerintahan, bidang pembangunan, 
bidang kesejahteraan sosial serta bidang ketentraman 
dan ketertiban umum diKelurahan; 

(4).  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan; 
(5). pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
(6). pelaksanaan pelayanan masyarakat; 
(7).  penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
(8). pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
(9).  pembinaan lembaga kemasyarakatan; 
(10). pelaksanaan urusan kesekretariatan Kelurahan; 
(11).  pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 

oleh Walikota; 
(12). pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan 

dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan tugas Kelurahan; dan 

(13).  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 
Lurah 
Pasal 5 
Lurah mempunyai tugas merencanakan, memimpin, 
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan 
serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.(Perwal Semarang, 2008: 
Bab 3) 
 
 

2.1.3.2 Kewenangan Kepala Kelurahan 

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan 

dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara 
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keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan 

yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif 

dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan 

dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang 

pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan 

“wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari 

kewenangan. 

Wewenang dalam kamus yang sama didefinisikan sebagai 
kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan 
melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain; fungsi 
yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan atau 
wewenang dalam literatur berbahasa Inggris disebut 
authority atau competence, sedang dalam bahasa Belanda 
disebut gezag atau bevoegdheid. Wewenang adalah 
kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik 
atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-
undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum.  
(www.Penetapan Janji wewenang-kewenangan.co.id. 
[accessed 11/18/ 2010] 
 
 

Kewenangan Kepala Kelurahan adalah penyelenggaraan dan 

penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. Pemerintah Umum dalam rangka penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan 

ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. 

Pemerintah daerah, sepintas kelihatannya, bahwa bidang 
tugas lurah lebih sedikit di bandingkan dengan kepala 
desa, karena pada tugas lurah tidak ada 
penyelenggaraan rumah tangga kelurahan, seperti di 
ketahui kelurahan tidak mempunyai hak otonomi. Di 
dalam kenyataannya, kelurahan jauh lebih sibuk, 
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dikarenakan keadaan dan lingkungan. Penduduk yang 
tidak merupakan kesatuan masyarakat hukum, 
heterogen, padat dan selalu dalam kesibukan dapat 
melahirkan masalah-masalah yang cukup pelik. 
Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan memerlukan 
pengetahuan dan seni tersendiri. Yang dimaksud dengan 
urusan pemerinthan daerah dan urusan pemerintahan 
umum. Sebagai bahan untuk mempelajari tugas lurah 
dalam kenyataan, di bawah ini di sajikan tugas lurah, 
sebagai berikut :   
1. Walikota, camat dan lurah menjalankan pemerintahan 

dalam wilayahnya atas dasar delegasi wewenang untuk 
melaksanakan tugas eksekutif pemerintah daerah. 

2. Tugas wewenang dan kewajiban walikota meliputi bidang-
bidang pemerintah, keamanan ketertiban, kesejahteraan 
rakyat, pembangunan, perekonomian dan bidang-bidang 
lainnya yang di tetapkan oleh kepala daerah menjadi urusan 
kota. 

3. Kepala daerah dapat mengubah, menambah atau 
mengurangi bidang-bidang yang termaksud dalam ayat 2 
pasal ini. 

4. Camat dan lurah menjalankan tugas-tugas wewenang dan 
kewajibnnya  atas dasar peraturan perundang-undangan dan 
peraturan-peraturan lainnaya yang berlaku. 

Di dalam urusan pemrintahan yang di selenggarakan 
oleh lurah, tercakup pula tugas instansi vertikal dan lembaga 
pemerintahan, bilamana ada kaitannya dengan kelurahan, 
misalnya, agraria (jual beli tanah), kesehatan (KB) dan 
sebagainya. Oleh karena itu kelurahan membantu, menyertai, 
melayani atau mungkin pula menyelenggarakan tugas dinas-
dinas dimaksud. Tugas ini dapat dituangkan dalam golongan 
urusan pemerintahan daerah. (Bayu Suryaningrat, 1998:35). 

 
Wewenang Lurah sendiri adalah : 
 

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan 
 
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat 

 
3. Memberi pelayanan masyarakat 

 
4. Menyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

 
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 

 
6.  Pembinaan lembaga kemasyarakatan. 
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2.1.3.3 Hak dan Kewajiban Kepala Kelurahan 
 

Sementara dalam Perda No. 3 tahun 2008 tentang Kelurahan menyebutkan 

Pasal 18 dalam melaksanakan Kewajibanya sebagaimana dimaksud: 

“Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah 
Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan 
kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam 
memberdayakan masyarakat’. 

 
Menurut Pasal 18 Perda No.3 tahun 2008 tentang Kelurahan sebagai 

berikut : Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

mempunyai Kewajiban: 

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

2. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak 
yang terkait 

3. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan 
4. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan 

bermasyarakat; dan. 
5. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 
 
2.1.4  Good Governance dalam Penyelenggaraan Kelembagaan 

Dalam pelaksanaan prinsip good governance, negara merupakan pihak 

yang paling berperan penting dalam merealisaikan prinsip tersebut. Hal ini 

disebabkan fungsi regulasi yang memfasilitasi sektor dunia usaha swasta dan 

masyarakat serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada 

negara (pemerintah). Peran pemerintah melalui fungsi regulasi ini sangat penting 

dalam memfasilitasi berjalannya perikehidupan kebangsaan secara keseluruhan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Oleh karena 
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itu, perwujudan good governance lebih tepat bila dimulai dengan membangun 

landasan penyelenggaraan negara yang baik dan berpedomanpada hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut pandangan klasik, pemerintah di pahami sebagai 
institusi yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk 
memaksa semua penduduk di wilayahnya, serta mengontrol 
pengaruh internasional atas kebijakan domestic dan 
institusinya. Pemerintah adalah omnipotent (segala-galanya) di 
atas wilayah dan rakyatnya. Ketika pemerintah memegang 
hegemoni maka tertib social cenderung ditegakkan secara 
sentralitis, hirarkis, dan birokratis serta meminggirkan 
masyarakat beserta kekuatan dan nilai-nilai yang dimilikinya. 
Pemerintah menganggap dirinyalah yang berwenang untuk 
mendefinisikan, mendiagnosa, dan mengatasi (dengan 
pendekatan rasional) segala permasalahan dan kepentingan 
public. Namun ironisnya, dengan cara ini tertib sosisl yang 
menjadi tujuan sering kali justru tidak tercipta. Pemerintah 
yang memicu terjadinya krisis kepercayaan. Di hadapan 
masyarakat, pemerintah tidaklah legitim sehingga setiap 
kebijakan dan tindakannya cenderung tidak sepenuhnya di 
patuhi masyarakat. (Agus Dwiyanto, 2008:77-78) 
 

Konsep good governance memiliki banyak pandangan, salah satu 

pandangan mengenai terciptanya good governance  adalah melalui 

penyelenggaraan pelayanan umum oleh instansi pemerintahan. Setiap instansi 

pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  

Kolusi dan Nepotisme harus menjalankan asas-asas umum 

penyelenggaraan negara meliputi: 

1. Asas Kepastian Hukum; 
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 
3. Asas Kepentingan Umum; 
4. Asas Keterbukaan; 
5. Asas Proporsionalitas; 
6. Asas Profesionalitas; dan 
7. Asas Akuntabilitas. (Pasal 3 UU No. 28 tahun 1999) 
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Good governance sangat mendesak untuk diwujudkan pada 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat propinsi dan 

kabupaten/kota mengingat banyak kewenangan telah diserahkan kepada 

pemerintah di kedua level ini. Kedudukan daerah sangat strategis dalam 

mempertahankan keutuhan bangsa sekaligus sebagai garda depan untuk 

menciptakan indonesia yang satu dan makmur secara lebih konkret. Pemerintak 

kabupaten/kotadan propinsi merupakan figur kunnci perwujudan good 

governance, yaitu sebagai katalisator sekaligus koordinator bagi intitusi semi-

pemerintah daan non-pemerintah untuk bersama-sama menbentuk kolaborasi yang 

efektif mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Langkah terdekat yang perlu di lakukan pemerintah propinsi 
dan kabupaten/kota guna mewujudkan good governance adalah 
melakukan pembenahan terhadap kelembagaannya sendiri serta 
mengobati penyakit yang diidapnya. Masih perlu di 
perdebatkan, apakah skema administrasi publik yang di 
ditawarkan oleh UUNo.32/2004 memungkinkan penciptaan 
good governance di tingkat propinsi dan khususnya 
kabupaten/kota secara lebih baik dibandingkan dengan skema 
di bawah UU No.22/1999. (Agus Dwiyanto, 2008:93) 
 
Dengan demikian, perwujudan good governance tentu saja 
tergantung pada para stakeholders yang terlibat dalam 
governance itu sendiri, yaitu lembaga-lembaga pemerintah, 
semi pemerintah, dan non-pemerintah. Aspek-aspek yang harus 
disentuh pun kompleks mencakup politik, sosial, budaya, dan 
ekonomi. Dalam hal kelembagaan tentu saja perlu diupayakan 
terbentuknya relasi antar lembaga pemerintah dan nn-
pemerintah yang bersifat check and balances. Sementara itu, 
didalam tubuh birokrasi sendiri perlu di lakukan perubahan atau 
reformasi agar tercipta birokrasi yang profesional. Burokrasi 
sebagai sistem terbuka tidak boleh menolak perubahan, tetapi 
harus selalu memperbaiki dirinya dalam suatu proses 
pembelajaran yang berkelanjutan. (Agus Dwiyanto, 2008:91-
92) 
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2.2  Kualitas Pelayanan Publik (publik service) 

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang 

dimaksud dengan: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik.” (Pasal 1 UU.No.25 Tahun 2009). 

Pada umumnya kualitas pelayanan publik belum bertambah 
baik secara signifikan. Pada bidang pendidikan, misalnya 
perpustakaan dan laboratorium tetap belum memadai serta 
gaji guru tetap rendah. Dibidang kesehatan juga belum 
dijumpai peningkatan kualitas pelayanan. Disamping itu, 
masih ada birokrasi yang melakukan pemerasan kepada 
warga. "Jika segala ada uang urusan lancar” masih menjadi 
adagium dibanyak tempat. Pararel dengan persoalaan 
nepotisme dalam bidang kepegawaian, dalam 
penyelenggaraan layanan publik masih banyak dijumpai 
praktik diskriminasi pelayanan karena faktor pertemanan, 
afiliasi politik, maupun etnis. (Agus Dwiyanto, 2008:67)  
 

Dari banyak contoh dilapangan, seringkali terlihat aparatur birokrasi yang 

melayani kepentingan publik masih belum menyadari fungsinya sebagai pelayan 

masyarakat. Ketentuan bahwa birokrasi mempunyai kewajiban melayani 

masyarakat menjadi terbalik sehingga bukan lagi birokrasi yang melayani 

masyarakat, tetapi justru masyarakat yang melayani birokrasi. Sikap para birokrat 

yang tidak bersedia melayani masyarakat secara efisien, adil dan trasparan itu 

terlihat hampir pada semua instansi publik.  

Kelambanan pelayanan publik tidak hanya disebabkan oleh 
kurang baiknya cara memberikan pelayana kepada masyarakat. 
Masih terdapat banyak faktor lain yang menyebabkan buruknya 
tata kerja dalam birokrasi pelayanan publik. Pemerintah dalam 
menyelenggarakan pelayana publik terlalu berorientasi kepada 
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kegiatan dan pertanggungjawaban formal. Penekanan kepada 
hasil dan kualitas pelayanan sangatlah kurang sehingga lambat 
laun pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi menjadi kurang 
menantang dan kurang menggairahkan. Ditambah semangat 
kerja yang buruk, suasana rutinitas menjadi semakin 
menggejala dan akhirnya aktivitas-aktivitas yang di jalankan itu 
sendiri terkadang tidak selalu terkait dengan produktifitas. 
Kegiatan semacam itulah yang oleh bhagwati disebut sebagai 
aktivitas DUP (directly unproductive activities). Sudah menjadi 
rahasia umum bahwa di kantor-kantor pemerintah banyak 
pegawai yang datang ke kantor hanya untuk mengisi presensi, 
membaca koran, main catur, menyebar gosip, mengikuti 
kegiatan ceremonial, sementara pekerjaan-peherjaan yang 
diselesaikannya sangat tidak sepadan dengan waktu yang telah 
tiba mereka gunakan. (Agus Dwiyanto, 2008:97) 
 

Untuk menciptakan good governance yang salah satunya ditunjukan 

dengan system birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran diantara para 

pegawai pemerintah mengenai pentingnya mengubah citra pelayanan publik 

sangatlah diperlukan. Akuntabilitas (accountability) adalah suatu derajat yang 

menunjukan besarnya tanggungjawab aparat atas kebijakan proses pelayana 

public.  

“Accountability mechanism act to ensure that agencies and 
agency leadership have a vested interest in maintaining a 
structure of incentives that benefit the public. The law alone 
cannot build such structures, the law cannot fully protect the 
employeewho exposes corruption or ongdoing, and the law 
cannot make the day-to-day decisions of personnel and 
management officials that do so much to establish the 
atmosphere and character of the public service”.(Agus 
Dwiyanto, 2008:99) 
 

Dengan demikian menjadi jelas berbagai upaya pemberantasan penyakit-

penyakit birokrasi pemerintah tidak akan berhasil tanpa komitmen dari aparat 

pemerintah sendiri.  
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2.4 KERANGKA BERFIKIR            
2.4.1 BAGAN 
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2.4.1   Tema dan Input 

Tema yang diambil dalam penelitian ini adalah peran Kepala Kelurahan 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai administrator. Tema tersebut 

diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hingga 

saat ini, yaitu  

1. UUD 1945 Pasal 18B  

2. UU No. 32 Jo.12 tahun 2008 tentang perubahan ke-2 Pemerintah 

Daerah 

3. PP Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan 

4. UU Nomor 28 tahun 1999 tentang KKN 

5. Permendagri Nomor 34 tahun 2007 tentang pedoman administrasi 

kelurahan. 

6. Perwal Semarang Nomor 55 tahun 2008 tentang tugas dan fungsi 

kelurahan kota semarang 

7. Perda Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan 

Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang. 

8. Perda No.3 tahun 2008 tentang Kelurahan  

Tema tersebut diambil karena masih banyaknya masalah yang dialami 

dalam pemerintahan kelurahan yang tidak sesuai dengan prosedur yang sudah di 

tetapkan dalam undang-undang.  

2.4.2    Secara Normatif 

Pada hakekatnya Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang kedudukannya 

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

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Kepala Kelurahan dibantu oleh lembaga-
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lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Kelurahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 

11 Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, yaitu 

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan 

urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yang 

secara rinci mengatur tentang Kelurahan adalah sebagai peraturan pelaksanaan 

dari ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah dan 

Perangkat Kelurahan. Sedangkan unsur-unsur Perangkat Kelurahan terdiri atas; 

Sekretaris Kelurahan, Seksi-seksi, yang terdiri dari: Seksi Pemerintahan dan 

Penyuluhan Umum, Seksi Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, dan 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Staf Kelurahan. 

2.4.3   Secara Sosiologis 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan 

informan, responden, serta dokumen-dokumen lainnya. Serta mengunakan buku-

buku referensi serta peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Sebelum 

melakukan wawancara penulis terlebih dahulu melakukan observasi tentang 

eksistensi peran Kepala Kelurahan Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya 

Sebagai Administrator. 

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kelurahan 

Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara. Sedangkan respondennya adalah warga 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara baik dan adil di Kantor 

Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara. Dokumen-dokumen yang dapat 
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dijadikan sumber informasi dapat berupa gambar, sumber tertulis yang berupa 

buku, laporan penelitian,  dokumen pribadi, dan dokumen resmi. 

2.4.4  Output dan Outcome ( tujuan dan manfaat) 
 

1). Meningkatkan hak aspirasi masyarakat untuk menyuarakan 

kepentingan-kepentingan masyarakat secara luas.  

2).  Menggerakkan masyarakat untuk bekerjasama dalam 

membangun daerahnya.  

3).  Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya 

manusia dan kinerja aparatur pemerintah kelurahan.  

4). Meningkatkan potensi Kelurahan. Hal ini dapat dilakukan 

melalui upaya-upaya sebagai berikut :  

(1) Peningkatan PAD melalui pengelolaan kekayaan 

daerah dan usaha-usaha daerah.  

(2) Peningkatan swadaya masyarakat dalam 

mendukung pelaksanaan program pembangunan.  

(3) Meningkatkan usaha kecil menengah dan potensi 

perdagangan yang ada didaerah kelurahan.  

(4) Pinjaman daerah  

(5) Sumbangan dari pihak ketiga.  

5). Meningkatkan kemampuan pemerintahan kelurahan dalam 

rangka penyelenggaraan dan pemberian pelayanan kepada 

masyarakat.  
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Maksudnya adalah memberikan kapasitas yang 

memadai ataupun kewenangan penuh kepada pemerintah 

kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

seperti : pembuatan KTP, surat tanah, pelayanan kesehatan dan 

sebagainya. Pengelolaannya sepenuhnya diserahkan kepada 

pemerintah kelurahan. Dengan demikian pemerintah kelurahan 

akan paham akan tugas dan tanggungjawabnya dalam 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dan 

menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 

Good Governance. 

6). Meningkatkan kemampuan pemerintah kelurahan dalam 

menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, 

perlindungan ekonomi rakyat, perlindungan hukum dan 

perlindungan lingkungan hidup dan keterlibatan atau 

partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menilai kinerja 

pemerintah kelurahan dan perangkatnya dalam memberikan 

pelayanan pada masyarakat. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1    Dasar Penelitian  
3.1.1    Jenis Penelitian  

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk menemukan,  

mengembangkan, atau menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan. 

 “Metodologi penelitian diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang harus 

digunakan untuk tujuan menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran 

suatu pengetahuan. (Soerjono Soekanto, 1986:5) 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Moleong dalam 

bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif (2007 : 6) 

mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: 

Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang bermaksud untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 
lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.( 
Moelong, 2007 : 6). 
 

3.1.2       Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis 

yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan juga menelaah 

kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Pendekatan yuridis maksudnya pendekatan 

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan 

masalah yang diteliti. Sedangkan yang di maksud pendekatan sosiologis adalah 

penelitian yang bertujun untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di 
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masyarakat terhadap masalah yang di teliti. Di Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan 

Semarang Utara. 

3.1.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian di lakukan. Mengacu 

pada lokasi ini bisa wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam 

masyarakat yang khusus menangani masalah yang akan diteliti. Adapun lokasi 

dalam penelitian ini difokuskan di Kota Semarang yakni di bagian Peran Kepala 

Kelurahan di Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara. 

3.2 Sumber Data  
Guna mendapatkan informasi yang di harapkan, peneliti mengambil      

beberapa data yang akan jadikan sumber data dalam penelitian ini, yaitu: 

“Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat di 

peroleh”. ( Moleong, 2004 : 114 ). 

 

3.2.1 Data Primer  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

“Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lapangan atau dari 

masyarakat”. (Moleong, 2004 : 114 ). 

Untuk mendapatkan data primer tersebut, penulis menggunakan cara, yaitu 

dengan : 

(1)  Responden 

 Responden adalah “Salah satu sumber data yang berupa orang yang 

berguna untuk mewakili sumber data dari penelitian Responden adalah orang 



37 

 

yang menjawab pertanyaan yang di ajukan peneliti, untuk tujuan peneliti itu 

sendiri”. (Ashshofa 2001:2).  

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Kelurahan Bulu Lor 

Kecamatan Semarang utara. 

(2)   Informan  

 Dalam penelitian ini yang di jadikan informan adalah Kepala Kelurahan 

Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara. 

Informan adalah “Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian”. (Moloeng 2004:132). 

 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah “Data yang di peroleh dari bahan – bahan 

kepustakaan”. (Moloeng 2004:132). 

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dengan cara : 

(1) Observasi  

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas 

fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak 

hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung, berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti dapat memperoleh hasil 

penelitian menggunakan cara observasi langsung, observasi langsung maksudnya 

adalah dengan mengadakan pengamatan dari dekat ke tempat objek untuk 

mendapatkan data mengenai penerapan peran Kepala Kelurahan. 
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(2)  Dokumentasi  

Dokumentasi di lakukan dengan cara mencatat dokumun atau arsip – arsip 

yang berkaitan dan di butuhkan pada penelitian ini serta bertujuan untuk 

mencocokkan dan melengkapi data primer, dalam hal literature tentang kepala 

kelurahan, peraturan Perundang–Undangan No.23 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, UU.No.73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Permendagri No. 5 

tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kemasyarakatan. Dan dokomen – 

dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. 

(3) Penelitian Kepustakaan  

Penelitian Kepustakaan yaitu “Suatu metode pengumpulan data dengan 

cara menggunakan dan mempelajari literature buku – buku kepustakaan yang ada 

dan yang berhubungan erat dengan permasalahan”. (Moloeng 2004:134). 

3.3   Teknik Pengumpulan Data  

Data dalam penelitin ini di kumpulkan dengan berbagai cara yang 

disesuaikan dengan informasi yang di inginkan, antara lain di lakukan dengan cara 

: 

3.3.1   Wawancara   

Wawancara adalah “Percakapan yang di lakukan dengan maksud tertentu. 

Wawancara itu dilakuakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewee) yang 

mengajuka pertanyaan, dan yang di wawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut”. (Moleong, 2004 : 135). 

Dalam hal ini penulis terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan 

yang dibuat secara terstruktur dan terbuka, dengan mempersiapkan terlebih dahulu 

agar pertanyaan tidak menyimpang dari pokok permasalahan pada saat wawancara 
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berlangsung, tetapi dimungkinkan adanya variasi-variasi lain dalam pertanyaan 

dan kemudian diadakan pencatatan hasil-hasil tanya jawab tersebut. 

3.3.2  Observasi  

Observasi adalah “Pengamatan dan pencatatan 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terhadap tata 
cara kerja yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait. 
Observasi atau yang disebut pula pengamatan adalah 
suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data yang 
dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang 
terstandar”. ( Arikunto, 2002 :197). 
 

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti dalam memperoleh dan 

menggunakan cara observasi langsung, observasi langsung maksudnya adalah 

dengan mengadakan pengamatan dari dekat ke tempat obyek untuk mendapatkan 

data mengenai Peran Kepala Kelurahan Dalam Menjalankan Fungsi Administrasi 

Kemasyarakatan Di Wilayah Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara.  

3.3.3  Studi Kepustakaan  

 Studi Kepustakaan merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data-

data melalui bahan-bahan kepustakaan. Studi kepustakaan di gunakan untuk 

memperoleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Seperti buku-buku pedoman yang mengenai sejarah, profil Kelurahan 

dan surat-surat penting lainnya. Undang-Undang, Perda, Perwal, Permendagri.  

 3.3.4 Dokumentasi 

Dokumentasi di lakukan dengan cara mencatat dokumun atau arsip-arsip 

yang berkaitan dan di butuhkan pada penelitian ini serta bertujuan untuk 

mencocokkan dan melengkapi data primer, dalam hal literatur tentang kepala 

Kelurahan, peraturan Perundang–undangan No.23 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, UU. No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Permendagri. No. 
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5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kemasyarakatan. Dan dokomen-

dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. 

3.4 Validitas Data 
Penelitian ini menjawab guna memberi sumber sebagai cara untuk 

menvalidasi data. 

 Menurut Moleong (2004:178) “Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di 

peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif”.(Menurut 

Moleong, 2004:178). 

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber yang dicapai 

dengan jalan :  

1)         Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2) Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang 

berkaitan ”Validitas adalah Ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang di inginkan, dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat”. (Moleong, 2004:178). 

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

”Denzim (1978) dalam Moelong (2004:330) membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik, dan teori.”(Moelong (2004:330). 
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”Triangulasi dengan metode berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif”. (Patton dalam Moleong, 2004: 330-331). 

Hal itu dapat dicapai dengan jalan : 
1. Membandingkan data hasil wawancara dengan data 

hasil pengamatan 
 Membandingkan apa yang dilakukan orang di depan 

umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi. 
2. membandingkan apa yang dilakukan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dilakukannya 
sepanjang waktu. 

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 
dengan bebagai pendapat dan pandangan orang seperti 
rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau 
tinggi, orang pemerintahan. 

4. Membandingkan hasil dokumen dengan isi suatu 
wawancara yang berkaitan. 
 

Sumber: Patton dalam Moleong (2004: 330-331) 
Triangulasi dengan metode, menurut Patton dalam Moelong 
(2004:331) terdapat dua strategi yaitu ”Pengecekan derajat 
kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik 
pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan 
beberapa sumber data denga metode yang sama”. (Patton dalam 
Moelong, 2004:331). 
 
 

3.5   Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul secara lengkap, data tersebut di analisa 

dengan pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analisis.  

Analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. 

(Moleong, 2004:103).  
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Analisi data dalam penelitian ini di lakukan dengan : 

3.5.1  Reduksi data 

 Reduksi data dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi 

merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan – 

pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dijalannya. 

3.5.2 Telaah Data 

“Proses analisis data di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber yaitu wawancara dan pengamatan yang sudah di tuliskan 

dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya” ( 

Moleong, 2004:190 ). 

3.5.3  Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

data merupakan analisis dalam bentuk matrik,network, chart atau grafis. Sehingga 

peneliti dapat menguasai data. 

3.5.4  Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara 

mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada 

reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.2 Hasil Penelitian 

4.1.1  Gambaran Umum Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara 

  Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat 

Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat 

Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan. Wilayah 

Kelurahan terdapat di daerah kota atau di wilayah kecamatan kota. Suatu desa 

secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan. 

Menurut Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 

tahun 2005 tentang Kelurahan mengemukakan bahwa “Kelurahan adalah wilayah 

kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja 

Kecamatan”. Sedangkan susunan organisasi dan tata kerja Kelurahan Bulu Lor 

Kecamatan Semarang Utara diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 4 tahun 

2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan.  

 Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara mempunyai luas wilayah 

0,68676 km2,  dengan jumlah penduduk tahun ini 15.062 jiwa, dengan kondisi 

yang rawan banjir, ketinggian mencapai 2,5m, di atas permukaan air laut sehingga 

merupakan wilayah rawan rob. 

 Dilihat dari letak wilayahnya Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang 

Utara mempunyai batas-batas sebagai berikut : 

- Sebelah Utara   : Kelurahan Tanah Mas 

- Sebelah Timur  : Kelurahan Bulu Lor 
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- Sebelah Selatan : Kelurahan Karang Ayu 

- Sebelah Barat  : Kelurahan Gisik Drono 

Dengan luas pemukiman 0,585 km2, luas pekarangan 0,8676 km2, luas 

prasarana lainnya 0,015 km2 dengan total luas 0,68676 km2. Wilayah Kelurahan 

Bulu Lor terbagi atas lingkungan 11 Rukun Warga (RW) dan 79 Rukun Tetangga 

(RT). Dalam rangka pembinaan wilayah senantiasa berpedoman pada peraturan 

Perundangan-Undangan yang ada yaitu, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Ke-2 Pemerintah 

Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, 

Perda Kota Semarang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Kelurahan dan Kecamatan. Dan peraturan lainnya yang berhubungan 

dengan Pemerintahan Daerah dan Kelurahan sesuai pembahasan di atas. 

4.2.1.1 Keadaan Penduduk Kelurahan Bulu Lor 

Dengan jumlah penduduk di Kelurahan Bulu Lor tahun ini 15.062 jiwa, 

Tingkat pertumbuhan penduduk berdasarkan data statistik tahun 2009-2010. Data 

yang telah diambil dari penelitian. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah 

penduduk di Kelurahan Bulu Lor dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk Menurut Usia di Kelurahan Bulu Lor tahun 

2009-2010 

Menurut usia/umur Jumlah orang 
                0 – 5  tahun 1.988

6 – 15 tahun 3.666

16 – 25 tahun 3.188

26 – 36 tahun 1.260

37 – 45 tahun 1.661

46 – 53 tahun 819

54 – 58 tahun 530

Lebih dari 59 794

Sumber : Monografi Kelurahan Bulu Lor tahun 2009-2010 

4.2.1.2 Keadaan Sosial Ekonomi, Agama dan Pendidikan 

Keadaan sosial ekonomi dari Kelurahan Bulu Lor dapat dilihat dari jenis 

mata pencaharian dan sarana perekonomian. dengan kondisi yang rawan banjir, 

ketinggian mencapai 2,5m, di atas permukaan air laut sehingga merupakan 

wilayah rawan rob dan banjir. 

Warga Kelurahan Bulu Lor mempunyai mata pencaharian cukup beraneka 

ragam, Sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai 

karyawan swasta dan pedagang. Data yang diperoleh dari penelitian sebagai 

berikut: “Buruh/Swasta (2.745), PNS (435), Pengrajin (19), Pedagang (1.673), 

Penjahit (9), Tukang Batu (489), Tukang Kayu (12), Peternak (1.306), Montir 

(11), Dokter (8), Sopir (27), Pengemudi Becak (151), TNI/Polri (21), Pengusaha 

(18), Pensiunan PNS/TNI (2.357)”. Data yang diperoleh dari Kelurahan Bulu Lor 

2009-2010. 

Berdasarkan jumlah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar masyarakat Kelurahan Bulu Lor sudah memiliki pekerjaan yang tetap, 
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dilihat dari usia yang ada dan jumlah usia yang masih menempuh jenjang 

pendidikan. 

Adapun sarana perekonomian yang dimiliki oleh Kelurahan Bulu Lor 

untuk menunjang pencapaian sasaran yang diinginkan cukup memadai, Data yang 

diperoleh dari penelitian sebagai berikut: “Koperasi (2), Industri Makanan (1), 

Industri Kerajinan (2), Industri Mebel (1), Kios Kelontong (16), Bengkel (5), 

Percetakan (1) dan Pasar (1). Data penelitian di Kelurahan Bulu Lor 2009-2010. 

Masyarakat Kelurahan Bulu Lor cukup tinggi ketaatannya dalam 

beribadah. Agama yang dianut bermacam-macam. Masyarakat yang beragama 

islam pada setiap bulan Ramadhan dilakukan Tarawih Keliling (tarling) oleh 

masyarakat Kelurahan Bulu Lor atau oleh para pejabat setempat. Setelah selesai 

tarawih biasanya dilanjutkan dengan ceramah oleh pemuka agama dan para 

pejabat. Selain memberikan ceramah para pejabat juga mensosialisasikan 

kebijakan pemerintahan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang beragama 

katolik dan kristen pada umumnya setiap malam minggu, minggu pagi dan sore 

hari pergi ke gereja untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. 

Sedangkan yang beragama hindu pergi ke pura dan yang beragama budha pergi ke 

vihara. Berbeda agama tetapi tetap satu jua, dan masyarakatnya pun saling 

menghormati meskipun berbeda agama.  

Sehingga masyarakat dapat menjalankan agama dan kepercayaannya masing-

masing dengan baik. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pemeluk agama dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Table 4.2 
Agama Kelurahan Bulu Lor 

NO. Agama Jumlah
1. Islam 13.061

2. Khatolik 1.231

3. Kristen 672

4. Hindu 53

5. Budha 45

Sumber : Monografi Kelurahan Bulu Lor 2009-2010  

 Pendidikan sangat diperlukan untuk dapat membangun bangsa agar lebih 

maju dan dapat sejajar dengan bangsa lainnya didunia, untuk itu pendidikan 

sangatlah penting. Kebanyakan masyarakat Kelurahan Bulu Lor jika di lihat dari 

hasil penelitian dari tingkat pendidikan dapat dikatakana kurang atau rendah. 

Rata- rata masyarakat Kelurahan Bulu Lor hanya berpendidikan SLTA itu pun 

tidak tamat. Hal ini disebabkan juga karena biaya yang cukup tinggi untuk masuk 

ke perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3  
Menurut Tingkat Pendidikan penduduk  

NO. Tingkat Pendidikan Jumlah 
1. Buta huruf 19 orang

2. Tidak tamat SD/Sederajat 2.882 orang

3. Tamat SD/sederajat 3.229 orang

4. Tidak tamat SLTP/sederajat 3.053 orang

5. Tidak tamat SLTA/Sederajat 3.742 orang

6. Tamat D1 35 orang

7. Tamat D2 42 orang

8. Tamat D3 36 orang

9. Tamat S1 84 orang

10. Tamat S2 6 orang

Sumber : Monografi Kelurahan Bulu Lor 2009-2010 
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4.2.1.3 Keadaan Sosial Politik 

Kehidupan politik di Kelurahan Bulu Lor selama tahun 2005 dalam 

keadaan terkendali dan aman, hal ini terbukti dengan suksesnya pemilihan umum 

pada tahun tersebut, serta tidak terdapat kegiatan yang meresahkan maupun 

gejolak di dalam masyarakat. Kehidupan politik pada masa reformasi tahun 1998, 

serta pada pemilihan umum pada tahun 2005, keadaan masyarakat dalam kondisi 

yang amat dan dinamis. Masyarakat senantiasa menjaga kerukunan dan 

ketentraman dalam melaksanakan pemilihan umum. Keadaan yang aman dan 

dinamis dalam menjalankan kehidupan politik juga terjadi pada pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Berdasarkan data monografi 

Kelurahan Bulu Lor pada Tahun 2009-2010 jumlah pemilih ada 11.169 orang. 

4.1.1.4 Struktur Organisasi Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara 

 Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdapat dalam Pasal 2 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2001 tentang STOK Kota Semarang 

terdiri dari :  

Kepala Kelurahan; (b) Sekretaris Kelurahan; (c) Kepala seksi pemerintahan; (d) 

kepala seksi pembangunan; (e) kepala kesejahteraan sosial; (f) kepala seksi 

pelayanan umum; (g) jabatan fungsional. Namun dalam pelaksanaan tugas dan 

kepengurusan Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara belum sesuai 

dengan peraturan daerah tersebut, karena belum ada kelompok jabatan 

fungsionalnya, kepala seksi pemerintahan juga kelompoknya dan kelompok seksi 

pembanguan pun belum lengkap. “ Hal ini dikatakan oleh pihak dari pemerintah 

Kota Semarang sendiri belum memberi aparat kelompok tersebut di Kelurahan 
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Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara”. (Wawancara dengan Kepala Kelurahan 

Bulu Lor Sri Setyanto, SH, senin 4 Oktober 2010 Jam 10.30 WIB). Lemahnya dan 

kurangnya kualitas pelayanan publik juga sarana prasarana di Kelurahan Bulu Lor 

Kecamatan Semarang Utara di akibatkan kurangnya perangkat dan sekertaris 

Kelurahan harus merangkap tugas sebagai kepala seksi pemerintahan dan jabatan 

fungsional yang seharusnya tidak dilakukan oleh sekertaris Kelurahan. 

 Untuk melihat lebih jelas lagi, struktur organisasi Kelurahan Bulu Lor 

Kecamatan Semarang Utara sebagai berikut : 

Bagan  4.1 

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN BULU LOR 
KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG 

        
     Peraturan daerah  
     Kota semarang  
     No.4 tahun 2001 

   Tgl 30 januari 
2001  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Kelurahan Bulu Lor Tahun 2010 

KEPALA 
KELURAHAN 
Sri Setyanto,SH 

Nip:19559131977071001 

Sekretaris Kelurahan 
Sumadi, SE 

Nip:196403251993961002

Jabatan Fungsional 
 _ 

Kepala Seksi 
Ketentraman dan 

Ketertiban 
Sudi Atmadi 

Kepala Seksi 
Pelayanan 

Umum 
--- 

Kepala Seksi 
Kesejahteraan Sosial 

Sarllyana, H.T 
Nip:500098008

Kepala Seksi 
Pembangunan 

Kuswiyoto 
Nip:070019909 

Kepala Seksi 
Pemerintahan 

_ 

Staff  Seksi 
Ketentraman dan 

Ketertiban 
Sugiman  

Nip:500067977 

Staff Seksi 
Pelayanan Umum 

 CM. Indarto 
Nip:500077933 

Staff Seksi 
Kesejahteraan Sosial 

Sutarjo 
Nip:010210999

Staff Seksi 
Pembangunan 
Sugeng Riyadi 

Staff Seksi 
Pemerintahan 

_ 

Staff Seksi 
Pemerintahan 

Staff Seksi 
Ketentraman dan 

Ketertiban 
Uci  

TPHL 

Staff Seksi Pelayanan 
Umum 
Wiwik  
TPHL 

Staff Seksi 
Kesejahteraan Sosial 

Hermawan  
TPHL 

Staff Seksi 
Pembangunan 
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Dari penjelasan bagan diatas, menyebutkan bahwa kurangnya staf instansi 

kelurahan mengakibatkan lambanya pelayanan masyarakat. Dikarenakan ada 

beberapa yang tidak menduduki jabatan tersebut. Karena sebagian sudah dialihkan 

fungsikan dari jabatan sekarang. Kelurahan hanya bisa menunggu putusan dari 

atas untuk penambahan staf. Agar pelayanan yang diberikan instansi Kelurahan 

lebih baik lagi. Dan untuk kesejahteraan masyarakat. 

4.2.2 Wewenang Kepala Kelurahan Bulu Lor Dalam Menjalankan Fungsi 

Administrasi Kemasyarakatan 

Wewenang didefinisikan sebagai kekuasaan membuat 
keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab 
kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. 
Kewenangan atau wewenang dalam literatur berbahasa 
Inggris disebut authority atau competence, sedang dalam 
bahasa Belanda disebut gezag atau bevoegdheid. 
Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu 
tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang 
diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk 
melakukan hubungan-hubungan hukum. 
(www.Penetapan.Janjiwewenang-
kewenangan.co.id).[accessed 11/18/ 2010] 

 
 Kebijakan atau program pembangunan beserta pembiayaannya, penentuan 

struktur pemerintahan, sistem rekrutmen dan pengembangan aparatur, serta 

jumlah dan kualitas sumberdaya aparatur sepenuhnya menjadi kewenangan 

pemerintahan. Dalam kenyataannya, tidak semua kewenangan yang dimiliki oleh 

pemerintahan kota digunakan untuk kesejahteraan atau kepentingan publik, 

melainkan kepentingan pribadi dan kelompok elit tertentu. Apabila sistem 

penyelenggaraan pemerintahan tidak segera diperbaiki maka kewenangan besar 

yang dimiliki pemerintahan justru merugikan masyarakat. (Agus Dwiyanto, 

2008:63). 
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Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat berkewajiban 

untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal, apalagi perannya yang 

mengurusi bidang  sosial kemasyarakatan dan pembinaan masyarakat maka 

pelayanan publik yang diberikan berhubungan langsung kepada masyarakat. 

Dengan memberikan pelayanan publik yang baik maka akan berimbas pada 

penilaian dan persepsi publik terhadap kinerja Pemerintahan Bulu Lor Semarang 

Utara secara keseluruhan. Persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik 

pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan Pemerintahan Kelurahan Bulu Lor 

sendiri masih belum diketahui. Pada dasarnya administrator adalah orang yang 

melakukan atau menjalankan administrasi. 

Administrasi dalam arti sempit berarti segala kegiatan tulis menulis, catat-

mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik, serta penyimpanan dan pengurusan 

masalah-masalah yang hanya bersifat teknis ketata-usahaan belaka. 

Administrasi dalam arti luas, teori menurut Leanord D.White dalam 

bukunya “introduction on the study of public asministration”mendefinisikan 

administrasi sebagai suatu proses yang umumnya terdapat pada semua usaha 

kelompok, Negara atau swasta sipil atau militer, usaha yang besar atau yang kecil. 

(SF.Marbun, SH. Dkk, 2006:6-7). 

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 tahun 2005 tentang 

Kelurahan, Lurah mempunyai tupoksi dalam Pasal 4 dan Pasal 5 : 

Pasal 4 
(1)  Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

(2)   Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah 
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melaksanakan urusan pemerintahan yang 
dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. 

(3)  Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan 
dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan 
peningkatan akuntabilitas. 

(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, 
prasarana, pembiayaan dan personil. 

(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati/Walikota dengan berpedoman pada 
Peraturan Menteri. 

 
Pasal 5  
(1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 
(2) pemberdayaan masyarakat 
(3) pelayanan masyarakat 
(4) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 
(5) p

emeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, 
dan 

(6) pembinaan lembaga kemasyarakatan. 
 

 Pasal 5 sebagai penjelasan Kepala Kelurahan sebagai administrator 

kemasyarakatan meliputi: 

1) Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

 Pemerintah kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas publik 

yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan 

masyarakat diwilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang 

terendah dibawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan 

penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup 

pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan pembuatan KTP, 

pencatatan akta tanah, pelayanan kesehatan, penyuluhan masyarakat, tata 

pembagian air untuk pertanian (irigasi) dan sebagainya. Pembentukan kelurahan 
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sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan ditetapkan dengan 

peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah melalui analisis potensi daerah, 

beban kerja daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, 

responsivitas, fleksibilitas, rasionalitas, rentang kendali dan akuntabilitas.  

2) Pemberdayaan Masyarakat 

  Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan seseorang atau individu maupun kelompok untuk meningkatkan 

kemampuan dan kemandiriannya dalam meningkatkan taraf hidupnya. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pemerintahan kelurahan adalah 

merupakan suatu proses yang dilakukan guna meningkatkan kemampuan, 

keberdayaan, kemandirian dan kinerja aparat pemerintahan kelurahan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya untuk meningkatkan pelayanan dan taraf hidup 

masyarakat. 

  Pemberdayaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan 

produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama, namun juga harus 

diikuti dengan perubahan struktur sosial ekonomi, mendukung perkembangan 

struktur kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan peran, produktivitas, 

efisiensi serta perbaikan terhadap akses sumber daya, tekhnologi, pasar dan 

terhadap sumber pembiayaan. 

3) Pelayanan Masyarakat 

Pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh 

pihak lain yang memiliki hak atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. Pelayanan masyarakat secara hakekatnya dapat diartikan sebagai 
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pemenuhan segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan urusan 

administrasi ataupun pemberian izin yang bertujuan untuk mempermudah 

aktivitas masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelurahan 

merupakan potensi wilayah daerah yang perlu dikembangkan pembangunannya 

melalui kerjasama antara pemerintah setempat dengan warga masyarakatnya. 

Melalui proses ini maka keinginan dan kebutuhan akan suatu prosedur pelayanan 

yang baik sesuai dengan dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi. 

Pelayanan adalah pemenuhan segala kebutuhan yang diberikan oleh pihak 

lain yang memiliki hak atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Masyarakat adalah kumpulan dari orang-orang ataupu sekelompok 

individu yang hidup dan saling melakukan interaksi, bertempat tinggal dan 

melakukan aktivitasnya pada suatu daerah. 

4) Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 

perencanaan pembangunan diwilayah kelurahan yang menyangkut 

berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat setempat 

serta pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Penambahan keamanan 

dan memberikan pelayanan terhadap dalam bidang kesehatan. Untuk mewujudkan 

kesejahteraan dan kepuasan masyarakat maka instansi Kelurahan Bulu Lor harus 

memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dengan menerapkan 

peraturan-peraturan yang menjadi landasan kerja mereka. Meningkatkan 

kemampuan pemerintah kelurahan dalam menjalankan fungsi keamanan dan 

ketertiban masyarakat, perlindungan ekonomi rakyat, perlindungan hukum dan 

perlindungan lingkungan hidup dan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam 
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mengawasi dan menilai kinerja pemerintah Kelurahan dan perangkatnya dalam 

memberikan pelayanan pada masyarakat.  

5) Pemeliharaan Prasaranan Dan Fasilitas Pelayanan Umum 

Sarana prasarana tersebut adalah peralatan-peralatan yang memadai untuk 

kepentingan instansi kelurahan juga masyarakat harus memenuhi prinsip 

kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya 

yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 

informatika (teletematika). Kalau prasarana pendukung kantor kurang memadai 

maka pekerjaan akan menjadi lamban dan akan sangat dirasakan oleh masyarakat. 

Kalau sarana dan prasarana pendukung kantor sudah cukup   tersedia. 

Ketersediaan sarana dan prasarana seperti alat tulis kantor, meja, kursi, telepon, 

komputer, dan printer yang berada pada kantor dirasakan sudah cukup untuk 

membantu penyelesaiaan pekerjaan sehingga tidak ada pekerjaan yang 

terbengkalai akibat tidak adanya peralatan yang dibutuhkan segera. 

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk 

mendukung pelayanan umum kepada masyarakat dengan memadainya sarana dan 

prasarana kantor diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan, sehingga 

masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintah kecamatan, dengan demikian 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah juga akan meningkat, 

sehingga masyarakat akan mendukung segala kebijakan yang diberikan 

pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan. Tersedianya sarana dan 

prasarana kerja tersebut diharapkan adanya tanggung jawab dari perangkat 
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kecamatan untuk memanfaatkan dan memeliharanya dengan baik agar keberadaan 

barang benar-benar dapat menunjang pelaksaan kegiatan. 

6) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 

Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan manusia yang memiliki 

tujuan-tujuannya, kontrol sosial dan tradisi tertentu yang mengikat anggota-

anggotanya. Kebutuhan Norma Lembaga  Contoh. Kebutuhan akan pernikahan 

memunculkan aturan atau norma dalam ikatan pernikahan, sehingga diwujudkan 

dalam lembaga perkawinan Contoh lain misalnya, lembaga pendidikan, 

perdagangan, kesehatan dan  kesenian. 

  Karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, maka 

fungsi lembaga adalah: 

1. Memberi pedoman tingkah laku dan memecahkan masalah  

2. Menjaga keutuhan masyarakat, menjaga keselarasan  

3. Sosial control  

4.1.2.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Kelurahan (Tupoksi) 

 Kelurahan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi untuk 

menyelenggarakan tupoksi tersebut. Kelurahan mempunyai tugas membantu 

Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan (Pasal 2 Perda Nomor 4 tahun 

2001). 

 Ditetapkan didalam Lampiran II Pasal 1, 2 dan 3 Perda Nomor 4 Tahun 

2001 Tentang Stok Kota Semarang.  
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 Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan 

fungsi Kelurahan tersebut, lebih jelasnya sebagai berikut: 

 

1. Kedudukan Kelurahan  
Pasal 1 
(1)  Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan. 
(2)  Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Camat. 

2.  Tugas 
Pasal 2 
Kelurahan mempunyai tugas membantu Kecamatan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 
dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah 
Kelurahan. 
 

3. Fungsi 
Pasal 3 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, 
Kelurahan mempunyai fungsi : 
1) Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan 

Kelurahan dan pelayanan umum 
2) Pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan 
yang menjadi tanggungjawabnya. 

3) Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan 
partisipasi,swadaya dan gotong-royong 
masyarakat. 

4) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan 
ketentraman dan ketertiban wilayah. 

5) Penyelenggaraan koordinasi terhadap jalannya 
Pemerintah Kelurahan, pelaksanaan 
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 
Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari 
Kecamatan. 

6) Pemberian bantuan dan pembinaan 
pengembangan lembaga kemasyarakatan yang 
ada di Kelurahan. 

7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 
Kelurahan. Pelaksanaan tugas lain yang 
diberikan oleh Camat. 
 

 Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari: 
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 Pasal 5 
(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : 

1. Lurah 
2. Sekretariat 
3. Seksi Pemerintahan 
4. Seksi Pembangunan 
5. Seksi Kesejahteraan Sosial 
6. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Seksi di 
pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah. 

 
 Menurut Lampiran II Pasal 6 samapai dengan 14 Perda Nomor 4 Tahun 

2001 Tentang Sotk Kota Semarang. Memberikan rincian tugas pokok dan fungsi 

Kepala Kelurahan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai 

berikut: 

(1) L u r a h 
Pasal 6 
Lurah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, 
mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi 
Kelurahan. 

(1) Tugas Sekretariat 
Pasal 7 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, 
kepegawaian dan keuangan. 

Pasal 8 
Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. Pengelolaan urusan umum; 
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian; 
c. Pengelolaan administrasi keuangan; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah 

(3)  Tugas Seksi Pemerintahan 
Pasal 9 

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kelurahan dibidang Pemerintahan, 
ketentraman dan ketertiban. 

Pasal 10 
Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : 

1. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan wilayah 
dan masyarakat 

2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dibidang 
ketentraman dan ketertiban masyarakat 
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3. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang 
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat 

4. Pelaksanaan pendataan, penataan, pengawasandan 
pengendalian serta pemungutan retribusi dan pemberian 
rekomendasi perijinan PKL; 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

(4) Tugas Seksi pembangunan 
Pasal 11 

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas kelurahan dibidang pembangunan. 

Pasal 12 
Seksi Pembangunan mempunyai fungsi : 

1. Penyiapan bahan dan pelaksanaaan pembinaan 
perekonomian masyarakat; 

2. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang 
pembangunan; 

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

(5) Seksi kesejahteraan sosial 
Pasal 13 
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kelurahan di bidang Kesejahteraan Sosial. 
Pasal 14 
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : 

1.  Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dibidang 
keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan 
masyarakat 

2. Pelaksanaan pelayanan dan penyaluran dana/bantuan 
terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya; 

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai 
 dengan bidang tugasnya. 

Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas untuk melaksanakan 

sebagian tugas lurah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan 

fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Kelompok jabatan fungsional 

dipimpin oleh seorang tenaga fungsionalis senior yang telah ditunjuk. Jenis dan 

jenjang jabatan fungsional ditentukan. Berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

Serta jumlah tenaga fungsional juga ditentukan berdasarkan jenis dan beban kerja. 
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Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 

bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan 

bulanan tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi 

dari bawahannya masing-masing, Wajib diolah dan disusun sebagai bahan laporan 

lebih lanjut dan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

Dari penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa, fungsi Kepala 

Kelurahan dalam menjalankan fungsi administrasi kemasyarakatan adalah, kepala 

kelurahan sebagai legislator hanya mengesahkan, tanda tangan dan perantara saja, 

hanya bertugas memberikan laporan saja dan setelah itu diserahkan kepada Walikota, 

Bupati. Karena yang menjalankan administrasi kemasyarakatn disini adalah aparat-

aparat instansi Kelurahan. Mereka yang mengerjakan tugas masing-masing, dan 

setelah semuanya di kerjakan langsung diserahkan ke kepala kelurahan untuk 

pengesahan. 

4.1.2.2 Pelaksanaan Kewenangan Kepala Kelurahan  

 Di dalam pemerintah Kelurahan, disini Lurah mempunyai wewenang 

menurut Lampiran II Pasal 4 Perda Kota Semarang Nomor 4 tahun 2001 tentang 

Pembentukan SOTK, mencakup kewenangan lurah sebagai berikut :  

(1) Pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan Kelurahan, 
pembangunan dan pimpinan kemasyarakatan yang 
menjadi tanggungjawabnya. 

(2) Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi 
swadaya, dan gotong royong masyarakat. 

(3) Pelaksanan kegiatan dalam rangka pembinaan 
ketentraman dan ketertiban wilayah. 

(4) Pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan 
Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan 
pembinaan kemasyarakatan. 

(5) Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan 
kepada Pemerintah Kelurahan. 
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 Kelurahan mempunyai urusan yang dimaksud didalam pemerintahan di 

Kelurahan Bulu Lor berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 

tentang layanan Administrasi kependudukan, urusan pembangunan berkaitan 

dengan layanan sarana dan prasarana ataupun fasilitas umum, sedangkan urusan 

kemasyarakataan berkaitan dengan layanan kesehatan maupun bantuan kepada 

rakyat miskin. 

4.1.2.2.1 Tugas Pokok Di Bidang Pemerintahan   

 Bidang pemerintahan dalam pelayanan pembuatan KTP, Akta Kelahiran, 

surat nikah, dan surat-surat lainnya. Instansi kelurahan harus menyediakan 

pelayanan yang membuat masyarakat nyaman dan pelayanan yang sangat 

memuaskan bagi masyarakat. 

4.1.2.2.2 Tugas Pokok Di Bidang Pembangunan 

 Urusan pembangunan berkaitan dengan layanan sarana dan prasarana 

ataupun fasilitas umum. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas 

pegawai Kelurahan Bulu Lor termasuk tugas pelayanan, tentunya harus dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Tanpa didukung oleh sarana 

dan prasarana kerja yang memadai, akan sulit dalam menjalankan tugas dalam 

memberikan pelayanan masyarakat. Sarana dan prasarana harus juga didukung 

oleh teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika) yang dapat memberi 

dukungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasara 

juga didukung oleh pembiayaan dan fasilitas kerja. Sarana prasarana tersebut 

berupa peralatan yang digunakan dalam pelayanan publik di Kelurahan Bulu Lor. 

Kalau fasilitas kurang memadai, pelayanan publik tidak akan berjalan dengan 
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lancar seperti yang diharapkan oleh masyarakat.  Ketersediaan sarana dan prasara 

kerja ini berpengaruh pada proses pelaksanaan tugas-tugas kantor maupun di luar 

kantor yang nantinya juga akan berpengaruh pada tugas pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat.  

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk 

mendukung pelayanan umum kepada masyarakat dengan memadainya sarana dan 

prasarana kantor diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan, sehingga 

masyarakat merasa puas terhadap kinerja instansi Kelurahan. Dengan demikian 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah juga akan meningkat, 

sehingga masyarakat akan mendukung segala kebijakan yang diberikan 

Kelurahan. 

 “Saya akan menjalankan semampu saya wewenang yang telah diberikan 

oleh Walikota kepada saya dengan baik, dan saya akan memberikan pelayanan 

masyarakat dengan baik agar bisa nyaman dengan Pemerintahan Kelurahan yang 

saya pimpin agar berjalan dengan lancar”. (Wawancara dengan Kepala Kelurahan 

Bulu Lor Sri Setyanto, SH, senin 18 Oktober 2010 Jam 10.30 WIB). 

4.1.2.2.3 Tugas Pokok Di Bidang Kemasyarakatan 

 Pada dasarnya masyarakat memiliki kemampuan dasar dan keinginan 

untuk mengembangkan diri untuk hidup lebih baik dan keinginan menciptakan 

kehidupan yang lebih sejahtera, apabila diberi kesempatan dan kekuatan untuk 

melakukan keinginan tersebut. Oleh karena itu, organisasi administrasi kelurahan 

yang dipimpin oleh Lurah disamping melayani masyarakat, juga adalah memberi 

hak dan kekuasaan serta keleluasaan kepada masyarakat untuk menangani segala 
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urusan dan kepentingan yang terkait dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat 

diberi kewenangan untuk kegiatan-kegiatan yang dalam pertimbangan akan lebih 

efisien dan efektif apabila dilakukan oleh masyarakat. Pemberian kewenangan ini, 

disamping untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap 

pembangunan diwilayahnya. 

 Didalam kehidupan masyarakat tentunya adanya kerukunan warga selalu 

di utamakan contohnya dengan gotong royong membersihan lingkungan jalan 

maupun selokan-selokan secara bergotong royong akan menumbuhkan citra dan 

kerukunan antar warga dengan baik. 

4.1.2.2.4  Tugas Pokok Di Bidang Pembinaan 

(1) Ketentraman   

 Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban wilayah, maka instansi 

Kelurahan Bulu Lor memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dan senyaman 

mungkin yang dapat diterima oleh masyarakat supaya masyarakat tidak ada yang 

kecewa sama sekali dan untuk menghalangi supaya tidak terjadi bangku hantam 

oleh instansi Kelurahan dengan masyarakat. Untuk menghindari terjadinya 

keributan yang vatal dikalangan masyarakat.  

(2) Ketertiban 

 “Ketertiban yang diberikan seperti ronda malam yang tiap minggunya 

harus diganti, supaya tidak ada keirian terhadap sesama. Arisan ibu-ibu PKK, 

untuk mempererat tali persaudaraan antara tetangga, dan untuk membahas 

kemajuan hal-hal yang penting, agar masyarakat Kelurahan Bulu Lor ini aman, 
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damai dan sejahtera”. (Wawancara dengan Sudi Atmadi, staf Kelurahan Bulu Lor 

senin 18 Oktober 2010 Jam 11.30 WIB). 

             Pelaksananan pelayanan publik merupakan salah satu upaya dari 

pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan sebagaimana yang menjadi tujuan 

Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan menjadi tujuan atas 

terselenggaranya otonomi daerah. 

4.1.2.2.5  Pelaksanaan Tugas Pokok Di Bidang Koordinasi  

1) Di Bidang Pemerintahan  

 Pemerintah Kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas 

publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan 

masyarakat diwilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksanaan pemerintahan yang 

terendah dibawah kecamatan. Jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan 

penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup 

pelayanan kebutuhan dasar masyarakat; seperti pelayanan pembuatan KTP, 

pencatatan akta tanah, pelayanan kesehatan, penyuluhan masyarakat, tata 

pembagian air untuk pertanian (irigasi) dan sebagainya. 

2) Di Bidang Pembangunan  

 Secara umum kita telah mengetahui masalah-masalah yang dihadapi di 

Kelurahan, baik yang bsersumber secara internal maupun yang eksternal. Semakin 

pesatnya kegiatan pembangunan yang hasil-hasilnya telah kita rasakan saat ini. 

Namun demikian masih dapat ditemukan pula dampak yang dapat menimbulkan 

masalah yang baru. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan 

kemampuan dibidang perencanaan pembangunan dan pemberian pelayanan yang 
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baik dan berkualitas oleh para aparatur Kelurahan kepada masyarakat sehingga 

permasalahan yang kompleks dan rumit dapat diatasi. Selain itu pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah selama ini masih memiliki beberapa kelemahan. 

 Pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Bulu Lor masyarakat harus 

terlibat dalam pembangunan Kelurahan, contohnya dalam saluran-saluran listrik, 

perbaikan jalan, pembuatan jembatan dan pembuatan jalan.   

3) Di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  

 Pelaksanaan pembinaan kemasyarakataan berkaitan dengan layanan 

kesehatan maupun bantuan kepada rakyat miskin. Salah satu faktor yang 

menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan adalah 

kemudahan terhadap pelayanan kesehatan yang ada. Kemampuan setiap penduduk 

berbeda-beda dimana dalam kondisi krisis moneter saat ini, terdapat sebagian 

besar penduduk tidak mampu untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang ada. 

Untuk itu pemerintah harus memberikan bantuan atau subsidi untuk pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin. “Kami instansi 

Kelurahan akan memberi pelayanan dan membantu semampu kami untuk 

membantu rakyat yang kurang mampu dalam pelayanan kesehatan maupun 

pembangunan di Kelurahan Bulu Lor”. (Wawancara dengan Kuswanto Kepala 

Pembangunan Kelurahan Bulu Lor, senin 18 Oktober 2010 Jam 13.15 WIB). 

 Pemerintah Kelurahan juga harus cepat dan tanggap dalam memperhatikan 

segala sesuatu yang menjadi kebutuhan warga masyarakatnya. Diharapkan dengan 

terciptanya pemerintahan Kelurahan yang tangguh dan mandiri yang dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat, dan dapat mewujudkan program-program 

pembangunan yang terencana secara efektif dan efisien yang pada akhirnya 

diharapkan dapat mewujudkan cita–cita masyarakat yang adil dan sejahtera. 

4.1.2.2.6 Melaksanakan Fungsi-Fungsi Lain Yang Dilimpahkan 

Kepada Pemerintah Kelurahan. 

Kepala Kelurahan melaksanakan segala urusan yang dilimpahkan oleh 

Walikota kepada pemerintahan Kelurahan. Staf Kelurahan harus menjalankan 

wewenangnya dengan baik. Urusan yang harus dilaksanakan adalah, urusan 

pemerintahan, Kepala Kelurahan berada dibawah Camat serta bertanggungjawab 

kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepala Kelurahan mempunyai tugas 

sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah, urusan pemerintah umum, termasuk pembinaan keamanan dan 

ketertiban. 

Bertugas sebagai penyelenggara dan penaggungjawab utama dibidang 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bertugas sebagai pembina 

ketentraman dan ketertiban dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan 

Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum. Berfungsi menggerakkan partisipasi 

masyarakat, melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya melaksanakan 

tanggungjawabnya dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan.  

 Melaksanakan pembinaan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan 

ketertiban dalam masyarakat. Semoga Kepala Kelurahan bisa 

mempertanggungjawabkan segala wewenangnya tersebut dengan baik dan benar 
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sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-

Undangan. 

4.1.3 Pertanggungjawaban Kepala Kelurahan Dalam Menjalankan Tugas 

Dan Fungsinya 

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability) merupakan 

suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik 

telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan 

tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembanganya akuntabilitas digunakan 

juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. 

Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada 

penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak 

diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “cheks and balance” 

dalam sistem administrasi. 

Tanggung jawab diartikan dengan pegawai bertanggungjawab terhadap 

penyelesaian urusan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik. 

Lurah bertanggungjawab kepada rakyat dengan cara dan prosedur 

pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui camat lurah wajib 

memberikan laporan pertanggungjawabannya serta menyampaikan informasi 

pokok-pokok pertanggungjawabannya kepada rakyat dengan memberi peluang 

kepada masyarakat untuk menanyakan dan untuk meminta keterangan lebih lanjut 

hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. 

Pertanggungjawaban pemerintahan diharapkan bukanlah hanya formalitas belaka, 
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namun lebih pada perwujudan semangat pemerintah untuk bersikap transparan 

dengan mengungkapkan pelaksanaan amanah yang diterimanya, akan tetapi 

semangat untuk menjadi pihak yang penuh tanggungjawab tentunya lebih 

diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat akan senantiasa mengikuti kebijakan 

yang diambil pemerintah daerah apabila dalam menjalankan tugas-tugas 

sebelumnya dapat dilakukan secara lebih bertanggungjawab dan hasilnya dapat 

kelihatan dimasyarakat. 

Pelaksanaan pertanggungjawaban Pemerintahan Kelurahan merupakan 

implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah di Kelurahan Bulu sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 

32 Tahun 2004 disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk 

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah, dan 

memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota 

serta menginformasikan laporan pemerintahan kepada masyarakat. Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah bertanggungjawab 

terhadap tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan bersama antara 

pemerintahan daerah dan bupati, walikota. 

Lampiran II Pasal 2 dalam Perda No 4 Tahun 2001 tentang SOTK Kota 

Semarang di jelaskan tugas Kepala Kelurahan sebagai berikut:”Kelurahan 

mempunyai tugas membantu kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan”. 
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4.1.3.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Kelurahan (Tupoksi) 

4.1.3.1.1  Tugas Pokok Dibidang Pemerintahan 

Pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi 

pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulasi), 

termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. 

berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat. Fungsi utamanya, memberikan pelayanan (service) langsung 

kepada masyarakat.  

(Wawancara dengan wiwik staf pelayanan umum, 1 November 2010 di 

Kelurahan Bulu Lor) pelayanan yang menghasilkan public goods atau barang 

publik, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain, dan pelayanan yang 

menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi 

oleh masyarakat, seperti perizinan, KTP, SIM dan surat-aurat penting juga 

kebutuhan lainnya. 

Dari pengamatan yang ada, penulis menyimpulkan, masih banyak sekali 

persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintahan umumnya 

kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain 

dari banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat. Seperti prosedur dan 

mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, terbatasnya fasilitas, sarana dan 

prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan 

biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan 

yang berindikasi penyimpangan dan KKN. Pengguna pelayanan banyak yang 

menyatakan kurang jelas dalam persyaratan teknis dan administrasi, umumnya 
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berpendapat mereka sebenarnya sudah membawa persyaratan baik teknis ataupun 

administratif yang akan dibutuhkan, akan tetapi selalu ada yang kurang dan harus 

dibawa lagi. Pegawai selalu saja meminta berbagai surat ataupun petujuk lain agar 

proses selanjutnya dapat dilaksanakan misalnya KTP, KK, pasphoto, proposal 

kurang lengkap, ijasah belum dilegalisir atau photocopy, ijasah asli harus dibawa, 

surat pengantar dari ketua RT/Lurah/Camat, surat miskin, surat pernyataan, atau 

surat kuasa dari pemohon. 

Kurangnya kesadaran berbagai pihak akan pentingnya partisipasi serta 

kebijakan aturan yang kurang mendukung. Masyarakat sendiripun kurang inisiatif 

tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses 

pengambilan keputusan. Serta kurangnya informasi masyarakat dan kurang 

terkuasainya partisipasi masyarakat. 

Peran serta masyarakat juga dapat didorong oleh warga yang komit dan 

inovatif yang menuntut agar suara mereka didengar. Harapannya adalah tata 

pemerintahan masyarakat bisa lebih efektif. Sehingga bisa memperbaiki 

kegagalan-kegagalan yang terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan.   

4.1.3.1.2 Tugas Pokok Bidang Pembangunan 

 Penyelenggaraan pembangunan adalah suatu proses yang berlangsung 

secara terus-menerus dengan corak intensitas serta prestasi yang berbeda-beda 

sesuai dengan kapabilitas (kemampuan) aparatur dan tersediannya sumber daya. 

 Salah satu pembangunan yang dilakukan instansi Kelurahan adalah, 

pembangunan jembatan, perbaikan jalan, memperbaiki saluran-saluran listrik. 



71 

 

Harus memenuhi prinsip kelengkapan sarana dan prasarana kerja, 

peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan 

sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (teletematika). menyatakan 

sarana dan prasarana kantor kurang memadai, Ketersediaan sarana dan prasarana 

seperti alat tulis kantor, meja, kursi, telepon, komputer, dan printer yang berada 

pada kantor dirasakan belum cukup untuk membantu penyelesaiaan pekerjaan 

sehingga banyak sekai kendala dan lamban dalam pelayanan yang diberikan 

instansi kelurahan kepada masyarakan yang terbengkalai akibat tidak adanya 

peralatan yang dibutuhkan.  

4.1.3.1.3 Tugas Pokok Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

1. Ketertiban dan Ketentraman Wilayah 

Masyarakat pada dasarnya menjaga ketertiban wilayah sendiri. Ketertiban 

yang dilakukan seperti ronda malam, arisan ibu PKK, kumpulan bapak-bapak dan 

melakukan kegiatan gotong royong pada tiap bulannya. Agar terciptanya suasana 

yang serasi, nyaman dan seimbang. 

2. Pelaksanaan pembinaan masyarakat berkaitan dengan pelayanan kesehatan.  

Masyarakat yang tidak mampu maupun bantuan kepada rakyat miskin. 

Untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang ada, maka instansi kelurahan harus 

membuatkan surat jamkesmas dan memberikan pelayanan secara gratis. 

(Wawancara dengan Hermawan selaku kepala kesejahteraan sosial, Selasa 2 

November 2010, di Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara). 

 Untuk masyarakat yang kurang mampu, instansi kelurahan harus 

memberikan sumbangan berupa pangan, dan setiap bulan sekali masyarakat 
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diberikan raskin. Instansi kelurahan juga bisa memberikan pelayanan masalah 

asuransi kesehatan (Askeskin). Pelayanan sosial kepada masyarakat seperti 

masyarakat yang mempunyai penyakit menular. Bantuan untuk kegiatan sosial 

dan kemasyarakatan untuk bantuan organisasi kemasyarakatan dalam 

melaksanakan sosial, bantuan anak yatim, bantuan sarana sosial seperti panti 

jompo untuk partai politik, bantuan beasiswa, dan bantuan lainnya dan 

kemasyarakatan dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. 

 Pemerintahan daerah diharapkan mampu menjalankan perananya dalam 

membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi yang 

mampu meningkatkan kinerja pemerintahan  Kelurahan dalam hal 

kemasyarakatan. Agar terwujud good governance. 

4.1.3.2 Pelaksanaan Fungsi Kepala Kelurahan 

  Menurut Lampiran II Pasal 3 Perda Nomor 4 Tahun 2001 Tentang SOTK  

Kota Semarang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2,  

Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut:  

(1) Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kelurahan 
dan pelayanan umum. 

(2) Pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, 
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang 
menjadi tanggungjawabnya. 

(3) Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi, 
swadaya dan gotong-royong masyarakat. 

(4)  Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan 
ketentraman dan ketertiban wilayah. 

(5)  Penyelenggaraan koordinasi terhadap jalannya 
Pemerintah Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan 
pembinaan kemasyarakatan. 

(6)  Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Kecamatan. 
(7) Pemberian bantuan dan pembinaan pengembangan 

lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan. 
(8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Kelurahan. 
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(9)   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

  Didalam Pasal 5 (ayat 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 

2005 Tentang Kelurahan. Menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi: 

1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 
2) pemberdayaan masyarakat; 
3) pelayanan masyarakat; 
4) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
5) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan 
6) pembinaan lembaga kemasyarakatan. 

Menurut Pasal 4 Perwal Semarang Nomor 55 tahun 2008 Tentang 

Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kelurahan Kota Semarang. Kelurahan mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

1) perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, 
bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial serta 
bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan. 

2) penyusunan rencana program dan rencana kerja 
anggaran di bidang pemerintahan, bidang 
pembangunan, bidang kesejahteraan sosial serta bidang 
ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan. 

3) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang 
pemerintahan, bidang pembangunan, bidang 
kesejahteraan sosial serta bidang ketentraman dan 
ketertiban umum di Kelurahan. 

4) penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan. 
5) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
6) pelaksanaan pelayanan masyarakat. 
7) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 
8) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
9) pembinaan lembaga kemasyarakatan; 
10) pelaksanaan urusan kesekretariatan Kelurahan; 
11) pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 

oleh Walikota. 
12) pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas Kelurahan, dan 

13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
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  Penulis menyimpulkan bahwa, dari uraian diatas bisa disebutkan bahwa 

fungsi Kepala Kelurahan sebenarnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, tetapi pada kenyatannya setelah penulis wawancara 

dengan beberapa staf dan masyarakat ternyata hanya formalitas saja, tidak semua 

kewenangan tugas dan fungsi dijalankan oleh Kepala Kelurahan. 

  (Wawancara dengan Sugiman staf seksi kentraman dan ketertiban, Selasa 

2 November 2010, di Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara. Dalam 

sarana prasarana dan administrasi. Kurang memadai dan kurang mendengar 

aspirasi masyarakat yang terkait. 

  Wawancara dengan Supriadi Rabu 3 November 2010, warga Kelurahan 

Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara. Kepala Kelurahan tidaklah adil dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selalu warga yang derajatnya lebih 

tinggi didahulukan dari pada warga yang kurang mampu. 

  Tentu saja bukan berarti tidak ada pemimpin yang memiliki visi, misi dan 

bersikap baik dan berorientasi pada reformasi. Pada umumnya jika ingin 

mewujudkan public service dan good governance, bukan hanya perangkat 

Kelurahan saja yang melakukukannya. Tetapi masyarakatpun harus ikut 

berpartisipasi dan berpegang teguh atas kemajuan pemerintahan Kelurahan yang 

diinginkan.  

4.1.4  Hambatan Yang Dialami Kepala Kelurahan Dalam Memberikan 

Public Service  

 Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 25 

tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa, Dalarn Undang-Undang 
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ini yang dimaksud dengan: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan 

publik”. 

Tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi 
segala kebutuhan warga pengguna agar dapat 
memperoleh pelayanan yang diinginkan dan 
memuaskan. Kerena itu, peyedia layanan harus mampu 
mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan warga 
pengguna, kemudian memberikan pelayanan sesuai 
dengan kebutuhan dan kiinginan warga tersebut. 
(Osborne dan Gaebler, 1996:194). 
 

Dalam Perda Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan 

Tata 

Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang tersebut, baik yang bersumber 

secara internal maupun yang eksternal, Selain itu pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah selama ini masih memiliki beberapa kelemahan : 

4.1.4.1 Tugas Di Bidang Pemerintahan 

 “Wawancara dengan Sri Setyanto, SH Kepala Kelurahan Bulu Lor, Selasa 

2 November 2010 Jam 09.00 WIB tentang hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kepala Kelurahan dalam menjalankan segala hambatan yang ada contohnya 

dalam Permendagri Nomor 34 tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi 

Kelurahan, administrasi penduduk, Perda Kota Semarang Nomor 4 tahun 2001 

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota 

Semarang, pembuatan akta kelahiran dan surat- surat penting, Kartu Tanda 
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Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) surat perijinan dll, kurang sadarnya 

hukum dalam pemerintahan Kelurahan Bulu Lor “. 

  (Sedangkan menurut Kuswanto selaku Kepala Pembangunan, 5 November 

2010 Jam 10.00 WIB) berpendapat sebagai berikut: 

  “Kepala Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama ini 

kurangnya kesadaran dalam pelayanan yang kurang maksimal. Masyarakat yang 

ingin membuat surat penting biasanya meminta layanan yang secepat mungkin 

dan terburu-buru jadi kami sebagai staf sangat kesulitan dalam memberikan 

pelayanan kami, karena jumlah staf dikantor Kelurahan Bulu Lor  hanya sedikit 

dan kurang, bahkan sekertaris Kelurahan pun merangkap tugas sebagai kepala 

pemerintahan”. 

  (Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumadi, SE selaku sekertaris 

Kelurahan Bulu Lor mengenai pelayanan surat-surat harus memenuhi prosedur 

dan  persyaratan pelayanan sebagai berikut : 

Beberapa contoh Pelayanan Masyarakat (Publik Servis) yang dapat 

dilakukan di Kelurahan Bulu Lor yaitu :  

1. Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu yang memuat data tentang Kepala 

Keluarga dan semua anggota keluarga.  

Persyaratan :  

1.  Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan.  

2.  Kartu Keluarga Asli yang lama atau Surat Ijin menetap yang habis 

masa berlakunya.  

3.  Fotocopy Akta Perkawinan.  
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4.  Fotocopy Akta Perceraian.  

5.  Fotocopy Akta Kelahiran.  

6.  Fotocopy Akta Pengangkatan Anak bagi Anak Angkat.  

7.  Fotocopy Surat Ganti Nama (WNI) Turunan Asing.  

8.   Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi 

WNA.  

9.   Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA.  

10.  Mengisi Formulir Permohonan KK model FS.01 dan Formulir 

Biodata model FS.02 untuk Biodata semua anggota keluarga. 

Syarat No. 3 sampai 7 harus dilegalisir Berlaku sepanjang tidak 

ada perubahan (mutasi). (Wawancara dengan CM.Indarto staf 

Kelurahan Bulu Lor, Senin 8 November 2010,Jam 11.00 WIB). 

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Sebagai bukti diri (legitimasi) bagi 

setiap Penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  

Persyaratan :  

1. Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan.  

2.  Kartu Keluarga Asli.  

3.  Pasphoto hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 = 2 lembar.  

4.  KTP yang habis masa berlakunya bagi perpanjangan KTP.  

5.  KTP yang rusak untuk penggantian KTP yang baru.  

6.  Surat Keterangan dari Kepolisian untuk penggantian KTP hilang. 
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7.  Mengisi formulir KTP model FS.03 MASA BERLAKU : 3 (tiga) 

tahun dan dapat diperpanjang. (Wawancara dengan Hermawan staf kesejahteraan 

sosial Kelurahan Bulu Lor, Senin 8 November 2010 Jam 09.00 WIB).   

3. Akte Kelahiran adalah Akta Kelahiran yang pendaftarannya tidak 

melebihi jangka waktu 60 hari kerja sejak anak dilahirka.  

Persyaratan :  

1.  Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit, Klinik tempat kelahiran 

anak.  

2.  Surat Nikah, Akta Perkawinan Catatan Sipil orang tua anak yang 

dilahirkan.  

3.  KTP / KRT.  

4.  SBKRI bagi WNI Turunan.  

5.  Akta Lahir ibu si anak bagi anak luar kawin.  

6.  Surat-surat Asing bagi WNA dan SKBRI (bagi WNI Turunan). 

(Wawancara dengan Hermawan staf kesejahteraan sosial Kelurahan Bulu Lor, 

Rabu 10 November 2010 Jam 09.00 WIB).   

4. Surat Pengantar Pindah Tempat  

  Persyaratan: 

1. Membawa pengantar dari RT/RW 

2. Membawa KTP dan KK 

3. Membawa foto berwarna ukuran 4 x 6 (5 lembar), 
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4. Pemohon menunjukan alamat yang akan dituju secara jelas dan 

alasan pindah. (Wawancara dengan Hermawan staf kesejahteraan sosial 

Kelurahan Bulu Lor, Rabu 10 November 2010 Jam 10.00 WIB).   

5. Izin Gangguan (HO)  

Ijin gangguan atau HO (hinder ordonantie) adalah pemberian izin tempat 

usaha, kepada orang pribadi atau badan, di lokasi tertentu yang dapat 

menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. 

Persyaratan : masing- masing rangkap tiga (3). 

1. Formulir izin gangguan (HO), ditandatangani pemohon dan 

diketahui lurah dan camat sesuai lokasi tempat usaha. 

2. Surat persetujuan tetangga, diketahui lurah setempat (kecuali 

permohonan di dalam kawasan industri, kawasan berikat dan 

kawasan pelabuhan). 

3. Fotokapi KTP pemohon dan atau pemilik tanah. 

4. Fotokopi keterangan Rencana Kota (KRK) 

5. Fotokopi SK, IMB dengan menunjukkan aslinya (lengkap dengan 

gambar IMB nya). 

6. Fotokopi surat-surat penguasaan tanah yang sah. 

7. Bila pemohin merupakan badan hukum, melampirkan foto-foto 

akta pendiran badan hukum 

8. Fotokopi pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 

berakhir atau keterangan dari instansi yang berwenang bila tidak 

kena PBB. 
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9. Bagi pemohon warga Negara asing (WNA) dilampiri surat bukti 

kewarganegaraan.  

10. Gambar denah tempat usaha skala 1:100 atau 1:200. 

11. Surat pernyataan kesanggupan menanti peraturan yang telah 

ditandatangani di atas materai. 

12. Dokumen lain yang disyaratkan : 

1. Kajian lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL) 

2. Rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi teknis yang 

berwenang . 

3. Izin lokasi atau persetujuan prinsip dari walikota, 

4. Rekomendasi instalasi pencegah bahaya kebakaran untuk 

bangunan yang rawan kebakaran.  

Berkas pemohon selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Jangka waktu penyelesaiannya adalah 40 hari kerja sejak diterimanya 

permohonn dan diagendakan. Jangka waktu berlakunya izin gangguan adalah 

selama 5 (lima) tahun, bagi tempat perizinanya lebih dari dari lima tahun wajib 

melakukan pembaharuan. Kawasan diberikan masa berlaku izin selama 3(tiga) 

tahun. Pelanggaran ketentuan izin akan dikenakan sanksi : penyegelan tempat 

usaha dan penutupan. (Wawancara dengan Lurah Bulu Lor Sri Setyanto, SH, 

Kamis 11 November 2010 Jam 09.00 WIB). 

4.1.4.2 Tugas Di Bidang Pembangunan  

Wawancara menurut Sugeng Riyadi staf urusan pembangunan di 

Kelurahan Bulu Lor Jumat 12 November 2010 Jam 13.30 WIB” antara lain 
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pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, 

seperti jalan, jembatan, irigas, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan 

kepada Lurah”. 

 Contohnya urusan pembangunan berkaitan dengan layanan sarana dan 

prasarana ataupun fasilitas umum. Sarana prasarana tersebut berupa peralatan 

yang digunakan dalam pelayanan publik di Kelurahan Bulu Lor. Seperti 

komputer, memiliki jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang 

memadai dan fasilitas umum yang memadai. Kalau fasilitas kurang memadai, 

pelayanan publik tidak akan berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan oleh 

masyarakat.  Ketersediaan sarana dan prasara kerja ini berpengaruh pada proses 

pelaksanaan tugas-tugas kantor maupun diluar kantor yang nantinya juga akan 

berpengaruh pada tugas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.  

 “Saya akan menjalankan semampu saya wewenang yang telah diberikan 

oleh Bupati kepada saya dengan baik, dan saya akan memberikan public service 

masyarakat dengan baik agar bisa nyaman dengan Pemerintahan Kelurahan yang 

saya pimpin”. (Wawancara dengan Sri Setyanto, SH Kepala Kelurahan Bulu Lor 

Senin 15 November 2010 Jam 10.30 WIB). 

4.1.4.3 Tugas Di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  

4.1.4.3.1 Ketentraman dan ketertiban wilayah. 

 Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban wilayah, maka instansi 

Kelurahan Bulu Lor memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dan nyaman 

yang diterima oleh masyarakat supaya masyarakat tidak ada yang kecewa sama 

sekali dan untuk menghalangi supaya tidak terjadi bangku hantam oleh instansi 
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Kelurahan dengan masyarakat. Untuk menghindari terjadinya keributan yang vatal 

dikalangan masyarakat. “Ketertiban yang diberikan seperti ronda malam yang tiap 

minggunya harus diganti, supaya tidak ada keirian terhadap sesama. Arisan ibu-

ibu PKK untuk mempererat tali persaudaraan antara tetangga, dan untuk 

membahas kemajuan hal-hal yang penting, agar masyarakat Kelurahan Bulu Lor 

ini aman, damai dan sejahtera”. (Wawancara dengan Sudi Atmadi, staf Kelurahan 

Bulu Lor senin 15 November 2010 Jam 11.30 WIB). 

 4.1.4.3.2 Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Berkaitan Dengan  

 Layanan Kesehatan Maupun Bantuan Kepada Rakyat Miskin. 

   Salah satu faktor yang menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan 

pembinaan kemasyarakatan adalah kemudahan terhadap pelayanan kesehatan 

yang ada. Kemampuan setiap penduduk berbeda-beda dimana dalam kondisi 

krisis moneter saat ini, terdapat sebagia besar penduduk tidak mampu untuk 

menjangkau pelayanan kesehatan yang ada. Untuk itu pemerintah harus 

memberikan bantuan atau subsidi untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

yang tidak mampu atau miskin. “Kami instansi Kelurahan akan memberi 

pelayanan dan membantu semapu kami untuk membantu rakyat yang kurang 

mampu dalam pelayanan kesehatan maupun pembangunan di Kelurahan Bulu 

Lor”. (Wawancara dengan Kuswanto Kepala Pembangunan Kelurahan Bulu Lor, 

Selasa 16 November 2010 Jam 13.15 WIB). 

 

 

 



83 

 

4.1.5 Hambatan Kepala Kelurahan Dalam Menjalankan Fungsinya  

  Kepala Kelurahan dalam menjalankan semua tugas, fungsi dan 

kewenanganya tentunya ada hambatan yang dialami. Di bawah ini hambatan yang 

dialami Kepala Kelurahan dalam menjalankan semua fungsinya, sebagai berikut: 

1. Terbatasnya prasarana, seperti peralatan kantor yang dimiliki oleh 

pemerintahan Kelurahan. Hal tersebut mengakibatkan kinerja 

aparat pemerintahan Kelurahan menjadi terhambat dan lamban 

dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. (Wawancara dengan Sutarjo staf Kelurahan Bulu Lor, 

Selasa 16 November 2010 Jam 09.00 WIB). 

2. Terbatasnya dana yang dialokasikan kepada pemerintahan 

kelurahan oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan Kelurahan. (Wawancara dengan 

Hermawan Kelurahan Bulu Lor, Selasa 16 November 2010 Jam 

09.30 WIB). 

3. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya 

disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai 

kepada masyarakat. Kurang koordinasi, Berbagai unit pelayanan 

yang terkait satu dengan lainnya kurang berkoordinasi. Akibatnya, 

terjadi tumpang tindih kebijakan antara satu instansi pelayanan 

dengan instansi pelayanan lain yang terkait.  

4. Birokratis. Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada 

umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari 
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berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan 

yang terlalu lama.  

5. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada 

umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk 

mendengar keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, 

pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan 

dari waktu ke waktu. Inefisien Berbagai persyaratan yang 

diperlukan (khususnya dalam pelayanan perijinan) seringkali tidak 

relevan dengan pelayanan yang diberikan. (Wawancara dengan 

Ragil Harjono selaku warga Kelurahan Bulu Lor Senin 1 

November 2010 Jam 15.00 WIB). 

 Sehubungan dengan itu, maka lurah dan perangkatnya serta pimpinan 

lembaga yang ada di Kelurahan harus mampu menyusun rancangan pembangunan 

daerahnya yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang menjadi kebutuhan 

bagi masyarakat. Dengan kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya, maka 

lurah dan perangkat kelurahan, serta pimpinan lembaga kemasyarakatan yang ada 

di kelurahan memiliki suatu kemampuan untuk menyusun rencana atau program 

kerja yang secara 

teknis dapat dilaksanakan, ekonomis dan menguntungkan serta politis dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sementara karakteristik pelayanan masyarakat yang 

diberikan oleh pemerintah sebagian besar masih hak monopoli dari pemerintah 

tersebut sehingga tidak terdapat suatu persaingan yang baik dalam pemberian 

pelayanan kepada masyarakat menjadikan lemahnya pengelolaan dan penyediaan 
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pelayanan yang berkualitas. Lebih buruk lagi kondisi ini menjadikan para aparatur 

pemerintahan sebagi pengelola dan pemberi pelayanan memanfaatkan untuk 

mengambil keuntungan pribadi, dan cenderung mempersulit prosedur pelayanannya. 

Akibat permasalahan tersebut, citra buruk pada pengelolaan pelayanan publik masih 

melekat sampai saat ini sehingga tidak ada kepercayaan masyarakat pada pengelolaan 

pelayanan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Kenyataan ini merupakan 

tantangan yang harus segera diatasi terlebih pada era persaingan bebas pada saat ini. 

Profesionalitas pelayanan kepada masyarakat dan pengembalian kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah harus diwujudkan.  

4.1.6 Upaya Penyelesaian Kepala Kelurahan Bulu Lor Dalam Mengatasi 

Hambatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. 

Setelah melakukan penelitian di Kelurahan Bulu Lor, maka peneliti telah 

mengetahui banyak kekurangan yang dilakukan Kepala Kelurahan juga instansi 

kelurahan dalam menjalankan segala tugasnya dalam public service. 

Kekurangannya bisa dilihat dari pelayanan public service yang diberikan 

masyarakat, kurangnya kepuasan dari masyarakat Kelurahan Bulu Lor setempat. 

(Berdasarkan wawancara dengan Sumadi,SE selaku sekertaris Kelurahan 

Bulu Lor Rabu 13 Oktober 2010 Jam 13.00 WIB) “yang terkait dalam 

pelaksannan tugas dan kewenangan kepala kelurahan. Harus diadakanya 

penyelesaian yang dilakukan untuk penghambat-penghambat tersebut, karena di 

Kelurahan Bulu Lor kekurangan tenaga kerja seperti jabatan fungsional, Kepala 

Pemerintahan beserta staf tidak ada, bahkan sekertaris Kelurahan harus 

merangkap tugas sebagai kepala pemerintahan beserta staf di Kelurahan. Itu jadi 

penghambat Kelurahan dalam menjalankan segala tugas dan kewenangnya”. 
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Yang harus dilakukan oleh Kepala Kelurahan dan istansi Kelurahan 

seperti, sosialisasi atau penyuluhan, musyawarah untuk menyampaikan sepatah 

dua kata sebagai berikut: 

1. Di bidang pemerintahan, masyarakat diberitahukan betapa 

pentingnya untuk mempunyai KTP, Kartu Keluarga, Akta 

Kelahiran dan surat-surat penting lainnya. Masyarakat juga harus 

membayar pajak sebagai warga yang baik. Beda pendapat antara 

masyarakat dengan Lurah bisa diluruskan dengan mencari jalan 

keluarnya, sosialisasi yang baik dengan warga akan jauh lebih baik 

untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam kesejahteraan, 

rukun dan perekonomian. Masyarakat harus diberitahu secara lebih 

detail agar mengerti dan paham arti dalam sosialisasi, serta ikut 

dalam partisipasi untuk mewujudkan good governance, dan bersih 

dari KKN. 

2. Di bidang pembinaan kehidupan kemasyarakat di wilayah. 

Peningkatan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya 

penambahan orang dan jam dalam ronda malam, setiap malam 

harus ganti-ganti agar tidak ada keirian terhadap warga. Bagi 

warga yang kurang mampu akan dibuatkan Jamkesmas agar 

mereka bisa berobat dengan gratis. 

3. Di bidang pembangunan. Penambahan sarana dan prasarana dalam 

peningkatan Kelurahan Bulu Lor, gotong royong kerja bakti 
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membersihkan selokan-selokan dan perbaikan jalan yang sudah 

rusak. 

4. Upaya dalam menjalankan fungsinya. Pelayanan yang diberikan 

akan lebih baik lagi, biaya dalam pembayaran akan sesuai dengan 

public service yang masyarakat inginkan sesuai dengan permintaan 

pelayanan, sehingga masyarakat bersedia membayar dan tidak akan 

mengeluh ketika mendapat pelayanan. Selebihnya aparat kelurahan 

akan lebih mendengar aspirasi masyarakat. Memberikan informasi 

terlebih dahulu tentang persyaratan sebelum meminta pelayanan. 

Sarana dan prasarana juga fasilitas umum akan ditambahi lagi agar 

tidak lambat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. 

4.1.6.1  Penerapan Good Governance Dalam Pelaksanaan Tugas Dan 

Fungsi Kepala Kelurahan. 

 Dalam pelaksanaan good governance di Kelurahan Bulu Lor Kecamatan 

Semarang Utara. Aparat Kelurahan harus memegang peranan penting untuk 

peningkatan pelayanan publik dengan tujuan akhir good governance.  

Good Governance ( tata pemerintahan yang baik). 
Mengingat pengembangan good governance memiliki 
kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar maka 
diperlukan sebuah langkah strategis yang memulai 
pembaharuan praktik governance. Pelayanan publik dipilih 
sebagai penggerak utama karena upaya mewujudkan nilai-
nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance 
dalam pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih nyata 
dan mudah. Nilai-nilai seperti efisiensi, transparansi, 
akuntabilitas, dan partisipasi dapat diterjemahkan secara 
relative mudah dalam penyelenggaraan layanan publik. 
Mengembangkan sistem pelayanan publik yang 
berwawasan good governance dapat dilakukan secara 
relatife lebih mudah dari pada melembagakan nilai-nilai 
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tersebut dalam keseluruhan aspek kegiatan pemerintahan. ( 
Agus Dwitanto 2008:1-3). 

 
4.2  Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Wewenang Kepala Kelurahan Bulu Lor Dalam Menjalankan Fungsi 

Administrasi Kemasyarakatan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang berarti hak dan 

kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 

tanggungjawab kepada orang lain. Dari sini dapat diartikan bahwa kewenangan 

adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.  

Menurut SF Marbun , kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan 

baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap sesuatu di 

bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif 

maupun dari kekuasaan pemerintahan, sedangkan wewenang hanya mengenai 

sesuatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Jadi kewenangan adalah 

kumpulan dari wewenang-wewenang misalnya pejabat atas nama menteri, 

sedangkan kewenanganya tetap berada di tangan menteri. Wewenang adalah 

kemamuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis 

adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang - undang yang berlaku 

untuk melakukan hubungan – hubungan hukum. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal.1272). 

Menurut Pasal 4 lampiran II Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2001 

Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan 

Kota Semarang. Ditetapkan bahwa Kepala Kelurahan mempunyai kewenangan 

sebagai berikut: 
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1. Pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan 
Kelurahan, pembangunan dan pembinaan 
kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.  

2. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan 
partisipasi swadaya, dan gotong royong masyarakat. 

3. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan 
ketentraman dan ketertiban wilayah. 

4. Pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya 
pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan 
dan   pembinaan kemasyarakatan. 

5. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan 
kepada  Pemerintah Kelurahan. 

 
Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, di Kelurahan Bulu Lor 

Kecamatan Semarang Utara, Kepala Kelurahan belum sepenuhnya menjalankan 

wewenangnya. Dalam menjalankan wewenangnya, Kepala Kelurahan tidak 

memberikan pelayanan yang sangat baik terhadap masyarakat, sehingga 

masyarakat merasa tidak puas dan selalu protes terhadap Kepala Kelurahan juga 

aparat Kelurahan. Meskipun sudah diatur didalam peraturan Perda Nomor 4 tahun 

2001 tentang Sotk Kota Semarang, Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang Kelurahan, 

Perwal Nomor 55 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kelurahan 

Kota Semarang.  

Dalam bidang pemerintahan, dikatakan sudah sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang ada, tapi kenyataannya Kepala Kelurahan tidak sesuai 

menjalankan wewenangnya dengan baik dan benar. Peneliti mengetahui ketika 

wawancara dengan warga Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang dalam 

melakukan pra penelitian. Warga tersebut yang tidak mau diketahui identitasnya 

mengatakan “Bahwa Lurah tersebut tidak menjalankan wewenangnya dengan baik 

dan benar, Banyak warga yang selalu ditunda-tunda dalam meminta pelayanan, 

selalu memandang derajat, yang kaya didahulukan dan yang miskin ditelantarkan. 
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Dulu pernah ada kasus, ada seorang yang meninggal dunia biasanya pihak 

keluarga yang meninggal mendapat santunan dari Kelurahan, surat dari RT/RW 

sudah lengkap tinggal Lurah saja yang tandatangan, tetapi sampai detik ini uang 

dan surat itu tidak pernah sampai ke keluarga tersebut, lalu uang itu lari kemana 

kalau tidak kekantong lurah”. Peneliti menyimpulkan masih adanya diskriminasi 

pelayanan di Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara. 

Dalam kepengurusan pembuatan surat-surat lainnya pun, contohnya 

pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Surat Pindah dan surat-surat 

penting lainnya, masyarakat yang belum paham benar tentang persyaratan, aparat 

Kelurahan tidak memberikan informasi yang lebih lanjut. Tetapai dalam hal ini 

pihak Kelurahan tidak mau disalahkan, dikarenakan sudah ada papan 

pengumuman di kantor Kelurahan, salah siapa tidak membaca terlebih dahulu 

sebelum mengurus surat-surat tersebut. (Wawancara dengan Indarto staf 

pelayanan umum, Kelurahan Bulu Lor, senin 15 November 2010 Jam 09.00 di 

Kelurahan Bulu Lor). 

Dalam bidang peningkatan partisipasi swadaya, dan gotong royong 

masyarakat. Peneliti mengemukakan bahwa partisipasi swadaya dan gotong 

royong masyarakat Bulu Lor cenderung sangat kurang berpartisipasi, karena 

masyarakatnya yang sebagian individualis menjadikan masyarakat tidak peduli 

dengan keadaan sekitar. Karena itu menjadikan warga kurang bersosialisasi 

dengan baik. Dan kegiatan perekonomian lainnya tidak dapat meningkatkan 

swadaya masyarakat. 
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 Dalam bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Pada 

dasarnya masyarakat Kelurahan Bulu Lor sudah ada ronda malam dan hansip yang 

setiap minggunya bergantian dan menjadikan Kelurahan Bulu Lor aman, tentram 

dan damai. Setiap satu bulan pun sudah diadakan pertemuan antara bapak-bapak 

dan ibu-ibu PKK. Bidang pelaksanaan pembangunan secara telah dirasakan 

memberikan kepuasaan terhadap masyarakat. Bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kehidupan perekonomian di 

Kelurahan Bulu Lor. dan   pembinaan kemasyarakatan. Melaksanakan fungsi-

fungsi lain yang dilimpahkan kepada  Pemerintah Kelurahan. Lurah melaksanakan 

urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. 

Hal tersebut sejalan dengan pengertian otonomi daerah menurut Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan Otonomi Daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

Undang-Undang. Kepala Kelurahan harus menciptakan good governance, secara 

teoretis good governance mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan yang 

didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan 

secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kekuasaan juga 

didasarkan pada aspek kelembagaan dan bukan atas kehendak seseorang atau 

kelompok tertentu. Kekuasaan juga harus taat kepada prinsip bahwa semua warga 

Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hukum.  

 Untuk menciptakan pemerintahan yang dapat mengelola pemerintahan 

secara baik (good governance), Kepala Kelurahan perlu memperhatiakan 
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kesejahteraan masyarakatnya dan kesejahteraan pegawainya. Bahwa organisasi 

pemerintahan yang baik hanya akan terbentuk jika dijalankan oleh orang-orang 

yang baik dan orang-orang yang baik tersebut hanya dapat direkrut melalui sistem 

pengajian yang terbaik. 

4.2.2 Pertanggungjawaban Kepala Kelurahan Dalam Menjalankan 

Fungsinya   

Menurut Taliziduhu Ndraha (1991;52), konsep akuntabilitas berawal dari 

konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat 

dijelasakan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah.  

“Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang, pertama 
wewenang tradisional kedua wewenang karismatik dan ketiga 
wewenang legal rational. Yang ketigalah ini yang menjadi basis 
wewenang pemerintah. Dalam perkembanganya, muncul konsep 
baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. 
Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan 
wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. 
http://www.scribd.com/doc// .Pengertian wewenang. [accessed 
02/23/ 2010] 
 

“Darwin sebagaimana dikutip Joko Widodo, membedakan konsep 
pertanggungjawaban menjadi tiga .Pertama , akuntabilitas 
(accountability), kedua, responsibilitas (responsibility) dan ketiga 
responsivitas (responsiveness).Sebelum menjelaskan tentang 
pertanggungajawaban sebagai akuntabilitas (accountability), disini 
akan dijelaskan lebih dahulu pertanggungjawaban sebagai 
responsibilitas (responsibility) dan sebagai responsivitas 
(responsiveness). Responsibilitas (responsibility) merupakan konsep 
yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis 
yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan 
tugasnya. Administrasi negara dinilai responsibel apabila pelakunya 
memiliki standard profesionalisme atau kompetensi teknis yang 
tinggi. Sedangkan konsep responsivitas (responsiveness) merupakan 
pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan 
(masyarakat). Seberapa jauh mereka melihat administrasi Negara 
(birokrasi publik) bersikap tanggap (responsive) yang lebih tinggi 
terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan 
aspirasi mereka.  
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 http://www.scribd.com/doc/11319551/Pengertian-pertanggungjawaban  
[accessed 03/17/10] 

 
 
 Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability) merupakan 

suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik 

telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan 

tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembanganya akuntabilitas digunakan 

juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. 

Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada 

penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak 

diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “cheks and balance” 

dalam sistem administrasi. 

Pertanggungjawaban tugas dan fungsi Kepala Kelurahan Bulu Lor 

Kecamatan Semarang Utara. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Kepala 

Daerah pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat yang dalam tata cara dan 

prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati melalui camat. 

Kepala Kelurahan wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban serta 

menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya kepada rakyat. 

Dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk menanyakan dan untuk 

meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan 

pertanggungjawaban tersebut. Di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2001 tentang 

Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Kota Semarang, kelurahan mempunyai tugas 

dan fungsi serta kewajiban yang harus dikerjakan oleh Lurah dan seluruh staf 

Kelurahan. Kepala Kelurahan harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan 
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dan dikerjakan dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan serta 

kewajibannya sebagai Lurah. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi ikut 

ditentukan oleh kemampuan Kepala Kelurahan dalam membimbing, 

mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan organisasi kearah pencapaian tujuan .  

Demikian pentingnya peranan pemimpin dalam organisasi, sehingga 

dikatakan “kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan”(Stogdill,1974:65).  

Kepala Kelurahan berperan sebagai pamong 
masyarakat, yang dapat memenuhi harapan masyarakat 
dibidang ketentraman, ketertiban dan keamanan, agar 
masyarakat berada dalam keadaan semangat 
kekeluargaan guna tercapainya kesejahteraan yang 
mengandung keadilan sosial, demi utuhnya kesatuan 
dan persatuan bangsa (Ateng Syafrudin, 1994:12). 
 

Berdasarkan pernyataan diatas untuk mewujudkan otonomi daerah yang 

selaras dan serasi diperlukan aspirasi masyarakat yang tidak melenceng jauh dari 

peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat. Contohnya “Rembuk 

Desa” adalah suatu forum atau aspirasi masyarakat untuk mengeluarkan unek-

unek yang ada dan mencari solusi atas permasalahan yang telah dihadapi 

sekaligus menjadi informasi. Forum yang akan memperdebatkan suatu masalah 

dan akan mencari cara penyelesaiannya, akan menjadikan dampak yang sangat 

baik karena forum ini akan membawa kemajuan kelurahan dan masyarakat. Juga 

akan membawa kepercayaan dan kerjasama antar warga setempat. Secara untuk 

mewujudkan good governance. 

4.2.2.1 Tugas Pokok Bidang Pemerintahan  

 Untuk memberikan pelayanan tugas pokok dalam bidang pemerintahan, 

yang pertama dilakukan adalah dalam bidang pelayanan terhadap masayarakat. Di 
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Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara terdapat berbagai pelayanan 

yang di berikan aparat Kelurahan kepada masyarakat diantaranya: 

1. Dalam pembuatan KTP, yang selalu ada dalam masyarakat.  

2. Pembuatan KK atau Kartu Keluarga. 

3. Akta Kelahiran 

4. Surat Pindah 

5. Surat Nikah dan surat penting lainnya. 

Masyarakat diinformasikan dan diberitahukan tentang bagaimana cara dan 

apa saja syarat yang harus dipenuhi. Tetapi tetap saja masih ada masyarakat yang 

kurang paham akan persyaratan yang kurang atau belum sesuai dengan prosedur. 

Sehingga membuat pelayanan di bidang pemerintahan kurang lancar dalam 

menanganai pelayanan. Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai 

peraturan dan persyaratan yang harus dipatuhi. Kekurangtahuan masyarakat akan 

syarat-syarat yang harus dipenuhi saat ingin mendapatkan pelayanan inilah yang 

dapat menghambat waktu pelayanan. Selain itu masyarakat yang tidak 

mempunyai KTP dan pentingnya memilikinya cenderung tidak peduli dan seakan-

akan tidak membutuhkannya. Dari pengamatan yang ada, penulis menyimpulkan 

bahwa belum terdorongnya masyarakat untuk mewujudkan atau untuk dapat 

membuat perubahan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Hal ini membuktikan 

bahwa Kelurahan Bulu Lor belum mampu sepenuhnya memberikan informasi 

kepada masyarakat terkait akan pentingnya melakukan sosialisasi kemasyarakatan 

terkait prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Belum adanya dorongan 

aparat kelurahan untuk memberikan informasi yang lebih detail kepada 
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masyarakat. Belum tercapainya public service yang baik dan belum terwujudnya 

good governance secara maksimal. 

4.2.2.2 Tugas Pokok Bidang Pembangunan  

 Pembangunan adalah suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus 

dengan corak dan intensitas serta prestasi yang berbeda-beda sesuai dengan 

kapabilitas aparatur dan tersedianya sumber daya. Pembangunan ini akan 

melaksanankan pembangunan yang guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan yang dilakukan antara lain, dalam penyediaan tenaga listrik, air 

bersih, dan membangun jembatan dilingkungan yang kurang mampu. Serta 

melakukan pembinaan perkoperasian agar dapat meningkatkan swadaya 

masyarakat dan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

 Dalam menjalankan pembangunan daerah, harus adanya partisipasi, 

kerjasama dan gotong royong warga, tetapi disini dijelaskan bahwa: 

1. Kurangnya keinginan warga untuk berpartisipasi. 

2. Kualitas SDM yang masih rendah. 

3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Membuat warga kurang 

berperan dalam bidang pembanguanan. 

4. Penggunaan fasilitas-fasilitas yang tidak tepat.  

Bidang pembangunan inilah yang memberi dampak yang besar terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pihak/aparat Kelurahan harus mampu 

memberikan pelayanan yang baik adil, merata serta berkualitas terhadap kemajuan 

Kelurahan. Faktor rendahnya pendidikan warga dan aparat Kelurahan membuat 

tidak nyaman dalam pelayanan yang diberikan. Dalam pembangunan bidang 
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apapun, perencanaan merupakan unsur penting dan strategis yang memberikan 

arah dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang 

dikehendaki. Perencanaan pembangunan sangat diperlukan karena adanya 

keterbatasan-keterbatasan sumberdaya yang sebagai modal pembangunan. Guna 

menunjang kebijakan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan secara 

efektif dan efisien diperlukan pemantapan perencanaan pembangunan secara 

menyeluruh dan terpadu.   

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang digariskan dalam pola dasar 

pembangunan nasional atau rencana pembangunan jangka panjang nasional harus 

dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan 

nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah, 

serta kebijakan nasional baik yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka 

panjang (RPJP) maupun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). 

 Kurangnya sarana dan prasaran membuat pelaksanaan otonomi daerah 

kurang baik secara maksimal karena sangat mempengaruhi keberhasilan dalam 

bidang pembangunan. Dalam hal keuangan sudah ada, dari pihak warga yang 

diberikan oleh Rt/Rw sudah memenuhi sasaran. Dan mau bertanggungjawab 

dalam hal keuangan. 

 Berdasarkan data diatas, penulis menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan 

good governanace pemerintah Kelurahan perlu mengembangkan praktik good 

governanace, pemerintah perlu mengambil dan menggunakan strategi yang jitu. 

Luasnya cakupan persoalan yang dihadapi, kompleksitas dari setiap persoalan 

yang ada, serta keterbatasan sumberdaya dan kapasitas pemerintahan dan juga non 
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pemerintahan untuk melakukan pembaharuan praktik good governanace, 

mengharuskan pemerintah mengambil pilihan yang strategis dalam memulai 

pengembangan praktik good governanace . perbaharuan praktik good 

governanace, yang dalam banyak hal masih mencirikan badgovernanace menuju 

pada praktik good governance, dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan 

kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar, sejauh perubahan 

tersebut secara konsisten mengarah pada perwujudan ketiga karakteristik 

pemerintahan sebagaimana telah dijelaskan diatas. Salah satu pilihan strategis 

untuk mengembangkan good governanace di Kelurahan adalah melalui 

pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang mencirikan nilai-nilai 

yang selama ini melekat pada good governanace. 

4.2.2.3 Tugas Pokok Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

 Tugas pokok dalam bidang kemasyarakatan ini menyangkut urusan 

sebagai berikut: 

     1.  Ketentraman dan ketertiban wilayah. 

Dalam hal ini kelurahan harus melaksanakan pembinaan kesejahteraan 

masyarakatnya. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban kelurahan dalam 

rangka menjalankan penyelenggaraan dalam bidang kemasyarakatan terutama 

ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan untuk melakukan jaga 

malam kenyaman lampu untuk penerangan jalan dan rukun antar warga. 

Pelaksanaan tersebut diupayakan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam 

menjaga ketertiban dan ketentraman dalam kemasyarakatan dalam rangka 
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memperkokoh keamanan dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Bulu Lor 

sendiri. 

Dari hasil peneliti diatas dalam bidang kemasyarakatan terutama 

ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Bulu Lor, tidak pernah adanya keributan 

yang mengakibatkan adanya korban dikalangan masyarakat. Kelurahan Bulu Lor 

sudah mampu menjalankan dan memberikan ketertiban masyarakat dan 

memberikan keamamanan terhadap warganya, serta mampu mempertahankan 

pelayanan yang lebih terjamin untuk masyarakat. 

 2.  Pelaksanaan pembinaan kemasyarakataan berkaitan dengan layanan 

kesehatan maupun bantuan kepada rakyat miskin. 

 Kelurahan Bulu Lor disini belum sepenuhnya dalam memberikan 

pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan. Contohnya belum 

memberikan pelayanan secara gratis pelayanan kesehatan, sehingga warga yang 

tidak mampu tidak berani periksa ke puskesmas. Kelurahan juga tidak 

memberikan kartu jamkesmas terhadap warga yang kurang mampu. Selain itu 

juga kurang memberikan bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu, 

contohnya memberikan bantuan sandang pangan. Dan kurangnya penyuluhan-

penyuluhan ke daerah yang kumuh. Aparat Kelurahan hanya memberi Raskin 

setiap bulan sekali kepada masyarakat. 

 Pemerintah Kelurahan diharap mampu menjalankan semua tugas pokok, 

fungsi dan wewenangnya. Guna untuk mempertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. Dan guna terwujudnya good governance dan public service yang 

baik. 
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4.2.2.4 Pelaksanaan Fungsi Kepala Kelurahan 

 Fungsi Kepala Kelurahan sudah ditetapkan dalam Pasal 3 Dengan 

lampiran II Perda Kota Semarang Nomor 4 tahun 2001 Tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang. Mempunyai 

fungsi sebagai berikut:  

1) Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kelurahan; 
2) Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan 

pembinaan kemasyarakatan yang menjadi 
tanggungjawabnya; 

3) Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan 
partisipasi, swadaya dan gotong-royong masyarakat; 

4) Pelaksanan kegiatan dalam rangka pembinaan 
ketentraman dan ketertiban wilayah; 

5) Penyelenggaraan koordinasi terhadap jalannya 
Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan 
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; 

6) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari kecamatan; 
7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

Kelurahan; 
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

Menurut Pasal 5 (ayat 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 

2005 Tentang Kelurahan mempunyai fungsi Kelurahan sebagai berikut: 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4, 

Lurah mempunyai fungsi: 
1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 
2) pemberdayaan masyarakat; 
3) pelayanan masyarakat; 
4) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
5) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan 
6) pembinaan lembaga kemasyarakatan. 

 Dalam pelaksanaan fungsi Kepala Kelurahan pada dasarnya sama dengan 

menjalankan wewenang dan tugas Kepala Kelurahan. Dan sudah dijelaskan tadi di 

atas, bahwa Kepala Kelurahan serta aparat Kelurahan belum benar-benar mampu 
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dan belum menjalankan dengan baik tupoksi dan kewenangnaya tersebut. 

Tanggungjawab dan wewenang Lurah dan aparat dalam menjalankan tugasnya 

belum sesuai dalam penyelenggaraan. Tupoksi, wewenang dan tanggungjawab 

yang tidak dijalankan sesuai prosedur dan peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. Diharapkan pemerintahan kelurahan mengubah cara kerja yang selama 

ini tidak mencerminkan sebagai pemerintahan Kelurahan yang baik. Pemerintahan 

juga harus bisa mewujudkan good governanace dan public service yang baik. 

4.2.3 Hambatan Yang Dialami Kepala Kelurahan Dalam Memberikan Public 

Service  

4.2.3.1 Tugas Kepala Kelurahan Dibidang Pemerintahan. 

  Di bidang pemerintahan yaitu, kurangnya masyarakat untuk mengetahui 

prosedur persyaratan pelayanan. Belum paham benar akan arti pentingnya 

memiliki KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, surat nikah dan surat-surat penting 

lainnya. Mereka baru akan membuat saat mereka membutuhkan, dan pada saat 

memberikan pelayanan warga meminta secepat mungkin. Sehingga menyulitkan 

aparat pemerintahan Kelurahan. 

Transparansi dalam pelayanan publik terdapat suatu 
transparansi yang tidak hanya penting dalam 
penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. Mereka sering tidak 
mengetahui persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dan 
mengapa persyaratan tersebut diperlukan. Mereka juga sering 
tidak mengetahui hak dan kewajiban dari para 
peneyelenggara layanan. Akaibatnya, ketika berhubungan 
dengan para penyelenggara, para pengguna sering tidak dapat 
secara mudah mengetahui apakah mereka diperlukan secara 
wajar atau sebaliknya. (Agus Dwiyanto 2006:231). 
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4.2.3.2 Tugas Kepala Kelurahan Di Bidang Pembangunan 

  Dalam bidang pembangunan disini masyarakat Kelurahan Bulu Lor tidak 

terlalu sulit untuk memberikan dana untuk pembangunan wilayah, ketertiban dan 

ketentraman lingkungan. Karena pembangunan disini adalah untuk rakyat dan 

demi rakyat, mereka yang merasakan kenyamanan dilingkungannya. Maka 

kehidupan mereka terpenuhi. Kecuali bagi warga yang kurang mampu. 

  Pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan memperhatikan hak warga 

serta kewajibannya untuk berperan dalam pembangunan. Pembangunan diarahkan 

pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan 

kualitas lingkungan dapat dikendalikan, serta diarahkan pula pada pengembangan 

yang lebih memanfaatkan lingkungan. Pada umumnya untuk meningkatkan 

lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. 

4.2.3.3 Tugas Kepala Kelurahan Di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  

  Masyarakat yang kurang sadar hukum, contohnya dalam melakukan ronda 

malam para penjaga tidak berkeliling untuk melihat-lihat rumah warga sekitar, 

tetapi hanya duduk-duduk sambil ngobrol di poskampling. Pada saat arisan bapak-

bapak dan ibu-ibu PKK dilakukan setiap satu bulan sekali, tetapi banyak warga 

yang tidak hadir dan ada yang tidak peduli dalam membayar kematian.   

  Kesehatan sangat diperhatikan dan sangat dijaga oleh para masyarakat 

selain biaya mahal dan mungkin kurangnya pelayanan dari kelurahan untuk 

memberikan jamkesmas. Dengan adanya kemitraan dan perlu ditumbuhkan 

kembali penilaian terhadap masyarakat. 

4.2.3.4 Hambatan Kepala Kelurahan Dalam Menjalankan Fungsinya 
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 Dalam menjalankan semua fungsi Kepala Kelurahan hambatan yang 

terjadi pada umumnya hanya terjadi beda pendapat antara warga dan aparat 

Kelurahan. Kurangnya keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan pada saat 

ditinggalkan saat rumah kosong. Kurangnya saranan dan prasarana umum, banyak 

warga yang membuang sampah sembarangan, serta seloka-selokan yang jarang 

dibersihkan oleh penduduk setempat. Kurangnya pengetahuan warga juga 

mengakibatkan kurang mengetahui dan paham atas informasi yang ada. Kepala 

Kelurahan hanya ingin memajukan mewujudkan good governanace secara 

maksimal.  

 Transparasi merupakan konsep yang sangat penting dan 
menjadi semakin penting sejalan dengan semakin 
kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik good 
governance. Praktik ood governanace mensyaratkan 
adanya tranparansi dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah di tuntut 
untuk terbuka dan menjamin akses stakeholders 
terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan 
public, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, 
serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
kebijakan.  
Informasi mengenai tindakan pemerintah, misalnya 
alasan yang melatarbelakangi tindakan, bentuk tindakan 
serta waktu dan cara melakukan tindakan, harus tersedia 
bagi stakeholders dan masyarakat luas. Dengan 
memiliki akses terhadap berbagai jenis informasi 
semacam itu maka masyarakat dan stakeholders dapat 
menilai apakah pemerintah telah benae-benar mengabdi 
pada kepentingan masyarakat atau kepentingan pihak 
lain. Masyarakat dan stakeholders dapat menilai sejauh 
mana keberpuhakan pemrintah terhadap kepentingan 
mereka dan menentukan sikap yang tepat dalam 
merespon kebijakan dari pemerintah tersebut. (Agus 
Dwiyanto, 2008-223). 
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4.2.4 Upaya Penyelesaian Kepala Kelurahan Dalam Mengatasi Hambatan 

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. 

4.2.4.1 Upaya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi 

Kepala Kelurahan. 

Untuk mengatasi masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang ada, 

maka diperlukan cara untuk menghadapi dan memperbaiki sehingga pemerintahan 

kelurahan bisa berjalan dengan baik, dan pemberian pelayanan yang baik dan 

berkualitas oleh para aparatur kelurahan kepada masyarakat sehingga 

permasalahan yang kompleks dan rumit dapat diatasi. 

Upaya peningkatan Kepala Kelurahan beserta pemerintahan Kelurahan 

dalam  menjalankan tugas dan fungsinya dalam menghadapi hambatan-hambatan 

yang ada, sebagai berikut: 

1) Bidang pemerintahan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah 

kelurahan dan sistem pengawasan dan pelayanan penyelenggaraan 

pemerintahan. Memberikan informasi sedetail-detailnya kepada 

masyarakat akan pentingnya mempunyai KTP, Kartu Keluarga, akta 

kelahiran, surat nikah, surat pindah serta surat-surat penting lainya. 

Menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama warga. 

2) Bidang pembangunan memberikan pemanfaatan dana pinjaman dan 

sumbangan dari pihak ketiga bagi kepentingan pembangunan didaerah 

kelurahan, berupa uang dan tenaga. Serta meningkatkan partisipasi 

swadaya masyarakat. 



105 

 

3) Bidang pembinaan kehidupan kemasyarakatan diwilayah. Dilakukan 

dengan cara lebih tertib lagi dalam menjalankan ronda malam dan lebih 

fokus lagi untuk berjaga-jaga dan mengililingi rumah warga. Agar warga 

merasa aman dan tentram. Dan akan lebih tegas lagi dalam ikut serta 

dalam arisan dan PKK. Kelurahan akan membuatkan jamkesmas bagi 

warga yang kurang mampu supaya mereka bisa berobat secara gratis. 

4) Upaya Kepala Kelurahan Dalam Menjalankan Fungsinya. Dalam 

menyelesaiakn masalah antar aparat kelurahan dan warga perlu adanya 

kesepahaman beda pendapat keduanya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman 

lagi, musyawarah warga dalam penyelesaian masalah tersebut. Supaya 

masyarakat mengerti dan paham tentang apa yang dilakukan oleh aparat 

kelurahan, dan sebaliknya agar aparat kelurahan juga tau/mengerti 

keinginan warga. Akan meningkatkan keamanan dan ketertiban 

lingkungan dengan cara jaga malam. Setiap malam serta berkeliling rumah 

untuk jaga-jaga, warga juga harus melakukan kerja bakti setiap satu bulan 

sekali. Melakukan perbaikan jalan, sosialisasi antar warga agar membuang 

sampah pada tempatnya. Meningkatkan informasi kepada warga agar 

selalu update tentang informasi yang diberitahukan dari Kelurahan.  

 Menjelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2004 tentang Otonomi Daerah adalah Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, 

atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi 

Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
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untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 Dengan terwujudnya semua itu, Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang 

Utara bisa mewujudkan good governanace. Apabila semua masyarakat serta 

aparat Kelurahan berperan aktif dengan memegang peranan penting dalam rangka 

upaya peningkatan public service maka akan terwujudnya good governance.  

 Pembangunan SDM aparat merupakan suatu kebijakan yang akan lebih 

bermakna apabila diperbaaharui dengan pertanggungjawaban aparat kepada 

dirinya sendiri, organisasi, masyarakat dan Negara. Sebagai suatu kebijakan 

strategis, akuntabilitas harus dapat diimplementasikan untuk menjamin terciptanya 

kepatuhan pelaksanaan tugas, fungsi da kewenangan Kepala Kelurahan. 

 Untuk dapat menciptakan suatu good governance, asas yang tak kalah 

pentingnya adalah asas Akuntabilitas. Akuntabilitas menurut Dwiyanto  adalah 

“suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan 

maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi 

pemerintah”(Dwiyanto 2006:98).  

4.2.4.2 Menciptakan Kelurahan Yang Bersifat Good Governance dan 

Bersih Dari KKN 

 Secara teoritis good governance mengandung makna bahwa pengelolaan 

kekuasaan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan 

kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. 

Kekuasaan juga didasarkan pada aspek kelembagaan dan bukan atas kehendak 

seseorang atau kelompok tertentu. Kekuasaan juga harus taat kepada prinsip 
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bahwa semua warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata 

hukum. 

 Untuk menciptakan pemerintahan yang dapat mengelola pemerintahan 

secara baik (good governance), seorang Kepala Daerah perlu memperhatikan 

kesejahteraan pegawainya. Hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan dengan 

suatu filosofi sederhana bahwa suatu organisasi pemerintahan yang baik hanya 

akan terbantuk jika dijalankan oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang 

baik tersebut hanya dapat direkrut melalui sistem pengajian yang terbaik. Pola 

rekrutmen dalam jabatan harus dibenahi dan yang paling penting adalah 

mengubah sistem kerja birokrasi yang selama ini cenderung birokratis, inefisien, 

dan lamban menjadi lebih fleksibel, efisien, dan cepat. Dalam hal ini pola 

hubungan yang selama ini menempatkan atasan dan bawahan sebagai suatu 

tingkatan yang kaku, dimana arus komonikasi cenderung bersifat perintah dan 

petunjuk harus diubah menjadi pola hubungan kerja yang saling mendukung, 

dimana arus komunikasi lebih bersifat konsultasi dan koordinasi. Oleh karena itu, 

model organisasi hirarki yang selama ini telah memperparah kekakuan dalam 

tubuh birokrasi harus dipangkas menjadi organisasi mendatar (flat organization). 

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu sentral yang 

paling mengemukakan dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. 

Menurut Sedarmayanti hal ini dikarenakan adanya tuntutan gencar yang dilakukan 

oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang 

baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan 

masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. (Sendramaryanti, 2003:67-68). 
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Sedangkan Sadu Wasistiono mengemukakan bahwa tuntutan adanya good 

governance ini timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan 

demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga Negara untuk menciptakan 

sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalanya pemerintahan agar tidak 

melenceng dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara 

yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan 

fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dapat diwujudkan 

dengan mempraktekan good governance. (Warsito Utomo, 2005 : 28). 

Maka pemerintahan yang bersih tersebut berdasarkan UU No. 28 tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, terdapat 7 asas dalam penyelenggaraan Negara yang Bersih dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 7 asas tersebut adalah : 

1) Asas Kepastian Hukum 

Setiap penyelenggaraan pemerintah harus memiliki landasan asas kepastian 

hukum. Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah “asas dalam 

negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, 

kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.” 

(Penjelasan Pasal 3 angka (1) UU No. 28 tahun 1999). 

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 

Supaya tercipta suatu keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, dalam 

penyelenggaraan negara, maka diperlukan pula asas tertib penyelenggaraan 

negara. Sebagaimana tertulis dalam penjelasan UU No. 28 tahun 1999 yaitu 

“Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, 
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keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara” 

(Penjelasan Pasal 3 angka (2) UU No. 28 tahun 1999). 

3) Asas Kepentingan Umum; 

Instansi Kelurahan belum memberikan layanan kepada seluruh lapisan 

masyarakat yang membutuhkan layanan di Kantor Kelurahan, pelayanan meraka 

memandang status sosial, kedudukan, agama, dan lain sebagainya. Asas 

kepentingan umum atau pelayanan publik yang non partisan adalah “sistem 

pelayanan yang memperlakukan semua pengguna layanan secara adil tanpa 

membeda-bedakan berdasarkan status sosial ekonomi, kesukuan, etnik, agama, 

kepartaian, dan lain sebagainya” (Dwiyanto 2006:154).  

4) Asas Keterbukaan 

Asas keterbukaan atau transparansi belum nampak pada kesediaan kantor 

Kelurahan dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada 

masyarakat yang membutuhkan, termasuk juga kepada mahasiswa yang 

melakukan riset penelitian di Kantor Kelurahan. “Transparasi merupakan konsep 

yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin 

kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik good governance” (Dwiyanto 

2006:223). 

5) Asas Proporsionalitas; 

Kantor Kelurahan belum semaksimal memberikan layanan yang prima 

kepada masyarakat. “Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas 

yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara 

Negara” (Penjelasan Pasal 3 angka (5) UU No. 28 tahun 1999). 
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6) Asas Profesionalitas. 

Dalam kaitannya dengan profesionalitas SDM Pegawai di Kantor 

Kelurahan, dibutuhkan petugas pelayanan yang mampu memahami dan 

mengoperasikan sistem pelayanan dengan baik. Dalam hal ini, Kantor Kelurahan 

belum menjalankan dengan baik layanan yang telah diberikan kepada masyarakat. 

Pegawai di Kantor Kelurahan yang bertugas memberikan pelayanan belum dapat 

mengoperasikan komputer dengan baik, sehingga pelayanan yang diberikan 

terhambat oleh keahlian dan ketrampilan dalam pengoperasian komputer oleh  

pegawainya. 

7) Asas Akuntabilitas 

Untuk dapat menciptakan suatu good governance, asas yang tak kalah 

pentingnya adalah asas Akuntabilitas. Akuntabilitas menurut Dwiyanto  adalah 

“suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan 

maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi 

pemerintah”(Dwiyanto 2006:98). Di dalam bukunya Dwiyanto menjelaskan ada 2 

(dua) macam akuntabilitas, yaitu akuntabilitas implisit dan akuntabilitas eksplisit. 

Akuntabilitas implisit adalah bahwa PNS bertanggungjawab atas segala 

kebijakan, tindakan, ataupun proses pelayanan publik yang diberikan. Jadi disini 

bahwa PNS mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan publik 

yang diberikan langsung kepada masyarakat. 

Sedangkan akuntabilitas eksplisit adalah bahwa pertanggungjawaban 

seorang pejabat atau pegawai pemerintah manakala ia diharuskan untuk menjawab 

atau menanggung konsekuensi dari cara-cara yang mereka gunakan dalam 
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melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Maka pegawai Kelurahan harus 

bertanggungjawab atas pelayanan-pelayanan seperti tersebut diatas, dan tidak 

diperbolehkan untuk menarik administrasi yang tidak seharusnya diberikan lebih 

kepada instansi Kelurahan yang membebankan masyarakat tersebut. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  SIMPULAN 

5.1.1  Wewenang Kepala Kelurahan Dalam Menjalankan Fungsi 

Administrasi Kemasyarakatan  

 Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kepala 

Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara, belum sesuai dan belum 

memenuhi standar dalam menjalankan wewenang dan pertanggungjawaban 

tupoksinya serta administrasi kemasyarakatan, yang sudah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan UUD, Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 

73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 

Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan 

Kelurahan Kota Semarang, dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 55 Tahun 

2008 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kelurahan Kota Semarang. 

Kedudukan, tugas dan wewenang Lurah di dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Kelurahan: 

1) Lurah berkedudukan sebagai Perangkat Kecamatan. Kelurahan 

dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Camat. 

2) Sebagai pimpinan organisasi pemerintah kelurahan, 

bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
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umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta 

menumbuh kembangkan jiwa dan semangat gotong royong 

masyarakat. 

3) Sebagai pimpinan masyarakat yang dalam menyelenggarakan 

aktivitasnya harus memperhatikan kebutuhan aparat dan nilai-nilai 

budaya masyarakat dan selalu menjalin kerjasama yang erat 

dengan pemimpin masyarakat lainnya. 

4) Sebagai koordinator dan penggerak pembangunan di Kelurahan. 

Dan juga sebagai hakim perdamaian di Kelurahan.  

Lurah mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

1) Memimpin pelaksanaan tugas merintah kelurahan dan 

pembangunan. 

2) Membina kehidupan masyarakat kelurahan. 

3) Membina perekonomian kelurahan. 

4) Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

5) Mendamaikan perselisihan masyarakat. 

6) Mewakili Kelurahan di dalam dan di luar  pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukumnya. 

7) Mengajukan rancangan peraturan Kelurahan dan selanjutnya 

menetapkan sebagai peraturan Kelurahan setelah mendapat 

persetujuan yang selanjutnya dimintakan pengarahan kepada 

Bupati. 
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8) Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di 

Kelurahan yang bersangkutan. 

5.1.2 Pertanggungjawaban Kepala Kelurahan Dalam Menjalankan Tugas 

Dan Fungsinya 

Lurah bertanggungjawab kepada rakyat dengan cara dan prosedur 

pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat, Lurah wajib 

memberikan laporan pertanggungjawabannya serta menyampaikan informasi 

pokok-pokok pertanggungjawabannya kepada rakyat dengan memberi peluang 

kepada masyarakat untuk menanyakan dan untuk meminta keterangan lebih lanjut 

hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban yang di maksud.  

Pemerintahan Kelurahan mempunyai tugas dan wewenang 

menyelenggarakan pemerintahan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku maupun berdasarkan tugas dan wewenang yang diberikan oleh 

pemerintah diantaranya serta mempertanggungjawabannya kepada masyarakat 

dan Bupati selaku pimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Camat. 

5.1.3 Hambatan Yang Dialami Kepala Kelurahan Dalam Memberikan 

Publik Service 

 Hambatan yang dialami Kepala Kelurahan dalam memberikan publik 

service adalah sebagai berikut: 

1) Kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan 

kegiatan administrasi Kelurahan, seperti buku-buku, register, 

perangkat komputer, mesin ketik dan lain-lain. 
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2) Kurangnya partisipasi masyarakat Kelurahan sehingga pelaksanaan 

pelayanan yang diberikan pemerintahan kelurahan belum berjalan 

dengan baik. 

3) Kurang sadarnya masyarakat untuk melaporkan kejadian atau 

peristiwa yang berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti 

melaporkan kelahiran anak, legalisasi identitas kependudukan, 

pembuatan KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran dan surat-surat 

penting lainnya. Sebagai landasan berbagai hak permohonan 

perijinan. 

5.1.4 Upaya Penyelesaian Kepala Kelurahan Bulu Lor Dalam Mengatasi 

Hambatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. 

1. Sudah terciptanya hubungan baik antara aparat pemerintah 

Kelurahan dengan masyarakat (RT,RW). Adanya kesamaan tujuan, 

langkah kerjasama yang baik antara pemerintah Kelurahan dengan 

aparat Kelurahan untuk melayani dan berusaha untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Memberikan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang cukup 

memadai, sehingga pelayanan akan berjalan dengan sesuai dengan 

prosedur. Dan tidak ada keluhan masyarakat terhadap instansi 

Kelurahan. 

3. Masyarakat diwilayah Kelurahan Bulu Lor Kelurahan Semarang 

Utara ikut berpartisipasi secara aktif dalam membantu 

pemerintahan Kelurahan. Menjalankan tugas dan wewenangnya, 
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baik yang menyangkut pembangunan, pemerintahan dan 

kesejahteraan mastarakat. Masyarakat menghormati setiap 

keputusan pemerintahan Kelurahan, baik keputusan Lurah maupun 

peraturan yang sudah ditetapkan Lurah. 

5.2  Saran 

5.2.1 Bagi Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat 

 Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Pemerintahan Kelurahan yang didalamnya terdiri dari Kepala 

Kelurahan dan aparat Kelurahan lainnya harus memiliki 

pengetahuan yang luas dan memadai guna menyelenggarakan 

pemerintahan yang dijalankan, serta pelayanan yang baik dan 

kedepannya bisa mewujudkan good governanace yang lebih baik 

lagi. 

2. Perlu diadakannya program untuk meningkatkan skill di bidang 

pembinaan kemasyarakatan dan di bidang pemerintahan. Harus ada 

penambahan sarana prasarana juga fasilitas umum agar pelayanan 

public service di Kelurahan bisa terjamin dan tidak lamban. 

Masyarakatpun bisa nyaman dan tidak kesulitan dalam meminta 

pelayanan. 

3. Penambahan staf di Kelurahan Bulu Lor Kecamataan Semarang 

Utara dari pemerintah kota. Anggaran dana yang di berikanpun 



117 

 

harus lebih banyak lagi, karena menyangkut kesejahteraan 

masyarakat dan kemajuan pemerintahan Kelurahan. 

4. Menyediakan pegawai khusus bagian informasi yang dapat 

membantu memberikan informasi kepada masyarakat yang kurang 

mengerti terkait persyaratan-persyaratan untuk mengurus segala 

bidang pelayanan. 
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