
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR  12  TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN 

BUPATI  WONOSOBO

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

:

:

:

bahwa untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat setempat secara 
lebih efisien dan efektif, maka kelurahan dapat dibentuk, dihapus dan atau 
digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas dan prakarsa 
masyarakat setempat.
 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Tahun1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950 );

2. Undang-undang Nomor  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839 );

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum 
pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155); 

4. Keputusan Presiden  nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-
undang,Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan  Keputusan 
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan 
Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam 
Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintah  Desa dan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman 
Umum mengenai Pembentukan Kelurahan; 

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

M E M U T U S K A N 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEDOMAN 
PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN 
KELURAHAN.
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B A B    I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang  dimaksud dengan :

a. kabupaten  adalah Kabupaten Wonosobo;

b. pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten lainnya.;

c. bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten ;

d. kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten 
dibawah kecamatan; 

e. kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan 
pertanian, dengan susunan dua fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman 
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

f. pembentukan kelurahan adalah pembentukan kelurahan sebagai akibat 
pemecahan, penggabungan dan atau perubahan desa menjadi kelurahan;

g. pemecahan kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di dalam 
kelurahan yang ada;

h. penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada;

i. penggabungan kelurahan adalah tindakan menyatukan dua kelurahan atau 
lebih menjadi kelurahan yang baru;

j. lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten wonosobo;

k. camat adalah para Camat di Kabupaten Wonosobo;

l. peta kelurahan adalah gambaran umum secara visual tentang keadaan 
geografi kelurahan secara lengkap;

m. Dewan Perwakilan Rakyat yang elanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;

n. batas kelurahan adalah pemisahan antara kelurahan dengan desa/kelurahan 
yang lain yang berbatasan, baik berupa tanda alam atau tanda buatan;

o. kepala desa adalah Kepala Pemerintahan Desa di Kabupaten Wonosobo;

p. desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal 
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan 
Nasional;

q. pemerintah desa adalah kepala  desa dan perangkat desa;

r. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan 
Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa 
yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan 
pengawasan terhadap penyelanggaraan pemerintah desa;

s. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasionall 
tahunan Program Pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan 
diterjemahkan dalam angka-angka rupiah disatu pihak mengandung pikiran 
target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi 
pengeluaran desa.
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BAB II
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN

Bagian Pertama

Tujuan 



Pasal 2

Tujuan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan 
adalah untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat 
yang bercirikan perkotaan dengan lebih efisien dan effektif

Bagian kedua

Persyaratan Pembentukan 

Pasal 3

(1) Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. jumlah penduduk minimal 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga;
b. luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan 

pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan 
dan komunikasi yang tersedia;

c. sosial budaya, yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang 
bagi masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat yang  
berhubungan dengan adat istiadat;

d. potensi Kelurahan, yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian 
masyarakat ;

e. sarana dan prasarana  Pemerintahan , yaitu tersedianya  gedung Kantor 
Kepala Kelurahan dan perlengkapan Kantor, serta lahan untuk 
pembangunan  gedung kantor Kepala Kelurahan. 

(2)  Pembentukan Kelurahan sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
terjadi karena pembentukan Kelurahan baru diluar Kelurahan yang telah ada 
atau sebagai akibat pemecahan  suatu kelurahan .

Pasal 4

Kelurahan dengan kondisi masyarakat dan wilayah yang tidak lagi memenuhi 
persyaratan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
ayat (1) dapat dihapus atau digabung dengan kelurahan yang lain setelah 
dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh nasyarakat.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan 
Kelurahan  sebagaimana yang dimaksud dalam  Pasal 3 dan Pasal 4 
diusulkan oleh Kepala Kelurahan atas prakarsa masyarakat melalui Camat 
kepada Bupati dengan dilampiri peta Kelurahan.

(2)  Usulan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati dimintakan 
persetujuan kepada DPRD.

(2) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ten tang Pembentukan, Penghapusan dan atau 
Penggabungan Kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalam Paasal 5 ayat (3) 
Peraturan Daerah ini menetapkan nama, luas wilayah, batas wilayah kelurahan 
,jumlah bagian wilayah Kelurahan ( Lingkungan ), jumlah penduduk dan peta 
kelurahan.
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Bagian Ketiga

Lingkungan

Pasal 7

(1) Di dalam kelurahan dapat dibentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) bagian 



wilayah kelurahan (lingkungan)
(2) Setiap bagian wilayah kelurahan  (lingkungan) sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Warga (RW)

BAB  III

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 8

(1) Desa-desa di wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 peraturan daerah ini dapat 
dibentuk menjadi kelurahan atas prakarsa masyarakat desa setempat.

(2) Pembentukan kelurahan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) diusulkan 
oleh Pemerintah Desaa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan 
tembusan Camat

(3) Perubahan desa menjadi kelurahan ditetapkan dengan peraturan daerah

Pasal 9

Dengan ditetapkannya perubahan desa menjadi kelurahan  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 peraturan daerah ini, kewenangan desa sebagai satu 
kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat  berubah 
menjadi kewenangan wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.

Pasal  10

(1) Kepala desa dan perangkat desa serta  anggota BPD desa-desa yang 
ditetapkan menjadi kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat 
menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

(2) Kepala desa dan perangkat desa serta anggota BPD sebagaiman 
dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan 
dari jabatannya dan diberi penghargaan sesuai dengan kemampuan 
keuangan kabupaten

(3) Anggota BPD desa-desa yang ditetapkan menjadi kelurahan dapat 
diusulkan menjadi anggota musyawarah kelurahan

Pasal  11

(1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber  pendapatan yang menjadi milik 
pemerintah desa dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, 
menjadi milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo

(2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana yang dimaksud  
dalam ayat (1) dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah 
dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan.

BAB  IV

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 12

(1) Disetiap kelurahan dapat dibentuk musyawarah kelurahan
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang musyawarah kelurahan akan diatur dengan 

keputusan Bupati
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BAB  V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13



Kelurahan-kelurahan yang ada pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini 
tetap berstatus sebagai kelurahan

BAB  VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  14

Hal-hal yang belum diatur  dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan Bupati

Pasal  15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo.

                                                            
 Disahkan di Wonosobo

                                                             Pada tanggal 30 Nopember 2002

                                                                         BUPATI  WONOSOBO

                                                                  Drs. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo
Pada tanggal 16 Desember 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

Drs. MUNTOHAR,M.M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 26 TAHUN 2002 
SERI  D NOMOR 3
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PENJELASAN 
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR   12  TAHUN  2002

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM
Kelurahan sebagai unit Pemerintah Kelurahan yang berada di dalam Kabupaten 

melaksanakan upaya peningkatan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat yang 
bercirikan perkotaan.

Kelurahan dapat dibentuk, dihapus dan atau digabung dengankelurahan yang lain 
dengan memperhatikan persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi 
Kelurahan serta sarana dan prasarana pemerintahan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor 
65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, 
maka Pemerintah Kabupaten dan DPRD menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai 
pedoman  pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 15    :  Cukup jelas.

 


