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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masaalah 

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur, yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan 

masyarakat pada umumnya. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, 

pemerintah telah mencanangkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok 

tanah air melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan yaitu lima tahun. Untuk 

menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan, 

perlu didukung oleh aparatur pelaksana yang mampu dan terjalinnya hubungan 

yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian sesuai 

pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud Otonomi 

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur pemerintahan daerah terjadi 

semenjak diberlakukan kebijakan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah yang diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 

diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan terakhir diperbaharui adalah Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014,sederetan pembaharuan tersebut membawa dampak yang sangat 

luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, pembangunan, 
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pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya pada tingkat Pemerintahan 

Desa. Kebijakan otonomi daerah tersebut bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. 

Penyelenggaraan pemerintahan di desa menjadi tanggungjawab Penghulu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 

2005 ditegaskan bahwa Penghulu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan 

direncanakan dalam forum Musrenbangdes (musyawarah perencanaan 

pembangunan desa), hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPD 

(Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBD Desa. 

Dalam pelaksanaan pembangunan Penghulu dibantu oleh perangkat desa dan 

dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. 

Penghulu menempati posisi paling penting dalam kehidupan desa. 

Semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menempatkan Penghulu 

bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin 

masyarakat. Artinya Penghulu harus dekat dengan masyarakat, sekaligus 

melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat. 

Jika dilihat tugas dari seorang pemimpin yang lebih tertuju yaitu pada 

pembangunan yang direncanakan, seperti pembangunan di suatu daerah/desa. 

Pembangunan pedesaan bisa diartikan sebagai serangkaian usaha yang dilakukan 

secara sadar dan berencana serta berkelanjutan yang dilaksanakan olehPenghulu, 

dengan harapan membawa perubahan dan pertumbuhan di desa tersebut, guna 
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mencapai percepatan moderenisasi kehidupan masyarakat yang ada dipedesaan 

sehingga tercapai tujuan perubahan pembangunan yang efektif di daerah. 

Penghulu yang pro/perduli tentang perubahan dan pembanguan di suatu 

desa, merupakan suatu contoh kepemimpinan yang mempunyai sifat inovatif-

progresif. Sifat kepemimpinan yang seperti ini tidak antidemokrasi, sebaliknya 

memberikan ruang politik (political space) bagi tumbuhnya transparansi, 

akuntabilitas dan partisipasi. komitmen Penghulu terhadap nilai nilai baru yang 

menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaan yang dipegangnya. Pembelajaran dan 

jaringan dengan dunia luar terjalin, sehingga dapat berperan besar mengubah desa 

korporatis menjadi desa sipil atau desa sebagai institusi publik yang demokratis. 

Kepemimpinan yang seperti inidapat memperbaiki pelayanan publik, mengelola 

kebijakan dan pembangunan secara demokratis, serta menggerakkan elemen 

elemen masyarakat untuk membangkitkan emansipasi lokal dan membangun desa 

dengan aset-aset lokal. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi 

perwakilan desa, meskipun ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti 

DPR. Ada pergeseran (perubahan) kedudukan BPD dari Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 BPD merupakan unsur penyelenggara 

pemerintahan desa bersama pemerintah desa, yang berarti BPD ikut mengatur dan 

mengambil keputusan desa. Ini artinya fungsi hukum (legislasi) BPD relatif kuat. 

Namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengeluarkan (eksklusi) BPD dari 

unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD. BPD 
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menjadi lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus juga 

menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam 

melakukan pengawasan kinerja Kepala Penghulu serta menyelenggarakan 

musyawarah desa. Ini berarti bahwa eksklusi BPD dan pelemahan fungsi hukum 

BPD digantikan dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol dan 

deliberasi). 

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 1 

ayat 5 disebutkan bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan 

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk 

menyepakati hal yang bersifat strategis. Pengertian tersebut memberi makna 

betapa pentingnya kedudukan BPD untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, 

terutama mengawal berlangsungnya forum permusyawaratan dalam musyawarah 

desa. Kondisi ini yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Desa di 

Bagian Keenam, Pasal 54 ayat 2, hal yang bersifat strategis sebagaimana 

dimaksud meliputi:  

a. Penataan Desa  

b. Perencanaan Desa  

c. Kerja sama Desa 

d. Rencana investasi yang masuk ke Desa 

e. Pembentukan BUM Desa 

f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa 

g. Kejadian luar biasa 
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Penghulu adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang 

dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI 

No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan 

pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 

Ayat 1). 

Kewajiban penghulu menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 

adalah: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, 

dan Bhineka Tunggal Ika 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender 

f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, 

professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi,korupsi dan 

nepotisme 

g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di desa 

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik 

i. Mengelola keuangan dan aset desa 

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa 
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k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa 

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 

hidup 

p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. 

Menyadari pentingnya pembangunan didaerah pedesaan adalah sebagai 

salah satu langkah mempercepat tercapainya pemerataan, seperti apa yang 

diinginkan oleh masyarakat di Penghulu Sungai Segajah salah satu Penghulu yang 

ada di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.  

Tugas penghulu dalam Undang-Undang no 6 tahun 2014 ialah 

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir  No 5 Tahun 2009 Tentang 

Pembangunan Kawasan Kepenghuluan ialah: 

1. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki  

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat 

2. Pemerintah kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintah 

oleh Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan 

Kepenghuluaan (BPK) dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang di 
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akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

3. Pemerintah Kepenghuluan adalah penghulu dan perangkat 

kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara pemerintahaan 

kepenghuluan 

4. Badan Permusyawaran Kepenghuluan, selanjutnya disingkat BPK, 

adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluaan sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluaan 

5. Perangkat kepenghuluan adalah unsur pembantu penghulu dalam 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan kepenghuluan 

6. Wilayah atau dusun atau di sebut dengan nama lain adalah bagian 

wilayah dalam kepenghuluan yang merupakan pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan 

7. Kawasan kepenghuluan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan 

utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan 

susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman kepenghuluan, 

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

 

Penghulu Sungai Segajah merupakan daerah yang berada di dataran 

rendah dan rawa dan mudah dilanda banjir karena Penghulu ini dikelilingi oleh 

sungai. Walaupun begitu masyarakat di Penghulu Sungai Segajah ini bisa 

dikatakan Penghulu yang maju dibandingkan dengan Penghulu yang lain yang ada 



8 
 

 
 

di Kecamatan Kubu. Penghulu Sungai Segajah ini jaraknya dari pusat 

pemerintahan kecamatan ± 4 Km, dari pemerintahan Kabupaten ± 80 Km, 

sedangkan dari pusat Pemerintah Provinsi ± 145 Km.Secara geografis Penghulu 

Sungai Segajah Kecamatan Kubu memiliki wilaya seluas 15,558 km
2
, dengan 

bentuk topografi tanah berbentuk daratan. 

Jumlah penduduk di Penghulu Sungai Segajah Kecamatan Kubu yaitu 

sebanyak 3947 penduduk pada tahun 2015, dengan jumlah penduduk yang banyak 

ini masyarakat di Penghulu Sungai Segajah Kecamatan Kubu mengharapkan 

peningkatan  pembangunan berbagai bidang, karena sampai saat ini masih 

lambatnya pembangunan untuk kesejahteraan. Pembangunan harus benar-benar 

dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan 

sosial yang menjadi tujuan dan cita -cita kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Pembangunan harus dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air dan tidak 

hanya untuk suatu golongan atau sebagai masyarakat serta harus benar -benar 

harus dirasakan seluruh sebagai perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial. 

Karena pembangunan merupakan cermin dari kemajuan suatu negara maka, 

hendaknya secara bertahap unltuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara 

yang maju dan pembangunan diarahkan untuk mencapai kemajuan dan 

kesejahteraan lahir batin termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram dan rasa 

keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung 

jawab bagi seluruh rakyat. 
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Tabel 1.1. Kecamatan, Kepenghuluan (Desa) dan Kelurahan di Kabupaten 

Rokan Hilir 

NO Kecamatan 
Jumlah 

Desa 

Jumlah 

Kelurahan 

Jumlah 

RW 

Jumlah 

RT 

1 Tanah Putih 15 2 131 318 

2 Pujud 15 1 230 551 

3 
Tanah Putih Tanjung 

Melawan 
5 0 14 52 

4 Rantau Kopar 4 - 16 46 

5 Bagan Sinembah 29 5 197 554 

6 Simpang Kanan 5 - 49 153 

7 Kubu 9 - 62 169 

8 Pasir Limau Kapas 7 - 89 243 

9 Kubu Babussalam 9 - 54 137 

10 Bangko 10 5 84 209 

11 Sinaboi 5 - 13 49 

12 Batu Hampar 5 - 17 43 

13 Pekaitan 10 - 53 136 

14 Rimba Melintang 11 1 75 229 

15 Bangko Pusako 16 - 109 316 

16 Tanjung Medan 13 - 145 329 

Jumlah 169 14 1.338 3.644 

sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir  

Tahun 2017 
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Tabel 1.2. Nama Desa/Kepenghuluan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan 

Hilir 

No Desa/Kepenghuluan Kecamatan 

1 Rantau Panjang Kanan Kubu 

2 Sungai Segajah Makmur Kubu 

3 Sungai Kubu Kubu 

4 Sungai Segajah Kubu 

5 Sungai Kubu Hulu Kubu 

6 Sungai Segaja Jaya Kubu  

7 Tanjung Leban Kubu 

8 Teluk Merbau  Kubu 

9 Teluk Piyai Kubu 

10 Teluk Piyai Pesisir Kubu 

   

 

Berikut pembangunan fisik yang sudah direalisasikan dan yang belum di 

realisasi di Penghulu Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir 

tahun 2013: 
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Tabel 1.3. Pembangunan Fisik Di Realisasi Dan Belum Di Realisasi di 

Penghulu Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan 

Hilir Tahun 2018. 

No Nama Jumlah Reaslisasi Belum Di Realisasi 

Sarana Pendidikan 

1 TK 2 2 - 

2 SDN 3 3 - 

3 MI 1 1 - 

4 MDA 2 2 - 

5 MTSl 1 1 - 

6 SMP 1 1 - 

7 SMA 1 0 1 

 

Sarana Kesehatan 

1 Puskesmas 1 1 - 

2 
Pos/Klinik 

KB 
1 1 - 

3 
Puskesmas 

Pembantu 
1 1 - 

4 Posyandu 3 2 1 

Sarana Agama 

1 Masjid 8 6 2 

2 Mushola 7 6 1 

Sarana Olahraga 

1 

Lapangan 

Sepak 

Bola 

4 3 1 

2 
Lapangan 

Basket 
1 0 1 

3 
Lapangan 

Volly 
4 2 2 

Prasarana Perhubungan 

1 Jembatan 10 6 4 

Sumber : Kantor Penghulu Sungai Seagajah Tahun 2018 

 

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa realisasi pembangunan 

pada Penghulu Sungai Segajah sudah termasuk baik untuk suatu Penghulu, namun 

Penghulu Sungai Segajah merupakan Penghulu yang cukup luas dan memilki 

penduduk yang banyak sehingga memerlukan pembangunan yang tepat sasaran, 

untuk itu peran Kepala Penghulu sangat diperlukan dalam bidang pembangunan 
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sehingga dana yang ada dapat di tujukan ke arah pembangunan Penghulu dengan 

tujuan mencapai kesejahteraan rakyat.  

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan, sangat 

ditentukan oleh kemampuan masyarakat yang ada ditingkat-tingkat daerah, sesuai 

dengan sasaran pembangunan yaitu menempatkan penghulu sebagai prioritas 

utama dalam pembangunan nasional. Dengan demikian disamping menjadi objek 

pembangunan penghulu juga menjadi subjek pembangunan dimasa sekarang ini. 

Sebagai objek pembangunan berarti desa sebagai wadah atau tempat untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangkamemenuhi 

kebutuhan masyarakat.  

Dengan demikian dalam menjamin keberhasilan dalam pembangunan 

yang dilaksanakan ditingkat penghulu ditentukan dari partisipasi masyarakat 

dalam memberikan bantuan material, non material serta keikut sertaan masyarakat 

dalam pembangunan berupa fisik dan non fisik, ini dapat terlaksana dengan baik 

salah satu diantaranya adalah kemampuan dari kepala penghulu sebagai seorang 

pemimpin ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan bimbingan dan 

pengarahan kepada masyarakat melalui rapat atau pertemuan serta memberikan 

gagasan-gagasan yang disampaikan dalam rapat sebagai usaha mensukseskan 

pembangunan diwilayah kerjanya. 
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Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik mengadakan 

serangkaian penelitian yang berjudul: “ANALISIS KEPEMIMPINAN 

PENGHULU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT 

UNTUK PEMBANGUNAN KEPENGHULUAN  DI KECAMATAN KUBU 

KABUPATEN ROKAN HILIR”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kepemimpinan Penghulu dalam meningkatkan  partisipasi 

masyarakat untuk mewujudkan pembangunan di Kepenghulu Sungai 

Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir ? 

2. Faktor apa yang mempengaruhi kepemimpinan penghulu dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan di 

Kepenghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan 

Hilir? 

C.     Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kepemimpinan penghulu dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di 

Kepenghulu Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan 

penghulu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 

pembangunan di Kepenghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu 

Kabupaten Rokan Hilir. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi Kepala Penghulu Sungai 

Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir akan arti penting 

perannya terhadap pelaksanaan pembangunan. 

2. Sebagai sarana untuk melatih dan menguji serta meningkatkan 

kemampuan berfikir penulis melalui penulisan ilmiah. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB  I : PENDAHULUAN 

Didalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan masalah, 

Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Serta Sistematika penulisan. 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

Didalam bab ini membahas masalah konsep teoritis, Hipotesis, Kerangka 

pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Didalam bab ini membahas mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber 

data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Didalam bab ini membahas mengenai gambaran umum Desa Sungai 

Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, keadaan alam, keadaan 

penduduk, keadaan Geografis, dan kondisi sosial masyarakat setempat. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Didalam bab ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti mengenai 

pelaksanaan pembangunan yang ada di Sungai Segajah Kecamatan Kubu 

Kabupaten Rokan Hilir. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang penulistemukan dan 

kemudian diberikan saran-saran kepada hasil temuan tersebut.  


