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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemikiran tentang kedaulatan rakyat sebenarnya sudah ada sejak 

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam 

pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia ialah 

kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan negara Indonesia ialah 

negara hukum. Kemudian menurut pasal 18 tentang kedudukan pemerintah 

daerah dalam Undang-Undang 1945 berbunyi “Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi 

atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu 

mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.” 

Kemudian melalui pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014  menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danatau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Kewenangan desa menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
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pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan adat istiadat desa.  

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengakui 

adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan 

penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah 

untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sehingga urusan pemerintah 

yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintah yang sudah ada 

berdasarkan hak asal usul  desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 

kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan 

dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh 

peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa. Berikut adalah 

tabel daftar pemilih tetap (DPT) di Kepenghuluan Balam Jaya: 

Tabel 1.1 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Di Kepenghuluan Balam Jaya 

No TPS 
Jumlah Pemilih 

L P L+P 

1.  1 220 202 422 

2.  2 191 177 368 

3.  3 212 223 435 

4.  4 163 183 346 

5.  5 210 203 413 

6.  6 217 190 407 

7.  7 158 148 306 

8.  8 163 155 318 

9.  9 161 143 304 

10.  10 145 137 282 

Jumlah   3.601 

Sumber : Kantor Kepenghuluan Balam Jaya Tahun 2016 

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa atau penghulu harus 
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dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

daerah setempat, dimana dalam prosesnya harus dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, bertanggung jawab, jujur, rahasia, dan adil. Dengan 

demikian dalam pelaksanaan nya akan lebih rasional, tidak hanya didasarkan 

pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggung jawabkan kebenarannya 

secara administratif dan khususnya kepada masyarakat di desa atau 

kepenghuluan. 

Kepenghuluan Balam Jaya merupakan salah satu kepenghuluan yang 

berada di kecamatan Balam Jaya kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal pemilihan 

penghulu yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terdiri dari : 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa. 

3. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 

2014 Tentang  Pemilihan Kepala Desa/Penghulu. 

4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, 

dan Pemberhentian Penghulu. 

5. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknik 

Pelaksanaan  Pemilihan  Penghulu Serentak. 

Dalam periode tahun 2016 pemilihan penghulu kabupaten Rokan Hilir 

khususnya kecamatan Balai Jaya di kepenghuluan Balam Jaya terdapat 

beberapa calon penghulu. Adapun data secara rinci mengenai calon penghulu 

di kepenghuluan Balam Jaya dapat dilihat dalam tabel 1.1 : 
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Tabel I.2 Daftar Nama Calon Penghulu di Kepenghuluan Balam Jaya 

Periode Pemilihan Penghulu Tahun 2016 

 
No Nama Calon Tempat, Tanggal Lahir Pendidikan Pekerjaan 

1. Suryadi, S.Sos Balam Jaya, 21 Juli 1984 S1 
Plt. Penghulu 

Balam Jaya 

2. Sahmelawati Sei Kubu, 10 Oktober 1990 SMA Kaur Kesra 

3. Ramli Balam Jaya, 22 April 1983 SMA Sekertaris Desa 

4. Hermanto Pakpahan 
Huta Tinggi, 8 November 

1986 
SMA 

Kaur 

Pembangunan 

5. Agus Badapdap 
Torgamba, 19 Agustus 

1982 
D3 Guru 

6. Lamen 
Labuhan Batu,16 Oktober 

1965 
SMA Petani/Pekebun 

7. Parmen 
Parit Karto, 7 September 

1973 
SMA Wiraswasta 

8. Fransiskus Samosir 
Tanjung Harapan, 7 April 

1974 
SMA 

Kaur 

Pemerintahan 

Sumber : Kantor Kepenghuluan Balam Jaya Tahun 2016 

Berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 tentang pemilihan 

penghulu, menyatakan bahwa enghulu sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan di dearah kecil yaitu kepenghuluan yang dipilih masyarakat 

secara langsung oleh penduduk kepenghuluan yang memenuhi persyaratan 

berlaku, dengan masa jabatan penghulu adalah 6 (enam) tahun, dengan 

ketentuan tata cara pemilihan penghulu. Penghulu pada dasarnya adalah 

pejabat pemerintah kepenghuluan yang mempunyai wewenang tugas dan 

kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kepenghuluannya dan 

melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah yang disampaikan 

kepada Bupati/Walikota melalui camat kepada Badan Permusyawaratan 

Kepenghuluan (BPK). 

Pemilihan penghulu menurut peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 , 

pada pasal 7 dan 10 berisi tentang tahap  persiapan pemilihan penghulu. Pada 

tahap pencalonan penghulu tepatnya pada pasal 32, dan pasal 34, Panitia 
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Pemilihan Penghulu melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan 

persyaratan yang ditentukan, dan melaksanakan penjaringan dan penyaringan 

bakal calon Penghulu yang sesuai dengan persyaratan  pada pasal 32, 

kemudian panitia melakukan penelitian, penetapan dan pengumuman calon 

pada pasal 34. 

Tahap selanjutnya adalah kampanye. Pada tahap kampanye panitia 

pemilihan penghulu menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu 

pelaksanaan kampanye berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 

tentang pemilihan penghulu pada pasal 41, dan pasal 42. 

Pemilihan penghulu merupakan bentuk praktek pesta demokrasi 

langsung di kepenghuluan yang merupakan salah satu bentuk dari 

pembangunan demokrasi politik yang dimulai di tingkat lokal yaitu 

kepenghuluan. Pemilihan penghulu merupakan ajang dari praktek Pemilihan 

Umum (PEMILU) yang berlangsung guna memilih seorang calon penghulu 

yang di komando oleh BPK (Badan Permusyawaratan Kepenghuluan). 

Berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 tentang pemilihan 

penghulu, menjelaskan bahwa penghulu dipilih langsung oleh penduduk 

kepenghuluan dari calon-calon yang telah memenuhi syarat. Pemilihan 

penghulu ini bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berikut 

adalah tabel jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan penghulu 

tahun 2016 di Kepenghuluan Balam Jaya: 
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Tabel 1.3 Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Pemilihan 

Penghulu Tahun 2016 di Kepenghuluan Balam Jaya 

 

Neo Partisipasi Masyarakat Jumlah 

1 Masyarakat yang memilih 2.369 orang 

2 Masyarakat yang tidak memilih 1.232 orang 

Total 3.601 orang 

Sumber : Kantor Kepenghuluan Balam Jaya Tahun 2016 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah masyarakat yang 

memilih adalah 2.369 orang dan yang tidak memilih berjumlah 1.232 orang, 

hal ini membuktikan bahwa pemilihan penghulu merupakan pemilihan yang 

paling sensitif dibanding dengan pemilihan yang lainnya, karena dalam 

pemilihan penghulu calon penghulu dan pendukung berasal dari daerah yang 

sama dan berinteraksi secara langsung sehingga sangat rawan terjadinya 

konflik. Hal ini depengaruhi oleh nilai-nilai budaya politik lokal berhubungan 

langsung terhadap demokratisasi yang dilakukan. Disinilah urgensi penelitian 

demokrasi dan budaya politik lokal, yaitu untuk mendapatkan jawaban yang 

komprehensif tentang implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 

tentang pemilihan penghulu di kepenghuluan Balam Jaya. 

Selain itu dalam sistem pemilihan penghulu tidak terlepas dari 

dinamika dalam perkembangan politik lokal. Dalam pemilihan penghulu turut 

terjadi perebutan kekuasaan seperti lazim terjadi dalam setiap perputaran 

pemilihan umum di Indonesia. Para calo-calon Penghulu melakukan berbagai 

cara dalam proses pemilihan penghulu agar dapat memenangkan pemilihan 

dan mendapatkan kekuasaan ditingkat kepenghuluan. Kekuasaan selalu ada 

dalam setiap proses politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap 

pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan 
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penghulu untuk mendapatkan kekuasaan ditingkat kepenghuluan diperlukan 

strategi kampanye dan pengerahan masa untuk mendapatkan dukungan dari 

masyarakat kepenghuluan. 

Melalui kebijakan peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 tentang 

pemilihan penghulu  yang sudah di sosialisasikan oleh sekretariat daerah 

kabupaten Rokan Hilir, kepada kepala bagian pemerintah desa, dan kabag 

pemerintah desa mensosialisasikan kepada camat Balai Jaya tersebut 

diharapkan pemilihan penghulu periode 2016 dapat berjalan dengan baik. 

Namun dalam prakteknya, peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 belum 

terimplementasi,  sehingga mekanisme pemilihan penghulu, mekanisme 

pengawasan pemilihan penghulu jarang sekali diketahui secara utuh oleh 

masyarakat ditingkat kepenghuluan. Akibatnya, jika terjadi pelanggaran-

pelanggaran dalam pemilihan penghulu, penyelesainnya cenderung 

menyisahkan konflik. 

Pemilihan penghulu secara subtansial tidak jauh berbeda dengan 

pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan presiden, namum persoalan yang 

melingkupi pemilihan penghulu terletak pada pembentukan panitia 

pelaksasana pemilihan penghulu, dan pengawasan pemilihan penghulu. 

Banyak terjadi praktek politik yang dilakukan oleh calon penghulu pada 

tahapan pemilihan penghulu, namun tidak jelasnya mekanisme pelaporan dan 

tindaklanjutnya, sehingga tidak jarang persoalan-persoalan itu hilang seiring 

berakhirnya pemungutan suara. 

Walaupun hanya pemilihan umum ditingkat kepenghuluan berbagai 

praktek politik tidak dapat dihindari, seperti money politics yang dianggap 
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sudah sering terjadi, dan tidak harus dipersoalkan, karena tidak ada sanksi 

hukum yang bersifat mengikat, kecuali hanya sanksi moral. Sebagian besar 

masyarakat bahkan sangat mengharapkan adanya pembagian uang dari para 

calon penghulu tersebut. Selain itu pada tahap kampanye terdapat salah satu 

dari calon penghulu yang menggunakan fasilitas pemerintah, dan 

mengikutsertakan beberapa perangkat kepenghuluan, dan beberapa anggota 

BPK. Para calon penghulu sering kali melakukan hal ini, dengan alasan untuk 

menghemat biaya dan untuk mempermudah proses politik nya untuk 

mendapatkan partisipasi masyarakat secara mudah karena melibatkan 

beberapa dari perangkat dan anggota BPK di kepenghuluan tersebut. 

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul yaitu:“Implementasi 

Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan 

Penghuludi Kepenghuluan Balam Jaya Kabupaten rokan Hilir”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari permasalah diatas, dengan melihat fakta dan 

fenomena yang ada dilokasi penelitian dan guna memudahkan penelitian ini, 

penulis membuat suatu batasan masalah agar tidak terjadi kesalah pahaman 

dalam penafsiran dan pembahasan di luar konteks judul. Adapun permasalahan 

yang penulis akan angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 9 tahun 

2015 tentang pemilihan penghulu di kepenghuluan Balam Jaya kabupaten 

Rokan Hilir? 
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2. Apasaja hambatan dalam implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 

2015 tentang pemilihan penghulu di kepenghuluan Balam Jaya kabupaten 

Rokan Hilir? 

3. Apasaja penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan 

penghulu di kepenghuluan Balam Jaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah Nomor 9 tahun 2015 

tentang pemilihan, penghulu di kabupaten Rokan Hilir; 

b. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan peraturan 

daerah nomor 9 tahun 2015 tentang pemilihan penghulu di kabupaten 

Rokan Hilir. 

c. Untuk meneliti faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam 

pemilihan penghulu di kepenghuluan Balam Jaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah daerahkabupaten 

Rokan Hilir, sebagai bahan masukan dalam upaya melaksanakan 

kewajibannya; 

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat merupakan sumbangan pikiran 

dalam pengembangan pada ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu 

administrasi negara;dan  
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c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya, terutama bagi yang 

ingin meneliti pada permasalahan yang sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

  Isi dari bab ini terdiri dari pengertian implementasi, faktor 

pendukung implementasi kebijakan, faktor penghambat 

implementasi kebijakan, upaya mengatasi hambatan 

implementasi kebijakan, pengertian peraturan daerah (Perda). 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Pada bab ini berisikan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Pada bab ini menguraikan tentang letak dan luas, pemerintahan, 

penduduk, sosial, pertanian, transportasi dan komunikasi, 

ekonomi, struktur organisasi kepenghuluan Balam Jaya, struktur 

dan tata kerja panitia pemilihan penghulu. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian 
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BABVI : PENUTUP 

  Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

yang membangun bagi objek penelitian. 

 


