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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era reformasi yang menggantikan Era Orde Baru mempunyai dampak

positif dan dampak negatif yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dampak positif reformasi terlihat dalam kehidupan bernegara antara lain:

semakin transparannya penyelenggaraan pemerintah dipusat dan didaerah.

Demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah diberikan

otonomi yang lebih luas dan lebih nyata kepada pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi yang dianut dengan

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

dibentuk daerah–daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1),(2) Undang–

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk

membentuk daerah otonom baru (baik daerah Provinsi, daerah Kabupaten,

maupun daerah Kota) yang terpisah dari induknya akhir–akhir ini banyak

muncul seiring dengan dinamika masyarakat pada era reformasi.
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Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan menjadi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sekarang telah disempurnakan

menjadi Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menyatakan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang–

undangan.

Selanjutnya dinyatakan yang dimaksud dengan daerah otonom yang

selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas–batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di

samping sebagai sarana pendidikan politik lokal.1 Seperti telah dikemukakan

sebelumnya, tujuan pembentukan suatu daerah otonom pada dasarnya adalah

untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan. Namun

pada sisi lain, harus diantisipasi pula bahwa kelahiran daerah atau wilayah

baru ternyata memunculkan pula persoalan-persoalan baru terutama yang

1H.A.W. Widjaja, “Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia” , (PT. Raja Grafindo
Persada: Jakarta, 2005), h. 134-135
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menyangkut dimensi sosial budaya berupa perasaan atau efek psikologis sosial

bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu didaerah menjadi

termarjinalisasi dalam peranan, fungsi, dan kedudukannya dalam turut serta

mewarnai dinamika sosial budaya di daerah tersebut. Di samping dampak lain

baik dampak politik, ekonomi, kewilayahan, pertahanan dan keamanan dan

lain sebagainya

Perkembangan daerah dengan adanya otonomi menunjukkan semakin

banyak daerah yang terlihat lebih maju dan berkembang sejak diberikan

otonomi yang lebih besar terutama daerah yang memiliki sumber daya alam

cukup besar. Otonomi ternyata membeikan kepada daerah untuk

mengembangkan daerahnya.

Akan tetapi, perlu disadari pula daerah yang kurang berkembang

setelah diberikan otonomi. Hasil peneltian menunjukkan terdapat daerah yang

terlihat stagnan perkembangannya atau bahkan terdapat daerah yang kesulitan

memenuhi kebutuhannya sebagai daerah otonom.2 Akhir–akhir ini terdapat

kecendrungan terjadinya kehendak untuk pembentukan daerah baru (khusunya

melalui pemekaran). Kecendrungan tersebut seringkali kurang memperhatikan

berbagai aspek yang diperlukan untuk kepentingan pembentukan daerah

sekaligus dan kemungkinan perkembangan dikemudian hari.

Oleh karena itu, pembentukan suatu daerah harus memperhatikan

berbagai aspek pendukung pengembangan daerah terutama aspek sumber daya

alam atau sumber ekonomi suatu daerah dan sumber daya manusia yang akan

2Hamdi Muchlis, Naskah Akademik Tentang Pembentukan dan Penghapusan Daerah,
(BPHN DEPKUMHAM RI : Jakarta,2008), h.3
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mengelolanya. Apabila salah satu aspek tersebut tidak dimiliki akan

menghambat tujuan utama pembentukan daerah yaitu peningkatan

kesejahteraan dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakatnya.3

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak

otonomi dari suatu daerah dan sebaliknya peraturan daerah merupakan salah

satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah

ditetapkan oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD. Berhubung DPRD

bukan merupakan bagian dari pemerintah daerah, maka peraturan daerah

hanya ditandatangani oleh kepala daerah dan tidak ditandatangani oleh kepala

daerah dan tidak ditandatangani oleh pimpinan DPRD. peraturan daerah

ditetapkan tidak saja dalam rangaka penyelenggaraan otonomi daerah, tetapi

juga dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari pada peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.4

Suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan

umum, peraturan daerah lainnya atau peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi. Peraturan daerah juga dapat membuat ancaman pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah,

kecuali jika di tentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangan yang terjadi dengan pemekaran suatu daerah

atau desa, sering terjadi perbedaan cara pandang masyarakat dalam

menterjemahkan amanat perundang-undangan. Hal ini terjadi dalam kasus

3Ibid h. 3
4H.Rozali Abdullah, ,”Pelaksanaan Otonnomi Luas”. (PT Raja GrafindoPersada,:Jakarta,

2003),  h .41
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pemekaran Kepenghuluan Balam Jaya kecamatan bagan sinembah Kabupaten

Rokan hilir. Seyogyanya sebelum terbentuk suatu Kepenghuluan yang

definitip mestilah ada Kepenghuluan persiapan. Begitu yang tertera dalam

peraturan daerah kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 tahun 2009 tentang

Pembentukan penghapusan penggabungan kepenghuluan dan perubahan status

kepenghuluan menjadi kelurahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 4

yang berbunyi :

“Dalam pembentukan kepenghuluan baru Bupati dapat menetapkan
Kepenghuluan persiapan dengan ketentuan setelah ada pembinaan paling
lama satu tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya kepenghuluan
dapat ditetapkan menjadi kepenghuluan definitif”.

Pada awalnya, di Kepenghuluan Balam jaya sebelumnya bergabung di

Kelurahan Balam Sempurna, tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu,

Kepenghuluan atau wilayah Balam Jaya dianggap Layak Untuk dimekarkan

Menjadi Kepenghuluan baru, Akan tetapi Panitia Pemekaran Kepenghuluan

Balam Jaya menetapkan bahwa Kepenghuluan Balam Jaya dijadikan

Kepenghuluan tanpa adanya kepenghuluan Persiapan untuk dijadikan

Kepenghuluan yang defenitif.

Berdasarkan Kronoogis diatas dapat dianalisis bahwa pemerintah

setempat tidak melaksanakan amanat pasal 3 Ayat 4 Perda Nomor 7 Tahun

2009, Sehingga menurut penulis hal ini menjadi pokok pembahaasan

penelitian yang menarik untuk dikaji, maka penulis bermaksud mengkaji

pokok pembahasan dengan Judul Skripsi: “PEMBENTUKAN

KEPENGHULUAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
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ROKAN HILIR NOMOR 7 TAHUN 2009 (Studi Kasus Di Kepenghuluan

Balam Jaya) “.

B. Batasan Masalah

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian

ini, maka peneliti memberikan batasan masalah tentang hal–hal apa saja yang

memnyebabkan daerah kepenghuluan balam jaya membentuk kepenghuluan

baru menjadi kepenghuluan defenitif tanpa didahului dengan kepenghuluan

binaan oleh pemerintah setempat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tata cara pembentukan kepenghuluan baru dikepenghuluan

balam jaya berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2009 tentang

Pembentukan, Penghapusan, penggabungan Kepenghuluan dan Perubahan

Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan?

2. Bagaimanakah Dampak terhadap masyarakat atas pembentukan

Kepenghuluan Balam Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, penggabungan Kepenghuluan

dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, adapun tujuan yang hendak di capai

dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Tatacara Pembentukan Kepenghuluan Baru
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dikepenghuluan Balam Jaya berdasarkan peraturan daerah nomor 7

tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, penggabungan

Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi

Kelurahan

2. Untuk mengetahui dampak terhadap Masyarakat Atas

Pembentukan Kepenghuluan Balam Jaya berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan,

penggabungan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan

Menjadi Kelurahan

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai

berikut:

a. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis, khususnya terhadap masalah

yang berhubungan dengan Ketatanegaraan pada umumnya dan

persoalan pemekaran desa/kepenghuluan pada khususnya.

b. Sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana

Hukum difakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

c. Sebagai sumbangan Pemikiran bagi almamater tempat dimana

penulis menimba ilmu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian

Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang
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bertitik tolak pada data primer yakni data yang diperoleh langsung dari

masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan yang

dilakukan baik melalui pengamatan ( Observasi ) ataupun wawancara

langsung dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini berlokasi di Kepenghuluan Balam Jaya

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. penulis mengingat

bahwa Kepenghuluan ini masih pada tahap perkembangan yang mendasar

yang perlu diarahkan agar berkembang lebih baik dalam berkehidupan

berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang dirujuk, penulis memperoleh nyamelalui:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan

yaitu Pemerintah Kepenghuluan, Aparatur Pemerintah Kepenghuluan

dan Tokoh Masyarakat.

b. Data Sekunder adalah merupakan data yang dikumpul guna

menkung data primer atau pun data yang diperoleh dan literature

buku, pendapat para ahli peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penghimpun informasi yang berkaitan dengan penelitian ini

dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Observasi, yaitu penulis melekukan pengamatan langsung di
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lapangan Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Bagan Sinembah

Kabupaten Rokan Hilir.

b. Wawancara, Wawancara merupakan teknik pengumpulan data

yang dilakukan melalui Tanya Jawab penulis lakukan secara

lisan dan langsung terhadap respondenya itu pihak kecamatan

Bagan Sinembah Kepala Kepenghuluan Balam Jaya dan

aparatur pemerintahannya serta beberapa tokoh masyarakat

yang berkompeten.

5. Populsi dan sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang akan diteliti berdasarkan

penelitian yang dilakukan sebelumnya. Sampel adalah bagian dari populasi

yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.

Adapun populasi yang terdiri dari : Kepala Kepenghuluan 1 ( satu )

orang, anggota BPK5 1 ( satu ), tokoh masyarakat 2 (Dua ) orang, Panitia

Pemekaran 1 ( satu ) orang. Maka sampel yang diambil yaitu:

Tabel I. 1

Populasi dan Sampel

N0 Populasi Sampel *Ket
1. Kepala Kepenghuluan 1 Orang
2. Ketua BPK 1 Orang
3. Panitia Pemekaran 1 Orang
4. Tokoh Masyaraka 2 Orang
Total 5 Orang

5 BPK adalah Singkatan dari Badan Pengawas Kepenghuluan
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Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Populasi adalah

sebanyak 6 ( Enam ) orang. Karena populasinya sedikit maka penulis

menggunakan total sampling.

6. Alat pengumpul Data

Setelah penulis memperoleh data darihasil wawancara dan

angket disajikan dalam bentuk uraian kalimat melalui pendekatan,

kualitatif, dengan berdasarkan teori-teori hukum atau pendapat-pendapat

para ahli dan undang-undang yang berlaku. Akhimya ditarik suatu

kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesirnpulan dari hal-hal

yang bersifat umum menuju suatu hal yang bersifat khusus.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian penulis dalam

skripsi ini membagi kedalam lima bab sebagai berikut :

BAB 1 : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, Batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II : Bab ini berisi tengtang tinjauan lokasi penelitian.

BAB III : Bab ini  berisi tentang pengertian kepenghuluan.

BAB IV : Bab ini penulis menganalisis tatacara pembentukan

kepenghuluan baru di kepenghuluan balam jaya berdasarkan peraturan

daerah nomor 7 tahun 2009, Dampak terhadap masyarakat atas

pembentukan kepenghuluan balam jaya.

BAB V : Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian.


