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Abstract 

Its issued statute law No 32 of 1999 are next to be revised becomes law No 32 of 2004 

have revamped politics power of federal to local government. Shift of sentralistik’s 

paradigm wends on decentralisation. Responding this decentralisation paradigm 

regency government of Rokan Hilir issue various regulation that aims to region 

autonomous independence. One of it is make region regulation No 3 of 2009 about 

silvan head elect. Its issue is base law it has two consequences in particular about 

democracy developings. Its expectation is will there is communication relationship 

band that from social network among carries the wind village with membered of BPK 

or BPK relationship with other institute that is at village. But than in reality in conflict 

with that at expect by village society, notably silvan writer place Simpang Kanan 

analyzes. There are many regency government intervention on silvan cause village 

democracy fades and then make village society get that assumption village with 

commanding regency have particular behalf without think up society aspirations. 

Keyword : intervention, government, society aspiration. 

A. Latar belakang masalah 

Dalam mewujudkan kemandirian politik di tingkat lokal dalam mewujudkan 

otonomi di tingkat desa salah satu yang telah di atur oleh pemerintah adalah 

pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung dengan di keluarkannya Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia dengan No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Pemilihan 

kepala desa langsung merupakan salah satu praktek demokrasi di pedesaan. Dalam 

pemilihan kepala desa ini rakyat memilih secara langsung calon yang di anggap mampu 

memimpin desanya dengan persyaratan yang di atur oleh masyarakat desa tersebut. 

Dikabupaten Rokan Hilir pemerintahan desa disebut dengan nama lain 

kepenghuluan, yang sesuai dengan adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, dan 

dipilih langsung oleh rakyat didesa tersebut, pemilihan penghulu adalah suatu proses 

kegiatan yang dilakukan oleh panitia peilihan dalam rangka memilih penghulu definitif, 

bakal calon penghulu adalah warga masyarakat kepenghuluan setempat yang 

berdasarkan hasil penyaringan ditetapka sebagai bakal calon penghulu, penjaringan 

adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal 

calon penghulu dari persyaratan yang berlaku. Calon penghulu adalah bakal calon 

penghulu yang telah ditetapkan oleh BPK berdasarkan hasil penyaringan dan berhak 

dipilih dalam pemiliahn penghulu, dan penyaringan merupakan seleksi yang dilakukan 

oleh panitia pemilih baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan 
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kepemimpinan para bakal calon penghulu. (perda kabupaten Rokan Hilir No 3 Tahun 

2009 tentang pemilihan penghulu). 

Dari penjelasan perda Rokan Hilir No. 3 Tahun 2009 pemilihan penghulu harus 

dilakukan disetiap desa yang ada dikabupaten Rokan Hilir, namun pada kenyataannya 

hal tersebut tidak terlaksana seutuhnya dan menyeluruh pada desa yang ada 

dikabupaten rokan hilir.  

Salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu di Kepenghuluan Simpang Kanan. Di 

Kepenghuluan ini Penghulunya tidaklah dipilih secara langsung oleh masyarakat 

penduduk setempat, melainkan diangkat langsung oleh Bupati sebagai Penghulu dengan 

status jabatan pejabat sementara. Pada dasarnya pejabat sementara tidaklah menjadi 

permasalahan, karena pejabat sementara berfungsi sebagai  pengisi jalannya roda 

pemerintahan agar tidak terjadi kekosongan, namun tidaklah etis apabila pejabat 

sementara tersebut menjabat sebagai Penghulu dengan kurun waktu dua tahun, dimana 

implementasi dan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Rokan Hililir  dalam hal ini, 

seharusnya pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir bisa membuat kebijakan untuk 

mengadakan pemilihan Penghulu yang baru, agar terwujudnya demokrasi yang baik 

pada level desa sesuai dengan perda yang telah berlaku tersebut. 2 Tahun bukanlah 

waktu singkat untuk jabatan pejabat sementara, terhitung pada tanggal 3 januari Tahun 

2010 sampai saat sekarang belum ada kebijakan dari pemerintah daerah kabupaten 

Rokan Hilir untuk permasalahan ini.  

B. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan perda No. 3 Tahun 2009 Kabupaten Rokan Hilir diatas maka 

setiap desa memiliki pemerintah desa yang dilaksanakan oleh penghulu atau  dan 

aparatur Kepenghuluan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Kepenghuluan, 

maka sangat diharapkan kepada setiap Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir 

melakukan pemilihan kepala desa atau dengan nama lain penghulu sebagai pemegang 

tampuk pemerintahan desa. Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah. 

1. Bagaimanakah Implementasi terhadap Peraturan Daerah Nomor. 3 

Tahun 2009 di Kepenghuluan Simpang Kanan? 

2. Faktor apa yang menjadi penghambat implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2009 di Kepenghuluan Simpang Kanan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

a. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi atau Pelaksanaan 

terhadap Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2009 di Kepenghuluan 

Simpang Kanan. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi Penghambat 

atau kendala terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2009 di Kepenghuluan Simpang Kanan. 
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b. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sumbangan fikiran dalam rangka mengembangkan ilmu 

pengetahuan, khususnya dibidang ilmu sosial dan ilmu politik. 

2. Bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk mempelajari 

tentang pemilihan penghulu menurut Perda Nomor 3 Tahun 2009 

kabupaten RoKan Hilir. 

3. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis. 

 

D. Telaah Pustaka 

 

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

akan dikemukakan beberapa konsep teori yang berhubungan dengan permasalah yang 

akan diteliti. 

Pada umumnya tugas pokok dari pelaksana kebijakan adalah untuk 

menunjukkan tujuan (goal) yang terkandung dalam kebijakan itu. Menurut Griendle ada 

tiga hal pokok dalam pelaksanaan kebijaksanaan, yaitu: 

1. Memperinci tujuan-tujuan yang hendak dicapai 

2. Membentuk program-program kegiatan 

3. Mengalokasikan dana untuk pembiayaan-pembiayaan (Soenarko, 25 : 192). 

 

Grindle dalam Sujianto (2008 :31) mengarahkan implementasi kebijakan bukan 

sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan 

poitik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari 

itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari 

suatu kebijakan.  

 

Menurut Grindle dalam Nugroho (2004 : 59) implementasi sebagai rangkaian 

antara tujuan kebijakan dan hasil-hasil kegiatan pemerintah, karena itu implementasi 

kebijakan membutuhkan adanya sistem pelaksanaan kebijakan cara yang diterjemahkan 

kedalam tindakan-tindakan program untuk mencapai tujuan akhir seperti yang 

ditetapkan oleh kebijakan. 

 

1. Sistem Demokrasi Desa  

Pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan 

pemerintah desa sebagai alat pemerintah adalah sebagai satuan organisasi terendah 

Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan asas dekosentrasi ditempatkan 

dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang 

bersangkutan (Taliziduhu Ndraha, 1981 : 35). 

a. Kepala desa  

Kepala desa adalah alat pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah 

Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa (Irine H. Gayatri,  2003 : 4). 

Kepala desa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang 

pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dengan dijiwai oleh azas 

usaha bersama dan kekeluargaan.  
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b. Badan Perwakilan Desa (BPD) 

Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan lembaga legislasi yang mengayomi 

adat istiadat dan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan, 

belanja desa, dan keputusan kepala desa dengan menampung dan menyalurkan aspirasi 

rakyat desa. Badan Perwakilan Desa dapat mengusulkan pemberhentian kepala desa 

kepada bupati. 

Dasar pemerintahan desa yang demokratis adalah pemerintahan yang dibentuk 

dari bentukan masyarakat sendiri dengan mengakui tiga kekuasaan yang ada dan 

menjadi penggerak pemerintahan desa yakni : 

1. Kedaulatan rakyat, merupakan sumber utama dari kekuasaan sehingga 

kekuasaan berasal dari tangan rakyat dan harus di pertanggung jawabkan 

kepada rakyat. 

2. Parlemen desa yang berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat dan tidak 

memiliki otonomi di hadapan rakyat sehingga badan parlemen desa akan 

dapat  menggunakan haknya bila parlemen desa melekukan penyimpangan. 

3. Pemerintahan desa adalah badan eksekutif yang menjalankan aspirasi rakyat 

desa untuk menjawab masalah dan harapan rakyat dan bertindak sebagai 

abdi masyarakat (R. Yando Zakaria, 2004 : 149). 

 

E. Metode Penelitian 

 

Peneletian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis, yakni dengan 

mengumpulkan data dan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian berlangsung 

untuk kemudian diproses dan dianalisis lebih lanjut berdasarkan teori yang ada. Berikut 

ini adalah alasan digunakan metode penelitian kualitatif diskriptif analisis berkaitan 

dengan masalah yang diselidiki dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab 

permasalahan bagaimana IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2009 Tentang Pemilihan Penghulu Di 

Kepenghuluan Simpang Kanan  Kecamatan Simpang Kanan Tahun 2010-2012. 

 

1. Ruang Lingkup Penelitian. 

      Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan terhadap permasalahan 

yang akan di bahas unutuk menghindari lingkup penelitian yang terlalu luas dan tidak 

menyimpang dari perumusan masalah, maka penulis membatasi masa yang akan diteliti 

yaitu : 

Penelitian ini mengambil ruang lingkup mendeskripsikan sistem pemilihan 

penghulu di Kepenghuluan Simpang Kanan Tahun 2010-2012 : 

1. Penelitian yang di lakukan hanya terbatas pada IMPLEMENTASI 

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 Di Kepenghuluan 

Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir 

Tahun 2010-2012 

2. Meneliti faktor-faktor PENGHAMBAT IMPLEMENTASI 

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009  Di Kepenghuluan 
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Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir 

Tahun 2010-2012 

 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini di lakukan disalah satu desa atau disebut Kepenghuluan di 

Kabupaten Rokan Hilir yang belum melaksanakan pemilihan penghulu. Adapun lokasi 

penelitian yang dipilih penulis adalah di Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan 

Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.  

Dalam penilitian ini bersifat (purposive), sehingga yang menjadi subyek 

penilitian (informan) adalah mereka yang dianggap dapat memberikan informasi yang 

memadai berkaitan dengan pernyataan penilitian ini.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Seperti yang telah diungkapkan diatas, salah satu karakteristik dan kekuatan 

utama dari penilitian studi kasus adalah dimanfaatkannya berbagai sumber dan teknik 

pengumpulan data. (Tellis, Winson, “Application of Case Study Methodology” The 

Qualitative Report, Vol.3, Number 3, September,1997). Robert K. Yin (1984) 

mengklasifikasikan enam sumber data yang dapat digunakan dalam penilitian studi 

kasus seperti ini, yaitu: dokumen, catatan arsip, wawancara, pengamatan langsung, 

pengamatan perperan serta dan bukti fisik. Sebagai konsekuensi dari karakter studi 

kasus tersebut, semua teknik pengumpulan data yang mungkin dan relevan dengan 

pertanyaan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi : 

a. Wawancara  

Adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara 

langsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih betatap muka mendengarkan 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan. (Sukandarmadi, Metodologi 

Penilitian: Petunjuk praktis untuk Peneliti Pemula, Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2004). Wawancara ini ditujukan kepada informan yang dianggap mengetahui 

permasalahan yang diteliti. 

b. Dokumentasi   

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode mengumpulkan 

data-data atau dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian agar dapat di 

olah dan diamati sebagai objek kajian dari penelitian. 

4. Jenis Dan Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara yang mendalam secara semi terstruktur yang dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan. 

b. Data Sekunder, yaitu data dan informasi serta keterangan yang diperoleh 

dalam bentuk yang sudah jadi dari pengurus pemerintahan Kepenghuluan Simpang 

Kanan beserta sumber lainnya. 

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu aspek objek dalam penelitian 

menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama 

proses penelitian. Atas dasar pertimbangan maka dalam penelitian ini yang menjadi 
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key informan atau informan kunci adalah sebagai berikut : 1. Suriono S.Pd selaku 

ketua BPK 2. Samiah selaku Penghulu 3. Umar Yusuh selaku ketua LPM 4. M. Ja’far 

DS selaku staf urusan pemerintahan di kantor Penghulu 5. Sukimin selaku kadus sulun 

6. H. Hasan Basri selaku tokoh masyarakat 7. Sofyan Syahputra, S.sos 8. Wakit 

Nugraha S.pd selaku camat 9. Hermansyah selaku Pengusaha sawit 10. H. Suyatno 

selaku pengusaha karet 11. Syamsul Bahri selaku anggota BPK 12. Nasrul Kahar 

selaku anggota LPM. 

 

5. Teknik Analisa Data 

 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diintepresentasikan. Adapun pada penelitian ini digunakan analisa 

data kualitatif. Analisis kuallitatif ini dilakukan mengikuti proses antara lain: 

a. Reduksi Data, dengan melakukankan klasifikasi data dan menentukan 

kategori-kategori data yang diperoleh dan menempatkankan pada kategori masing-

masing. 

b. Data tersebut diinterpresentasikan secara mendalam dan tajam dengan 

berbagai sumber termasuk temuan-temuan dilapangan. Data yang diperoleh juga bisa 

dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung 

yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan 

tujuan penelitian ini. 

Sedangkan analisis deskriptif, yaitu sebuah analisa yang menjelaskan data 

memaparkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam proses implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 3 Tahun 2009 Tentang Proses Pemilihan Penghulu 

Simpang Kanan. 

 

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :  

 

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 

2009 Tentang Proses Pemilihan Penghulu (Studi Kasus Kepenghuluan Simpang 

Kanan Kecamatan Simpang Kanan 2010-2012). 

 

Menurut Griendle keberhasilan implementasi kebijaksanaan dipengaruhi oleh isi 

(content) dan konteks (contect) kebijaksanaan. 

Pada umumnya tindakan-tindakan pemerintah merupakan upaya untuk 

mengadakan perubahan-perubahan dibidang politik, sosial dan ekonomi. Upaya untuk 

mengadakan perubahan ini seringkali mendapatkan tantangan dari mereka-mereka yang 

kepentingannya terganggu. 

Seperti masyarakat Kepenghuluan Simpang Kanan yang menuntut aspirasinya 

agar Penghulu dipilih oleh masyarakat bukan pilihan dari bupati maupun orang yang 

berkuasa diranah Kabupaten Rokan Hilir. Karena bagaimananpun keputusan yang telah 

di ambil oleh bupati untuk mengangkat penghulu di kepenghuluan simpang kanan 

sebagi pejabat sementara (Pjs) tidak lah etis, sebab pejabat sementara hanyalah mengisi 

kekosongan dalam waktu yang sementara bukan dalam waktu bertahun-tahun lamanya. 

Tiga tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mengisi kekosongan pemerintahan 
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kepenghuluan simpang kanan. Tuntutan masyarakat agar penghulu dipilih oleh mereka 

tidaklah dihiraukan dari penghulu maupun dari Badan Pengawasan Kepenghuluan 

(BPK) itu sendiri.  

1. Demokrasi Kepenghuluan 

Prof. H. Sujianto, M,Si, PH.d (2011 : 101), Demokrasi kepenghuluan pada 

dasarnya menggunakan pola dialog dan musyawarah mufakat sebagai sarananya. 

Bentuk partisipasi ditampilkan dengan memberikan kewenangan dan pendelegasian 

aspirasi kepada pimpinan lokal yaitu RW, RT dan Dusun dalam lembaga 

Kepenghuluan. Bentuk partisipasi setiap kepenghuluan mempunyai perbedaan. Setiap 

Kepenghuluan dapat berinisiatif untuk menyesuaikan keadaan daerahnya. 

Kepenghuluan dikabupaten Rokan Hilir, tata cara demokrasi internal kepenghuluan 

secara historis adalah bersifat independen dan memiliki kewenangan untuk mengatur 

dirinya sendiri. Jadi apabila kita lihat keatas fenomena berkepenghuluan pada masa 

kerajaan siak ini mirip daerah yang otonom, karena dalam pelaksanaan pemerintahan 

dan adat istiadat disesuaikan dengan asal-usul budaya kepenghuluan itu. 

Jadi cukup jelas bahwa mekanisme komunikasi antara Penghulu, BPK dan 

masyarakat haruslah didasari pada musyawarah mufakat dan keterbukaan. Karena 

musyawarah mufakat dan keterbukaan dalam Kepenghuluan sangat penting dalam 

mewujudkan demokrasi ditingkat kepenghuluan itu sendiri. 

2. Penghulu dan BPK 

Penghulu selaku pemimpin kepenghuluan dan BPK serta anggota atau pengurus 

lembaga kepenghuluan hendaklah melakuakn koordinasi dengan baik secara 

musyawarah dan mufakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh 

masyarakat. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) di Kepenghuluan Simpang 

Kanan sepertinya hanya sebuah formalitas saja. Fungsi Badan Pengawasan 

Kepenghuluan seharusnya mengawasi dan mendengar aspirasi rakyat dan berpihak 

kepada rakyat agar tidak terjadi kepentingan individu maupun kelompok dalam 

pembangunan politik ditingkat kepenghuluan. 

Koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap 

usaha individu, maka sejumlah dari pada individu yang bekerjasama, dimana dengan 

koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai 

efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan 

dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan petanda kurang sempurnanya koordinasi. 

Dilihat dari kedudukan dan fungsi BPK yang merupakan sebagai lembaga 

permusyawaratan rakyat kepenghuluan yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra 

pemerintah Kepenghuluan. Jadi, BPK bukan atasan Penghulu dan juga bukan bawahan 

atau subordinat Penghulu. Akan tetapi kedua lembaga ini merupakan mitra kerja dalam 

menyelenggarakan pemerintahan Kepenghuluan dengan fungsi masing-masing. 

BPK menjalankan fungsi pengayoman adat merupakan bahwa BPK bertugas 

menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang diKepenghuluan yang 

bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. Fungsi ini berkaitan 

dengan keberadaan Kepenghuluan yang diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum 

adat yang mempunyai adat istiadat yang hidup dan didukung oleh masyarakat, disinilah 
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BPK berfungsi untuk melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat tersebut.  

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Rokan Hiliir Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Proses Pemilihan 

Penghulu. 

1. Intervensi Pemerintah Kabupaten 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa secara administratif UU 

Nomor 32 Tahun 2004, Desa atau Kelurahan yang ada di Kabupatenatau kota tidak 

berada dibawah Kecamatan, karena camat adalah perangkat pemerintah daerah. Oleh 

karena itu Kepenghuluan yang ada di Rokan Hilir tidak dibawah Kecamatan. Namun 

kenyataan dilapangan keadaan ini tidak dapat dihindari bahwa dalam pelaksanaan 

administrasi pemerintahan dan pembangunan di Kepenghuluan tetap dibawah 

koordinasi perangkat daerah yang namanya kecamatan.  

Oleh karena itu agar pemerintah kecamatan dapat menjalankan fungsi dan tugas 

sebagai koordinator pemerintahan diwilayahnya, Bupati sebagai Kepala Daerah perlu 

memberikan kewenangan kepada Camat untuk menjalankan fungsi dan tugas Bupati 

diwilayahnya. Pendelegasian kewenangan ini sangat diperlukan oleh seorang camat 

dalam menjalankan tugas pokok pemerintahan ditempat ia bertugas. Apabila keadaan 

ini tidak dilakukan maka Penghulu dapat saja mengabaikan perintah kecamatan.  

a. Sifat Kepentingan 

Dalam proses implementasi satu kebijakan publik seringkali menimbulkan 

konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya 

kelompok tertentu diuntungkan, sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan 

tersebut justru merugikan kelompok lain. Implikasinya, masalah yang muncul 

kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-

halangi, tindakan complain, bahkan benturan fisik bisa saja terjadi. singkatnya, semakin 

besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka 

semakin sulit pula proses implementasi nantinya, dan demikian pula sebaliknya. Dalam 

kepentingan tersebut terbagi menjadi dua yaitu Kepentingan Individu dan Sosial. 

Persoalan pengutamaan kepentingan apakah individu atau masyarakat ini 

memunculkan dua pandangan yang saling bertolak belakang. Kedua pandangan ini 

justru berkembng menjadi paham atau aliran bahkan idiologi yang dipegang oleh suatu 

kelompok masyarkat. 

 

1. Pandangan Individulisme 

Individualisme berpangkal dari konsep dasar  bahwa manusia pada hakikatnya 

adalah makhluk individu yang bebas. Paham ini memandang manusia sebagai makhluk 

pribadi yang utuh dan lengkap terlepas dari manusia yang lain. Manusia sebagai 

individu adalah bebas, karena itu ia memiliki hak-hak yang tidak boleh dihalangi oleh 

siapapun. Apabila hak-hak itu terpenuhi maka kehidupan manusia akan terjamin dan 
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bahagia. Masyarakat hanyalah kumpulan dari individu-individu. Jika individu-individu 

itu hidupnya bahagia dan sejahtera maka masyarakat pun akan sejahtera. 

2. Pandangan Sosialisme 

Pandangan ini menyatakan bahwa kepentingan masyarakatlah yang diutamakan. 

Masyarakat tidak sekedar kumpulan individu. Masyarakat merupakan entitas yang besar 

dan berdiri sendiri dimana individu-individu berada. Individu dan dianggap dari sebagai 

alat dari mesin raksasa masyarakat. Kedudukan individu hanyalah objek dari 

masyarakat. Menurut pandangan sosialis, hak-hak individu sebagai hak dasar hilang. 

Hak-hak individu timbul karena keanggotaannya dalam suatu komunitas atau 

kelompok. Individu terikat pada komitmen suatu kelompok. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa pandangan sosialisme bertolak belakang dengan pandangan 

individualisme. Sosialisme mementingkan masyarakat secara keseluruhan. Bahwa 

kepentingan masyarakatlah yang utama, bukan individu. Sosialisme adalah paham yang 

mengharapkan terbentuknya masyarakat yang adil, selaras, bebas, dan sejahtera bebas 

dari penguasaan individu atas hak milik. 

b. Dampak Dari Intervensi Pemerintah Kabupaten : 

Dengan adanya intervensi Pemerintah Kabupaten terjadilah dampak-dampak 

pada masyarakat Kapenghuluan seperti : 

1. Pemikiran atau usulan masyarakat di anggap tidak bermutu, posisi 

masyarakat selalu terpinggirkan. 

2. Menjadikan sifat ketergantungan masyarakat Kepenghuluan kepada 

Penghulu atau lembaga-lembag resmi yang ada di Kepenghuluan. Akibat 

keadaan ini masyarakat menjadi tidak mandiri. Jadi tanggung jawab 

pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 

dilimpahkan kepada penghulu beserta perangkatnya dan anggota lembaga-

lembaga sosial yang ada di Kepenghuluan. 

3. Pejabat Kepenghuluan atau pemerintah yang selalu berlindung dengan 

hukum formal selalu menciptakan rasa ketakutan dan tidak percaya diri 

masyarakat. Akibatnya kritik atau protes dari masyarakat sangat kecil 

kemungkinannya. Organisasi kekuasaan yang berhasil menempatkan 

pemerintah sebagai pusat kehidupan masyarakat. Mekanisme perizinan yang 

ada telah menjadi alat politik yang sangat efektif, sehingga masyarakat tidak 

punya kekuatan untuk melawan atau mencabar sikap yang menindas mereka. 

Disinilah akan memunculkan dominasi pemerintah kepada masyarakat. 

4. Adanya pandangan ekonomi lebih utama dari politik yang mengakibatkan 

masyarakat tidak berminat untuk menekuni atau ikut andil dalam kegiatan 

yang bersifat politik. 

 

c. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kepenghuluan dan Penghulu 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Adanya unsur untuk mmenggantungkan status penghulu dan anggota BPK, 

sehingga sulit untuk bergerak secara otonomi. 
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2. Pembangunan langsung ditangani oleh pemerintah kabupaten, akibatnya 

tidak ada inisiatif dan kreatifitas masyarakat Kepenghuluan, Penghulu, BPK, 

LPM dan tindakan kepenghuluan lebih berdasarkan keputusan dan intruksi. 

3. Tidak ada kekuatan Penghulu dan BPK serta unsur masyarakat untuk 

melakukan tindakan sesuai dengan keinginan Kepenghuluan, karena semua 

harus berdasarkan petunjuk dari atas. Dengan kata lain hilangnya fungsi dan 

tugas penghulu sebagai motor pelaksanaan pemerintah dan pembangunan 

demokrasi di Kepenghuluan. 

 

G. PENUTUP 

 

a. Kesimpulan 

Dikeluarkannya UU Nomor  22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi 

UU Nomor 32 Tahun 2004 telah merubah kekuasaan dan kekuatan politik dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pergeseran dari paradigma sentralistik 

menuju pada desentralisasi. Paradigma desentralisasi ini merespon pemerintah 

kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan berbagai peraturan yang mengarah kepada 

kemandirian atau yang disebut otonomi daerah. Salah satunya adalah membuat 

peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang pemilihan penghulu. 

Keluarnya landasan hukum ini mempunyai dua konsekwensi khususnya tentang 

perkembangan demokrasi. Harapannya adalah akan ada jalur hubungan komunikasi 

yang membentuk jaringan sosial antara penghulu dangan anggota  BPK mapun 

hubungan BPK dengan lembaga lain yang ada dikepenghuluan. Otonomi kepenghuluan 

mestinya tidak diartikan sebagai suatu kekuatan dari kepenghuluan untuk mengambil 

peranan pemerintah kabupaten, tapi otonomi kepenghuluan harus diartikan sebagai 

suatu kekuatan kepenghuluan untuk mengembangkan diri sendiri. 

b. Saran 

Adapun saran penulis, semoga ke depan untuk memperkuat kembali lembaga 

Kepenghuluan, perlu adanya perubahan konsep pemerintahan darri government 

kepenghuluan kepada governance kepenghuluan. Governance tidak sama dengan 

government dalam arti sebagai lembaga, namun governance adalah proses 

kepemerintahan dalam arti luas dalam bentuk interaksi atau jaringan antara lembaga 

yang ada dikepenghuluan dengan aktor-aktor di dalam atau luar pelaksana 

pemerintahan kepenghuluan. Ini artinya cara pandang governance tidak mengabaikan 

keberadaan government, karena dalam konteks governance pemerrintah tetap 

memegang peranan sebagai fasilitator dan koordinator. Pemerintah berperan sebagai 

penghubung kepentingan masyarakat dengan pihak lain. Pada pendekatan governance 

masyarakat berperan aktif yaitu mereka boleh menyalurkan keinginan dan tuntutannya 

pada pemerintah, ikut terlibat dalam proses pembuatan keputusan dan sekaligus sebagai 

pelaksana utama kebijakan tersebut. 

Semoga dalam mewujudkan good governance penghulu bersama jajarannya 

mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan kegiatan kepenghuluan secara 

sukarela. Jadi kekuatan atau penguatan kepenghuluan menjadi suatu usaha untuk 

memperkokoh masyarakat untuk dapat berunding dengan pihak pemerintah atau 



 
 

11 
 

penguasa dalam perumusan, pelaksanaan kebijakan, dan mengevaluasi kebijakan yang 

dilaksanakan. Lembaga kepenghuluan menjadi saluran penyampaian dan pemenuhan 

keinginan bagi masyarakat kepenghuluan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah kabupaten tidak lagi didominasi oleh pemerintah. 
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