
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 
NOMOR  7 TAHUN 2009 

 
 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN 
KEPENGHULUAN DAN PERUBAHAN STATUS 

KEPENGHULUAN MENJADI KELURAHAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI ROKAN HILIR, 

Menimbang :a. bahwa Peraturan Daerah Nomor  06 Tahun 2001 tentang Pembentukan, 
Penghapusan dan Penggabungan Kepenghuluan tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan keadaan oleh karenanya perlu dilakukan 
perubahan; 

 
   b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4  Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa  perlu ditetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kepenghuluan 
dan Perubahan Status Kepenghuluan menjadi Kelurahan. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3968),  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4272) dan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4880);  

 
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor  4493) dan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
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32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

 
 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

 
5. Peraturan  Pemerintah Nomor  72 tahun 2005  tentang  Desa           

(Lembaran Negara  Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4857); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah           
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4593); 

 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan 
Status Desa menjadi Kelurahan. 

 
 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILI R 
dan 

BUPATI BUPATI ROKAN HILIR 
 

MEMUTUSKAN :  
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, 
PENGGABUNGAN KEPENGHULUAN DAN PERUBAHAN STATUS 
KEPENGHULUAN MENJADI KELURAHAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
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1. Pemerintah daerah adalah  pemerintah kabupaten Rokan Hilir terdiri 
dari Bupati Rokan Hilir dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah ; 

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ;  

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 
kabupaten ; 

4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang menyelenggarakan fungsi-
fungsi pemerintah di kecamatan pada Kabupaten Rokan Hilir; 

5. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia ;  

6. Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaran urusan 
pemerintahan oleh pemerintah kepenghuluan dan Badan 
Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia ;  

7. Penghulu adalah kepala kepenghuluan dan perangkat kepenghuluan 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan  kepenghuluan ; 

8. Badan Permusyawaratan  Kepenghuluan, selanjutnya disingkat BPK, 
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan sebagai unsur 
penyelengaraan pemerintahan  kepenghuluan ; 

9. Pembentukan Kepenghuluan adalah tindakan mengadakan 
kepenghuluan baru dapat berupa penggabungan beberapa 
kepenghuluan, atau bagian kepenghuluan yang bersandingan, atau 
pembentukan dari satu kepenghuluan menjadi dua kepenghuluan atau 
lebih, atau pembentukan kepenghuluan di luar kepenghuluan yang 
telah ada ; 

10. Penggabungan kepenghuluan adalah penyatuan dua Kepenghuluan 
atau lebih menjadi Kepenghuluan baru ; 

11. Penghapusan kepenghuluan adalah tindakan meniadikan  
kepenghuluan yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau 
digabung dengan kepenghuluan terdekat ; 
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12. Penataan kepenghuluan adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah 
kepenghuluan sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah 
kepenghuluan dalam beberapa dusun ; 

13. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, 
pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan 
sebagai batas wilayah kepenghuluan ; 

14. Batas buatan adalan penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar 
batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang 
dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah kepenghuluan. 

 
BAB II 

PEMBENTUKAN KEPENGHULUAN 
 

Bagian Pertama 
Tujuan Pembentukan Kepenghuluan` 

 
Pasal 2 

(1) Pembentukan kepenghuluan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 
publik guna mempercepat pelayanan masyarakat ; 

(2) Pembentukan kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan 
pemerintahan kepenghuluan dan pelayanan kepada masyarakat 
secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat 
perkembangan dan keberhasilan pembangunan. 

 
Bagian kedua 

Tata Cara Pembentukan Kepenghuluan 
 

Pasal 3 

(1) Kepenghuluan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan 
memperhatikan asal usul kepenghuluan, kondisi geografis, sosial 
budaya, dan ekonomi masyarakat setempat ; 

(2) Usul pembentukan kepenghuluan diajukan kepada Bupati oleh 
Penghulu setelah mendapat persetujuan BPK ; 

(3) Untuk melaksanakan usul pembentukan kepenghuluan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk panitia yang terdiri dari 
unsur pemerintahan daerah ; 

(4) Dalam pembentukan kepenghuluan baru, Bupati dapat menetapkan 
kepenghuluan persiapan dengan ketentuan setelah adanya pembinaan 
paling lama 1 tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya 
kepenghuluan dapat ditetapkan mejadi kepenghuluan definitif ; 
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(5) Pembentukan kepenghuluan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat 
( 4 ) ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; 

(6) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat 
materi : 

a. nama kepenghuluan; 
b. kode kepenghuluan; 
c. luas wilayah kepenghuluan; 
d. batas wilayah kepenghuluan; 
e. jumlah penduduk; 
f. jumlah dusun dan RT; 
g. sarana dan prasarana pemerintahan kepenghuluan; 
h. organisasi dan tata kerja pemerintahan kepenghuluan. 

 
Pasal 4 

Syarat pembentukan kepenghuluan : 

(1) Pembentukan kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
harus memenuhi syarat : 

a. jumlah penduduk minimal 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga 
(KK); 

b. luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan; 

c. bagian wilayah kerja harus jelas dan disepakati antara 
Kepenghuluan yang berbatasan; 

d. Perangkat kepenghuluan persiapan; 

e. potensi perkembangan perekonomian masyarakat Kepenghuluan 
yang dapat dikelola untuk kepentingan pembangunan dan 
masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan; 

f. tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan kepenghuluan; 

g. batas wilayah kepenghuluan yang akan dimekarkan harus jelas dan 
dilengkapi dengan berita acara kesepakatan antara kepenghuluan 
yang berbatasan. 

(2) Kepenghuluan yang karena perkembangan keadaan dan 
pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap 
masyarakat dimungkinkan untuk diadakan pembentukan kepenghuluan 
dengan melalui studi kelayakan; 

(3) Persyaratan pembentukan kepenghuluan sebagaimana dimaksud ayat 
(1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 
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Pasal 5 
 

Pemekaran satu kepenghuluan menjadi dua kepenghuluan atau lebih dapat 
dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 tahun usia penyelenggaraan 
pemerintahan kepenghuluan  

 
Pasal 6 

Pembentukan kepenghuluan hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun 
yaitu pada bulan April atau bulan Mei pada tahun berjalan dengan 
pertimbangan agar rencana pengembangan kepenghuluan tersebut 
mendapat dukungan pembiayaan pada tahun anggaran mendatang. 

 
BAB III 

TATA CARA PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN 
KEPENGHULUAN 

 
Pasal 7 

(1) Kepenghuluan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat 
digabung dan dihapus ; 

(2) Penggabungan atau penghapusan kepenghuluan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam 
musyawarah kepenghuluan ; 

(3) Hasil musyawarah sebagimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh  
Penghulu atas persetujuan BPK dan disampaikan kepada pemerintah 
daerah ; 

(4) Untuk melaksanakan usul penggabungan atau penghapusan  
kepenghuluan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2), Bupati 
membentuk panitia yang terdiri dari unsur pemerintahan daerah ; 

(5) Penggabungan kepenghuluan dimungkinkan untuk dua kecamatan 
dalam satu kabupaten ; 

(6) Apabila tidak ada usul untuk penggabungan atau penghapusan  
kepenghuluan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3), berdasarkan 
hasil penilaian tim/panitia kepenghuluan tersebut tidak memenuhi 
persyaratan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk 
menggabung atau menghapus kepenghuluan  

(7) Hasil penggabungan atau penghapusan kepenghuluan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 
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BAB IV 
BATAS WILAYAH KEPENGHULUAN 

 
Pasal 8 

 

(1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah kepenghuluan yang satu dengan 
wilayah kepenghuluan yang lain, ditetapkan batas wilayah 
kepenghuluan dengan peraturan kepenghuluan berdasarkan riwayat 
kepenghuluan dan atas persetujuan bersama dari kepenghuluan yang 
berbatasan ; 

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa 
batas alam maupun batas buatan. 

 
Pasal 9 

 

(1) Gambar umum mengenai kondisi geografi wilayah kepenghuluan 
disajikan dalam bentuk peta kepenghuluan ; 

(2) Peta kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

 
Pasal 10 

 

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah kepenghuluan, Bupati dapat 
membentuk tim pelaksana teknis penetapan dan penegasan batas wilayah 
kepenghuluan. 

 
BAB V 

PEMBAGIAN WILAYAH KEPENGHULUAN 
 

Pasal 11 
 

(1) Dalam wilayah kepenghuluan dapat dibentuk dusun yang merupakan 
bagian wilayah  kerja pelaksana pemerintahan  kepenghuluan yang 
dipimpin oleh Kepala Dusun; 

(2) Syarat pembentukan dusun : 

a. jumlah penduduk paling rendah 500 Jiwa atau 100 Kepala Keluarga 
atau 2 RW  9 RT; 

b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan; 
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c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya 
kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung 
perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat 
setempat. 

(3) Pembentukan dusun ditetapkan dengan peraturan kepenghuluan. 
 
 

BAB VI 
KEWENANGAN KEPENGHULUAN 

 
Pasal 12 

 

Agar supaya kepenghuluan yang dibentuk mampu mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat, 
kepenghuluan mempunyai kewenangan sebagai   berikut : 

a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul kepenghuluan 
antara lain : 

1) menetapkan peraturan kepenghuluan; 

2) menyelenggarakan pemerintahan kepenghuluan;  

3) memiliki pimpinan pemerintah kepenghuluan; 

4) memiliki kekayaaan kepenghuluan; 

5)  menggali dan menetapkan sumber pendapatan kepenghuluan; 

6)  memberdayakan masyarakat kepenghuluan untuk bergotong royong 
dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan; 

7) mendamaikan perselisihan yang terjadi antar warga   Kepenghuluan. 
                                

b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku 
belum dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah antara lain 
: 

1) Membangun dan memelihara jalan kepenghuluan dan jalan 
lingkungan; 

2) Memelihara dan mengatur pembagian saluran air; 

3) Membangun dan memelihara sarana dan prasarana (fasilitas umum) 
di kepenghuluan 

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan atau 
pemerintah kabupaten; 

d. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disertai 
dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. 
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BAB VII 

PERUBAHAN STATUS KEPENGHULUAN MENJADI KELURAHAN 
 

Pasal 13 

 

(1)  Kepenghuluan dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi 
kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah kepenghuluan dan BPK 
dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat 

(2)  Perubahan status kepenghuluan menjadi kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan : 

a. luas wiayah; 

b. jumlah penduduk minimal 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga; 

c. prasarana dan sarana pemerintahan; 

d. potensi ekonomi; 

e. kondisi sosial budaya masyarakat. 

(3)  Kepenghuluan yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan 
perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil. 

(4) Perubahan status kepenghuluan menjadi Kelurahan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

 

Pasal 14 

Dengan ditetapkannya status kepenghuluan menjadi kelurahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kewenangan kepenghuluan 
sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan 
wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah 
kecamatan. 

 

Pasal 15 

Penghulu dan perangkat kepenghuluan serta anggota BPK dari 
kepenghuluan-kepenghuluan yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, 
diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan 
kemampuan keuangan Daerah Kabupaten. 
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Pasal 16 

(1)  Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi 
milik pemerintah kepenghuluan dengan berubahnya status 
kepenghuluan menjadi kelurahan diserahkan kepada pemerintah 
daerah. 

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

(3) Perubahan status kepenghuluan menjadi kelurahan dibebankan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. 

(4)  Pengaturan lebih lanjut mengenai penyerahan kekayaan dan sumber 
pendapatan kepenghuluan diatur dalam Peraturan Bupati. 

 
 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 17 

Pemerintah daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi 
pembentukan, penghapusan, penggabungan kepenghuluan dan perubahan 
status kepenghuluan menjadi kelurahan. 

 
Pasal 18 

 

Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 17 meliputi : 

a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pembentukan, 
penghapusan, penggabungan kepenghuluan dan perubahan status 
kepenghuluan menjadi kelurahan; 

b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pembentukan, penghapusan, 
penggabungan kepenghuluan dan perubahan status kepenghuluan 
menjadi kelurahan; 

c. menetapkan pembiayaan pelaksanaan pembentukan, penghapusan, 
penggabungan kepenghuluan dan perubahan status kepenghuluan 
menjadi kepenghuluan; 

d. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembentukan, 
penghapusan, penggabungan kepenghuluan dan perubahan status 
kepenghuluan menjadi kelurahan; 



  

 11

e. memberikan bimbingan, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan 
pembentukan, penghapusan, penggabungan kepenghuluan dan 
perubahan status kepenghuluan menjadi kelurahan; 

f. melakukan pendidikan dan pelatihan kepada aparat pemerintahan 
kepenghuluan pembentukan, penghapusan, penggabungan 
kepenghuluan dan perubahan status kepenghuluan menjadi kelurahan; 

 
Pasal 19 

 

Pembinaan  dan pengawasan  Camat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 meliputi : 

a. menfasilitasi penyusunan peraturan kepenghuluan dan peraturan 
Penghulu berkaitan dengan penataan kepenghuluan dalam 
pembentukan, penghapusan, penggabungan kepenghuluan dan 
perubahan status kepenghuluan menjadi kelurahan; 

b. menfasilitasi usulan pembentukan, penghapusan, penggabungan 
kepenghuluan dan perubahan status kepenghuluan menjadi kelurahan; 

c. menfasilitasi penetapan batas wilayah kepenghuluan dalam 
pembentukan, penghapusan, penggabungan kepenghuluan dan 
perubahan status kepenghuluan menjadi kelurahan; 

  
 

BAB  VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 20 

 
(1) Kepenghuluan yang ada pada saat ini, tetap sebagai kepenghuluan 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sepanjang masih 
memenuhi persyaratan; 

(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini kepenghuluan yang tidak 
lagi memenuhi persyaratan diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun 
untuk memenuhi persyaratan sebagai kepenghuluan definitif; 

(3) Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun kepenghuluan tidak 
dapat memenuhi persyaratan sebagai kepenghuluan definitif, maka 
kepenghuluan dimaksud harus digabung atau dihapus. 
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BAB  IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 21 

(1) Kepenghuluan yang dibentuk berdasarkan adat istiadat dan sosial 
budaya masyarakat setempat tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam 
pembentukan, penggabungan, penghapusan kepenghuluan dan 
perubahan status kepenghuluan menjadi kelurahan sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Daerah ini; 

 

(2) Penataan kepenghuluan sebagai akibat bencana alam dapat ditata 
kembali sesuai asal usul kepenghuluan tersebut; 

 
(3) Bagi kepenghuluan yang dihapus karena akibat bencana alam dan 

atau kebijaksanaan pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 

BAB  X 
PENUTUP 

 
Pasal 22 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah  Nomor 6 
Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan 
Kepenghuluan dinyatakan tidak berlaku.  

 
Pasal 23 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya  akan diatur lebih lanjut  dengan Peraturan Bupati  

 
Pasal 24 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Rokan Hilir. 
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Ditetapkan di Bagansiapiapi 

pada  tanggal 17 Juli 2009 

  BUPATI ROKAN HILIR, 

 

  dto 

    H. ANNAS MAAMUN 

Diundangkan di   Bagansiapiapi  
pada tanggal 18 Juli 2009       
 
SEKRETARIS DAERAH ,  
 
 
 dto 
Ir. H. ASMIRIN USMAN  
NIP. 19530614 197703 1 002 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2009 NO MOR  7 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 
 

NOMOR 7 TAHUN 2009 
 

TENTANG 
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN PERUBAHA N STATUS 

KEPENGHULUAN MENJADI KELURAHAN 
 
 

I.  PENJELASAN UMUM 
 
  Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh kepenghuluan dan 
Kepala Kepenghuluan dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari 
pemerintah atau pun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah 
tertentu. Sedangkan terhadap kepenghuluan di luar desa gineologis yaitu 
kepenghuluan yang bersifat administratif seperti kepenghuluan yang dibentuk karena 
pemekaran desa atau karena transmigrasi atau pun karena alasan lain yang warganya 
pluralistis, majemuk atau pun heterogen, maka otonomi kepenghuluan yang 
merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan 
nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan 
untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan kepenghuluan itu sendiri. 

 
  Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur pembentukan, penghapusan, 
penggabungan kepenghuluan dan perubahan status kepenghuluan menjadi kelurahan. 

 
  Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, maka salah satu hal 

yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan 
Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan menjadi Kelurahan. 

 
 
II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 
      Pasal 1 
 Cukup jelas 
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Pasal 2 
 Cukup jelas 
 
Pasal 3 
 Cukup jelas 
 
Pasal 4 
 Cukup jelas 
 
Pasal 5 
 Cukup jelas 
 
Pasal 6 
 Cukup jelas 
 
Pasal 7 
 Cukup jelas 
 
Pasal 8 
 Cukup jelas 
 
Pasal 9 
 Cukup jelas 
 
Pasal 10 
 Cukup jelas 
 
Pasal 11 
 Cukup jelas 
 
Pasal 12 
 Cukup jelas 
 
Pasal 13 
 Cukup jelas 
 
Pasal 14 
 Cukup jelas 
 
Pasal 15 
 Cukup jelas 
 
Pasal 16 
 Cukup jelas 
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Pasal 17 
 Cukup jelas 
 
Pasal 18 
 Cukup jelas 
 
Pasal 19 
 Cukup jelas 
 
Pasal 20 
 Cukup jelas 
 
Pasal 21 
 Cukup jelas 
 
Pasal 22 

 Cukup jelas 
 
Pasal 23 
 Cukup jelas 
 
Pasal 24 
 Cukup jelas 

    


