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SARI 
 

Gunawan, Taufiq. 2009 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sriwulan 
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015. 
Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, FIS UNNES. Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

 
Kata kunci : Pemilihan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat 

Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian 
pemerintahan terkecil  dan yang paling bawah dari negara. Pemerintah desa 
terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, kepala desa merupakan figur 
pemimpin desa dimana seorang Kepala Desa itu mempunyai peranan yang sangat 
besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina 
kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat 
desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian 
desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Oleh karena itu 
idealnya dalam memilih calon Kepala Desa harus benar-benar selektif dan 
memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, 
Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan 
Pemberhentian Kepala Desa. 

Pemilihan Kepala Desa di berbagai daerah pedesaan selama ini memang 
selalu menarik untuk dicermati. Hal itu tidak lepas dari adanya realitas pemilihan 
kepala desa yang masih bisa di anggap sebagai media yang paling efektif untuk 
memilih seseorang untuk di jadikan pimpinan desa yang di sebut Kepala Desa. 
Anggapan tersebut setidaknya merupakan bagian dari upaya melestarikan cara 
memilih kepala desa sebagai wujud demokrasi di desa, yang mana kepala desa 
dipilih secara langsung oleh segenap warga masyarakat desa. Tujuan penelitian 
ini adalah : (1) Bagaimana tata cara pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan 
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak pada masa jabatan periode 2009-2015. (2) 
Pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan 
kepala desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak masa 
jabatan periode 2009-2015 dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya. (3) 
Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten 
Demak dalam pemilihan Kepala Desa Sriwulan pada tahun 2008 

Dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 
analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran 
situasi dan kejadian-kejadian secara kongkret tentang keadaan obyek atau 
masalah. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, metode interview, 
metode angket, metode kepustakaan, dan metode dokumentasi. 

Pada dasarnya tata cara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di desa 
Sriwulan Kecamatan Sayung Kabuaten Demak sama dengan Pilkades di desa-



 

ix 

desa yang lain yang ada di Kabupaten Demak. Dasar yang digunakan sebagai 
pedoman pelaksanaan Pilkades adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak 
Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengesahan, 
Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa. 

Secara keseluruhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa Sriwulan 
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak belum dapat dikatakan berjalan secara 
baik. Pelaksanana pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
yang ada namun masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap 
Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007. Pelangaran-pelangaran tersebut 
dapat menghambat terciptanya demokrasi.Adanya pelanggaran berupa adanya 
politik uang (Money Politics) dan tidak tegasnya Panitia, Pengawas dan Pembina 
Pelaksanana Pilkades. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan 
sepertihalnya di atas, namun kesadaran masyarakat desa Sriwulan untuk ikut 
serta berpartisipasi dalam Pilkades memiliki nilai positif yang tersendiri. 

Adanya pelanggaran-pelanggaran yang berupa pelanggaran terhadap 
peraturan dalam pelaksanaan Pilkades merupakan suatu kendala dalam upaya 
mewujudkan Pilkades yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Perlu adanya perbaikan dalam banyak hal terutama mental dan moral 
dari para semua pihak, khususnya para Panitia, Calon Kepala Desa, warga 
masyarakat, Tim Pengawas dan Pembina sehingga dapat mewujudkan Pilkades 
yang baik dan berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Kedepannya dalam upaya mendukung pelaksanaan Pilkades yang sesuai 
dengan aturan hukum, khususnya Perda kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007, 
harus ada dukungan dari sikap tegas para Panitia, Pengawas dan Pembina 
terhadap siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran yang bertentangan 
dengan aturan hukum yang berlaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian 

pemerintahan terkecil  dan yang paling bawah dari negara. Pemerintah desa 

terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, kepala desa merupakan figur 

pemimpin desa dimana seorang kepala desa itu mempunyai peranan yang sangat 

besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina 

kehidupan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat 

desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian 

desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Kemanapun seorang 

kepala desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa  dalam 

mencapai tujuan yang dicita-citakan. Oleh karena itu idealnya dalam memilih 

calon kepala desa harus benar-benar selektif dan memenuhi persyaratan 

sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 

2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, 

Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa. 

Berdasarkan  pengamatan selama ini dalam pemilihan Kepala Desa, 

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi 

syarat bahwa calon Kepala Desa yang dipilih mendapat dukungan suara 

terbanyak ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa dan disahkan oleh 
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Bupati. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, terhitung sejak tanggal 

pelantikan dan dapat diangkat kembali setelah melalui pemilihan untuk satu kali 

masa jabatan berikutnya. Warga masyarakat dalam pemilihan kepala desa 

mempunyai hak pilih aktif maupun hak pilih pasif, yang ditetapkan sesuai 

dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Hak pilih aktif yaitu hak 

untuk memilih Kepala Desa, sedangkan hak pilih pasif merupakan hak seseorang 

untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa. 

Dalam Pemilihan Kepala Desa, calon tidak boleh hanya satu dan setiap 

calon Kepala Desa bersaing secara ketat dan biasanya antara calon yang satu 

dengan calon yang lainnya akan berusaha dengan berbagai cara untuk 

mendapatkan dukungan dari warga masyarakat. Pemilihan Kepala Desa di Desa 

Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, diikuti oleh beberapa calon 

Kepala Desa tidak hanya satu yang menjadi calon. Ada beberapa warga lain yang 

mempunyai minat untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa. Setiap Calon 

Kepala Desa bersaing secara ketat dan diantara calon yang satu dengan calon 

yang lainnya berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari 

warga masyarakat, salah satunya dengan cara membantu membuat dan 

mendirikan fasilitas umum yang masih dirasakan kurang bagi warga masyarakat, 

seperti perbaikan jalan, perbaikan tempat ibadah dan sebagainya. Usaha itu 

dilakukan dua sampai satu bulan sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa. 

Pemilihan Kepala Desa di berbagai daerah pedesaan selama ini memang 

selalu menarik untuk dicermati. Hal ini dikarenakan Pemilihan Kepala Desa 
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merupakan bentuk dari demokrasi asli yang ada di dalam pemerintahan 

Indonesia. Anggapan merupakan bagian dari upaya melestarikan cara memilih 

Kepala Desa sebagai wujud demokrasi di desa, yang mana Kepala Desa dipilih 

secara langsung oleh segenap warga masyarakat desa sejak dahulu hingga saat 

ini. 

Meski Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu wujud demokrasi di desa 

yang dikemas dalam bentuk pemilihan langsung oleh segenap warga desa, 

namun dalam perkembangannya sesuai dengan tata aturan pemerintahan, 

Pemilihan Kepala Desa tidak bisa lepas dari aturan yang ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah dengan persetujuan 

lembaga legislatif. 

Pengaturan tersebut tidak lepas dari adanya hierarki pemerintah desa 

sebagai pemerintahan terbawah, yang harus diatur oleh pemerintahan di tingkat 

yang lebih atas dengan tidak mengesampingkan aspirasi masyarakat desa. 

Pengaturan itu sendiri lebih dimaksudkan agar proses Pemilihan Kepala Desa 

yang setidaknya memenuhi syarat sebagai seorang Kepala Desa, seperti halnya 

yang berpendidikan tertentu, berkelakuan baik, tidak terlibat dalam suatu 

organisasi terlarang dan tidak sedang dalam menjalani masa hukuman, sekaligus 

dapat dihindarkannya proses Pemilihan Kepala Desa dari segala bentuk tindakan 

tercela, misalnya pelanggaran peraturan daerah yang mengatur masalah 

mengenai Pemilihan Kepala Desa yang nampaknya telah menjadi bagian tak 

terpisahkan dari proses Pemilihan Kepala Desa, yang sekarang telah pula ditiru 
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dalam pemilihan Bupati atau Walikota, Gubernur bahkan juga pemilihan 

Presiden. 

Pemilihan Kepala Desa pelaksanaannya diatur secara detail pada dasarnya 

diharapkan pula untuk menghindarkan pertikaian berkepanjangan antar warga 

masyarakat yang berlatar belakang pendukung berbeda. Dampak dari Pemilihan 

Kepala Desa selama ini adalah terjadinya pertikaian antar pendukung Calon 

Kepala Desa yang satu dengan yang lain. Pemicunya adalah ketidakpuasan, 

khususnya masa pendukung Calon Kepala Desa  yang tidak terpilih atau tidak 

bisa tampil sebagai calon kepala desa. Hal tersebut menimbulkan dampak yang 

sangat buruk. Kenyataan semacam itu bisa pula berdampak pada tidak 

terselenggaranya pemerintahan desa secara baik dan benar, maka diaturlah proses 

Pemilihan Kepala Desa dengan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan 

dengan tuntutan yang ada. Seperti halnya di wilayah Kabupaten Demak, untuk 

pelaksanaan pemilihan kepala desa, ditentukan aturannya berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, 

Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara  dan 

Pemberhentian Kepala Desa. 

Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak bukan satu-satunya 

desa yang dalam pemilihan Kepala Desa kali ini menggunakan Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2007. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata 

Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara 

dan Pemberhentian Kepala Desa juga digunakan sebagai pedoman pelaksanaan 
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pemilihan Kepala Desa di 151 desa dalam 14 kecamatan yang tersebar di 

Kabupaten Demak dimana pemilihan Kepala Desa ini di laksanakan Serentak 

pada tanggal 28 Desember 2008.  

Pemilihan Sriwulan sebagai desa tempat penelitian bukan hanya semata-

mata karena merupakan domisili penulis, tetapi banyak aspek yang mendukung 

penelitian tentang Pemilihan Kepala Desa ini dilaksanakan di Desa Sriwulan.  

Desa Sriwulan merupakan salah satu dari belasan desa yang teletak 

dilingkungan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, letak dari desa Sriwulan ini 

amatlah strategis hal ini dikarenakan berada tepat diperbatasan antara Kota 

Semarang dan Kabupaten Demak. Tidak hanya itu, wilayah Desa Sriwulan 

setelah tahun 1987 tejadi perubahan yang signifikan yaitu dengan berdirinya 

Perumahan Pondok Raden Patah.  

Berdirinya perumahan itu membuat terjadinya perubahan keadaan 

masyarakat menjadi heterogen dan terciptanya pluralitas dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang menempati Perumahan 

Pondok Raden Patah bukanlah merupakan masyarakat asli dari desa Sriwulan 

melainkan sebagai masyarakat pendatang dari berbagai wilayah yang lain. Akibat 

dari pada uraian diatas maka wilayah desa Sriwulan terbagi dalam 3 (tiga) 

wilayah yaitu dukuh Nyangkringan, dukuh Pututan dan masyarakat Perumahan 

Pondok Raden Patah itu sendiri.  

Hal tersebut di ataslah yang membuat masyarakat desa Sriwulan berbeda 

dengan masyarakat desa yang lain di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 
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Karena letaknya berada dekat dengan jalan raya Pantura, disekitar desa Sriwulan 

ini banyak berdiri industri-industri, dimulai dari industri kerajinan kayu rumahan 

hingga industri pengolahan kayu yang besar, industri textil, elektronik, pakan 

ternak hingga percetakan. Secara tidak langsung hal ini juga akan meningkatkan 

perekonomian masyarakat desa Sriwulan, sebagai contoh kecil dengan 

banyaknya pekerja yang berasal dari berbagai daerah maka mereka akan lebih 

memilih untuk mencari tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerjanya. Hal 

itu mendorong masyarakat desa Sriwulan untuk mendirikan kost-kostan sehingga 

akan menambah pendapatan masyarakat sekitar desa Sriwulan. Tidak hanya 

berhenti disitu, banyak juga dari masyarakat yang tak mau membuang 

kesempatan untuk meningkatkan ekonomi keluarga dengan berusaha berdagang. 

Kenyataan seperti inilah yang membuat keberadaan desa Sriwulan dianggap 

lebih maju dari pada desa lain yang ada dalam wilayah Kecamatan Sayung. 

Bidang sosial kemasyarakatan juga dapat dikatakan berbeda, dengan 

banyaknya pendatang yang berasal dari wilayah, suku, agama dan budaya yang 

berbeda lambat laun akan mengakibatkan berbaurnya masyarakat dan terjadi 

pluralitas dalam kehidupan masyarakat desa Sriwulan. Dari perbedaan-perbedaan 

itu memunculkan sifat dan karakter yang berbeda antar individu yang apabila 

tidak ada seorang pemimpin yang dapat mengelola kesemuanya itu justru apa 

yang tadinya dapat dijadikan keunggulan justru berbalik menjadi kelemahan 

yang berakibat fatal yaitu terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan 

bermasyarakat.  
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Sejak Perumahan Pondok Raden Patah berdiri dan menjadi bagian 

wilayah dari desa Sriwulan tidak pernah dari satupun warga dari wilayah Pondok 

Raden Patah yang menduduki kursi pemimpin desa yaitu sebagai kepala desa. 

Apabila menengok beberapa periode kebelakang yang memimpin desa Sriwulan 

adalah saudara dari dukuh nyangkringan yaitu Bapak Rohadi, beliau memimpin 

selama dua periode. Sedangkan untuk tiga periode sebelum Pemilihan Kepala 

Desa tahun 2008 ini yang memenangkan persaingan pemilihan kepala desa 

adalah berasal dari warga dukuh Pututan yaitu Bapak Sugiharto. Perwakilan dari 

warga Pondok Raden Patah hanya mampu bersaing hingga proses Pemilihan 

Kepala Desa. Belum ada perwakilan warga Pondok Raden Patah yang dapat 

memenangkan proses Pemilihan Kepala Desa sehingga pada akhirnya dapat 

memimpin desa Sriwulan ini. 

Dengan adanya data yang didapat dari panitia pemilihan kepala desa 

Sriwulan jumlah dari keseluruhan warga yang memiliki hak untuk ikut serta 

berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan kepala desa adalah sebanyak 8.276 

pemilih, dimana apabila dikelompokkan menurut wilayah tempat tinggalnya 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1. Jumlah pemilih berdasarkan wilayah tempat tinggalnya 

 

No 

 

Wilayah RW

Jumlah 

Laki - Laki

Jumlah 

Perempuan

 

JUMLAH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

RW 001 

RW 002 

RW 003 

RW 004 

RW 005 

RW 006 

RW 007 

RW 008 

670

432

764

656

504

383

424

262

686 

388 

826 

661 

549 

389 

459 

273

1.356 

820 

1.590 

1.317 

1.053 

772 

883 

535 

 JUMLAH 4.095 4.231 8.326 

Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa 

Dari tabel jumlah warga yang terdaftar sebagai pemilih diatas, apabila 

dikaitkan dengan pembagian wilayah Sriwulan menjadi tiga wilayah yaitu dukuh 

Pututan, dukuh Nyangkringan dan Perumahan Pondok Raden Patah maka dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 2. Pembagian wilayah, suara dan calon Kepala Desa 

No Pembagian Wilayah 

Sriwulan 

Cakupan 

Wilayah RW 

Jumlah 

Pemilih 

1 Dukuh Pututan RW 1 1.356 

2 Dukuh Nyangkringan RW 2 820 

3 Pondok Raden Patah RW 3-RW 8 6150 

Keadaan wilayah desa Sriwulan menunjukkan bahwa proses pemilihan 

kepala desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan 

proses yang boleh dibilang cukup menarik untuk dicermati, terutama berkaitan 

dengan jumlah calon kepala desa yang berhak tampil dalam pemilihan, hingga 

adanya berbagai kecurigaan yang muncul di masyarakat berkaitan dengan 

pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007. 

Kecurigaan tersebut masih ditambah dengan adanya keraguan pihak-pihak 

tertentu berkaitan dengan masa jabatan kepala desa yang minim, yaitu enam 

tahun setiap periodenya dan juga soal batas minimal syarat pendididkan formal 

bakal calon kepala desa serta adanya program kerja calon kepala desa yang 

nampaknya sekedar formalitas dan terkesan muluk-muluk. 

Meski adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Demak 

Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengesahan, 

Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa sempat 

menjadi masalah dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa 
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Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, nampaknya dugaan tersebut 

tidak sampai menggagalkan proses lebih lanjut dari pemilihan kepala desa. 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah itulah, melalui penelitian untuk 

penyusunan skripsi ini akan dikaji secara mendalam mengenai pelaksanaan 

pemilihan kepala desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, 

sudahkah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 

2007 Tentang Tata Cara  Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, 

Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.  

B. Perumusan Masalah 

Masalah-masalah penelitian dibuat untuk memberikan arah penelitian agar 

lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan-tujuan penelitian. 

Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraiakan di atas, maka permasalahan 

yang akan diteliti adalah “BAGAIMANA PELAKSANAAN PEMILIHAN 

KEPALA DESA DI DESA SRIWULAN KECAMATAN SAYUNG 

KABUPATEN DEMAK MASA JABATAN PERIODE 2009-2015”. Uraian sub 

permasalahan adalah sebagai berikut  : 

1. Bagaimana tata cara pemilihan Kepala  Desa di Desa Sriwulan Kecamatan 

Sayung Kabupaten Demak pada masa jabatan periode 2009-2015. 

2. Pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan 

kepala desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak masa 

jabatan periode 2009-2015 dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya.  
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3. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Sriwulan Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak dalam pemilihan Kepala Desa Sriwulan pada masa jabatan 

periode 2009-2015.  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :  

1. Untuk mendeskripsikan tata cara pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ditinjau dari Peraturan Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007. 

2. Untuk mendeskripsikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam 

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak periode masa jabatan 2009-2015 dan mekanisme 

penyelesaiannya. 

3. Untuk menganalisis partisipasi masyarakat Desa Sriwulan Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2008. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan politik, khususnya yang 

berkaitan dengan pelaksanaan ataupun tata cara pemilihan Kepala Desa. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan 

peneliti khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan atau tata cara 

pemilihan Kepala Desa. 

 



12 

 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi masyarakat, diharapkan agar dapat mengetahui tata cara pemilihan 

Kepala Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 

b. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan memberi masukan berharga 

terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pemilihan 

Kepala Desa, sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi penyusunan peraturan 

selanjutnya ynag berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa. 

E. Sistematika Penulisan  

Dalam penelitian untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dari 

laporan penelitian ini secara garis besar dibatasi menjadi tiga bagian yaitu  : 

Bagian awal atau yang disebut sebagai pendahuluan skripsi secara 

berturut-turut berisi : halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, halaman 

motto, dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan lampiran. 

1. Bagian isi skripsi, terdiri atas :   

1) BAB I Pendahuluan : Bab I ini berisi tentang alasan Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, 

dan Sistematika Penulisan 

2) BAB II Landasan Teori : Dalam bab II ini diuraikan teori-teori tentang 

otonomi desa, pemerintahan desa, demokrasi di desa, pemilihan kepala 

desa, partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa, dan pelanggaran 

dalam pemilihan kepala desa. 
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3) BAB III Metode Penelitian : Di dalam bab ini diuraikan secara rinci 

tentang dasar penelitian, fokus penelitian, sumber data, spesifikasi 

penelitian, lokasi penelitian, teknik pemeriksaan keabsahan data, dan 

metode analisis data. 

4) BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Di dalam bab ini di uraikan 

hasil Penelitian dan sekaligus juga pembahasan yang mengkaitkan dengan 

teori-teori yang ada. 

5) BAB V Penutup : Di dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian di 

uraikan kesimpulan dan saran-saran penulis yang berkaitan dengan obyek 

masalah yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Otonomi Desa 

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu 

sendiri. Sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai otonomi desa ini, 

alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari kedua kata tersebut 

yaitu otonomi dan desa. Otonomi merupakan asal kata dari "otonom" secara 

bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri". Biasanya 

istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah yang menurut 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal1 ayat 

5 diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. 

Pengertian desa menurut Perda Kabupaten Demak  Nomor 2 tahun 

2007 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. 
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Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan 

sebuah Negara. Hal ini dikarenakan apabila kita menengok kebelakang, desa 

merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan 

pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri. Adanya 

struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi 

institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting.  

Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya 

terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada 

dan bersifat relatif mandiri. Yang dikatakan institusi yang otonom pada 

kalimat di atas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau 

memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di 

dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat 

keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa 

yang paling kongkrit dan nyata. 

Seiring dengan berkembangnya kehidupan bernegara yang menuju 

kearah munculnya Negara modern, memunculkan suatu fenomena yang cukup 

memprihatinkan yaitu adanya penurunan kemandirian dan kemampuan 

masyarakat desa. Adanya situasi yang seperti ini merupakan cermin dari 

pemerintahan terdahulu yaitu pencerminan pemerintahan orde baru yang 

mengunakan sistim sentralisasi, birokratisasi dan adanya penyeragaman 

pemerintahan desa, tanpa ada perhatian dan terkesan tak menghiraukan 

adanya kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli desa. Hal 
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tersebut di atas dapat terbukti dengan diberlakukannya Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1979 yang bersifat adanya penyeragaman desa secara 

nasional. Imbas dari semangat undang-undang tersebut dapat dilihat dari 

hampir semua kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang 

berkaitan dengan desa bersifat sentralisasi dan penyeragaman desa. Sehingga 

mengakibatkan terus berkurangnya kemandirian dan kemampuan masyarakat 

desa.  

Runtuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998 yang 

memunculkan terjadinya proses reformasi politik dan pergantian 

pemerintahan, juga diikuti dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 

22 Tahun 1999 tentang pemerintahan dearah yang mencabut Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan kelurahan. Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 ini tak berlangsung lama, karena undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 ini dinilai kurang begitu mendukung 

terciptanya demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi itu 

sendiri. Undang-undang ini cenderung menghasilkan demokrasi yang 

“kebablasan” dimana adanya kekawatiran akan memunculkan kepala derah 

yang bertindak secara absolud di daerah-daerah.  

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di atas 

maka pemerintah merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang 

selanjutnya diberlakukanlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini 
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prinsip dari otonomi daerah mengunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, 

dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk membuat suatu kebijakan 

daerah untuk meningkatkan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan 

adanya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 dalam Bab XI Pasal 200 tentang pemerintahan desa dan 

peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa serta pedoman 

umum pengaturan mengenai desa menekankan pada prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam pasal 200 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bentuk pemerintahan desa terdiri dari 

Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Pada Pasal 202 ayat 1 

mengatakan Pemerintahan Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, 

diikuti dengan ayat 2 yang menyatakan bahwa perangkat desa terdiri atas 

sekertaris desa dan perangkat lainnya (sekdes, bendaharawan desa, kepala 

seksi dan kepala dusun), sedangkan untuk Badan Perwakilan Desa (BPD) 

sesuai dengan pasal 210 yang berbunyi Anggota badan permusyawaratan desa 

adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara 

musyawarah dan mufakat dimana memiliki fungsi mengayomi adat istiadat 

membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Maka dari itu BPD dan kepala desa menetapkan peraturan desa (perdes). 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab 
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kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

bupati. Kewenangan yang melekat pada desa meliputi kewenangan yang 

sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanankan oleh daerah dan 

pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan 

atau pemerintah kabupaten. 

Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur 

dalam Bab XI bagian kelima pasal 212 mengenai keuangan desa, dimana 

dikatakan sumber keuangan desa salah satunya berasal dari pendapatan desa 

yang terbagi atas: 

a. Pendapatan asli desa; 

b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 

oleh  kabupaten/kota; 

d. Bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota; 

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. 

Sumber pendapatan desa tersebut diatur dan dikelola dalam Anggaran 

dan Pendapatan Desa (APBD) dimana setiap tahunnya ditetapkan oleh kepala 

desa bersamaan dengan BPD yang kemudian dituangkan dalam Peraturan 

Desa. Pemerintah kabupaten dan atau pihak ketiga yang merencanakan 

pembangunana bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman industri, 
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dan jasa, wajib mengikutsertakan pemerintahan desa dan BPD (Pasal 215 UU 

32/2004). 

 Dari uraian di atas tampak bahwa adanya perubahan Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

membuat pemerintahan desa lebih bersifat demokrasi yang menjunjung nilai-

nilai demokrasi dan membatasi terciptanya pemerintahan desa yang absolud 

dikarenakan pemerintahan  yang ada diatasnya tetap dapat berkerjasama dan 

ikut serta dalam hal tertentu, serta adanya upaya untuk pemberdayaan 

pemerintahan desa dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab. 

Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini pada 

dasranya memiliki 3 (tiga) macam otonomi yaitu adanya otonomi provinsi 

yang dikatakan sebagai otonomi terbatas, otonomi kabupaten/kota dikatakan 

sebagai otonomi luas, dan yang paling terakhir adalah otonomi desa yaitu 

sebagai otonomi asli. Terutama bagi desa keberadaan Undang-undang ini juga 

membantu memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi desa dalam 

memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan 

masyarakat yang mandiri dimana hal yang seperti inilah yang dikatakan 

sebagai otonomi desa yang merupakan pencerminan dari otonomi asli. 

Akibat dari otonomi desa adalah kemunculan desa yang otonom. 

Dalam hal ini akan berakibat terbukanya ruang gerak yang luas bagi desa 

untuk dapat merencanakan pembangunan desa yang merupakan kebutuhan 
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nyata dari masyarakat dan tidak selalu terbebani oleh berbagai program kerja 

yang berasal dari berbagai instansi dan pemerintah. 

Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 

Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman 

Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004. Penyesuaian tersebut terlihat pada diterbitkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagai pengganti 

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum 

Pengaturan Mengenai Desa. 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa merupakan 

peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Otonomi Daerah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2005 Tentang Desa mengakibatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh desa 

dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari 

pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan 

pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa gineologis yaitu desa 

yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa 

atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, 

majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, 

wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan 
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nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan 

kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu 

sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-

usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 

yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh 

peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa. 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa juga mengatur 

mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang diberikan 

penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan 

kemampuan keuangan desa. Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang 

diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut ditetapkan setiap tahun dalam 

APBDesa. Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit sama 

dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota. 

Untuk mengawasi kinerja kepala desa maka Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2005 Tentang Desa juga mengatur mengenai BPD yang juga 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan 

Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD 

mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka 

pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari 
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wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan 

mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua 

rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) 

tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa di 

desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun 

warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga 

kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra 

dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi 

sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud 

demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta 

untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih 

berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. 

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan 

masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan 

asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian 

dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan 

sumbangan dari pihak ketiga. 

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi 

daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar 
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upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh 

per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan 

sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. 

Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan 

desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari 

Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata 

skala desa, pengeloaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan 

sumber lainnya. 

2.  Pemerintahan Desa 

Adanya Undang-undang tentang pemerintahan desa yang terdahulu 

ternyata berakibat melemahkan bahkan menjurus pada terhapusnya keberadaan 

unsur-unsur demokrasi demi terciptanya keseragaman bentuk dan susunan 

pemerintahan di desa. Demokrasi pada masa itu hanya merupakan angan-angan 

biasa yang tak akan pernah tercapai. Keadaan masyarakat desa sangatlah 

menghawatirkan, mereka tidak bisa memberdayakan dirinya dan bahkan lambat 

laun kedudukan mereka semakin lemah dan tidak berdaya. Adanya keadaan 

sedemikian rupa ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Jarum jam selalu berputar 

menuju perubahan zaman, begitu pula pemerintahan di Indonesia juga 

mengalami perubahan, diawali runtuhnya kekuasaan orde baru dan dimulainya 

era reformasi menjadikan aspirasi masyarakat pun terus tersalurkan. Kaitannya 

dengan pemerintahan di desa adanya upaya untuk menyongsong pemerintahan 
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desa yang lebih demokratis, maka perlu disusun dan diatur kembali pola-pola 

kehidupan dalam tata pemerintahan desa sesusai dengan tuntutan masyarakat. 

Untuk itu maka perlu adanya pergantian undang-undang yang berlaku mengeani 

pemerintahan di desa. Pergantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah. Berlakunya 

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 itu pun tak berlangsung lama, adanya 

penyempurnaan mengakibatkan pada tahun 2004 muncul Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 yang  juga mengatur mengenai otonomi daerah. 

Adanya perubahan Undang-undang yang berlaku tersebut merupakan 

upaya agar terjadi perubahan dalam pemerintahan desa terutama perubahan yang 

berkaitan dengan penguatan unsur-unsur demokrasi dalam bentuk pemerintahan 

desa. Penyelenggaraan pemerintahan di desa merupakan subsistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan, hal inilah yang membuat desa layak memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. 

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengisyaratkan bahwa 

desa merupakan daerah yang istimewa yang mempunyai sifat mandiri dimana 

berkedudukan di wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara 

ataupun mengutarakan pendapatnya atas kepentingan sendiri sesuai dengan 

kondosi sosial budaya yang ada di lingkungan masyarakatnya. 

Perubahan tentang desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

memerlukan pemahaman atas perubahan fungsi dan peranan dari seorang kepala 

desa sebagai akibat dari perubahan undang-undang tersebut. 
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Pemerintah desa dan perangkat desa serta masyarakat desa perlu 

memahami dan mengetahui perubahan nama, fungsi kelembagaan desa, 

hubungan dengan pemerintahan dan beberapa hal yang menyangkut dengan 

pelaksanana tugas. Tabel berikut ini akan mengambarkan perubahan yang 

dimaksud sebagai mana uraian di atas. 

Tabel 3. Berbagai perubahan yang perlu diketahui 

No. Bidang perubahan UU No 32 tahun 2004 

1. Nama desa Tidak seragam 

2. Susunan organisasi 

pemerintahan 

Kepala desa (sebutan lain) dan perangkat desa 

serta BPD 

3. Kewenangan desa 1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan 

hak asal-usul desa; 

2) Kewenangan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan kabupaten/kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa; 

3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, 

pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah 

kabupaten/kota; 

4) Kewenangan pemerintahan lainnya yang 

oleh peraturan perundang-perundangan 

diserahkan kepada desa. 
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4. Lembaga perwakilan  Terdapat atau adanya BPD lembaga tersendiri 

5. Keanggotaan lembaga 

perwakilan 

Dipilih berdasarkan musyawarah mufakat 

6. Tanggung jawab Kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan 

ke Bupati 

7. Pengangkatan Kepala 

Desa 

Dipilih oleh rakyat dan ditetapkan oleh BPD. 

Bupati mengesahkan 

8. Penetapan peraturan desa 

dan APBD 

Kepala desa bersama dengan BPD menetapkan 

peraturan desa 

9. Hubungan dengan Camat Kepala desa bukan sebagai bawahan camat. 

Camat sebatas administratife 

10. Tugas pembantuan  Dengan tegas disertai dengan pembiayaan  

11. Pembangunan yang 

direncanakan kabupaten, 

propinsi dan pusat 

Wajib mengikutsertakan desa yang menjadi 

tempat pembangunan 

12. Tugas dan kewajiban 

Kepala Desa 

Penyelenggaraan dan penanggung jawab utama 

dibidang pemerintahan, pembangunana 

masyarakat termasuk pembinaan ketentraman dan 

ketertiban serta adanya tugas mendamaikan 

perselisihan masyarakat di desa 
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Dengan adanya keterangan tabel di atas, maka dalam pengaturan 

pemerintahan desa telah mengalami pergeseran paradigma utama yaitu dalam hal 

kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi campur tangan 

secara langsung tetapi kedudukan mereka sebagai pemberi pedoman, bimbingan, 

pelatihan ataupun pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). 

Dalam upaya peningkatan pemberdayaan pemerintahan desa, maka 

diharapkan dapat mewujudkan kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri 

serta berdayaguna. 

3. Demokrasi di desa   

Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme dari sistem pemerintahan 

suatu negara dimana hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan kedaulatan 

rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah didalam suatu negara 

tersebut. 

Salah satu dari pilar demokrasi adalah prinsip trias politika  yang membagi 

kekuasaan politik dari suatu Negara menjadi tiga bagian yaitu eksekutif, 

yudikatif, dan juga legislatif. Tujuan utama dari pembagian kekuasaan ini adalah 

adanya upaya untuk mewujudkan ketiga jenis lembaga Negara ini yang saling 

lepas (independen) dan berada dalam kedudukan yang sejajar antara satu 

lembaga dengan  lembaga yang lain. Kesejajaran dari ketiga jenis lembaga 

negara ini sangat diperlukan agar ketiga lembaga negara ini dapat saling 

mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balanced. 
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Desa merupakan suatu unit dari penyelenggaraan pemerintahan yang 

paling kecil dan karena merupakan bagian dari unit yang kecil tersebut justru 

seharusnya upaya untuk mewujudkan demokrasi di desa amatlah terbuka lebar. 

Demokrasi yang ada di desa haruslah demokrasi yang langsung dimana dengan 

keberadaan demokrasi langsung ini diharapkan masyarakat akan lebih bersifat 

partisipatif. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam salah satu pasalnya 

menerangkan bahwa akan dibentuknya lembaga perwakilan rakyat, yaitu Badan 

Perwakilan Desa (BPD). Keberadaan BPD yang anggotanya dipilih oleh 

masyarakat desa secara musyawarah mufakat ini  berfungsi sebagai badan yang 

mengawasi kinerja kepala desa dan bersama-sama dengan kepala desa juga 

menentukan jalannya pemerintahan desa. Hal tersebut diatas apabila kita cermati 

merupakan bentuk dari upaya pemerintah untuk mewujudkan terciptanya 

pembagian kekuasaan didalam pemerintahan desa sebagaimana ciri khas dari 

demokrasi adalah adanya pembagian kekuasaan. 

Selain sebagai pengawas keberadaan BPD ini juga diharapkan dapat 

melestarikan dan menjamin kehidupan demokrasi di desa.  Keberadaan BPD ini 

berbeda dengan LMD (Lembaga Masyarakat Desa) yang berlaku pada saat 

pemerintahan yang lampau dimana dahulu anggota LMD sepenuhnya tergantung 

pada kepala desa, bahkan kepala desa dan sekertaris desa secara langsung juga 

merupakan ketua dan sekertaris LMD. Dengan adanya BPD diharapkan juga 

dapat ikut serta dalam upaya meredam segala macam bentuk konflik-konflik 

kepentingan yang berlaku di desa, mengingat kedudukannya sebagai Badan 
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Perwakilan Desa sehingga segala permasalahan yang terjadi diharapkan dapat 

segara diselesaikan tanpa harus diselesaikan ditingkat pemerintah kabupaten.    

Begitu juga dengan kepala desa yang dalam pemilihannya dipilih secara 

langsung oleh rakyat melalui sebuh Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pemilihan 

secara langsung melalui Pilkades ini juga merupakan salah satu cirri lain yang 

sering terjadi dalam pemerintahan yang demokratis. 

Adapula pendapat yang mengatakan terciptanya demokrasi juga akan 

tercapai apabila proses dari sebuah penyelenggaraan kepentingan umum 

dilaksanakan secara transparan. Inti dari kalimat di atas adalah rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi dapat mengetahui apa yang diputuskan, siapa 

yang memutuskan dan sejauh mana keputusan itu dilaksanakan dan perubahan 

apa yang didapatkan setelah keputusan itu ada.  

Dengan adanya penciptaan sistem demokrasi seperti disebutkan diatas 

diharapkan desa lebih maju dan upaya akan terciptanya kehidupan masyarakat 

yang demokratis segera dapat tercapai.    

4.  Pemilihan kepala desa (Pilkades) 

Pembangunan nasional di dalam pemerintahan pada dasarnya merupakan 

pembangunan secara keseluruhan sektor pemerintahan dari tingkat pusat hingga 

tingkat Kelurahan maupun Desa. Pembangunan itu sendiri dimaksudkan agar 

pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat 

dapat diwujudkan dengan sebaik mungkin sesuai aturan yang ada (Dahlan, 

2000:11). 



30 

 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya dan berhasil 

guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, Kepala Desa merupakan figur 

yang sangat penting dan strategis peranannya. Oleh karenanya untuk 

mendapatkan kepala desa harus ditempuh melalui berbagai prosedur dengan 

berbagai persyaratannya. Hal ini dimaksudkan agar seleksi pemilihan kepala desa 

dapat dilakukan sejak dini, setidaknya sejak pendaftaran untuk mendapatkan 

bakal calon, memilih dan menetapkan kepala desa yang berdedikasi, cakap dan 

mampu untuk melaksanakan semangat otonami desa serta mengatur kegiatan-

kegiatan kedinasan secara baik dan benar. 

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi rakyat pedesaan 

yang di dalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjamin (Ngabiyanto dkk, 

2006: 80). Dalam pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa dipilih secara langsung 

oleh rakyat. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas 

dan rahasia oleh penduduk Indonesia yang berhak dan terdaftar sebagai pemilih.  

Pemilihan sebagai proses pemilihan awal untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Dalam hal ini sesuai 

dengan yang dikatakan oleh Singgih D. Gunarsa bahwa sesungguhnya tercapai 

atau tidak tercapainya cita-cita seseorang tergantung juga pada obyek yang 

dipilihnya, tempat dan peranan yang diingankan pada masa depan (Gunarsa, 

1991 :13). 

 Pemilihan harus dilakukan secara cermat dan diperhitungkan akibatnya. 

Pemilihan Calon Kepala Desa adalah perbuatan memilih seseorang warga desa 
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untuk dijadikan Kepala Desa sesuai dengan cara dan proses yang bersumber pada 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman 

Umum Pengaturan Mengenai Desa. 

Tata cara Pemilihan Kepala Desa antara desa yang satu dengan desa yang 

lain didalam suatu wilayah Kabupaten adalah sama. Seperti halnya di Kabupaten 

Demak yang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 

2008 sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan kepala  desa di wilayah 

Kabupaten Demak dengan mendasarkan kepada Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, 

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman 

Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan juga Peraturan Daerah Kabupaten 

Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 

Kelurahan  Kabupaten Demak. 

Untuk mendukung terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa, berbagai 

peraturan perundang-undangan yang adapun seperti halnya Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.(Lembaran Negara Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) juga dimasukkan 

karena akan digunakan sebagai sarana menekan terjadinya penyimpangan 

sekaligus untuk menegakkan aturan hukum yang ada. 

Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
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asal usul dan adat istiadat seternpat yang diakui dalam sistim Pernerintah 

Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, desa merupakan suatu daerah yang 

sangat potensial dalam berbagai hal. Baik dalam hal sumber daya alam maupun 

manusia serta kewilayahannya. Adanya perangkat desa yang terdiri dari Kepala 

Desa dengan segenap aparat maupun adanya Badan Perwakilan Desa yang 

selanjutnya disebut BPD, haruslah mampu menjadi kekuatan penggerak jalannya 

pemerintahan di desa (Budiono, 2000: 28). 

Bila Kepala Desa dipilih berdasarkan Pemilihan Kepala Desa secara 

langsung dengan berdasarkan berbagai aturan yang ada, demikian pula dengan 

Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di 

Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, pada dasarnya adalah sumber 

kekuatan yang harus didukung bersama. kepala desa sendiri merupakan Pejabat 

yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab 

kepada rakyat melalui BPD yang harus dipilih melalui suatu Pemilihan Kepala 

Desa yang dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang dibentuk oleh BPD yang 

keanggotaanya terdiri dari anggota BPD dan Pamong Desa yang bertugas 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa (Mu'arif, 2000: 41). 

Pemilihan Kepala Desa selama ini tidaklah bebas dari segala bentuk 

campur tangan pemerintah. Pencampuran awalnya baik, yaitu hendak memberi 
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aturan main bagi pelaksanaan pemilihan kepala desa agar lebih terstruktur. 

Namun demikian pencampuran tersebut membias ketika para oknum aparat yang 

menentukan nasib bakal calon atau calon kepala desa, berusaha melakukan 

intervensi lebih dalam dengan berbagai variasinya (Budiono, 2000:61). 

Tak jarang praktek money politics yang sebelumnya hanya terjadi pada 

diri calon dengan pemilih, kemudian berkembang saat panitia, maupun pimpinan 

daerah berusaha mencari keuntungan diri dengan cara-cara yang bernuansa 

kecurangan. Akibatnyapun fatal, proses pencalonan adakalanya diwarnai dengan 

berbagai ketidakobyektifan dan seolah-olah jabatan makin terkesan 

diperdagangkan (Jala1, 2000:30). 

Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses yang harus diamankan dari 

berbagai macam bentuk ancaman, khususnya kecurangan yang dapat merusak 

proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Bila selama ini telah sarat 

dengan berbagai kecurangan, kecurangan semacam itu tidak boleh dibiarkan 

berlangsung dan harus ada tindakan untuk mengantisipasinya sekaligus 

menindak para pelanggarnya. 

Penindakan tegas bukan sekedar akan mendukung tegaknya hukum, tetapi 

juga memperkuat posisi proses pemilihan Kepala Desa sebagai wujud proses 

demokrasi di desa yang telah ada sejak lama (Budiono, 2000:41). 

Peran masyarakat harus dioptimalkan dalam kegiatan Pemilihan Kepala  

Desa. Ini erat kaitannya dengan harus dijadikannya kejujuran sebagai bagian tak 

terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, dan lebih khusus lagi dalam 
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mewujudkan proses demokrasi di pedesaan. Dari situlah diharapkan dapat 

tumbuh dan berkembang orientasi masyarakat yang bisa menjadi potensi 

tersendiri bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia (Mua' arif, 

2000 :32). 

Persyaratan untuk dapat menjadi bakal calon kepala desa yang kelak juga 

akan mengikuti persaingan menjadi seorang kepala desa terpilih menurut Perda 

Nomor 2 Tahun 2007 adalah sebgai berikut : 

1. Warga Negara Indonesia; 

2. Bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa; 

3. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia serta pemerintahan; 

4. Pendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama 

dan/atau sederajat; 

5. Berumur paling rendah 25(dua puluh lima) tahun; 

6. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; 

7. Berkelakuan baik; 

8. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak 

pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5(lima) tahun; 

9. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 
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10. Terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bertempat tinggal tetap 

di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2(dua) tahun terakhir 

dengan tidak terputus-putus, kecuali putra desa; 

11. Mengenal desanya dan dikenal masyarakat di desa setempat; 

12. Sehat jasmani, rohani dan nyata-nyata tidak tergangu jiwa atau 

ingatannya; 

13. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10(sepuluh) 

tahun atau 2(dua) kali masa jabatan;  

14. Pegawai negeri, pegawai swasta atau pamong desa yang mencalonkan 

diri sebagai kepala desa selain harus memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu), juga harus memiliki surat 

keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk 

memberikan ijin. 

Setelah panitia melakukan penjaringan terhadap bakal calon dengan 

berbagai persyaratan di atas, maka untuk menentukan siapa sajakah dari bakal 

calon yang nantinya berhak menjadi calon kepala desa dilaksanakanlah ujian 

yang terdiri dari pemeriksaan administrasi dan ujian penyaringan untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan. Sedangkan materi dari ujian tersebut adalah 

meliputi Pancasila dan UUD 1945, pengetahuan umum dan juga pengetahuan 

tentang pemerintahan umum dan pemerintahan desa. 

Dari hasil ujian tersebut di atas, maka panitia berhak mengusulkan siapa 

saja yang berhak menjadi calon kepala desa. Setelah itu maka ditetapkanlah 
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nomor urut dari paracalon kepala desa yang juga dilanjutkan dengan 

penyampaian visi dan misi serta kampanye. 

Dengan uraian dari kegiatan diatas maka setelah melalui masa kampanye 

sampailah pada waktu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga 

masyarakat desa dimana pemilihan kepala desa ini menggunakan asas LUBER, 

yaitu : 

a. Langsung 

Asas ini mempunyai arti bahwa pemilih mempunyai hak suara untuk 

memberikan suaranya menurut hati nurani tanpa melalui perantara atau 

diwakilkan. 

b. Umum 

Dalam asas ini mengandung arti bahwa semua pemilih adalah penduduk 

desa yang telah berumur 17(tujuh belas) tahun atau sudah pernah melaksanankan 

perkawinan, dan telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan /diatur oleh 

undang-undang. 

c. Bebas 

Asas ini berarti pemilih dijamin keamanannya tanpa pengaruh tekanan dan 

paksaan dari siapapun dan dengan apapun.  

d. Rahasia 

Dalam asas ini mengandung arti bahwa pemilih dalam memberikan 

suaranya didalam bilik suara dijamin kerahasiaannya tidak akan diketahui oleh 

siapapun dan dengan cara apapun. 
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Penggunaan asas LUBER ini juga diikuiti dengan asas lain yang dikenal 

dengan asas JURDIL yang berarti asas jujur dan adil. Dengan adanya beberapa 

asas ini diharapkan akan terciptanya demokrasi dalam pemilihan kepala desa 

sehingga keinginan untuk mencipatakan pemerintahan desa yang baik akan dapat 

tercapai.           

5. Partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa 

Istilah partisipasi politik sering kita dengar dalam kehidupan berpolitik di 

sebuah negara. Sering kita dengar istilah partisipasi politik ini selalu dikaitkan 

dengan bagaimana usaha rakyat untuk dapat ikut serta dalam mempengaruhi 

pengambilan keputusan pemerintah. Sedangkan bentuk dari upaya masyarakat 

untuk dapat mempengaruhi pengambilan keputusan diatas dapat melalui berbagai 

cara diantaranya adalah yang disebut dengan demonstrasi dan keikutsertaan 

masyarakat dalam pemilu, pilkada dan juga pilkades. 

Partisipasi politik itu sendiri dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Dari 

berbagai penelitian yang telah dilakukan akhir-akhir ini, Samuel P. Hunington 

dan Joan Nelson (1994:16) membagikan jenis-jenis prilaku partisipasi politik 

dalam beberapa golongan diantaranya adalah : 

1. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-

sumbangan dalam kampanye untuk kampanye, bekerja dalam satu 

pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, ataupun setiap 

tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. 



38 

 

2. Lobbying yang mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok 

untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-

pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan 

mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah 

besar orang. 

3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau 

pejabat dalam suatu organisasi tujuannya yang utama dan eksplisit 

adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. 

4. Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang 

ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan 

maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir 

orang. 

5. Tindakan kekerasan (violence) juga merupakan bagian dari suatu 

bentuk dari partisipasi politik, dan untuk kepentingan analisa ada 

manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri 

yang artinya adalah sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan 

keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik 

terhadap orang-orang atau harta benda.  

Apabila kita cermati berdasarkan uraian diatas maka sesungguhnya bentuk 

dari partisipasi masyarakat terdiri dari berbagai macam mulai dari pemberian 

suara, kampanye, hingga pengerahan masa. Dalam hal ini berarti partisipasi 

politik itu sendiri dapat berupa kegiatan yang legal dan kegiatan yang ilegal yang 
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biasanya berkaitan dengan kerugian yang dimunculkan akibat suatu tindakan 

partisipasi yang salah sebagai contoh dalam hal pemilihan kepala desa adalah 

pengerahan massa dari calon yang kalah dimana dikawatirkan akan berujung 

pada tindakan anarkis. 

Di dalam masyarakat-masyarakat yang berlainan, partisipasi politik dapat 

berakar dalam landasan-landasan golongan yang berlainan. Terkecuali dalam hal 

mencari koneksi, kebanyakan partisipasi politik melibatkan suatu kolektifitas 

(Huntington, 1994:21). Oleh sebab itu dari segi tipe-tipe organisasi kolektif yang 

berlainan yang digunakan untuk menyelenggarakan partisipasi dan biasanya 

merupakan landasan yang lazim adalah: 

1. Kelas : perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan 

pekerjaan yang seupa. 

2. Kelompok/komunal : perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa 

atau etnisitas yang sama. 

3. Lingkungan (Nighborhood) : peororangan-perorangan yang secara 

geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain. 

4. Partai : perorangan-perorangan yang mengidentifikasikan diri dengan 

organisasi formal yang sama berusaha untuk meraih atau 

mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif 

pemerintahan. 

5. Golongan (faction) : perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh 

interaksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu 
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manifestasinya adalah pengelompokan patro-klien, artinya adalah satu 

golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal 

balik di antara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, 

kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat. 

Hal diatas berarti bahwa adanya partisipasi dari pada masyarakat juga 

biasanya dipengaruhi oleh hal-hal seperti kelas, kelompok, lingkungan, partai 

dan juga golongan. Sebagai contoh partisipasi dalam wujud demonstrasi yang 

biasanya dilandasi atas dasar persamaan dari sebuah kelas, kelompok, 

lingkungan, partai dan juga golongan.  

Dalam hal yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa apakah faktor-

faktor seperti di atas masih bisa dijadikan ukuran oleh masyarakat dalam 

memberikan suaranya kepada calon-calon kepala desa. Atau terdapat faktor-

faktor lain yang mempengaruhi dukungan masyarakat kepada calon tertentu 

semisal faktor adanya janji-janji yang diberikan dari calon kepala desa kepada 

masyarakat apabila memberikan suaranya kepada calon tersebut. 

Berkaitan dengan pemilihan kepala desa, partisipasi rakyat atau pemilihan 

kepala desa menurut Kartodirdjo (dalam Suharni dkk, 1992:x)  dibagi menjadi 

dua, pertama yaitu partisipasi yang bersifat ikatan moral atau keterpaksaan 

(koersif). Partisipasi ini digerakkan karena adanya ikatan moral dengan calon 

kepala desa misalnya karena tali kekerabatan, teman, sahabat, hutang budi, dan 

lain-lain. Kedua, adalah partisipasi yang bersifat perhitungan (rasional kalkulatif) 
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yang digerakkan oleh karena ada atau diberikan imbalan (renumerisasi) kepada 

pemilih misalnya pemberian uang, barang atau fasilitas. 

Partisipasi juga ada yang bersifat sukarela dimana rakyat memilih atau 

memberikan suaranya kepada salah seorang calon kepala desa berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan rasional banwa calon tersebut memang layak dipilih 

menjadi kepala desa, sehingga mereka memilih tanpa pamrih memperoleh 

apapun. Tipe inilah yang sekarang lambat laun mulai luntur. 

6. Pelanggaran dalam pemilihan kepala desa 

Didalam setiap pemilihan kepala desa ataupun kompetisi dalam perebutan 

suatu jabatan tertentu maka yang diharapkan dari para calon yang berkompetisi 

adalah kemenangan. Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala desa dukungan 

ataupun partisipasi masyarakat untuk memberikan suaranya kepada salah satu 

calon amatlah penting.  

Seperti halnya uraian sebelumnya mengenai partisipasi masyarakat dalam 

Pilkades terdapat berbagai cara untuk menarik perhatian dari masyarakat agar 

memilih salah satu calon yang berkompetisi dalam pemilihan kepala desa. Cara-

cara yang beranekaragam untuk mendapatkan dukungan ini dapat bersifat legal 

ataupun ilegal. Apabila dukungan didapat dengan cara yang legal maka itu tidak 

menjadi suatu permasalahan bahkan menjadi suatu nilai positif, tetapi beda 

halnya apabila dukungan yang didapat ditempuh dengan cara-cara ilegal seperti 

halnya pemberian imbalan ataupun ada yang menyebutkan sebagai renumerasi. 
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 Sekarang ini dimana banyak terjadi pergeseran-pergeseran nilai dalam 

masyarakat walaupun masih banyak calon yang menggandalkan otoritas 

karismatik mupun tradisional untuk menggerakkan partisipasi rakyat untuk 

memilihnya, berkembang partisipasi yang bersifat perhitungan yang digerakkan 

karena pemberian imbalan, baik berupa uang ataupun lainnya. Tipe-tipe terakhir 

inilah yang sekarang lebih menonjol dan menjadi cara andalan untuk meraih 

kemenangan (Ngabiyanto dkk, 2006:92). 

Hal seperti di ataslah yang akhir-akhir ini menjadi kegiatan yang wajar 

dilakukan oleh setiap calon dari kepala desa untuk dapat menarik dukungan dari 

warga masyarakat. Juga merupakan hal yang wajar pula jika untuk menjadikan 

seorang menjadi kepala desa dibutuhkan dana yang begitu besar. Adanya 

paradigma seperti inilah yang dapat memunculkan pelanggaran-pelanggaran 

dalam pemilihan kepala desa dimana pemberian imbalan ini merusak nilai-nilai 

dari demokrasi yang ingin dicipatakan dalam pemilihan kepala desa. 

Adanya suatu praktek pemberian imbalan atau renumerasi bisa saja dapat 

dikategorikan sebagai upaya dari para calon kepala desa untuk melakukan 

kegiatan yang dinamakan pembelian suara atau sering disebut dengan money 

politics (politik uang), padahal upaya tesebut merupakan tindakan yang 

melanggar hukum. 

Usaha untuk meraih kemenangan dengan mencari suara sebanyak-

banyaknya dilakukan dengan cara dan orang-orang tertentu. Orang tersebut 

adalah aktivis pendukung calon yang dalam istilah jawanya disebut ”sabet” Para 
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sabet inilah yang menjadi orang kepercayaan calon kepala desa untuk mencari 

dukungan atau suara dari rakyat pemilih dengan mengembangkan cara dan 

strategi-strategi pemenangnya. Masing-masing calon mempunyai sabet sendiri-

sendiri. Dalm satu wilayah (RT) masing-masing, sabet dari calon yang berlainan 

harus bersaing keras untuk mendapatkan partisipasi rakyat pemilih. Sering 

persaingan antar sabet tersebut menimbulkan ketegangan-ketegangan antar kubu 

calon-calon yang bersaing (Ngabiyanto dkk, 2006:97). 

Dari uraian diatas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dari upaya 

penciptaan demokrasi di desa. Berlakunya asas LUBER dan assa JURDIL dalam 

pemilihan kepala desa sudah tidak lagi berlaku karena adanya pembelian suara. 

Praktek pembelian suara dalam pemilihan kepala desa sesungguhnya merupakan 

suatu pelanggaran, namun hal itu sudah dianggap biasa dan wajar oleh 

masyarakat. 

B. Kerangka Berpikir 

   Demokrasi oleh sebagian besar negara di dunia ini dianggap sebagai 

sistem yang terbaik dimana pemerintahan yang dibangun merupakan 

pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Salah satu ciri dari negara demokrasi 

yang paling menonjol adalah adanya pemilihan umum. 

  Di Indonesia demokrasi telah menjadi fokus utama yang menjadi 

landasan dalam setiap tindakan pemerintah. Dalam suatu negara demokratis 

kepentingan rakyat diutamakan dan bersanding dengan kepentingan negara. 
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Misalnya, dalam pembuatan produk hukum haruslah senantiasa berorientasi pada 

kepentingan rakyat dan keutamaan menjaga kesatuan negara (Sabarno, 2007: 27). 

Demokrasi asli yang berasal dari Indonesia adalah adanya pemilihan 

kepala desa secara langsung oleh rakyat. Untuk melestarikan kehidupan 

demokrasi di desa dan menjunjung tinggi semangat otonomi daerah maka 

Pemerintah Kabupaten Demak menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak 

Nomor 2 Tahun 2007 sebagai peraturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan pemilihan kepala desa sehingga keinginan akan terciptannya 

pemerintahan desa yang baik akan dapat tercapai. 

Semua hal yang berkaitan dengan tata cara pemilihan kepala desa dimulai 

dari pendaftaran, pencalonan dan pemilihan kepala desa dimana didalamnya juga 

termasuk mengatur mengenai penjaringan bakal calon kepala desa, kampanye 

hingga penghitungan suara. Meskipun tidak tertulis secara langsung adanya 

perda ini juga mengisyaratkan untuk terciptanya partisispasi masyarakat yang 

aktif dalam pelaksanaan Pilkades. Partisipasi yang dimaksud diantaranya adalah 

adanya masyarakat yang ikut serta dalam kepanitiaan, adanya masyarakat yang 

ikut mencalonkan diri menjadi calon kepala desa. Uraian diatas dapat dijadikan 

keunggulan dan merupakan bagian dari partisipasi masyarakat 

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ini dikhawatirkan akan 

muncul berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengurangi nilai dari 

demokrasi itu sendiri. Salah satu contoh pelanggaran yang dapat mengurangi 

nilai demokrasi adalah adanya kerusuhan antar warga dan upaya untuk membeli 
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suara warga masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di desa Sriwulan. Apabila 

hal tersebut diatas terjadi maka upaya untuk menciptakan pemerintahan desa 

yang baik dan berdemokrasi tinggi akan tidak dapat tercapai. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian memerlukan suatu cara pendekatan yang tepat untuk dapat 

memperoleh data-data yang akurat, oleh karena itu diperluakan adanya suatu 

metode penelitian yang harus ada relevansi antara komponen yang satu dengan 

yang lain. 

1. Dasar Penelitian 

Dasar penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh 

gambaran situasi dan kejadian-kejadian secara kongkret tentang keadaan 

obyek atau masalah. 

Sesuai dengan bidang yang dikaji, maka penelitian berusaha 

mendiskripsikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak kaitannya dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007, sehingga akan diketahui, apakah 

tata caranya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 

2 Tahun 2007 atau belum, adakah penyimpangan dalam pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa ini, serta bagaimanakah partisipasi warga masyarakat 

dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 
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2. Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian ini pada dasarnya berpusat pada pelaksanaan 

pemilihan kepala desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten 

Demak masa jabatan periode 2009-2015.  

Berdasarkan fokus penelitian diatas terdapat maka beberapa sub bagian 

yang akan kembali menjadi fokus dari penelitian ini yaitu mengenai tata cara 

pemilihan kepala desa di desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten 

Demak. Tata cara tersebut terdiri atas pendaftaran, pencalonan, dan pemilihan 

kepala desa hingga mengenai masalah kampanye dan hak masyarakat untuk 

ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Partisipasi yang 

dimaksud adalah meliputi partisipasi dalam keikutsertaan dalam kepanitiaan 

kepala desa, pemberian suara, dan partisapasi warga yang dengan tanpa 

paksaan berupaya ikut serta mencalonkan diri menjadi kepala desa.   

Bagian selanjutnya yang menjadi fokus penelitian yaitu mengenai 

hambatan-hambatan yang timbul dalam kegiatan pemilihan kepala desa. 

Hambatan-hambatan yang menjadi fokus selanjutnya ini adalah mengenai 

adakah kerusuhan warga masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan juga 

masalah adakah pembelian suara yang dilakukan oleh beberapa calon kepala 

desa. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data 

sekunder. yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :  
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a. Data Primer : 

Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara 

langsung tentang realitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sriwulan 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak , kaitannya dengan Peraturan. 

Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 sebagai pedoman 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 

Penulis dalam mendapatkan data diperoleh dari para responden 

yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yang terdiri dari bebepara Orang 

Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Sriwulan, Kepala Desa terpilih 

dan yang tidak terpilih , dan beberapa Orang anggota masyarakat yang 

menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Desa serta 

perwakilan dari para saksi penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa. 

b. Data Sekunder : 

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, dengan cara 

mendapatkan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan 

diteliti seperti buku-buku peraturan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Desa, buku-buku laporan, buku-buku administrasi yang ada kaitannya 

dengan penelitian. 

4. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian dalam Skripsi ini adalah bersifat Diskriptif yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk memperoleh gambaran situasi dan kegiatan-kegiatan 
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secara kongkrit tentang keadaan obyek atau masalah. Dalam penelitian yang 

bersifat deskriptif analisis tidak perlu menerangkan atau mencari saling 

hubungan, menentukan hipotesis membuat ramalan atau mendapatkan makna 

dan implikasi, melainkan dengan penarikan kesimpulan untuk mencari 

keteraturan pola dari penjelasan alur sebab akibat.  

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Desa Sriwulan Kecamatan 

Sayung Kabupaten Demak didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat 

penduduk Desa Sriwulan telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. 

Di sisi lain pelaksanaan pemilihan Kepala Desa itu sendiri dicurigai 

akan  diwarnai berbagai hal yang diduga merupakan suatu bentuk pelanggaran 

terhadap aturan yang ada. Dalam hal ini sebenarnya sebagian besar 

masyarakat sudah mengetahui aturannya tapi dianggap sebagai hal yang biasa 

dalam suatu proses Pemilihan Kepala Desa. Demikian pula pihak panitia 

penyelenggara, nampaknya juga menilai persoalan tersebut tidak jadi masalah 

karena telah menjadi kesepakatan bersama para calon Kepala Desa. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, digunakan cara pengumpulan data sebagaimana 

tersebut berikut : 

a. Penelitian lapangan ( Field Research ), adalah cara memperoleh data 

dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan berbagai pihak 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara adalah cara untuk 
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memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada orang-orang 

yang diwawancarai (Soemitro, 1990 : 57). Untuk itu penelitian lapangan 

dilakukan dengan : 

1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada objek yang 

bersangkutan, yaitu realitas Pemilihan Kepala Desa di Desa sriwulan 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak kaitannya dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Demak Namor 2 Tahun 2007 sebagai pedoman 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 

2) Interview, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan 

oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan diwawancarai (interviewe) yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu (Moleong, 2006;186). 

Metode ini digunakan untuk mengungkap realita pelaksanaan 

pemilihan kepala desa yang berlangsung di Desa Sriwulan Kecamatan 

Sayung Kabupaten Demak. Pelaksanaan wawancara, yaitu pertanyaan–

pertanyaan tersebut disusun sebelumnya dan didasarkan atas masalah 

dalam desain penelitian, kemudian satu persatu diperdalam dengan 

memperoleh keterangan lebih lengkap dan mendalam. Penulis melakukan 

wawancara Iangsung dengan beberapa orang Panitia Pelaksana Pemililian 

Kepala Desa Sriwulan, Kepala Desa Terpilih dan yang tidak teipilih, dan 

beberapa orang anggota masyarakat yang menggunakan hak suaranya 

dalam pemilihan kepala desa, serta perwakilan dari para saksi 
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penghitungan suara pemilihan kepala desa berkaitan dengan pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten 

Demak. 

3) Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari resoponden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. (Arikunto 

2002:128)  

Keuntungan penggunaan angket adalah : 

a) Tidak memerlukan hadirnya peneliti. 

b) Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak 

responden. 

c) Dapat dibuat standart sehingga bagi semua responden 

dapat diberi pertanyaan yang benar-benar sama.  

d) Angket tidak terlalu mengganggu responden karena 

pengisiannya  ditentukan responden sendiri. 

e) Biaya yang digunakan untuk membuat angket relatife 

murah. 

Kelemahan penggunaan angket adalah : 

a) Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga 

ada pertanyaan yang terlewati atau tidak terjawab 

padahal sukar sekali untuk memberikan lagi kepada 

responden. 
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b) Angket tidak bisa digunakan kepada responden yang 

kurang bisa membaca dan menulis. 

c) Pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan 

salah dan tidak ada kesempatan untuk mendapat 

penjelasan. 

Metode angket akan diberikan kepada warga masyarakat desa 

Sriwulan yang merupakan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan 

Kepala Desa. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan dugaan adanya hambatan dalam Pemilihan 

Kepala Desa. Hambatan yang dimaksudkan adalah adanya upaya money 

politics yang dilakukan oleh para Calon Kepala Desa demi meraih simpati 

dan dukungan dari para warga masyarakat. 

b. Penelitian kepustakaan (library research), adalah suatu penelitian yang   

dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang ada kaitannya 

dengan permasalahan dalam skripsi ini. Di dalam penelitian ini, literatur 

merupakan bahan referensi yang digunakan untuk menunjang keberhasilan 

penelitian. 

c. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:158). Dokumentasi 

diperlukan untuk memperkuat data-data yang diperoleh melalui sumber-

sumber tersebut diatas. 
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Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk memperkuat 

data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan 

data yang berupa catatan tertulis dari Panitia Pemilihan Kepala Desa 

Sriwulan. Selain itu peneliti juga mencatat hasil wawancara dengan 

responden. Peneliti juga merekam hasil penelitian dalam bentuk foto-foto 

mengenai kegiatan pelaksanana Pemilihan Kepala Desa. 

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data (menggunakan teknik triangulasi) 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. 

Triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2006:330) 

Metode pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tehnik pemeriksaan keabsahan data Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif 

(Patton, 1987;331). 

Hal ini dapat dicapai dengan jalan : 

a. Membandingkan  data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi 

c. Memebandingkan apa yang dikatakan secara pribadi 
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d. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan  

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

e. Membandingkan wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 

Dari uraian diatas maka terbentuk suatu bagan sebagai berikut :   

                                                                              Metode yang berbeda 

Data yang sama Diuji                      Sumber yang berbeda  

                                                   Waktu yang berbeda 

Sumber: Moleong (2006 :330) 

Secara singkat gambar diatas dapat diartikan dengan adanya upaya 

menguji data yang sama dimana data tersebut diuji kembali dengan metode 

yang berbeda, sumber berbeda, dan waktu yang berbeda untuk mendapatkan 

data yang benar-benar dapat dipercaya.  

8. Model Analisis Data 

Metode analisis data menurut Paton dalam Moleong (2006: 303) adalah 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, 

kategori dan satuan uraian dasar. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan 

mengkategorikannya. Analisis data yang baik dan urut memungkinkan data 

hasil penelitian mudah dipahami orang lain. 

Analisis data dalam penelitian dilakukan secara bertahap. Setelah data 

terkumpul kemudian peneliti mengkategorikan data secara rinci, sehingga data 
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yang telah ada bisa dipilah-pilahkan. Analisis data ini dilakukan pada saat dan 

setelah di lapangan. Analisis data dan pengumpulan data dilakukan berulng-

ulang. Analisis data dalam penelitian ini secara teknis menggunakan cara 

sebagai berikut : 

1) Reduksi data yaitu dengan cara memilih dan mengelompokkan data 

yang terkumpul berdasarkan kemiripan data, baik data yang berasal 

dari wawancara dengan responden, berasal dari pengamatan, maupun 

data dari dokumen yang ada. Setelah itu data diorganisasikan untuk 

mendapatkan simpulan data sebagai bahan penyajian data.   

2) Penyajian data yaitu menyajikan data dalam uraian naratif yang 

disertai dengan bagan dan tabel untuk memperjelas data. 

3) Penarikan kesimpulan yaitu melakukan penarikan kesimpulan atau 

Verifikasi serta interaksi dari ketiga komponen tersebut. 

Langkah-langkah tersebut diatas apabila digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggumpulan 
data 

Reduksi data 

Kesimpulan/ 
verifikasi 

Penyajian 
data 



 

56 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak 

1. Letak Geografis 

Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan 

sebuah desa dimana masyarakat yang ada di dalamnya merupakan masyarakat 

yang cukup  maju. Desa Sriwulan yang pada saat ini dipimpin oleh kepala 

desa  yang bernama Sentot Joko Santoso, SE pada dasarnya sama dengan 

desa-desa yang lain yang berada dalam wilayah Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak. Hanya saja, desa Sriwulan memiliki letak geografis yang 

sangat strategis yaitu berbatasan langsung dengan wilayah kota semarang. 

Desa Sriwulan merupakan salah satu desa dari 20 (dua puluh) desa 

lainnya yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak. Desa Sriwulan memiliki potensi yang dapat ikut 

menopang keberhasilan pembangunan di wilayah kabupaten demak. 

Sedangkan menurut letak geografis Desa Sriwulan Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara  : Laut Jawa 

2. Sebelah Timur  : Desa Purwosari Kecamatan Sayung 

3. Sebelah Selatan  : Jalan Raya Semarang-Demak 

4. Sebelah Barat  : Kecamatan Genuk Kota Semarang 
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a. Luas Wilayah 

Luas wilayah Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten 

Demak secara keseluruhan adalah 424,677 Ha dan keadaan tanahnya 

adalah sebagai beikut :  

Tabel 4. Keadaan Tanah Desa Sriwulan Tahun 2007 

No Keadaan Tanah Luas (Ha) 

1 Sawah Tadah Hujan  125,125 

2 Tegal/Ladang 63,850 

3 Pemukiman 63,836 

4 Tanah Rawa 125,100 

5 Tanah Kas Desa 22,667 

6 Lapangan 0,485 

7 Tanah Perkantoran pemerintah 0,100 

8 Lainnya 23,514 

 Jumlah 424,667 

Sumber :Monografi Desa Sriwulan 2007 

Luas Desa Sriwulan di atas yang selanjutnya terbagi dalam 

beberapa wilayah yang diantaranya adalah ; 

1. Dukuh Nyangkringan 

2. Dukuh pututan  

3. Perumahan Pondok Raden Patah 
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2. Profil Masyarakat Desa Sriwulan 

Berdasarkan data yang terdapat dalam monografi di Desa 

Sriwulan pada tahun 2007 jumlah keseluruhan penduduk Desa 

Sriwulan adalah 11.789 orang yang terdiri atas : 

1. Jumlah penduduk laki-laki adalah  : 5.746 orang 

2. jumlah penduduk perempuan adalah  : 6.043 orang 

Berkaitan dengan adanya pemilihan kepala desa maka pihak 

dari panitia pemilihan kepala desa mengadakan pendataan mengenai 

siapa sajakah yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa yang 

selanjutnya daftar tersebut dituangkan dalam Daftar Pemilih Tetap 

(DPT). Jumlah penduduk yang dapat digolongkan sebagai pemilih 

dapat dilihat pada table berikut ini : 
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Tabel 5. Jumlah Pemilih Desa sriwulan 

NO Wilayah RW 
Jumlah pemilih 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Dukuh Pututan 1 670 686 1356 

2 Dukuh 

Nyangkringan 

2 432 388 820 

3 Perumahan Pondok 

Raden Patah 

3 764 826 1590 

4 656 661 1317 

5 504 549 1053 

6 383 389 772

7 424 459 883

8 262 273 535

Jumlah 8326 

Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa 

1. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Penduduk yang mendiami wilayah Desa Sriwulan memiliki 

beranekaragam mata pencaharian. Mata pencahariaan penduduk dapat 

dibedakan kedalam beberapa kelompok misalnya, masyarakat petani, 

pedagang, pegawai negeri maupun swasta. Untuk mengetahui data 

mengenai penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada table 

berikut ini : 
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Tabel 6. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sriwulan Tahun 2007 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 129 

2 Buruh Tani 74 

3 Pedagang/Wiraswasta/Pengusaha 369 

4 Pegawai Negeri Sipil 289 

5 Pengrajin 3 

6 TNI/Polri 73 

7 Penjahit 6 

8 Guru Swasta 177 

9 Supir 131 

10 Montir 14 

11 Karyawan Swasta 279 

12 Tukang Kayu 40 

13 Tukang Batu 89 

Jumlah 4274 

Sumber : Monografi Desa Sriwulan 2007 

Berdasarkan tabel di atas penduduk yang bekerja sebagai 

buruh ataupun pegawai swasta sangat mendominasi yaitu sejumlah 

2.163 orang. 
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2. Keadaan Penduduk Menurut Agama 

Didalam kehidupan beragama Negara Indonesia mengakui 

adanya 5 (lima) agama dan beberapa aliran kepercayaan. Penduduk 

Desa Sriwulan memeluk berbagai macam agama dan hal ini dapat 

dilihat dalam table di bawah ini : 

Tabel 7. Keadaan Penduduk Desa Sriwulan Berdasarkan Agama  

Tahun 2007 

No Agama Jumlah 

1 Islam  11.108 

2 Kristen 321 

3 Katholik 196 

4 Hindu - 

5 Budha 18 

Jumlah 11.643 

Sumber : Monografi Desa Sriwulan 2007 

 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas penduduk di Desa Sriwulan beragama Islam hal ini di 

buktikan dengan adanya 11.108 orang yang memeluk agama Islam. 

Sedangkan untuk pemeluk agama Hindu menerut monografi Desa 

Sriwulan pada tahun 2007 tidak ada sama sekali. Sarana dalam 

menunjang jalannya ibadah penduduk di Desa Sriwulan adalah masjid 
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sebanyak 6 buah dan musholla 16 buah sedangkan sarana untuk 

peribadatan agama lainnya belum tersedia.   

3. Keadaan Masyarakat Menurut Adat Istiadat 

Pada dasarnya masyarakat Desa Sriwulan sama halnya 

seperti kebanyakan masyarakat di tanah Jawa, dimana adat istiadat 

yang kebanyakan dijalankan oleh para masyarakat adalah adanya 

prinsip menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan masyarakat hal ini 

diwujudkan oleh para masyarakat dengan bentuk kerjasama saling 

gotong royong antar seluruh warga masyarakat, terutama di dalam 

lingkungan Rukun Tetangga (RT), apabila di dalam kehidupan 

bermasyarakat terdapat warga masyarakat mengalami musibah maka 

seluruh warga masyarakat akan ikut serta membantu meringgankan 

musibah yang sedang dialami tersebut. Begitupula apabila terdapat 

hajatan yang sedang diselenggarakan oleh salah satu warga masyarakat 

maka seluruh warga terdekatpun akan menyumbangkan tenaga. 

Sedangkan dalam urusan berpolitik ataupun pemerintahan, warga 

masyarakat boleh berbeda pendapat, tetapi hal tersebut tidak ikut 

sertamerta menceraiberaikan persatuan dan kesatuan yang telah lama 

dibangun. 

4. Sarana Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang teramat 

penting dalam menunjang pembangunan desa kedepannya. Tingkat 



63 

 

pendidikan suatu desa sangat mempengaruhi tanggapan masyarakat 

terhadap inovasi-inovasi bagi pembangunan desa yang akan 

dilaksanakan. 

Untuk mengetahui bagaimanakah sarana pendidikan yang 

terdapat dalam kehidupan warga masyarakat Desa Sriwulan dapat 

dilihat dalam table berikut ini ; 

Tabel 8. Keadaan sarana pendidikan Masyarakat Desa Sriwulan 

Tahun 2007 

No Macam Sekolah Jumlah 

1 TPA 2 

2 TK 5 

3 SD 6 

4 SLTP 1 

Jumlah 14 

Sumber : Monografi Desa Sriwulan Tahun 2007 

Menurut tabel di atas sarana pendidikan di Desa Sriwulan 

sudah cukup memadahi hal ini dikarenakan sarana pendidikan umum 

dari jenjang TK hingga jenjang SLTP serta sarana pendidikan khusus 

yaitu TPA sudah tersedia. 
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5. Sarana Kesehatan 

Di Desa Sriwulan sarana kesehatan sudah cukup maksimal 

hal ini terbukti hanya terdapat delapan buah posyandu, tiga tempat 

dokter praktek, delapan paramedik, dan satu bidan desa. Yang 

kesemuanya itu berfungsi sebagai penunjang kesehatan para warga 

masyarakat terutama para balita. 

6.   Sarana Komunikasi dan Transportasi 

Dalam kehidupan masakini komunikasi merupakan bagian 

yang teramat penting. Untuk mengetahui segala macam informasi 

maupun yang sifatnya hiburan diperlukan alat komunikasi. 

Begitu juga dengan sarana transportasi, sarana transportasi 

pribadi juga menunjang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat 

dimana apabila memiliki sarana transportasi pribadi maka semakin 

singkat pula waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu 

kegiatan. 

Sarana komunikasi dan sarana transportasi pribadi yang 

kebanyakan terdapat di Desa Sriwulan dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini: 
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Tabel 9. Jenis Alat Komunikasi dan Transportasi 

No 
Jenis Alat komunikasi dan 

Transportasi pribadi 
Jumlah (keluarga) 

1 Televisi 2897 

2 Motor 1847 

3 Mobil 132 

Jumlah 4878 

Sumber : Monografi Desa Sriwulan Tahun 2007 

3. Fasilitas atau Sarana Umum 

1) Lapangan Olah Raga 

Guna menunjang pembanggunan manusia yang seutuhnya, 

bidang olah raga di desa sriwulan mendapaatkan perhatian yang sangat 

besar. Masyarakat dan pemerintahan desa setempat senantiasa 

memberikan dorongan agar olah raga dapat selalu dilakukan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan prestasi dan 

menjalin persatuan serta kesatuan masyarakat. 

2) Jalan Raya 

Dewasa ini banyak jalan di desa Sriwulan yang diperbaiki 

masyarakat baik secara swadaya ataupun oleh pemerintah, baik di 

sekitar pemukiman warga ataupun jalan umum. Adanya perbaikan itu 

diharapkan agar memudahkan masyarakat dalam bepergian. 
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Dengan semakin banyaknya jalan-jalan yang diperbaiki 

diharapkan semakin meningkatkan mutu penggunaan jalan yang pada 

akhirnya dapat mendukung pengembangan potensi desa yang ada. 

3) Tempat usaha 

Usaha informal masyarakat desa Sriwulan banyak ragamnya, 

termasuk berdagang dengan cara berdagang di rumah ataupun di 

tempat-tempat tertentu seperti di pasar Sriwulan. Keberadaan pasar 

Sriwulan ini haruslah diakui bila selama ini warga masyarakat desa 

Sriwulan sangat berpotensi sebagai sarana pendukung kegiatan 

ekonomi masyarakat. 

Di samping itu adapula sebagan dari masyarakat desa 

Sriwulan yang membuka usaha dagang atau PKL di luar daerah desa 

Sriwulan. 

B. Potensi Daerah Desa Sriwulan 

Potensi suatu daerah dapat ditinjau dari beberapa unsur/sudut pandang, 

sedangkan untuk wilayah Desa Sriwulan sendiri memiliki potensi yang baik 

dalam hal usaha pembangunan guna menunjang program pemerintah yang 

berkeseinambungan. 

Potensi terebut dapat dibagi menjadi dua hal yaitu : 

1. Potensi Fisik 

Potensi fisik dalam hal ini adalah meliputi sumber  daya alam 

dan sumber daya manusia yang tersimpan dan diharapkan manfaatnya 
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bagi kelangsungan dan perkembangan desa, dan diantara kesemua hal 

tersebut diatas adalah manusia itu sendiri. 

Potensi manusia teramat penting bagi proses pembangunan 

dalam hal segala bidang yaitu sebagai tenaga dan sebagai penggolah 

potensi lainnya. Maka dari pada itu sudah semestinya perlu ada suatu 

perhatian khusus yang diberikan kepada  sumber daya manusia itu 

sendiri agar dapat terwujudnya manusia yang terampil, kreatif  dan 

berguna bagi pembangunan dalam segala bidang. 

Begitu utamanya posisi manusia dalam pembangunan maka 

sudah seharusnya potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu 

harus ditingkatkan dan dikembangkan seoptimal mungkin. Dan hal 

yang paling mendasar adanya cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki 

manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikan 

manusia adalah mahluk yang paling kompleks. 

Manusia dengan segala sumberdaya yang dimilikinya 

mempunyai peranan ganda dalam kehidupan yaitu sebagai subyek dan 

juga sebagai obyek pembangunan. Oleh karena itulah suatu 

pembangunan tidak akan berhasil apabila tidak memperhatikan 

manusia sebagai pelaku utamanya. 

Terpelihara atau tidaknya sumber-sumber alam yang ada di 

Desa Sriwulan sangat tergantung pada sumber daya manusia yang ada. 

Karena maju dan mundurnya suatu pembangunan yang dilaksanakan 
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di Desa Sriwulan sangat tergantung pada ilmu pengetahuan dan 

keterampilan daripada masyarakat itu sendiri. 

Tabel 10. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa sriwulan 

No Tingkat Pendidikan Masyarakat Jumlah 

1 Tamat Sekolah Dasar 3428 

2 Tamat SLTP 2858 

3 Tamat SLTA 2456 

4 Tamat D-1 141 

5 Tamat D-2 132 

6 Tamat D-3 83 

7 Tamat S-1 47 

8 Tamat S-2 5 

Jumlah 9.150 

Sumber : Monografi Desa Sriwulan Tahun 2007 

2. Potensi Non Fisik 

Potensi non fisik dalam masyarakat Desa Sriwulan adalah 

berupa adanya lembaga-lembaga sosial yaitu merupakan suatu 

lembaga yang mengandung nilai kerjasama dalam upaya untuk 

mencapai tujuan bersama. Adapun lembaga social kemasyarakatan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 



69 

 

Tabel 11. Lembaga Sosial Kemasyarakatan Desa Sriwulan Tahun 2007 

No Nama Organisasi 
Jumlah 

Organisasi 
Jumlah Anggota 

1 Organisasi Perempuan 8 450 

2 Organisasi Perempuan (PKK) 8 600 

3 Organisasi Pemuda 6 120 

4 Organisasi Karang Taruna 1 40 

5 Organisasi Profesi 1 65 

6 Organisasi Bapak-bapak 8 240 

7 LPMD 1 15 

8 Kelompok Gotong Royong 8 450

Jumlah 41 1.980

Sumber : Monografi Desa Sriwulan Tahun 2007 

C. Persoalan Umum 

Dengan adanya gambaran umum dari desa Sriwulan Kecamatan 

Sayung Kabupaten Demak ini, nampak sekali bila desa Sriwulan merupakan 

desa yang cukup maju dan dinamis dari segi keamanan dan ketertiban 

masyarakatnya. 

Walaupun masyarakat desa Sriwulan  pada tanggal, 28 Desember 2008 

yang lalu baru saja memilih kepala desanya melalui pemilihan kepala desa 

(Pilkades) yang diikuti oleh 3 (tiga) orang calon kepala desa, ternyata tidak 
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sampai membuat keamanan dan ketertiban masyarakat desa Sriwulan 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak terganggu. Hal yang seperti ini  sangat 

jarang terjadi di berbagai desa, khususnya di wilayah Kabupaten Demak. 

Selama ini kegiatan Pilkades sering menjadi pemicu munculnya pertikaian 

antar warga masyarakat pendukung calon kepala desa. Bahkan pertikaian 

tersebut acap kali menjadi ancaman sekaligus gangguan terhadap kamtibmas 

setempat. 

Kalaupun pelaksanaan pilkades desa Sriwulan Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses yang 

ditandai dengan tidak adanya gangguan kamtibmas selama hingga 

pelaksanaan pilkades dan dianggkatnya kepala desa terpilih oleh Bupati 

Demak, hal itu ternyata banyak faktor yang mendukung terciptanya 

kamtibmas di desa Sriwulan. Terutama kesadaran masyarakat desa Sriwulan 

sendiri yang tidak ingin Pilkades terganggu pelaksanaannya. Adanya 

gangguan pada Pilkades pada dasarnya adalah gangguan bagi masyarakat dan 

desa Sriwulan, dan jelas itu tidak di ingginkan bersama. 

Sekalipun demikian ternyata di balik pelaksanaan pilkades ada 

kekecewaan masyarakat, khususnya pihak calon kepala desa yang tidak 

terpilih dalam pilkades dan juga isu adanya money politics (politik uang) yang 

sempat mewarnai pelaksanaan pilkades. Demikian pula dengan masa jabatan 

kepala desa yang dianggap terlalu singkat. 
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Adanya kenyataan semacam itu merupakan tantangan yang harus 

dicermati, bagaimana sebenarnya pelaksanaan pilkades di desa Sriwulan 

Kecamatan Sayung  Kabupaten Demak itu sendiri. Adakah pelaksanaannya 

sudah sesuai dengan aturan yang ada, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten 

Demak  Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, 

Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala 

Desa. 

D. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan 
Sayung Kabupaten Demak Dilihat Dari Perspektif Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2007. 

 
Tata cara pemilihan kepala desa (pilkades) di desa Sriwulan Kecamatan 

Sayung Kabuaten Demak pada dasarnya sama dengan pilkades di desa-desa 

yang lain yang ada di Kabupaten Demak. Dasar yang digunakan sebagai 

pedoman pelaksanaan pilkades adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak 

Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengesahan, 

Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.  

Pilkades di desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang 

di selenggarakan pada tanggal, 28 Desember 2008 pada dasarnya adalah untuk 

mewujudkan adanya kepala desa yang tetap ada di desa Sriwulan untuk 

memimpin pemerintahan Desa Sriwulan. Hal tersebut penting karena 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna 

dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, hanya akan terwujud manakala 

ada kepala desa yang tetap dan terpilih dengan cara yang demokratis. Dalam 
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hal ini Kepala Desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis 

peranannya dalam rangka memajukan masyarakat, desa dan pemerintahan 

desa setempat. 

Untuk mewujudkan semua itu jelas diperlukan adanya suatu proses 

pemilihan Kepala Desa (pilkades) yang didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang ada. Pendasaran itu penting adanya hal ini dikarenakan proses 

pilkades sangat panjang dan saling terkait, mulai dari pendaftaran untuk 

mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Kepala Desa yang 

berdedikasi, cakap, dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi 

daerah, hingga pembiayaan dari pilkades itu sendiri. 

Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal usul dan adat istiadat setempat, desa merupakan suatu wilayah yang 

diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten 

serta dipimpin oleh seorang Kepala Desa. 

Kepala Desa dalam memimpin desa tidaklah berjalan tanpa dukungan 

dari masyarakat. Termasuk dukungan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) 

sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang 

ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini, 
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kepala desa adalah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD. 

Untuk mendapatkan Kepala Desa harus dilakukan melalui Pilkades 

yang diselenggarakan oleh panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa 

yang selanjutkan disebut panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD yang 

keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan pamong desa yang bertugas 

untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa. 

Semua kegiatan Pilkades harus dilakukan dengan perencanana yang 

matang dan melibatkan berbagai pihak terkait. Dalam pelaksanaan Pilkades di 

Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, semua diawali dengan 

akan segera berakhirnya masa tugas Kepala Desa Sriwulan periode 

sebelumnya dan adanya keinginan masyarakat untuk memilih kepala desanya 

sendiri demi tetap berjalannya roda pemerintahan desa Sriwulan. 

Dari keinginan itulah, dilakukan pembentukan panitia pemilihan yang 

keanggotaannya berasal dari para anggota BPD dan Pamong Desa. Dasar 

pembentukannya adalah Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 

Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, 

Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa. Pembentukan  

dilakukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan 

Kepala Desa Sriwulan. 
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Panitia Pilkades Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak 

dibentuk pada tanggal 14 Oktober 2008 dan kemudian ditetapkan dengan 

Keputusan BPD Desa Sriwulan Nomor 9 Tahun 2008 dengan kepengurusan 

sebagai berikut : 

Tabel 12. Daftar Nama-nama Panitia Pilkades 

No Nama 
Kedudukan dalam 

panitia 
Dari usur 

1 Baginda Abu Sofyan Ketua BPD 

2 Joko Susilo, SH Wakil Ketua BPD 

3 Gigis Mohammad Afnan Sekretaris Tokoh masyarakat 

4 Drs. Sakdullah Bendahara BPD 

5 Jumali Anggota BPD 

6 Matkamin Anggota Perangkat desa

7 H. Totok Riyanto Anggota BPD 

8 Agus Kadarisman Anggota BPD 

9 Hargianto, BA Anggota Ketua LKMD 

10 Siswanto, SPd Anggota BPD 

11 Jatmanto, ST Anggota BPD 

12 Marzuki, Sag Anggota BPD 

13 Drs. Ahmad Kholil G. Anggota BPD 

14 Drs. Setyo Budi Anggota BPD 
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15 Nasikin Anggota TOMAS/Ketua 

 RW I 

16 Masrokan Anggota TOMAS/Ketua 

 RW II 

17 Paimin Anggota TOMAS/Ketua 

RW III 

18 Bambang Bawono Anggota TOMAS/Ketua 

 RW IV 

19 M. Sofwan, SPd Anggota TOMAS/Ketua 

RW V 

20 Joko Tri Budi, SPd Anggota TOMAS/Ketua 

RW VI 

21 Roso Priyono Anggota TOMAS/Ketua

RW VII 

22 Edy Haryanto, SH Anggota TOMAS/Ketua

RW VIII 

23 Surya Asmara Anggota Ketua PNPM 

24 Sutarno, SPd Anggota SekretarisPNPM 

25 Taslan Widodo, SPd Anggota KoordinatorBKM 

26 Susmadi Anggota BKM 

27 H.M. Chamim Anggota Tokoh masyarakat 
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28 Endang Sukiati Anggota Perangkat desa 

29 Abdul Aziz Anggota Perangkat desa 

30 Iskak Anggota Perangkat desa 

31 Heri Cahyono Anggota Tokoh masyarakat 

32 Nur Asngandi Anggota Perangkat desa 

33 Sajuri Anggota Tokoh masyarakat 

34 Sugeng SH Anggota Tokoh masyarakat 

35 Suwarno Anggota Tokoh masyarakat 

36 M. Suyanto  Anggota Tokoh masyarakat 

37 Suyitman Anggota Tokoh masyarakat 

38 Imam Sudaryanto Anggota Tokoh masyarakat 

39 Suwarno Anggota Tokoh masyarakat 

40 Tugimin Anggota Tokoh masyarakat

41 S. Lestari Anggota PKK 

42 Rocmimah Fitriyani Anggota PKK 

43 Sulasih Anggota PKK 

44 Soebardji Anggota Sekretaris LKMD 

45 Trio Budi Purnomo Anggota Karang taruna 

Sumber : Panitia Pilkades. 
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Panitia pemilihan Pilkades desa Sriwulan bertugas : 

1. Melaksanakan tahapan pengisian Kepala Desa sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku ; 

2. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa/pejabat 

Kepala Desa untuk dianggarkan dalam APB Desa ; 

3. Melakukan Penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai 

persyaratan. 

4. Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan 

persyaratan yang telah ditentukan ; 

5. Melakukan pendaftaran pemilih ; 

6. Menetapkan dan menggumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah 

disetujui dan di tandatangani oleh bakal calon Kepala Desa ; 

7. Menyiapkan tempat pemungutan suara, surat suara, kotak suara, kotak suara 

dan bilik suara ; 

8. Mempersiapkan tanda gambar ; 

9. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah disetujui dan ditandatangani 

oleh bakal calon Kepala Desa ; 

10. Menetapkan bakal calon Kepala Desa yang berhak dipilih ; 

11. Mengadakan undian tanda gambar dan mengatur tata cara kampanye ; 

12. Melakukan pemungutan suara dan perhitungan suara ; 

13. Membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara dan Berita Acara 

Penghitungan suara ; 
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14. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD ; 

15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa . 

Berdasarkan Pasal 6 Perda Kabupaten Demak nomor 2 Tahun 2008, 

proses pendaftaran bakal calon kepala desa mulai dilaksanakan setelah panitia 

pemilihan terbentuk yang sebelumnya didahului dengan pengumuman kepada 

masyarakat desa Sriwulan tentang adanya pengumuman pengisian lowongan 

jabatan kepala desa di desa Sriwulan. 

Penduduk desa yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon 

Kepala Desa harus mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada ketua 

panitia pemilihan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perda 

Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008, yang meliputi : 

1. Penduduk desa setempat dan merupakan Warga Negara Republik 

Indonesia ; 

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; 

3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar 

1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ; 

4. Pendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

dan/atau sederajat ; 

5. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ; 

6. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa ; 

7. Berkelakuan baik ; 
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8. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak 

pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ; 

9. Tidak dicabut hak pilihnya bardasarkan keputusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap ; 

10.  Terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bertempat tinggal tetap 

didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir 

dengan tidak terputus-putus, kecuali putra desa ; 

11. Mengenal desanya dan dikenal masyarakat di desa setempat ; 

12. Sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak tergangu jiwa atau ingatannya 

; 

13. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) 

tahun atau dua kali masa jabatan ; 

14. Pegawai negeri, pegawai swasta atau pamong desa yang mencalonkan diri 

sebagai kepala desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud diatas, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari 

atasannya yang berwenang untuk memberikan ijin. 

Penduduk desa yang memiliki hak pilih dalam Pilkades haruslah 

memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Perda 

Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008, yang meliputi : 

1. Warga Negara Indonesia. 
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2. Terdaftar sebagai penduduk desa Secara sah dan bertempat tinggal di 

Desa Setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak 

terputus-putus. 

3. Telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin. 

4. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hokum tetap. 

5. Tidak sedang menjalani pidana kurang atau penjara. 

Untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkades, pemilik hak 

pilih harus terlebih dahulu mendaftarkan diri secara aktif kepada panitia 

pemilihan atau didaftar oleh panitia pada waktu yang telah ditetapkan 

berdasarkan Pasal 10 Perda Nomor 2 Tahun 2007. Hasil pendaftaran pemilih 

menurut pasal 10 Perda Nomor 2 Tahun 2007, kemudian ditetapkan dalam 

Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan 

kepada penduduk desa selama 15 (lima belas) hari. 

DPS yang talah diumumkan sebagaimana setelah mengalami perbaikan 

dan atau tambahan berdasarkan hasil masukan penduduk desa ditetapkan 

menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh panitia pemilihan dengan diteliti 

oleh bakal calon Kepala Desa. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

persetujuan dari bakal calon kepala desa dalam hal jumlah dan nama pemilih, 

untuk kemudian ditandatangani para bakal calon Kepala Desa sebelum panitia 

pemilihan mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih. 
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Daftar pemilih tetap untuk pemilihan Kepala Desa, di Desa Sriwulan 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2008 adalah sebanyak : 8326 

orang. 

Untuk menentukan bakal calon Kepala Desa , berdasarkan Pasal 12, 

panitia pemilihan melaksanakan penyaringan terhadap bakal calon Kepala 

Desa melalui penelitian berkas-berkas persyaratan administrasi yang diajukan 

oleh para bakal calon Kepala Desa. Selain penelitian berkas-berkas 

persyaratan panitia pemilihan juga mengadakan ujian penyaringan untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan bakal calon. 

Berdasarkan hasil penelitian berkas-berkas persyaratan dan 

pelaksanaan ujian penyaringan panitia pemiihan menetapkan 3 (tiga) orang 

bakal calon Kepala Desa, yaitu : 

1. Joko Sentot Santoso, SE. 

2. Zamroni 

3. H. Nahrowi 

Nama-nama tersebut kemudian diusulkan kepada BPD untuk 

ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. Penetapan 

tersebut dituangkan dalam keputusan BPD dan diumumkan kepada penduduk 

desa 3 (tiga) hari dari sebelum tanggal pemungutan suara. Sedangkan 

keputusan BPD tersebut dengan Nomor 10/XI/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 

Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak dipilih Desa Sriwulan 

sebagaimana tercatat dalam lampiran skripsi ini. 
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Pada hari yang sama sesudah pelaksanaan pengumuman oleh panitia 

pemilihan dilanjutkan dengan pengundian nomor urut dan tanda gambar para 

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih,yang hasilnya adalah sebagai berikut : 

 

 

1. Joko Sentot Santoso, SE. 

2. Zamroni 

3. H. Nahrowi 

Adapun tanda gambar yang biasanya menggunakan gambar hasil tani, 

pada Pemilihan Kepala Desa di desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten 

Demak tidak lagi menggunakan tanda gambar seperti yang dimaksud di atas 

tetapi tanda gambar yang digunakan adalah foto masing-masing Calon Kepala 

Desa. 

Setelah nama Calon Kepala Desa diumumkan, maka dilanjutkan 

dengan kampanye Pilkades. Dasar pelaksanaannya adalah Pasal 17 Perda  

Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007, yang dimaksudkan untuk lebih 

mengenal terhadap kepribadian, visi, misi, serta program-program 

pembangunan desa yang akan dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang berhak 

dipilih. 

Panitia pemiihan memberikan waktu kepada Calon Kepala Desa untuk 

melakukan kampanye selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan 

suara dengan cara penyampaian visi dan misi serta program-program 



83 

 

pembangunan desa dilakukan di depan BPD, pamong desa, tokoh masyarakat 

dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Sriwulan. Pelaksanaan 

penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan desa 

Sriwulan dilakukan di Balai Desa Sriwulan dan dilanjutkan dengan 

pemasangan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa. 

Menurut Pasal 19 pemasangan tanda gambar/foto calon dapat 

dilakukan di tempat-tempat umum dan tempat-tempat strategis lainnya kecuali 

tempat ibadah, sekolah, kantor/dinas/instansi dan tempat pemunggutan suara. 

Apabila tanda gambar atau foto dipasang di pekarangan atau halaman orang 

lain maka pemasangan tersebut harus mendapat ijin dari pemilik. 

Agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan dengan baik dan tidak 

diwarnai dengan tindakan yang dapat menggangu atau menggagalkan 

pelaksanaan Pilkades itu sendiri, maka larangan-larangan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 20 Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 telah 

ditekankan oleh panitia untuk dapat dihormati dengan sebaik mungkin agar 

tidak sampai dilanggar. Dalam hal ini, bakal calon Kepala Desa dan Calon 

Kepala Desa dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan 

sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun 

kepada siapapun dalam usaha untuk memenagkan dirinya dalam pelaksanaan 

pemungutan suara.  

Larangan tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata 

dilanggar. Meski pada awalnya masyarakat maupun Calon Kepala Desa 
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menyatakan tidak ada money politics (politik uang) dalam Pilkades di desa 

Sriwulan, namun patut di duga Calon Kepala Desa telah bersepakat untuk 

memberikan sesuatu kepada pemilik hak pilih.  

Dugaan tersebut setidaknya dapat diindikasikan dengan adanya Calon 

Kepala Desa yang memberi sejumlah uang kepada pemilik hak pilih. Maksud 

dari pemberian tersebut tidaklain dan tidak bukan agar para pemilik hak pilih 

mencoblos gambar/foto yang menjadi tanda dari Calon Kepala Desa yang 

memberi sesuatu tadi.  

Inilah suatu pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2007 yang nampaknya 

telah “dilegalisasi” melalui kesepakatan para Calon Kepala Desa. Suatu proses 

demokrasi  di desa yang ternoda dan terabaikan lantaran dimungkinkan ada 

konspirasi di antara Calon Kepala Desa yang diketahui pihak panitia. 

Konspirasi dengan segala resiko yang disepakati semacam itulah yang 

akhirnya membuat pelaksanaan Pilkades desa Sriwulan, yang diselenggarakan 

pada hari Minggu Tanggal 28 Desember 2008, tidak dipersoalkan 

keabsahannya oleh Calon Kepala Desa yang tidak terpilih maupun 

pendukungnya. 

Pelaksanaan Pilkades yang patut diduga berwarna money politics 

semacam itu sangat mungkin terjadi karena Pilkades sebagai pelaksanaan 

demokrasi di desa, berdasarkan Pasal 24 Perda Kabupaten Demak Nomor 2 

Tahun 2007, dilaksanakan dengan cara pemungutan suara. Konsekuensinya, 

pemungutan suara dalam Pilkades desa Sriwulan dilaksanakan sesuai dengan 
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asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil tentu patut 

dipertanyakan apabila di dalamnya patut diduga telah terjadi praktek money 

politics. 

Untuk pelaksanaan Pilkades di desa Sriwulan Kecamatan Sayung, 7 

(tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan telah 

memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dengan cara : 

1. Menyampaikan  undangan. 

2. Mengadakan dan atau menempelkan pengumuman-pengumuman 

di tempat-tempat yang strategis tentang tanggal, jam dan tempat 

pemungutan suara akan dilaksanakan dengan asas Langsung, 

Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. 

3. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari pukul 08.00 WIBB 

sampai dengan pukul 14.00 WIBB bertempat di Balai Desa 

Sriwulan Kecamatan Sayung. 

Pada saat pemungutan suara, telah disebutkan bila penduduk yang 

memiliki hak pilih adalah sebanyak : 8.326 orang. 

Dalam hal ini Panitia Pemilihan berkewajiban untuk : 

1. Menjamin agar asas sebagaimana dimaksud Pasal 25 dapat 

terlaksana dengan baik. 

2. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur. 



86 

 

3. Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih hanya memberikan  1 

(satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan 

dengan alasan apapun. 

Dalam Pilkades desa Sriwulan, telah disebutkan bila Pilkades 

dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya 

sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang ada dalam 

DPT. Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya 

kurang dari yang ditentukan, Pilkades dinyatakan batal dan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan, panitia pemilihan menggadakan 

pemilihan ulangan.    

Apabila dalam pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir untuk 

menggunakan hak pilihnya kurang dari 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih 

yang terdapat dalam DPT maka berlakulah ketentuan penunjukan pejabat 

Kepala Desa. 

Dalam Pilkades di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung, tidak ada 

penundaan pelaksanaan Pilkades. Semua telah dilaksanakan sesuai jadwal 

dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak : 6.497 

orang dari : 8.326 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap. 

Pemungutan suara waktu itu selesai tepat pada pukul 14.00 WIBB dan 

kemudian dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara dan menghitung jumlah 

suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Kepala 
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Desa. Panitia kemudian wajib mengumunkan hasil jumlah perhitungan suara. 

Dengan hasil sebagai berikut : 

1) Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) 

Sebanyak : 8.326 orang; 

2) Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya 

sebanyak : 6.497 orang; 

3) Jumlah hak pilih yang tidak hadir : 1.829 orang; 

4) Calon Kepala Desa Sentot Joko Santoso SE memperoleh suara 

sebanyak : 3.436 suara; 

5) Calon Kepala Desa Zamroni memperoleh suara sebanyak : 2.397 

suara; 

6) Calon Kepala Desa H Nahrowi memperoleh suara sebanyak : 554 

suara; 

Dengan demikian pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan 

Sayung yang dilaksanankan pada Hari Minggu 28 Desember 2008 

dimenangkan oleh sdr Sentot Joko Santoso dengan perolehan suara sebanyak : 

3.436 suara. 

Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 30, 

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan untuk masing-masing Calon 

Kepala Desa 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang cadangan saksi sebagai 

wakil untuk mengetahui sah dan tidaknya suara yang diberikan oleh para 

pemilih. Saksi/cadangan saksi di usulkan oleh Calon Kepala Desa yang 
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bersangkutan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa 

pada saat pengundian nomor urut. Jumlah saksi/cadangan saksi sama dengan 

jumlah Calon Kepala Desa. 

Pencatatan penghitungan suara dilakukan oleh petugas yang ditunjuk 

oleh Ketua Panitia Pemlihan Kepala Desa. Suara dianggap sah apabila : 

1) Menggunakan kartu suara yang disediakan oleh panitia dan 

ditandatangani oleh Ketua  Panitia Pemilihan dengan tanda 

tangan asli dan dibubuhi  stempel Panitia Pemilihan; 

2) Pencoblosan dilakukan dengan menggunakan alat dan tempat 

yang disediakan panitia; 

3) Bekas tusukan jelas terlihat dan terletak di dalam 1 (satu) 

kolom tanda gambar; 

4) Tidak ada lubang atau kerusakan pada tanda gambar lain yang 

terpakai; 

5) Tusukan pada bagian kertas suara yang sepanjang tidak pada 

gambar yang terpakai dianggap tidak ada tusukan; 

Konsekuensi dari sahnya suatu surat suara tersebut, maka Pilkades 

Desa Sriwulan yang berdasarkan pada Perda Kabupaten Demak Nomor 2 

Tahun 2007 Pasal 32, menentukan bila surat suara dianggap tidak syah apabila 

tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal tersebut di atas. 

Untuk menjaga agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan dengan baik 

hingga selesainya, berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 
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2007 Pasal 34, para Calon Kepala Desa mulai pada saat pemungutan suara 

hingga pada saat penghitungan suara, harus berada di tempat yang sudah 

ditentukan dalam area tempat pemungutan suara kecuali ada alasan yang dapat 

dibenarkan oleh panitia pemilihan. 

Pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan, para 

Calon Kepala Desa mengikuti secara seksama setiap kegiatan Pilkades hingga 

selesai pada waktunya. Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara 

selesai dilaksanakan, para Calon Kepala Desa dan Ketua Panitia Pemilihan 

Kepala Desa kemudian menandatangani Berita Acara. Penandatanganan 

Berita Acara pemungutan suara ini dilakukan setelah pemungutan suara 

berakhir dan sebelum penghitungan suara dimulai. 

Penandatanganan Berita Acara perhitungan suara dilakukan setelah 

penghitunagan suara selesai. Dalam Pilkades Desa Sriwulan, hanya Calon 

Kepala Desa terpilihlah yang menandatangani Berita Acara pemungutan suara 

dan penghitungan. Meskipun demikian sesuai dengan Pasal 37 Perada 

Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 apabila Calon Kepala Desa yang 

berhak dipilih tidak mau menandatangani Berita Acara pemungutan suara dan 

atau penghitungan suara  maka yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil 

pemungutan suara dan penghitungan suara serta pelaksanaan dan hasilnya 

dinyatakan sah. Semua menyetujui hasil pemungutan suara dan penghitungan. 

Bentuk dari pada Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara 

penghitungan suara adalah sebagaimana tercatat dalam lampiran skripsi ini. 
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Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon Kepala Desa 

yang mendapatkan suara terbanyak yaitu sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) 

dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.  

Bardasarkan Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara 

penghitungan suara, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dalam keputusan 

BPD serta diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi 

Kepala Desa periode 2009-2015. Adapun foto copy surat usulan tersebut 

sebagaimana tercatat dalam lampiran skripsi ini.  

Pengesahan sdr Sentot Joko Santoso SE sebagai Kepala Desa di Desa 

Sriwulan Kecamatan Sayung yang dituangkan dalam Keputusan Bupati 

Demak Nomor : 141/120/2009 Tanggal 27 Januari 2009. Sebagaimana tercatat 

dalam lampiran skripsi ini. Jikalau dalam Perda Kabupaten Demak Nomor 2 

Tahun 2007 Pasal 44 disebutkan bahwa, selambat-lambatnya dalam waktu 15 

(lima belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan 

sebagai Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh 

Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. Maka dalam hal Kepala Desa terpilih 

Desa Sriwulan ternyata lebih dari batasan waktu yang telah ditentukan dalam 

Perda. 

Untuk pelaksanan Pilkades di Desa Sriwulan, semua diawasi dan di 

bawah pembinaan Tim Pengawas dan Pembinaan yang dibentuk oleh Bupati. 

Keanggotaan Tim terdiri dari pejabat-pejabat yang ada pada lingkungan 
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pemerintah Kabupaten dan pembentuknya, tugas wewenang dan tanggung 

jawabnya Tim dituangkan dalam keputusan Bupati. 

Mengingat dalam Pilkades Desa Sriwulan Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tentu rencana biaya 

pencalonan dan Pemilihan Kepal Desa diajukan sejak dini oleh Panitia 

Pemilihan Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD, Kepala Desa/ 

Pejabat Kepala Desa menetapkan biaya tersebut dibebankan kepada para 

Calon Kepala Desa dan bantuan APBD Kabupaten Demak. Biaya yang 

dibutuhkan pada saat itu adalah sebesar Rp. 90.210.750,- (sembilan puluh juta 

dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Adapun perincian biaya 

tersebut terdapat dalam halaman lampiran. 

Pertanggung jawaban penyelenggaraan dan penggunaan biaya 

Pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala 

Desa dalam rapat BPD yang dihadiri Pemerintah Desa dalam jangka waktu 

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelantikan Kepala 

Desa terpilih. 

E. Partisipasi Masyarakat Desa Sriwulan Dalam Pemilihan Kepala Desa 

Di dalam Pemiihan Kepala Desa Sriwulan Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak pada Tahun 2008, terlihat partisipasi aktif dari warga desa 

untuk ikut serta mensukseskan Pemilihan Kepala Desa tersebut. Hal ini dapat 

terlihat berbagai tahapan yang di dalamnya selalu diikuti oleh warga desa 

mulai dari tahapan pembentukan panitia, hingga partisipasi warga yang 
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bersedia mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa dan menjadi tim 

sukses. Secara rinci bentuk dari partisipasi masyarakat tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Tahap Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa 

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara 

pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan, pemberhentian 

sementara dan pemberhentian Kepala Desa yang di dalamnya juga 

mengatur mengenai penyusunan pembentukan Panitia Pemilihan 

Kepala Desa, selanjutnya ditindak lanjuti dengan adanya keputusan 

BPD Desa sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor 

09/X/2008 tentang pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa 

Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dibentuklah Panitia 

Pemilihan Kepala Desa Sriwulan. Sesuai dengan peraturan yang 

tercantum di atas, maka Ketua BPD yang seterusnya juga menjadi 

ketua panitia dalam Pemilihan Kepala Desa Sriwulan membentuk 

Panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari para 

anggota BPD itu sendiri serta para tokoh masyarakat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada responden 

melalui pemilihan secara acak dalam Kepanitiaan Pemilihan Kepala 

Desa, muncul pengakuan dari Bapak Gigis Mohammad Afnan yang 

bekerja sebagai Guru SMK di Demak, menyatakan sebagai berikut : 
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“Di dalam kepanitiaan saya berkedudukan sebagai sekretaris, 
pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh 
kepala BPD yang terlebih dahulu mengelar rapat musyawarah 
pembentukan panitia, jadi saya sebagai tokoh masyarakat yang 
juga sebagai Guru dinilai mampu untuk mengemban tugas ini 
sehingga saya terpilih menjadi sekretaris dalam kepanitiaan. 
Dasar hukum penbentukan panitia tersebut telah diatur dalam 
Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 dan selanjutnya 
juga diatur dalam Keputusan BPD Nomor 9/x/2008. Seharusnya 
mekanisme pemilihan anggota panitia harus melalui 
pengumuman kepada warga desa tetapi hal ini dinilai terlalu 
lama dan terkesan berteletele”. (wawancara tanggal 17 April 
2009) 
 

Dari keterangan di atas yang diberikan oleh Bapak Gigis, 

bahwa beliau ikut serta dalam kepanitiaan karena selain sebagai tokoh 

masyarakat yang juga sebagai Guru dimana kebanyakan masyarakat 

mengenal beliau, sehingga beliau dinilai mampu untuk 

menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa yang demokratis. 

Pemilihan dalam kepanitiaan ini juga dipilih langsung oleh Kepala 

BPD melalui penunjukan dan tidak terlebih dahulu mengumumkan 

kepada masyarakat karena apabila hal tersebut terlebih dahulu 

diumumkan kepada masyarakat akan memerlukan waktu yang cukup 

lama. 

Hal serupa juga diutarakan oleh responden lain yaitu Bapak 

Sugeng yang bekerja sebagai PNS, beliau mengatakan : 

“Dalam kepanitiaan saya berkedudukan sebagai anggota, 
pemilihan anggota panitia dimusyawarahkan oleh Ketua BPD, 
dan yang berhak menjadi anggota dalam kepanitiaan adalah 
anggota BPD, tokoh masyarakat, dan perangkat desa, dimana 
dasar hukum penbentukan panitia tersebut telah diatur dalam 
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Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 dan selanjutnya 
juga diatur dalam Keputusan BPD Nomor 9/X/2008. Saya 
merupakan bagian dari tokoh masyarakat yang pada akhirnya 
ditunjuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala 
Desa”(wawancara tanggal 17 April 2009). 
 

Bapak Sugeng juga memberikan pernyataan yang sama yaitu 

dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk melalui 

rapat musyawarah yang diselenggarakan oleh Ketua BPD dan didalam 

rapat itu terdapat penunjukan siapa sajakah yang berhak menjadi 

panitia. 

Senada dengan kedua responden tersebut di atas Bapak Harno yang 

bekerja di DLLAJR, beliau mengatakan : 

“Kedudukan saya dalam kepanitiaan adalah sebagai anggota 
yang dipilih oleh Ketua BPD yang juga sebagai ketua Panitia 
Pemilihan Kepala Desa dimana dasar hukum penbentukan 
panitia tersebut telah diatur dalam Perda Kabupaten Demak 
Nomor 2 Tahun 2007 dan selanjutnya juga diatur dalam 
Keputusan BPD Nomor 9/x/2008 ”(wawancara tanggal 19 April 
2009). 
 

Dari pernyataan Bapak Harno nampak bahwa keanggotaan 

dalam panitia ini dipilih berdasarkan rapat musyawarah yang 

diselenggarakan oleh Ketua BPD dan para anggota panitia ditunjuk 

langsung tanpa melalui pemberitahuan kepada warga masyarakat. 

Dari ketiga responden tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa didalam penunjukan siapa saja yang duduk sebagai anggota 

Panitia Pemilihan Kepala Desa ditentukan dalam rapat musyawarah 

yang diselenggarakan oleh BPD dan dari rapat tersebutlah langgsung 
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ditunjuk anggota kepanitiaan yang merupakan wakil dari BPD, tokoh 

masyarakat, dan perangkat desa.   

2. Partisispasi Politik Para Elit Desa 

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu terdapat kelompok-

kelompok orang yang memiliki pengaruh atau sebagai barometer 

dalam pergaulan masyarakat. Elit desa terkadang sebagai penentu 

terjadinya suatu perubahan dalam segala bidang meskipun hal yang 

demikian itu tidak mutlak terjadi tetapi perlu diakui bahwa elit desa 

mempunyai pengaruh akan hal itu. Orang-orang yang demikian lah 

yang mempunyai pengaruh ataupun yang dianggap sebagai barometer 

kehidupan yang disebut sebagai elit desa. 

Julukan sebagai elit desa dewasa ini bukan hanya diberikan 

kepada satu atau dua orang saja tetapi banyak orang tergantung 

daripada masing-masing kelebihan yang dimilikinya. Ada elit desa 

yang karena harta kekayaanya dinilai paling mencolok dibandingkan 

warga lainnya, ada pula elit desa dikarenakan pekerjaannya yang 

dianggap mulia sebagai contoh Dosen, Dokter, Guru dan lain 

sebagainya, dan adapula dipandang sebagai elit karena bakat seseorang 

untuk mempengaruhi orang yang lain. 

Di dalam bagian ini akan mendeskripsikan sebagian kecil 

dari pada elit Desa Sriwulan, dengan hanya berpedoman pada tingkat 

pengaruh mereka di dalam masyarakat. Dalam hal ini elit desa tidak 
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hanya terbatas pada para Calon Kepala Desa saja tetapi juga pada para 

tim sukses. 

a) Sentot Joko Santoso SE 

Beliau adalah salah satu Calon Kepala Desa yang bukan 

merupakan warga asli Desa Sriwulan. Keberadaan beliau di Desa 

Sriwulan baru dimulai dari 3 (tiga) tahun belakangan, dimana beliau 

mempersunting putri dari Bapak Syukron yang konon menurut para 

warga merupakan orang kaya di Desa Sriwulan karena memiliki 

beberapa usaha mulai dari Toko, bengkel, dan ada pula yang 

menyebutnya sebagai tuan tanah dikarenakan Bapak Syukron ini 

memiliki tanah yang banyak tersebar diberbagai daerah. Bapak Sentot 

Joko Santoso memiliki usaha yang cukup maju yaitu sebagai 

pengusaha counter pulsa. Karena mendengar  akan diadakan Pemilihan 

Kepala Desa sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 

terdahulu, sang mertua yaitu Bapak Syukron mendorong Bapak Sentot 

Joko Santoso yang notabennya sebagai menantu untuk maju ikut 

berkompetisi dalam upaya menjadi seorang Kepala Desa. Merasa 

memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, muda, dan ingin 

memajukan serta memperbaiki birokrasi di Desa Sriwulan maka 

beliaupun mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa. 

Bapak Sentot Joko Santoso semasa kecil hingga dewasa 

tingga di daerah ngilir di sekitar kecamatan Semarang Timur, Riwayat 
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pendidikan beliau dimulai dari Sekolah Dasa Trimulyo Genuk yang 

kemudian berlanjut pada jenjang selanjutnya yaitu di SLTP Negeri 1 

Sayung. Setelah berhasil lulus SLTP beliau kemudian beliau 

melanjutkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 

10 Semarang yang beliau selesaikan pada tahun 1998. Pendidikan 

terakhir beliau adalah S1 di Universitas Sultan Agung Semarang. 

Sesudah beliau lulus sebagai Sarjana Ekonomi di Universitas Sultan 

Agung Semarang. 

Isu mulai berkembang dan yang paling sering terdengar 

adalah pencalonan Bapak Sentot Joko Santoso ini terkait dengan 

keberadaan tanah open space yang seharusnya dimanfaatkan untuk 

kepentingan umum para warga desa tetapi justru digunakan untuk 

kepentingan bisnis sekelompok orang dimana keluarga besar beliau 

ditengarai merupakan pelakunya. Tetapi setelah penulis mengadakan 

wawancara kepada sebagian Panitia Pemilihan Kepala Desa, Bapak 

Sentot, para masyarakat, dan para Tim sukses telah menepis issue yang 

santer terdengar itu dan dinilai issue itu hanya merupakan upaya untuk 

menjatuhkan nama beliau sebagai salah satu Calon Kepala Desa. 

Meskipun bukan merupakan orang asli Desa Sriwulan dan 

hanya sebagai pendatang namun pergaulan beliau sangat luas. Para 

remaja sangat familiar dengan Bapak Sentot, dan ketika beliau 

memulai memperkenalkan diri sebagai Calon Kepala Desa dengan 
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memasang berbagai spanduk yang bergambarkan wajah beliau para 

orang tua pun mulai bersimpati karena figur beliau yang muda, 

berpendidikan tinggi dibandingkan dengan calon yang lain. Beberapa 

faktor tersebut dinilai cukup banyak menarik simpati masyarakat untuk 

memilih beliau sebagai Kepala Desa. 

Dalam upaya untuk memenangkan Pemilihan Kepala Desa 

beliau tidak hanya menggandalkan hal sebagaimana telah disebutkan 

di atas, beliau mulai berkunjung kerumah-rumah para tokoh 

masyarakat untuk meminta dukungan dan membentuk tim sukses. Dari 

pengakuan beliau dan hal ini diakui juga oleh sebagian para panitia, 

beliau mendapat dukungan dari sebagian Panitia Pemilihan Kepala 

Desa yang seharusnya bersikap netral. 

Dalam kegiatan berkampanye yang menjadi sorotan beliau 

adalah penanggulangan air pasang rob agar sebisa mungkin tidak 

menggenangi wilayah desa Sriwulan serta tidak membeda-bedakan 

warga dari Perumahan Pondok Raden Patah, dukuh Nyangkringan, 

ataupun dukuh Pututan semuanya sama yaitu sebagi warga Desa 

Sriwulan. 

b) H. Nahrowi 

H. Nahrowi Merupakan salah satu Calon Kepala Desa. 

Beliau juga bukan merupakan penduduk asli Desa Sriwulan, Beliau 

merupakan warga Desa lain tetapi masih dalam lingkup Kecamatan 
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Sayung. H. Nahrowi sebenarnya bukan merupakan tokoh yang populer 

hanya warga disekitar tempat tinggalnya yang mengenal beliau. 

Pendidikan H. Nahrowi hanya terbatas hingga kejar paket B 

yang berarti setara dengan tingkat pendidikan SLTP. Tetapi hal ini 

tidak sertamerta membuat beliau mengalami kesulitan ekonomi. Justru 

sebaliknya keadaan yang demikian membuat beliau gigih dan ulet 

menekuni usaha yang dirintis yaitu usaha yang bergerak dalam bidang 

pembuatan segala macam tralis yang cukup maju. 

Tidak hanya dikenal sebagai pengusaha tralis, para tetangga 

yang mengenal beliau lebih sering mensapa Bapak H. Nahrowi ini 

dengan sapaan “pak haji” hal ini disebabkan karena beliau kurang 

lebih telah menunaikan ibadah haji sebanyak 4 (empat) kali. Hal yang 

demikianlah yang memunculkan anggapan dari sebagian kelompok 

orang yang menilai Bapak H. Nahrowi adalah tokoh yang agamis. 

Sebagai pengusaha yang cukup sukses, beliau sebenarnya 

dapat digolongkan sebagai kelompok orang kaya di Desa Sriwulan, 

maka dari pada itu mendapatkan posisi sebagai Kepala Desa bukanlah 

tujuan utama dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. menurut 

beberapa informan terutama dari orang kepercayaan beliau yang juga 

sebagai tim sukses, mengatakan bahwa pencalonan beliau ini tak lebih 

dikarenakan status sosial saja bukan karena akan mendapat tanah Desa 

atau apapun. Sudah menjadi kenyataan jikalau tanah desa/bondo deso 
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di desa Sriwulan ini tidak lagi menghasilkan sesuatu, justru yang ada 

adalah untuk membiayai operasional desa setiap tahunnya mengalami 

kekurangan. 

Banyak dari sebagian warga yang memberikan berbagai 

komentar mengenai Bapak H. Nahrowi terutama yang berkaitan 

dengan semakin dekatnya waktu pemilihan Kepala Desa. Pada waktu 

itu dimana para Calon Kepala Desa yang lain memulai mempersiapkan 

diri dengan segala upaya tetapi hal yang demikian tidak terjadi dengan 

Bapak H. Nahrowi semua hal yang berkaitan denga Pemilihan Kepala 

Desa diserahkan semua kepada para tim sukses sehubungan 

keberadaan beliau yang masih menunaikan ibadah haji. Hal inilah 

yang dianggap tidak wajar oleh sebagian warga masyarakat dan 

menganggap itu sebagai ketidak seriusan beliau dalam pencalonannya 

sebagai Kepala Desa. 

Dalam upaya pemenangan Bapak H. Nahrowi menjadi 

Kepala Desa para tim sukses bekerja ekstra keras untuk menarik 

simpati dan dukungan para warga. Berkunjung dari rumah satu 

kerumah yang lain dan bersosialisasi melalui pertemuan-pertemuan 

warga hingga mengadakan perbaikan jalan juga telah ditempuh demi 

keberhasilan beliau memimpin desa. yang menjadi perhatian beliau 

dalam kegiatan berkampanye adalah adanya perbaikan dalam 

pelayanan terhadap masyarakat. 
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c) Zamroni 

Bapak Zamroni merupakan satu-satunya Calon Kepala Desa 

yang merupakan warga asli desa Sriwulan dan juga merupakan wakil 

dari dukuh Pututan. Beliau pada saat mencalonkan diri sebagai Calon 

Kepala Desa masih berusia 38 (Tiga puluh delapan) tahun. Pendidikan 

terakhir beliau adalah lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) di 

Kabupaten Demak.  

Bapak Zamroni ini merupakan orang yang sederhana tetapi 

dalam kehidupan bermasyarakat beliau merupakan salah satu 

pemerhati pemuda dan suka akan segala kegiatan yang berbau olah 

raga. Dari alasan di atas beliau juga cukup terkenal sebagai orang yang 

sering mengadakan kegiatan perlombaan yang berkaitan dengan olah 

raga. Dari kebiasaanya itulah para warga masyarakat mulai mengenal 

dengan sosok Bapak Zamroni ini.  

  Sebagai warga asli desa Sriwulan maka beliau merasa 

mempunyai tanggung jawab akan keberadaan desa Sriwulan dan ingin 

membawa desa Sriwulan ini kearah pembangunan yang lebih maju. 

Adanya keinginan Bapak Zamroni untuk ikut serta berkompetisi 

memperebutkan jabatan sebagai Kepala Desa mendapatkan dukungan 

dari warga sekitar, bentuk dari dukungan warga ini adalah bersedia 

secara sukarela untuk menjadi tim sukses.  
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Para relawan tersebut yang selanjutnya dapat disebut sebagai 

tim sukses dalam menarik simpati dan dukungan para warga 

masyarakat emnggunakan cara yang sebagaimana juga digunakan oleh 

para tim sukses yang lain yaitu dengan berkunjung kerumah warga, 

menghadiri pertemuan-pertemuan warga sebagai upaya 

mensosialisasikan Calon Kepala Desa yang mereka usung.  

Bapak Zamroni merupakan seorang wirausaha yang cukup 

berhasil, usaha beliau adalah segala hal yang berkaitan dengan bahan 

bangunan.  Sebagai orang yang mempunyai usaha yang cukup maju 

maka tak heran jika Bapak Zamroni ini juga tergolong sebagai orang 

yang cukup kaya di dukuh Pututan. 

Untuk menghadapi para pesaingnya, Bapak Zamroni terlihat 

sangat siap terbukti dengan didirikannya Zamroni Center sebagai 

wujud bahwa beliau memang benar-benar siap dalam mencalonkan 

diri sebagai Kepala Desa. berdasarkan dokumen yang ada pihak 

daripada Zamroni Center pun mengajukan surat keterangan keberatan 

atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Panitia Pilkades Desa 

Sriwulan yang dinilai terlalu besar, tatapi keberatan itu tidak sampai 

menggagalkan pelaksanaan Pilkades. Rencana anggaran tersebut pada 

akhirnya disetujui oleh semua Calon Kepala Desa. 

Yang menjadikan visi dari Bapak Zamroni adalah 

kebersamaan dalam membangun desa Sriwulan. Hal tersebut 
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dikarenakan menurut beliau selama ini warga desa Sriwulan terkesan 

antara satu dukuh atau wilayah satu dengan lainnya tidak ada rasa 

kebersamaan. Sedangkan yang menjadi misi beliau amatlah banyak 

dan salah satunya adalah menjadikan desa Sriwulan sebagai kiblat 

keolahragaan, PKK dan seni budaya di Kabupaten Demak. Hal 

tersebut di atas merupakan misi yang berbeda dari pada Calon Kepala 

Desa yang lainnya. Beliau memasukkan masalah olah raga dan budaya 

karena menurut beliau selama ini potensi dari warga desa Sriuwlan itu 

ada hanya kurang fasilitas untuk menyalurkan bakat akan hal tersebut. 

Dalam pengakuan Bapak Zamroni, beliau cukup puas dengan 

perolehan suara beliau dalam Pilkades desa Sriwulan tahun 2008 

kemarin. Hal tersebut menurut pengakuan beliau diperoleh tanpa harus 

memberikan imbalan berupa uang langsung kepada warga. Tetapi 

beliau kurang puas dengan kekalahan beliau dari Calon Kepala Desa 

lainnya yang menurut beliau disebabkan karena adanya politik uang. 

Dengan pernyataan beliau tersebut maka beliau beranggapan bahwa 

dalam memilih seorang pemimpin terutama pemimpin desa, warga 

Sriwulan memilih hanya berdasarkan atas siapa yang memberi uang 

maka itulah yang menjadi pilihan saya.           

d) Bambang Bawono 

Bapak Bambang Profesinya adalah sebagai wartawan jadi 

wajar saja jikalau beliau mempunyai keahlian dalam menarik simpati 
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dan dukungan masyarakat. Selain itu beliau juga merupakan tokoh 

masyarakat dan sekaligus sebagai ketua RW 4 di Desa Sriwulan 

sehingga di dalam lingkup RW 4 beliau cukup dikenal. Sesunggunya 

nama Bapak Bambang juga tercantum dalam daftar Panitia Pemilihan 

Kepala Desa tetapi beliau menggundurkan diri dan lebih memilih 

sebagai tim sukses dari Bapak H. Nahrowi. 

Kedekatan emosional dan kedekatan letak rumah bukan 

merupakan salah satu alasan dari berbagai alasan yang membuat beliau 

mau menjadi tim sukses daripada Bapak H. Nahrowi. Beliau boleh 

dikatakan sebagai ketua dari tim sukses Bapak H. Nahrowi, dimana 

tugas dari beliau adalah mengkoordinasi anngota tim sukses Bapak H. 

nahrowi yang tersebar diberbagai wilayah desa. 

Dalam mencari dukungan masyarakat, beliau menggunakan 

cara yang selayaknya dan selama ini wajar digunakan untuk mencari 

dukungan dan simpati masyarakat yaitu dengan cara berkunjung dari 

rumah ke rumah dan menggadakan pertemuan-pertemuan ataupun 

menghadiri pertemuan-pertemuan yang pada akhirnya para tim sukses 

ini memperkenalkan para Calon Kepala Desa Yang mereka usung. 

Pemiliahan Kepala Desa Sriwulan diikuti oleh 3 (tiga) Calon 

Kepala Desa maka persaingan antara tim sukses satu dengan tim 

sukses dari calon lain tak dapat di hindarkan. Bapak Bambang yang 

merupakan salah satu dari Tim sukses, menyatakan : 
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“Saya berbicara fakta, yang terjadi dalam persaingan antara tim 
sukses yang satu dengan yang lain hubungannya sangat baik dan 
tidak ada keributan antar satu tim sukses dengan tim sukses 
yang lainnya hal ini dapat ditanyakan kepada tim sukses dari 
calon yang lain” (wawancara tanggal 21 April 2009).  
 

Dari pernyataan Bapak Bambang diatas dapat disimpulkan 

bahwa, meskipun antara satu tim sukses dengan tim sukses dari calon 

yang lain ini merebutkan dukungan dan simpati dari warga masyarakat 

Desa Sriwulan tetapi tetap bisa berhubungan baik sehingga keributan 

yang biasanya terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa tidak terjadi 

dalam Pemilihan kepala Desa di Sriwulan.  

e) Gigis Mohammad Afnan 

Bapak yang berpenampilan tegas dan lugas ini mempunyai 

nama lengkap Gigis Mohammad Afnan. Beliau adalah seorang Guru 

dan Kepala Sekolah disalah satu SMK di Kabupaten Demak. Banyak 

kalangan warga Desa Sriwulan mengenal beliau sebagai orang yang 

serba bisa dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Seiring dengan 

keahlian dalam berbagai bidang dan telah dikenal warga sebagai tokoh 

masyarakat, maka Ketua BPD dan juga Sebagai Ketua Pemilihan 

Kepala Desa menggangkat beliau ini sebagai sekretaris Panitia 

Pemilihan Kepala Desa. 

Menurut beliau pada dasarnya pelaksanana Pemilihan Kepala 

Desa di desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak 

berlangsung cukup demokratis hal ini dapat dilihat mulai dari pada 
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saat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa meskipun 

pemilihannya tidak dilakukan melalui pengumuman terlebih dahulu 

kepada masyarakat banyak tetapi pemiihan Panitia Pemilihan Kepala 

Desa dengan cara mengambil dari perwakilan tokoh masyarakat, 

aparat desa, dan anggota BPD hal tersebut dikarenakan efektifitas 

waktu dan dipandang tokoh-tokoh masyarakat merupakan perwakilan 

dari para warga masyarakat, dengan kata lain terdapat partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 

Bapak Gigis berpendapat bahwa Kinerja panitia dalam 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa cukup baik hal ini terbukti dengan 

lancarnya semua proses dalam urutan Pemilihan Kepala Desa mulai 

dari pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa hingga Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa. Tetapi berdasarkan pernyataan Bapak Gigis di 

atas di dalam Kepanitiaan tak dapat dipungkiri terdapat beberapa 

orang panitia yang memang juga merupakan tim sukses atau 

pendukung dari salah satu Calon Kepala Desa, akan tetapi dukungan 

tersebut tidak sampai menjadikan kinerja panitia menjadi buruk. 

Terkait dengan pelanggaran-pelangaran yang terdapat dalam 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pihak panitia telah bekerja secara 

maksimal. Jikalau terdapat pelanggaran sebagai contoh pemasangan 

tanda gambar yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka kami 

selaku panitia akan menindaknya tetapi tindakan ini juga terjadi 
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apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan melaporkannya 

kepada panitia. Bukan berarti pula panitia tidak tegas tetapi memang 

para panitia juga mempunyai kesibukan lain yang berkaitan dengan 

pekerjaan sehari-hari, begitulah secara singkat yang tersirat dalam 

wawancara dengan Bapak Gigis. 

Terkait dengan adanya politik uang, Bapak Gigis selaku 

panitia berpendapat bahwa adanya politik uang (Money Politics) dalam 

Pemilihan Kepala Desa merupakan sesuatu yang wajar tidak hanya 

dalam Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan yang lainnya yang berkaitan 

dengan adanya kekuasaan maka politik uang itu sering terjadi dan 

dapat dikatakan telah membudaya. Adanya money politik memang 

sulit dibuktikan tetapi dari beberapa indikasi dan pernyataan dari 

beberapa warga memang telah terjadi politik uang. Hal tersebut sulit 

untuk dibuktikan dan berakibat pada tidak adanya hukuman yang tegas 

bagi para Calon Kepala Desa yang melaksananakan politik uang 

tersebut. 

f) Suwarno 

Bapak Suwarno merupakan salah satu tokoh masyarakat yang 

boleh dibilang agamis. Meskipun beliau bukan sebagai ustad ataupun 

sebutan lain yang sejenis, tetapi ketenaran beliau akibat dari pada 

seringnya mengikuti pengajian diberbagai tempat sehingga mau tak 

mau masyarakat menjadi akrab dan cukup familiar dengan beliau. 
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Dalam Pemilihan Kepala Desa kali ini memegang peranan penting 

sebagai tim sukses Bapak Sentot Joko Santoso SE. 

Alasan beliau menjadi tim sukses adalah karena diminta oleh 

Bapak Sentot sendiri yang berkunjung kerumahnya dan juga beliau 

merasa mempunyai kedekatan pertemanan dengan mertua Bapak 

Sentot yang tak lain adalah Bapak Syukron. Alasan lain yang 

menyebabkan Bapak Suwarno bersedian menjadi tim sukses adalah 

dirasa Bapak Sentot merupakan figur yang pantas memimpin Desa 

Sriwulan dikarenakan mempunyai pendidikan yang tinggi dan usia 

yang relatife muda. 

Pada dasarnya semua lapisan masyarakat merupakan sasaran 

untuk mendapatkan dukungan, tetapi Bapak Suwarno lebih mencari 

dukungan kepada warga sekitar rumah beliau dan para warga yang 

aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pada jamaah pengajian. 

F. Pelanggaran-pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Desa   

Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah 

berkenaan dengan ketidaksesuaian atau dengan kata lain dapat juga disebut 

sebagai pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Sriwulan. 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu bentuk dari demokrasi 

asli Indonesia. Dalam kehidupan demokrasi, praktek politik uang (Money 

Politics) sangatlah bertentangan dengan upaya penciptaan demokrasi di desa. 
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Pilkades merupakan ajang untuk memilih pemimpin secara langsung di 

pedesaan, dimana diharapkan sosok yang terpilih nantinya merupakan orang-

orang yang memang dikenal oleh warga desa dan yang memang benar-benar 

mampu untuk membangun desa tersebut. Tetapi keinginan tersebut tidak 

sepenuhnya tercapai, dalam menarik simpati dan dukungan dari para warga 

banyak cara-cara yang digunakan oleh Calon Kepala desa yang melanggar 

Peraturan hukum yang berlaku. Salah satu cara dari sekian banyak cara yang 

sering ditempuh dalam menarik simpati dan dukungan adalah dengan cara 

membagikan uang atau yang lebih dikenal dengan istilah politik uang (Money 

Politics). 

Berdasarkan penelitian angket yang diisi oleh warga desa Sriwulan 

yang dipilih secara acak, diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 14. Hasil angket yang disebar kepada warga desa Sriwulan 

No Pertanyaan Jawaban 
Jumlah 

jawaban 
Ket 

1. Menurut anda, apa 

alasan masyarakat 

memilih Kepala Desa 

terpilih saat ini ? 

1) Pendidikan yang 

tinggi 

12  

  2) Asal memilih  5  

3) Telah   
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membangunkan 

fasilitas umum 

4) Telah membagikan 

sembako/makanan 

  

5) kekayaan   

6) Penilaian fisik   

7) Adanya Janji-janji 6  

8) Kedekatan Keluarga   

9) Adanya bantuan 

tunai 

14  

2. Bentuk janji seperti 

apakah yang diberikan 

oleh Kepala Desa saat 

Proses Kampanye 

Pemilihan Kepala Desa 

Berlangsung ? 

1) Pembangunan 

fasilitas umum 

22  

  2) Pemberian sembako   

3) Pemberian imbalan 

langsung 

12  

4) Lainnya 3  

3. Dari janji-janji 1) Pembangunan 22  
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dibawah ini, manakah 

yang mempengaruhi 

anda dalam memilih 

Kepala Desa ? 

Fasilitas umum 

  2) Jamuan makan 1  

3) Pemberian imbalan 

langsung 

9  

4) Lainnya 5  

4. Dari beberapa pilihan 

dibawah ini, manakah 

yang anda terima 

sebelum anda datang 

mencoblos ke TPS ? 

1) Bantuan/imbalan 

tunai 

21  

  2) Bantuan 

disediakannya alat 

transportasi ke TPS 

5  

3) Lainnya 11  

5. Menurut anda faktor 

apa sajakah yang 

menyebebkan 

terpilihnya Kepala 

1) Kepatutan dalam 

memimpin 

1  
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Desa saat ini ? 

  2) Pendidikan yang 

tinggi 

10  

3) Keluarga 

terpandang 

3  

4) Pemberian 

Imbalan/janji-janji 

22  

  5) Lainnya 1  

 

Dari angket di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan 

pilihannya, warga desa Sriwulan memiliki beberapa alasan diantaranya alasan 

pendidikan, adanya janji-janji, dan adanya pemberian bantuan tunai serta 

bantuan dibangunkan fasilitas umum seperti perbaikan jalan. Tetapi pada 

akhirnya yang banyak mempengaruhi pilihan para warga desa adalah mereka 

memilih karena adanya pemberian imbalan, dijanjikan sesuatu, dan 

pembangunan fasilitas umum, hal seperti inilah yang tergolong pelanggaran 

dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Adanya praktek pelanggaran 

diatas yang lebih dikenal dengan politik uang (Money Politics) juga 

merupakan hambatan dalam penciptaan nilai-nilai demokratis dalam 

Pemilihan Kepala Desa. 
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Tidak berbeda jauh dengan uraian di atas, berdasarkan wawancara 

dengan responden, Bapak Gigis selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala 

Desa, beliau mengungkapkan sebagai berikut : 

“Setiap pemilihan pasti tidak terlepas dari uang, tidak hanya 
dalam Pemilihan Kepala Desa. Money politics sulit untuk diberantas 
sudah membudaya dan ketiga calon pun menggunakan money politics 
dalam berbagai bentuk. Memang saya belum mendapatkan bukti yang 
nyata tapi setelah saya investigasi dari ketiga calon tersebut memang 
mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapat dukungan dari 
warga masyarakat” (wawancara tanggal 17 April 2009). 

 
Beliau mengatakan bahwa politik uang (Money Politics) itu ada dan 

sudah wajar dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bahkan Pemilihan 

lainnyapun juga terjadi money politics meski dengan bentuk yang 

beranekaragam. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh responden 

lainnya yaitu Bapak Harno yang juga sebagai panitia, beliau mengatakan : 

“Politik uang (Money Politics) itu ada dalam Penyelenggaraan 
Pemilihan Kepala Desa di Desa sriwulan, ini diluar tanggug jawab 
panitia yang hanya bertugas menyelenggarakan, kalaupun ada pihak 
pengawaslah yang harusnya menindak kegiatan yang melanggar hukum 
tersebut” (wawancara tanggal 19 April 2009). 

 
Politik uang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Sriwulan tetapi tugas 

daripada pengawas hanya menyelenggarakan pemilihan sedangkan yang 

menindak apabila politik uang itu terjadi adalah wewenang daripada tim 

pengawas. 

Bapak Bambang yang juga bertindak sebagai timsukses dari salah satu 

Calon Kepala Desa juga tidak menyanggah bahwa politik uang itu terjadi, 

beliau mengatakan sebagai berikut : 
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“Di dalam tim kami, untuk menarik simpati warga menggunakan 
cara memberikan bantuan yang nyata yaitu dengan pembanggunan jalan 
dan menyumbang pembangunan masjid. Politik uang dengan 
memberikan sesuatu kepada pemilih itu terjadi dan itu merupakan hal 
yang wajar dalam pemilihan Kepala Desa” (wawancara tanggal 21 April 
2009). 

 
Dalam tim sukses yang beliau pimpin memberikan bantuan berupa 

pembangunan jalan dan masjid untuk menarik simpati warga. Beliaupun 

menanggap politik uang sudah membudaya dan wajar dalam Pemilihan 

Kepala desa. Dari pernyataan Bapak Bambang tersebut di atas dapat saya 

simpulkan bahwa bentuk dari politik uang itu tak selamanya berupa uang 

langgsung tetapi juga dapat berupa pembanggunan jalan dan lain sebagainya. 

Bapak Suwarno yang juga merupakan tim sukses mengatakan sebagai 

berikut : 

“Pihak kami membangunkan jalan untuk menarik simpati dan 
dukungan dari warga masyarakat. Politik uang susah dibuktikan, orang 
yang memberi dan menerima politik uang merupakan perbuatan yang 
dapat dikatakan melawan hukum. Berbeda dengan apabila kita 
bermaksud untuk bersedekah, perbuatan tersebut tidak melanggar 
hukum. Sudah sewajarnya apabila orang yang telah bekerja kepada kita 
dan sebagai ucapan terimakasih kita memberikan imbalan” (wawancara 
tanggal 26 April 2009). 

 
Bapak Suwarno selaku tim sukses juga menyatakan bahwa dalam 

menarik simpati dari warga digunakan memberikan bantuan berupa perbaikan 

jalan. Menurut beliau keberadaan politik uang ini susah dibuktikan dan 

apabila terjadi dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar hokum. 

Beliau lebih senang dengan menyebut istilah memberikan uang kepada warga 

dengan sebutan sedekah, sedekah ini beliau anggap sebagai ucapan 
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terimakasih atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Menurut hemat saya 

pekerjaan yang dimaksud adalah telah memberikan dukungan kepada Calon 

Kepala Desa yang di usung oleh Bapak Suwarno ini. 

Dari berbagai hasil wawancara di atas telah membuktikan bahwa 

adanya politik uang (Money Politics) ini tidak dapat dihindari dan merupakan 

kegiatan yang wajar dalam setiap Pemiliahn Kepala Desa. Bentuk dari politik 

uang ini tidak selalu berupa diberikannya uang secara langsung ada pula yang 

lebih memilih dengan cara memberikan bantun pembanggunan jalan dan lain 

sebagainya. Agar tidak terkesan sebagai bentuk pelanggaran atas hukum yang 

berlaku istilah pemberian uang secara langsung itupun berubah menjadi 

sedekah sebagai wujud daripada ucapan terimakasih.  

Money Politics atau yang lebih dikenal dengan politik uang dapat 

diartikan sebagai sebuah transaksi atau rencana transaksi bermotif politis 

dengan menggunakan uang atau segala bentuk yang diwujudkan dengan 

memanfaatkan konvertibilitas uang yang bertujuan untuk mempengaruhi si 

penerima untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan untuk 

kepentingan si pemberi, yang di dalamnya meliputi indikator suap, 

keterikatan, dan paksaan. Berdasarkan wawancara dengan responden, saudari 

Atik selaku pemilih yang berprofesi sebagai Guru TK, mengungkapkan 

sebagai berikut : 

“Politik uang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa dan jumlah 
uang yang saya terima adalah sejumlah Rp. 20.000,-. Tim sukses 
memberikan uang tersebut dengan cara berkunjung dari satu rumah 
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kerumah yang lainnya setelah terjadi kesepakatan maka tim sukses 
tersebut mendata warga yang menerima uang sebagai upaya untuk 
keduabelah pihak telah bersepakat. Pembangunan perbaikan jalan juga 
dilaksanakan sebagai upaya untuk menarik simpati warga” (wawancara 
tanggal 2 Mei 2009). 

 
Saudari Atik merupakan pemilih yang menerima politik uang (Money 

Politics). Tim sukses memberikan uang tersebut dengan cara mendatangi 

rumah warga, setelah itu pihak tim sukses mendata atau mancatat warga yang 

telah menerima uang sebagai salah satu bukti behwa keduabelah pihak 

bersepakat. Hal ini membuktikan bahwa upaya pencatatan warga yang telah 

menerima uang merupakan bagian dari upaya untuk mengikat warga agar 

memilih Calon Kepala Desa yang telah memberikan uang tersebut. 

Begitu juga dengan responden yang bernama Dian Ardianto, saudara 

Dian mengatakan : 

“Politik uang (Money Politics) memang telah membudaya dan pada 
Pemilihan Kepala Desa kemarin saya menerima politik uang tersebut 
yang kisarannya dibawah Rp. 50.000,-. Saya lebih meganggap uang itu 
bagian daripada rejeki sedangkan untuk pilihannya hanya saya yang 
tau” (wawancara tanggal 2 Mei 2009). 

 
Dari pernyataan saudara Dian terungkap bahwa politik uang itu terjadi 

dalam Pemilihan Kepala Desa dan uang yang diterima kisarannya antara Rp. 

50.000,-. Uang yang diterima ini dianggap sebagai hal yang wajar karena 

politik uang itu sendiri sudah membudaya. 

Pernyataan yang pada akhirnya membuka suatu bentuk ataupun cara 

yang baru dalam pemberian politik uang tampak tersirat dalam pernyataan 

yang diutarakan oleh responden bernama NE, saudara NE menyatakan : 
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”Pendapat saya mengenai Money politics adalah setaip saat terjadi 
pemilihan atau kegiatan politik pasti ada tergantung bentuknya ada yang 
halal dan ada yang haram. Yang saya maksud halal adalah seperti 
apabila kita dikumpulkan terus dijamu makan-makan, adanya uang 
pengganti sebagai pengganti transportasi ataupun uang lelah. Kalau 
yang haram itu yang saya maksud dengan apabila tidak ada bukti yang 
nyata. Dalam pemilihan Kepala Desa kemarin ada money politics. 
Bentuk pencatatan itu nota kesepahaman apabila warga setuju untuk 
memilih maka akan dicatat dan didata fungsi dari nota kesepahaman ini 
untuk mendata dan apabila dikemudian hari ada warga yang menuntut 
janji-janji maka data akan dilihat kembali apabila ada maka warga 
tersebut merupakan pendukung. Pendataan tersebut dengan 
tandatangan dan menyerahkan foto kopi KTP ataupun apabila satu 
keluarga yang bersedia mencoblos maka menyerahkan foto kopi kartu 
keluarga. Cara seperti ini cukup berhasil dan terbukti dapat 
memenagkan Calon Kepala Desa yang kami usung. catatan tersebut 
kemudian diserahkan kepada Calon Kepala Desa untuk kemudian bisa 
mendapatkan bayangan berapa suara yang akan didapat pada saat 
pemungutan suara esok harinya”. 
 

Dari pernyataan di atas terungkap bahwa Nota kesepahaman 

dimaksudkan untuk menampung aspirasi warga masyarakat mengenai 

keinginan apa yang ingin dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang 

mencalonkan diri, tetapi hal ini nantinya akan ditampung dan apabila telah 

disepakati maka antara tim sukses dan warga yang mengusulkan tadi akan 

bersepakat dengan menandatangani nota kesepahaman sebagai wujud telah 

memberikan dukungan. Tetapi hal tersebut di atas serasa mentah ketika 

saudara NE ditanya mengenai adanya dugaan Money Politics. Saudara NE 

terlihat kebingungan dan kemudian menjawab bahwa money poltics itu dalam 

setiap kegiatan politik pasti ada. Nota kesepahaman yang seperti dimaksudkan 

di atas justru dalam menjawab pertanyaan ini beralih fungsi menjadi setiap 

warga yang telah mendapatkan imbalan berupa uang yang dinamai sebagai 
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uang lelah tersebut akan didata dan dicatat oleh tim sukses dan nantinya akan 

menandatangani nota kesepahaman tersebut. Muncul pula pengakuan secara 

tidak langsung setelah didata maka warga juga menyerahkan foto kopi KTP 

atau bahkan untuk satu keluarga yang bersedia mencoblos Calon Kepala Desa 

maka harus menyerahkan fotokopi kartu keluarga. Nota kesepahaman tersebut 

nantinya diserahkan kepada Calon Kepala Desa sebagai data awal mengenai 

seberapa banyak warga yang telah mendukung Calon Kepal Desa tersebut. 

Hal tersebut di atas dapat digolongkan sebagai bentuk baru dari 

kegiatan Money Politics. Pemberian uang atau imbalan dalam pemilihan 

terutama Pemilihan Kepala Desa umumnya hanya diberikan begitu saja dan 

hanya diberitau uang ini berasal dari Calon Kepala Desa Bapak A misalnya 

atau uang diberikan dalam amplop dan diberi tanda gambar Calon Kepala 

Desa yang menberikan uang. Berbeda dengan hal tersebut di atas setelah tim 

sukses memberikan uang maka para warga yang menerima harus 

menandatangani yang disebut sebagai nota kesepahaman dan bahkan para 

warga juga menyerahkan fotokopi KTP atau Kartu Keluarga yang mungkin 

digunakan sebagai upaya untuk mengikat warga yang telah bersepakat pada 

saat menerima uang tersebut.  

Dari kesemuanya tersebut di atas telah membuktikan bahwa 

keberadaan politik uang (Money Politics) telah terjadi dan dianggap sebagai 

suatu hal yang wajar dalam sebuah ajang yang dinamakan Pemilihan Kepala 

Desa. Padahal keberadaan politik uang (Money Politics) ini sebenarnya tidak 
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sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan melanggar hukum. Selain itu upaya 

untuk menciptakan Pemilihan Kepala Desa yang demokratispun hanya 

sebagai slogan yang tidak akan tercapai seiring telah membudayanya Politik 

uang (Money Politics) tersebut. 

G. Pembahasan Hasil Penelitian  

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu pemilihan langsung yang 

bersifat demokrasi dan nyata dalam kehidupan masyarakat desa, hal ini 

dikarenakan siapa saja yang menjadi Calon Kepala Desa merupakan tokoh-

tokoh yang juga dikenal oleh masyarakat desa. Pemilihan Kepala Desa juga 

merupakan demokrasi asli Indonesia dimana seorang pemimpin desa akan di 

pilih langsung oleh warga desa. Karena ruang lingkup Pemilihan Kepala Desa 

ini merupakan lingkup pemerintahan paling kecil yaitu desa, diharapkan 

dengan adanya Pemiihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa dan 

memilih calon-calon yang juga dari desa yang sama maka keinginan untuk 

terwujudnya pemerintahan yang baik dan berkualitas akan dapat tercapai. 

Akan tetapi kenyataan yang terjadi tidak demikian, warga yang diharapkan 

dalam memilih Calon Kepala Desa menggunakan rasionalitas berpikir kini 

telah luntur dan dalam memilih lebih dikarenakan faktor-faktor yang lain 

diantaranya karena dijanjikan sesuatu atau bahkan memilih karena diberikan 

imbalan yang berkaitan dengan materi. 

Dalam pelaksanan Pemilihan Kepala Desa Sriwulan dapat dikatakan 

telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2007. 
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Akan tetapi tidak dalam semua aspek pelaksanan Pemilihan Kepala Desa 

sesuai dengan Perda yang berlaku dalam beberapa hal seperti pelaksanaan 

kampanye terdapat pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya dapat 

menjadi hambatan dalam penciptaan demokratisasi dalam Pemilihan Kepala 

Desa. 

Pemilihan Kepala Desa diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan 

Kepala Desa oleh Ketua BPD dengan cara menyelenggarakan rapat 

musyawarah pembentukan panitia. Anggota Panitia terdiri dari golongan 

anggota BPD itu sendiri, unsur perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 3 Perda Nomor 2 Tahun 2007 yang mengatur mengenai 

Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian 

sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa. Meskipun dalam pemilihan 

anggota panitia tidak diadakan pengumuman terlebih dahulu kepada 

masyarakat tetapi unsur-unsur keanggotaan di dalam kepanitiaan diharapkan 

dapat mewakili partisipasi warga masyarakat dalam upaya pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan tidak memihak kepada siapapun 

sehingga keputusan hasil pemilihan Kepala Desa dapat diterima oleh semua 

pihak yang berkepentingan. 

Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, maka terlebih 

dahulu Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan pengumuman kepada 

warga desa yang berminat untuk menjadi Kepala Desa. Bagi warga desa yang 

telah memenuhi persyaratan berhak mendaftarkan diri kepada Panitia 
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Pemilihan Kepala Desa. Setelah pengajuan tersebut diterima dan dinyatakan 

lolos oleh panitia, maka warga tersebut berhak sebagai Calon Kepala Desa 

yang nantinya berkompetisi dengan calon lain untuk menjadi Kepala Desa. 

Pada saat tahap pencalonan Kepala Desa terlihat masyarakat sangat 

mendukung sekali terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa yang aman tertib 

dan damai demi terciptanya demokrasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

tidak terjadinya keributan ataupun keresahan baik antar warga masyarakat 

maupun Calon Kepala Desa yang berkompetisi. 

Pada saat proses pemungutan suara para pemilih telah menggunakan 

hak pilihnya dengan baik sebagai wujud partisipasi aktif warga masyarakat 

dalam upaya perwujudan pemilihan Kepala Desa yang demokratis. Terbukti 

dengan 6.497 orang menggunakan hak suaranya untuk memilih para Calon 

Kepala Desa yang mereka dukung, serta hanya 1.829 orang yang tidak 

menggunakan hak pilihnya. Meskipun demikian, keterangan tersebut di atas 

telah melebihi 2/3 dari syarat ketentuan untuk tetap berlangsungnya Pemilihan 

Kepala Desa. 

Tepat sesuai dengan waktu yang sepakati yaitu pada pukul 14.00 WIBB 

proses pemungutan suara telah ditutup dan dilanjutkan dengan proses 

penghitungan suara. Ketegangan mulai terlihat, namun ketegangan itu tidak 

lantas menjadi suatu kerusuhan yang dapat mengganggu proses penghitungan 

suara. Proses penghitungan suara dapat dilalui dengan tertib dan lancar serta 

selesai kurang lebih pada pukul 18.00 WIBB. Selisih perolehan suara antara 
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Calon Kepala Desa yang terpilih dan yang menempati urutan kedua terpaut 

1.039 suara, hal ini dapat menjadikan bukti bahwa proses Pemilihan Kepala 

Desa Sriwulan cukup ketat. 

Dari uraian di atas mengindikasikan bahwa adanya pemahaman dari 

masyarakat akan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tergolongkan dalam 

kategori yang baik dengan tingkat partisipasi yang tinggi dari warga 

masyarakat. Partisipasi ini tercermin dari awal pembentukan panitia, 

pendaftaran bakal Calon Kepala Desa, hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Desa. 

Uraian tersebut di atas merupakan beberapa bentuk dari partisipasi 

politik masyarakat. Salah satunya adalah adanya kegiatan pemilihan yang 

mencakup suara, kampanye, menjadi tim sukses, lobbying, dan mencari 

koneksi. Dengan adanya hal yang demikian di atas maka bentuk partisipasi 

dalam proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak masih sesuai dengan pendapat dari Samuel P. Hunington 

dan joan Nelson (1994:16) yang mengelompokkan jenis-jenis prilaku 

partisipasi politik dalam beberapa kelompok yaitu : 

1. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga 

sumbangan-sumbangan dalam kampanye untuk kampanye, 

bekerja dalam satu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang 

calon, ataupun setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi 

hasil proses pemilihan. 
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2. Lobbying yang mencakup upaya-upaya perorangan atau 

kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan 

pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi 

keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan 

yang menyangkut sejumlah besar orang. 

3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota 

atau pejabat dalam suatu organisasi tujuannya yang utama dan 

eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan 

pemerintah. 

4. Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan 

yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan 

biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu 

orang atau segelintir orang. 

5. Tindakan kekerasan (violence) juga merupakan bagian dari 

suatu bentuk dari partisipasi politik, dan untuk kepentingan 

analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu 

kategori tersendiri yang artinya adalah sebagai upaya untuk 

mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan 

menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta 

benda.  

Kelancaran dalam Pemilihan Kepala desa yang dimulai dari 

pendaftaran calon hingga penghitungan suara tersebut di atas dapat dikatakan 
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baik, tetapi apabila ditelisik lebih dalam terutama dalam hal cara berkampanye 

dan menarik dukungan ataupun simpati dari masyarakat terdapat beberapa 

masalah yang penting yang nampaknya dikesampingkan. Pengesampingan 

itulah yang kemudian membuat kendala bagi terwujudnya Pilkades yang 

berkualitas dan sesuai dengan aturan yang ada. 

Hal ini setidaknya dapat diindikasikan dengan adanya dugaan money 

politics dalam Pilkades yang dianggap sebagai hal yang wajar dan telah 

membudaya dalam setiap penyelenggaraaan Pemilihan Kepala Desa. Padahal 

pemberiaan money politics atau janji-janji untuk memberikan sesuatu menurut 

Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007, adalah sesuatu yang dilarang 

dalam Pilkades itulah sebabnya, pelanggaran yang diketahui oleh panitia 

merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dan lebih 

mungkin juga diketahui pihak pengawas atau Pembina. 

Money Politics atau yang lebih dikenal dengan politik uang dapat 

diartikan sebagai sebuah transaksi atau rencana transaksi bermotif politis 

dengan menggunakan uang atau segala bentuk yang diwujudkan dengan 

memanfaatkan konvertibilitas uang yang bertujuan untuk mempengaruhi si 

penerima untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan untuk 

kepentingan si pemberi, yang di dalamnya meliputi indikator suap, 

keterikatan, dan paksaan. Tidak seharusnyalah dalam memilih seorang 

pemimpin di desa yang dalam hal ini adalah Kepala Desa, kita memilih karena 

telah diberikan imbalan berupa uang ataupun berupa perbaikan fasilitas 
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umum. Bisa dibayangkan jika seseorang yang memimpin desa merupakan 

orang yang tidak memiliki kompetensi dalam memimpin dan hanya memiliki 

uang untuk mempengaruhi pilihan dari warga desa, maka bukan kemajuan 

desa yang nantinya akan tewujud tetapi justru sebaliknya yaitu ketertinggalan 

desa. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa warga 

masyarakat Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak 

menganggap politik uang (Money Politics) sebagai hal yang wajar dan 

merupakan suatu hal yang telah membudaya dalam pelaksanana Pemilihan 

Kepala Desa. Masyarakat sadar pemberian uang yang diberikan oleh Calon 

Kepala Desa merupakan upaya untuk menarik dukungan dan simpati warga 

masyarakat. Dalam pelaksanana Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan 

telah terjadi suatu peristiwa yang merupakan pelanggaran dari nilai 

demokratis yaitu telah terjadi kegiatan politik uang (Money Politics), karena 

pada saat pemberian uang dari Calon Kepala Desa melalui para tim sukses 

terdapat indikator dalam politik uang seperti suap dan keterikatan. Hal 

tersebut terbukti setelah para tim sukses memberikan uang maka pendataan 

terhadap warga yang telah menerima uang tersebut dilakukan sebagai wujud 

telah terjadi kesepakatan diantara keduabelah pihak. 

Pemberian uang merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan 

oleh Calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala desa sebagai upaya 

mendapatkan dukungan dan simpati dari warga masyarakat. Pemberian uang 
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ini dilaksanakan malam hari sebelum proses Pemilihan Kepala Desa 

berlangsung. Jumlah uang yang diberikan kepada warga berfariasi antara Rp. 

20.000,- hingga Rp. 50.000,- . 

Pemberiaan uang oleh salah satu Calon Kepala Desa dilakukan oleh 

para tim sukses. Cara yang dilakukan dalam upaya menjalankan Money 

Politics adalah dengan memberikan uang kepada warga melalui para tim 

sukses yang berkunjung kerumah warga dan apabila kesepakatan dicapai 

maka tim sukses akan mencatat nama warga yang menerima uang tersebut dan 

kemudian warga menandatangani sebagai upaya telah terjadi kesepakatan 

antara keduabelah pihak, selain itu juga untuk lebih terkesan mengikat antara 

warga dengan sang Calon Kepala Desa yang memberikan uang tersebut maka 

warga yang menerima juga menyerahkan foto kopi KTP atau Kartu Keluarga. 

Memang belum didapatkan seberapa efektifkah cara tersebut dijalankan, tetapi 

dengan terpilihnya Calon Kepala Desa yang menggunakan cara tersebut 

menjadi Kepala Desa terpilih maka sekiranya hal tersebut dapat dijadikan 

tolak ukur keberhasilan cara tersebut dalam mencari dukungan dan simpati 

warga masyarakat. 

Tidak hanya pemberian uang, para Calon Kepala Desa juga 

memberikan bantuan untuk memperbaiki sarana fasilitas umum dan bahkan 

pada hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdapat beberapa peristiwa 

yang bertujuan untuk menarik simpati dan dukungan warga masyarakat yaitu 

dengan adanya pembagian nasi bungkus dan tersedianya angkutan untuk 
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mengantarkan para warga masyarakat dari rumah menuju ke TPS, itu semua 

diberikan kepada warga masyarakat secara cuma-cuma. Padahal pemberian 

sesuatu ataupun janji-janji merupakan bentuk dari pelanggaran Perda 

Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007. Itulah sebabnya, pelanggaran yang 

diketahui Panitia Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu tindakan yang 

melanggar hukum dan lebih juga diketahui oleh pihak pengawas dan Pembina. 

Adanya hal yang demikian ini merupakan pelanggaran nyata yang 

berasal dari panitia, Tim pengawas dan Pembina, Calon Kepala Desa, serta 

sistem Pemilihan Kepala Desa yang ada. Penulis menyebut hal yang demikian 

tersebut sebagai pelanggaran atas Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 

2007. Di dalam Pilkades akan dianggap berhasil apabila telah dilaksanankan 

sesuai dengan peraturan yang ada dan yang berlaku serta adanya dukungan 

dari para seluruh pihak yang bersangkutan, yaitu apabila dalam Pilkades telah 

mentaati semua peraturan yang berlaku seperti tidak melaksanankan Money 

Politics bagi para calon yang berkompetisi serta bagi panitia juga harus 

menindak segala macam pelanggaran yang telah terjadi sebagai contoh dalam 

hal pelanggaran pemasangan tanda gambar yang tidak sesuai dengan 

ketentuan waktu dan tata cara pemasangan yang telah diatur dalam Perda 

Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007.  

Begitu juga dengan Pengawas dan Pembina harus bekerja dengan baik 

dalam menjalankan tugasnya terutama dalam hal pengawasan akan tindak 

pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa seperti apabila terdapat 
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upaya suap dalam Pilkades, hendaknya Pembina dan pengawas melakukan 

tindakan secara tegas seperti melakukan pemeriksaan. Apabila terbukti maka 

Pengawas dan Pembina juga berhak memerkarakan upaya suap tersebut untuk 

kemudian diberikan sanksi tegas berupa pembatalan ataupun pemberhentian 

Kepala Desa terpilih. 

Sedangkan hal yang berkaitan dengan para pihak yang berkompetisi 

seperti para Calon Kepala Desa juga harus bersaing dengan baik yaitu tidak 

menggunakan suap dan mentaati segala peraturan yang berlaku. Apabila hal 

seperti ini dapat dilaksanakan maka keinginan akan terciptanya Pilkades yang 

baik dan optimal akan tercapai, tetapi sebaliknya apabila semua pihak tidak 

mentaati peraturan yang ada, dan dalam melaksanakan tugas pengawasan 

tidak dijalankan sebagaimana mestinya, serta dalam berkompetisi dilakukan 

dengan tidak sehat yaitu dengan memberikan imbalan dalam bentuk apapun 

maka Pilkades yang tercipta akan menimbulkan berbagai masalah seperti 

adanya pihak yang tidak dapat menerima kekalahan dan berujung pada 

kerusuhan antar warga masyarakat. 

Itulah sebabnya pelanggaran yang ada dan berasal dari pihak Panitia 

Pemilihan Kepala Desa, Tim pengawas dan Pembina tentu harus dicari faktor 

penyebabnya. Setelah penelitian dilakukan dan hasil dari penelitian itu 

dicermati, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa adalah 

sebagai berikut : 
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1) Rendahnya tingkat kepatuhan Panitia, Tim Pengawas dan 

Pembina terhadap aturan Pilkades. Sebagai contoh dalam hal 

menindak pelanggaran pemasangan tanda gambar yang tidak 

sesuai dengan waktu dan tempat sebagaimana yang telah diatur 

dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008, panitia akan menindak 

apabila ada aduan dari warga, dimana seharusnya panitia dalam 

bertindak tidak seharusnya menunggu aduan tetapi apabila 

memang ada pelanggaran sudah seharusnya panitia, pengawas 

dan pembina menindak pelanggaran tersebut. 

2) Ketidaktegasan dari Panitia, Tim Pengawas dan Pembina 

terhadap setiap bentuk tindakan yang mengarah pada 

pelangaran dalam Pilkades. Ketidaktegasan ini masih berkaitan 

dengan tidak adanya tindakan pemberian sanksi ataupun 

teguran mengenai pelangaran-pelanggaran yang telah terjadi 

seperti pelanggaran pemasangan tanda gambar dalam 

berkampanye dan terjadinya Money Politics dalam Pilkades. 

3) Kurang adanya kemampuan memberi motivasi dan nilai 

tambah pada diri dan semua pihak dalam rangka mewujudkan 

Pilkades yang berkualitas dan sesuai dengan aturan hukum 

yang ada. 

4) Rendahnya tanggung jawab panitia, Tim Pengawas dan 

Pembina dalam pelaksanaan Pilkades. 
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5) Adanya anggapan bahwa pelanggaran yang ada yaitu terutama 

yang berkaitan dengan politik uang (Money Politics) sudah 

merupakan suatu yang wajar dan telah membudaya dalam 

kegiatan Pemilihan Kepala Desa. 

Demikian pula dengan peran daripada Calon Kepala Desa dalam 

mewujudkan Pilkades yang diduga melanggar Perda Kabupaten Demak 

Nomor 2 Tahun 2007, yang tentunya patut disayagkan. Para Calon Kepala 

Desa seharusnya menghormati aturan hukum yang berlaku dan bukan 

sebaliknya dengan melanggar aturan hukum yang berlaku tersebut.  

Hal yang terkait dengan politik uang (Money Politics) disebabkan oleh 

banyak hal, salah satu diantaranya adalah budaya di dalam masyarakat yang 

selama ini telah membiasakan terjadinya praktek politik uang dalam setiap 

pelaksanana Pemilihan Kepala Desa. Para Calon Kepala Desapun akhirnya 

juga terjebak dan larut dalam budaya tersebut. 

Mengenai kendala yang berasal dari sistem dari Pilkades itu sendiri, 

dapatlah disebutkan bentuknya, yaitu adanya aturan Pilkades yang dapat 

disiasati oleh para pihak yang berkepentingan untuk melanggar aturan dalam 

Pilkades. Sebagai contoh tindakan Money Politics yang dilakukan oleh Calon 

Kepala Desa yang bentuknya bermacam-macam antara lain memberikan 

imbalan tunai, membangun dan atau memperbaiki fasilitas umum, 

memberikan nasi bungkus, hingga adanya bantuan pengadaan alat transportasi 

menuju ke TPS bagi warga yang tempat tinggalnya jauh dari TPS, 
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kesemuanya itu dianggap sebagai bantuan kepedulian Calon Kepala Desa 

kepada warga masyarakat ataupun sebagai sumbangan atau amal. Padahal 

upaya yang seperti halnya tersebut di atas merupakan salah satu pelanggaran 

atas Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007. Pensiasatan itu dapat 

terjadi dikarenakan tidak adanya sanksi pidana kalau tidak ada pihak yang 

melaporkan pelanggaran itu sendiri. Padahal apabila kita telisik lebih 

mendalam yang merupakan pihak yang berpotensi melapor adalah para 

panitia, Calon Kepala Desa , dan para warga masyarakat itu sendiri. 

Itulah sebabnya, segala pelanggaran yang ada tersebut harus dicarikan 

jalan keluarnya yang terbaik agar dalam Pilkades yang akan datang tidak 

terjadi lagi penyimpangan aturan main dalam Pelaksanaan Pilkades. Di 

antaranya adalah penegasan kembali terhadap hakekat Pilkades yang 

berlandaskan kejujuran, kerahasiaan, dan pelaksanaan yang berkualitas untuk 

kepentingan bersama dengan tidak melupakan asas demokrasi. 

Demikian juga dengan kedisiplinan, kepatuhan, dedikasi, dan tanggung  

jawab dari semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Desa yang harus diperbaiki agar kedepannya dapat menyelenggarakan 

Pilkedes yang baik. Demikian juga dengan sistem penyelanggarakan 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, harus ada pengawasan yang lebih 

obyektif selain dari pihak-pihak yang telah dibentuk oleh Panitia dan Bupati. 

Pelaksanana Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan 

Sayung Kabupaten Demak belum dapat dikatakan berjalan secara optimal. 
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Dikatakan tidak optimal karena Pelaksanan Pemilihan Kepala Desa terkait 

adanya pelanggaran-pelanggaran seperti pelangaran pemasangan tanda 

gambar yang tidak sesuai dengan tata cara dan waktu pemasangan dan adanya 

Money Politics yang dilakukan oleh salah satu Calon Kepala Desa. Meski 

terdapat pelanggaran yang demikian pihak panitia, Pengawas, dan pembina 

tidak memberikan tindakan hukuman yang tegas malah terkesan melegalkan 

hal tersebut karena telah merupakan hal yang wajar tejadi dalam Pilkades. 

Hal-hal tersebut di atas tidak sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya 

Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007. Oleh karena itu Pilkades yang 

ada sebenarnya dapat dibatalkan hasilnya karena diindikasikan telah terjadi 

pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007. 

Meskipun demikian, pembatalan tersebut tidak sampai terjadi karena para 

pihak yang berpotensi untuk melaporkan tindakan tersebut telah menyadari 

bahwa adanya politik uang (money politics) dalam pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa adalah sesuatu hal yang wajar terjadi dan sudah membudaya 

dalam masyarakat. 

Di sisi lain semua pihakpun menyadari bahwa untuk menyelenggarakan 

suatu Pemilihan Kepala Desa memerlukan biaya yang besar dan sangatlah 

berbahaya apabila Pelaksanan Pemilihan Kepala Desa tersebut sampai 

diulang. Kenyataan terhadap pelaksanan yang demikian tersebut bukan 

sekedar berkaitan dengan penghormatan terhadap aturan hukum pelaksanan 

Pilkades, tetapi juga adanya tanggung jawab dari semua pihak, khususnya 
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Panitia, Calon Kepala Desa, Tim Pengawas dan Pembina serta masyarakat 

dalam hal mewujudkan Pilkades yang berkualitas dan sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringkasan dari temuan yang telah didapat selama penelitian adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 15. Hasil ringkasan dari temuan selama penelitian 

No Temuan Ringkasan Implikasi Solusi
1. Penelitian 

dengan 
observasi 
mendapatkan 
kenyataan 
bahwa terdapat 
pelanggaran, 

1) Pelanggaran 
pemasangan 
tanda 
gambar 
yang tidak 
sesuai 
dengan 

1) Merupakan bentuk 
pelanggaran Perada 
Kabupaten Demak 
Nomor 2 Tahun 2007 
Pasal 18 ayat 1 yaitu 
pelaksanaan kampanye 
calon Kepala Desa 

1) Solusi yang 
dinilai tepat 
adalah pada 
saat 
pendaftaran 
para bakal 
calon Kepala 



134 

 

dimana 
sebelum waktu 
pelaksanaan 
kampanye 
dimulai para 
Calon Kepala 
Desa telah 
memasang 
tanda gambar 
di sekitar 
wilayah desa 
Sriwulan dan 
pemasangan 
itu juga tidak 
pada 
tempatnya 
yaitu berada 
diwilayah TPS 
yang 
seharusnya 
pemasangan 
tanda gambar 
harus berjarak 
lebih dari 200 
meter dari 
TPS, serta 
tidak dipasang 
ditempat 
pendidikan. 
 

waktu dan 
tempat 
pemasangan
. 

yang berhak dipilih 
dilaksananakan selama 
3 (tiga) hari sebelum 
pelaksanaan 
pemungutan suara 
dengan penyampaian 
visi dan misi serta 
program-program 
pembangunan desa dan 
pemasangan tanda 
gambar/foto calon 
Kepala Desa.  dan 
pasal 19 ayat 1 yaitu 
pemasangan tanda 
gambar/foto calon 
dapat dilakukan di 
tempat-tempat umum 
dan tempat-tempat 
strategis lainnya 
kecuali tempat ibadah, 
sekolah,kantor dinas, 
instansi dan tempat 
pemungutan suara. 
Kesemua pelanggaran 
yang terjadi berkaitan 
dengan kampanye dini. 
Pemasangan yang tidak 
menuruti aturan yang 
ada akan berdampak 
pada ketidak taatan 
para calon Kepala Desa 
terhadap peraturan 
yang ada dan juga 
merusak keindahan 
lingkungan apabila 
tanda gambar atau foto 
tersebut dipasang 
disembarang tempat.  

Desa, pihak 
panitia 
terlebih 
dahulu 
memberikan 
penjelasan 
tentang semua 
peraturan yang 
ada agar tidak 
dilanggar dan 
apabila 
terdapat 
pelanggaran 
padahal telah 
diberi tahu 
maka 
seharusnyalah 
tindakan tegas 
berupa teguran 
ataupun 
pembatalan 
bakal calon 
Kepala Desa 
untuk mencaji 
calon Kepala 
Desa. 

2) Perlu 
ketegasan 
panitia, 
pengawas, dan 
pembina 
dalam  
menindak 
pelanggaran 
yang berkaitan 
dengan 
pemasangan 
tanda gambar 
atau foto ini 
agar bertindak 
aktif, yaitu 
dengan 
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bertindak 
tanpa harus 
menunggu 
laporan dari 
warga atau 
calon lain 
mengenai 
pelanggaran 
pemasangan 
tanda gambar 
atau foto, 
apabila 
emmang ada 
tanda gambar 
atau foto yang 
dipasang tidak 
sesuai dengan 
waktu dan 
tempat 
sebagaimana 
dalam Perda 
Nomor 2 
Tahun 2007 
maka panitia 
wajib melepas 
tanda gambar 
atau foto 
tersebut.

2. Melalui 
wawancara 
dan 
penyebaran 
angket didapat 
data mengenai 
bahwa telah 
terjadi 
pelanggaran 
yang berupa 
terjadinya 
politik uang 
yang 
dilakukan oleh 

1) Telah terjadi 
politik uang 
yaitu dengan 
membagikan 
imbalan 
tunai, nasi 
bungkus, 
penyediaan 
alat 
transportasi 
menuju 
TPS, dan 
pembanguna
n ataupun 

1) Pelanggaran yang 
berkaitan dengan 
politik uang merupakan 
suatu pelanggaran dari 
Perda Kabupaten 
Demak Nomor 2 
Tahun 2007 yaitu Pasal 
20 ayat 1 Calon Kepala 
Desa yang berhak 
dipilih dan atau tim 
kampanye dilarang 
memberikan dan atau 
menjanjikan akan 
memberikan sesuatu, 

1) Salah satu 
solusi adalah 
dengan 
sosialisasi atau 
himbauan 
untuk tidak 
menerima 
politik uang 
dalam bentuk 
apapun serta 
dalam 
sosialisasi atau 
himbaun 
tersebut juga 
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salah satu 
Calon Kepala 
Desa dengan 
berbagai 
bentuk salah 
satunya 
dengan 
memberikan 
imbalan 
langsung, 
pembangunan 
atau perbaikan 
fasilitas 
umum, 
pemberian nasi 
bungkus dan 
tersedianya 
alat 
transportasi 
bagi para 
warga yang 
tempat 
tinggalnya 
jauh dari TPS. 
Bentuk dari 
politik uang 
terutama 
dengan 
pemberian 
imbalan 
langsung ini 
diberikan 
melalui para 
tim sukses 
dengan cara 
sebelum 
menerima 
uang para 
warga yang 
menerima 
uang tersebut 
terlebih daulu 
didata dan 

memperbaik
i fasilitas 
umum 

2) Dalam 
pemberian 
imbalan 
langsung 
dilakukan 
oleh para 
tim sukses 
dan 
sebelumnya 
para tim 
sukses 
terlebih 
dahulu 
melakukan 
pendataan 
para warga 
yang 
menerima 
imbalan 
tunai dan 
kemudian 
sebagai kata 
sepakat 
warga 
membubuhk
an 
tandatangan 
dan adapula 
yang 
melakukann
ya dengan 
melampirka
n foto kopi 
KTP atau 
KK. 

baik langsung ataupun 
tidak langsung dengan 
nama atau dalih apapun 
kepada siapapun dalam 
usaha untuk 
memenangkan dirinya 
dalam pelaksanaan 
pemungutan suara. . 
Dampak dari 
pelanggaran politik 
uang tersebut adalah 
mempengaruhi pemilih 
dalam menentukan 
pilihan Kepala Desa 
sehingga Pilkades yang 
seharusnya 
berlandaskan asas jujur 
dan adil telah tercoreng 
dengan adanya politik 
uang tersebut. 
Seharusnya Para Calon 
Kepala Desa dalam 
bersaing 
memperebutkan kursi 
jabatan sebagai Kepala 
Desa tidak 
menggunakan suap 
berupa politik uang 
tetapi mereka 
seharusnya bersaing 
dengan sehat yaitu 
melalui program visi 
dan misi yang mereka 
programkan. 

2) Sanksi apabila 
pelanggaran di atas 
terjadi adalah Calon 
Kepala Desa yang 
berhak dipilih dan atau 
tim kampanye yang 
terbukti melakukan 
pelanggaran 
sebagaimana dimaksud 

disampaikan 
berbagai hal 
atau dampak 
buruk apabila 
masyarakat 
menerima 
politik uang 
tersebut. 
Tidak hanya 
masyarakat 
luas 
masyarakat 
yang ikut serta 
dalam 
persaingan 
Pilkades 
dalam hal ini 
para calon 
Kepala Desa 
juga harus 
diberikan 
pengertian 
dari para 
panitia, 
pengawas, dan 
pembina untuk 
dapat bersaing 
secara sehat 
tanpa 
menggunakan 
cara-cara yang 
tidak terpuji 
yaitu 
memberikan 
imbalan 
kepada warga 
untuk 
mempengaruh
i pilihan 
warga pada 
saat 
pemungutan 
suara. 
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nantinya akan 
didata serta 
membubuhkan 
tanda tangan 
sebagai upaya 
untuk 
mengikat 
warga atau 
sebagai upaya 
telah mencapai 
kesepakatan 
antara warga 
dan tim sukses 
dari Calon 
Kepala Desa 
yang 
memberikan 
imbalan 
tersebut. 
Adapula yang 
menggunakan 
cara dengan 
melampirkan 
foto kopi KTP 
atau KK. 

pada ayat 1 (satu), 
berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan 
hukum tetap dikenai 
sanksi pembatalan 
sebagai calon oleh 
panitia pemilihan.  

2) Perlu 
dibentuknya 
badan 
pengawas 
khusus yang 
mengawasi 
jalannya 
Pemilihan 
Kepala Desa 
yang tugasnya 
hanya 
mengawasi 
jalannya 
pemilihan 
sebagai wujud 
penciptaan 
Pemilihan 
Kepala Desa 
yang 
demokratis 
salah satu dari 
tugas badan 
ini adalah 
melaporkan 
kepada pihak 
yang 
berwenang 
atas 
pelanggaran 
yang terjadi 
terutama yang 
berkaitan 
dengan politik 
uang. 

 
3. Melalui 

wawancara 
telah didapat 
data bahwa 
dalam 
pembentukan 
Panitia 
Pilkades 

1) Dalam 
membentuk 
panitia 
dilakukan 
dengan cara 
penunjukan 
langsung 
oleh ketua 

1) Dampak dari pemilihan 
Panitia melalui 
penunjukan secara 
langsung ini 
menghambat 
partisipasi warga 
masyarakat yang ingin 
menjadi bagian dari 

1) Meskipun 
dalam 
pemilihan 
keanggotaan 
panitia 
Pilkades tidak 
melalui 
pengumuman 
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dilakukan 
dengan cara 
pemilihan 
secara 
langsung oleh 
Ketua BPD hal 
ini dianggap 
cara yang 
efektif dan 
menyingkat 
waktu. 
 

BPD. kepanitiaan tetapi 
akibat dari pemilihan 
secara langsung 
melalui perwakilan 
para tokoh masyarakat 
juga bermaksud untuk 
menyingkat waktu 
dalam pembentukan 
panitia Pilkades. 
Seharusnya meskipun 
dengan melalui 
penunjukan panititetap 
saja harus adanya 
pengumuman kepada 
warga desa untuk 
sekedar mengetahui 
akan adanya pemilihan 
panitia. 

terlebih 
dahulu kepada 
warga 
masyarakat 
luas tetapi 
pemilihan 
dengan cara 
melibatkan 
perangkat desa 
dan tokoh 
masyarakat 
juga sudah 
merupakan 
suatu solusi 
yang sangat 
tepat dan 
efisien. 

4. Melalui 
wawancara 
telah didapat 
adanya 
beberapa 
panitia yang 
seharusnya 
bersikap netral 
justru menjadi 
tim sukses dari 
salah satu 
Calon Kepala 
Desa. 
 

1) Adanya 
panitia yang 
menjadi 
pendukung 
atau tim 
sukses dari 
salah satu 
Calon 
Kepela 
Desa. 

1) Dampak dari ketidak 
netralan panitia adalah 
keikutsertaan panitia 
dalam  
mempromosikan salah 
satu Calon Kepala 
Desa kepada para 
warga yang dapat 
mempengaruhi hasil 
pilihan akhir warga. 
Seharusnya panitia 
bersikap netral 
sebagaimana yang 
diatur dalam Perda 
Kabupaten Demak 
Nomor 2 Tahun 2007 
sehingga tugas panitia 
hanya 
menyelenggarakan 
bukan sebagai tim 
sukses yang 
mendukung salah satu 
Calon Kepala Desa. 

1) Solusi dari 
adanya panitia 
yang juga 
mendukung 
saah satu 
calon Kades 
adalah dengan 
memberikan 
pembekalan 
pada panitia 
setelah 
pemilihan 
keanggotaan 
panitia dengan 
memberitauka
n apa saja 
yang menjadi 
tugas dan 
wewenang 
panitia dan 
memberikan 
sanksi atau 
tegguran 
apabila 
terdapat 
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panitia yang 
mendukung 
atau bahkan 
menjadi tim 
sukses dari 
salah satu 
calon Kades. 

2) Perlu adanya  
pengawasan 
yang benar-
benar 
mengawasi 
bukan sebagai 
formalitas saja 
dari tim 
pengawas dan 
Pembina 
sebagaimana 
terdapat di 
dalam Perda 
Nomor 2 
Tahun 2008. 

3) Perlu adanya 
pembentukan 
badan 
pengawas 
yang juga 
bekerja 
sebagai 
pengawas, 
pemantau, dan 
penyelidik 
apabila terjadi 
pelanggaran-
pelanggaran 
untuk 
kemudian 
dilaporkan 
pada pihak 
yang berwajib 
agar ditindak 
demi 
mewujudkan 
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Pilkades yang 
benar-benar 
demokratis. 

5. Melalui 
wawancara 
telah 
didapatkan 
bahwa ada 
surat keberatan 
yang 
dilayangkan 
kepada Panitia 
Pilkades dari 
salah satu 
Calon Kepala 
Desa yang 
berisi 
keberatan atas 
rencana biaya 
pelaksanaan 
Pilkades yang 
dinilai terlalu 
mahal tetapi 
hal tersebut 
tidak 
mendapatkan 
respon dari 
Pihak Panitia. 

1) Adanya 
surat 
keberatan 
dari salah 
satu Calon 
Kepala Desa 
atas 
anggaran 
biaya dari 
panitia yang 
dianggap 
terlalu 
tinggi. 

1) Dampak dari tidak 
adanya tanggapan yang 
serius dari panitia 
terhadap surat 
keberatan atas 
rancangan pembiayaan 
Pilkades adalah adanya 
ketidak terbukaan dari 
pihak panitidalam hal 
penyusunan 
rancanganpenyelenggar
aan Pilkades. 
Seharusnya panitia dan 
para Calon Kepala 
Desa ataupun pihak 
lain yang mempunyai 
kepentingan  
berkoordinasi bersama 
untuk menyusun 
rancangan 
penyelenggaraan 
Pilkades. 

1) Hendaknya 
dalam 
Rancangan 
Anggaran 
Penyelenggara
an Pemilihan 
Kepala Desa 
tidak hanya 
dimusyawarah
kan antara 
Panitia, BPD, 
dan Kepala 
Desa pada saat 
itu perlu 
adanya 
keterlibatan 
dari para 
masyarakat 
yang ingin 
mendaftarkan 
diri sebagai 
bakal calon 
Kepala Desa 
atau dengan 
kata lain 
adanya 
pengumuman 
kepada 
masyarakat 
luas mengenai 
anggaran 
tersebut, 
sehingga 
terkesan 
adanya 
keterbukaan 
panitia 
sehingga tidak 
memunculkan 
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kecurigaan-
kecurigaan 
yang tidak 
berdasarkan 
hukum yaitu 
adanya 
tuduhan 
pengelembung
an anggaran.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa Di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa 
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Jabatan Periode 2009-2015”, yang telah diuraikan dalam bab yang sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan beberapa simpulan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan 

Sayung Kabupaten Demak Pada Tahun 2007 lalu belumlah berjalan 

secara optimal. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan 

masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang berupa pelanggaran 

terhadap Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007, yaitu adanya 

pelanggaran yang berupa pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa seperti halnya praktek politik uang dan tidak tegasnya 

panitia, pengawas dan Pembina, dalam menindak pelanggaran lainnya 

yaitu dalam hal pemasangan tanda gambar para Calon Kepala Desa 

memasang tanda gambar tidak pada tempatnya dan melanggar waktu 

kampanye, hal seperti inilah yang menjadikan Pilkades tidak berjalan 

secara optimal. Para Calon Kepala Desa yang terlibat dalam praktek 

politik uang sebenarnya juga telah melakukan pelanggaran 

persyaratan, yaitu soal kejujuran. Mestinya Pilkades yang demikian 

harus dibatalkan karena bertentangan dengan aturan yang ada. 

2. Adanya pelanggaran terhadap aturan seperti terjadinya politik uang 

dan pelanggaran berkampanye dalam Pilkades merupakan suatu 

kendala dalam mewujudkan Pilkades  yang baik dan benar sesuai 

dengan peraturan yang ada. Perlu adanya perbaikan mental dan moral 

semua pihak, khususnya Panitia, Calon Kepala Desa, Tim Pengawas 
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dan Pembina serta masyarakat dalam hal mewujudkan Pilkades yang 

berkualitas dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Perbaikan 

mental dan moral disini lebih kepada menganggap politik uang 

sebagai pelanggaran dalam Pilkades bukannya sebagai hal yang wajar 

dan membudaya sebagai mana yang terlihat dalam pelaksanaan 

Pilkades di desa Sriwulan 

3. Meskipun terdapat pelanggaran peraturan yang ada yaitu terjadinya 

praktek politik uang dan pelanggaran pelaksanaan kampanye, namun 

demikian partisipasi politik masyarakat sangatlah tinggi. Hal tersebut 

terbukti dengan jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya sekitar 

78% suara atau sekitar 6.497 suara. 

4. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2007 juga 

cukup tinggi terutama dalam hal pembentukan panitia, pendaftaran 

Calon Kepala Desa, maupun pada saat penghitungan suara. 

 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diberikan saran 

yang dapat memberikan beberapa masukan sebagai berikut : 

1. Mengingat pelaksanaan Pilkades di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak sudah terlaksanan dan diharapkan di masa-masa 
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yang akan datang Pilkades dapat diselenggarakan dengan baik dan 

benar sesuai dengan aturan yang ada, tentu semua pihak harus dapat 

memperbaiki diri di samping harus dapat melakukan evaluasi ulang 

terhadap berbagai hal yang menjadi penyebab tidak berjalannya 

Pilkades berdasarkan aturan yang  ada.  

2. Untuk lebih mendukung terlaksananya Pilkades yang sesuai dengan 

aturan hukum, khususnya Perda Nomor 2 Tahun 2007, maka harus 

didukung oleh sikap tegas Panitia, Pengawas, atau Pembina terhadap 

siapa saja yang terbukti melakukan tindakan yang bertentangan 

dengan aturan yang ada. Sebagai contoh apabila terjadi penyimpanyan 

maka pihak panitia, pengawas, dan Pembina haruslah mengadakan 

pengusutan dan apabila memang terbukti harus menindak dengan 

pemberian hukuman yang sesuai semisal terhadap tindak politik uang 

atau maka bagi para pelakunya dapat dibatalkan kemenangannya 

untuk menjadi Kepala Desa terpilih. 

3. Dalam hal pelanggaran mengenai adanya politik uang (money politics) 

dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa hendaknya diberikan 

sanksi yang tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran 

politik uang tersebut, misalnya pencopotan sebagai Kepala Desa 

terpilih jika yang bersangkutan melakukan politik uang (money 

politics). 
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4. Masyarakat harus dididik supaya dalam menentukan seorang 

pemimpin bukan hanya berdasarkan faktor-faktor subjektif saja, tetapi 

perlu juga memperhatikan pertimbangan rasional tentang kualitas 

calon pilihannya, baik kualitas moral, emosional, sosial, maupun 

kualitas dari intelektual dari Calon Kepala Desa. Pendidikan untuk 

masyarakat ini dapat dilakukan dalam beberapa hal sebagai contoh 

adanya sosialisasi atau himbauan untuk tidak menerima politik uang 

dalam bentuk apapun serta dalam sosialisasi atau himbauan tersebut 

juga disampaikan berbagai hal atau dampak buruk apabila masyarakat 

menerima politik uang tersebut. Tidak hanya masyarakat luas 

masyarakat yang ikut serta dalam persaingan Pilkades dalam hal ini 

para calon Kepala Desa juga harus diberikan pengertian dari para 

panitia, pengawas, dan pembina untuk dapat bersaing secara sehat 

tanpa menggunakan cara-cara yang tidak terpuji yaitu memberikan 

imbalan kepada warga untuk mempengaruhi pilihan warga pada saat 

pemungutan suara. 

5. Berkaitan dengan pelanggaran yang berupa pemasangan tanda gambar 

untuk mencagah hal tersebut terjadi hendaknyalah pada saat 

pendaftaran para bakal calon Kepala Desa, pihak panitia terlebih 

dahulu memberikan penjelasan tentang semua peraturan yang ada agar 

tidak dilanggar dan apabila terdapat pelanggaran padahal telah diberi 

tahu maka seharusnyalah tindakan tegas berupa teguran ataupun 
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pembatalan bakal calon Kepala Desa untuk mencaji calon Kepala 

Desa. 

6. Perlu dibentuknya badan pengawas khusus yang mengawasi jalannya 

Pemilihan Kepala Desa yang tugasnya mengawasi kinerja dari panitia 

dan mengawasi jalannya pemilihan sebagai wujud penciptaan 

Pemilihan Kepala Desa yang demokratis salah satu dari tugas badan 

ini adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang atas pelanggaran 

yang terjadi terutama yang berkaitan dengan politik uang. 
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