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SARI 

Pristyanto, Catur Teguh. 2017. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa 
Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Skripsi. Jurusan Politik dan 

Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 

Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si. Pembimbing II Drs. Setiajid, M.Si. 96 halaman. 

 
Kata kunci :  Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

Kepala Desa merupakan figur pemimpin desa yang mempunyai peranan yang 

sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina 

kehidupan masyarakat desa memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat 

desa. Oleh karena itu dalam memilih calon Kepala Desa harus selektif dan memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pilkades berdasarkan 

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa Dagan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

menggunakan analisis interaktif. Lokasi penelitian berada di Desa Dagan Kecamatan 

Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Fokus penelitian berpusat pada pelaksanaan 

pemilihan Kepala Desa di Desa Dagan dari tahapan persiapan, pencalonan, 

pemungutan suara dan penetapan. Sumber data penelitian ini adalah Ketua BPD, 

Ketua Panlak Pilkades, anggota Panlak, saksi calon Kepala Desa, dan masyarakat. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan Triangulasi sumber. 

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang mencakupi aktivitas 

deduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahap awal proses persiapan 

pemilihan Kepala Desa Dagan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 112 Tahun 

2014, tahap pencalonan dari tahap seleksi calon Kepala Desa sampai dengan seleksi 

administrasi sesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 hanya pada proses 

kampanye yang belum sesuai peraturan masih terjadi pelanggaran. Pada proses 

pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara berjalan sesuai Permendagri 

Nomor 112 Tahun 2014, pada tahapan penetapan Kepala Desa sudah sesuai 

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Adanya pelanggaran dalam kampanye yang 

meliputi pemasangan tanda gambar yang dipasang sebelum waktu yang ditentukan 

dan pembagian uang oleh calon Kepala Desa melalui Tim Sukses kepada masyarakat. 

 Untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Dagan periode selanjutnya, Panitia 

Pemilihan Kepala Desa diharapkan lebih transparan dan tegas terutama terhadap 

penindakan kampanye yang tidak diperbolehkan dalam peraturan. Panitia harus 

bersikap netral terhadap penindakan semua pelanggaran yang terjadi pada proses 

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Ketegasan dan transparansi dari panitia 

pemilihan Kepala Desa dibutuhkan untuk menjaga keutuhan demokrasi pada 
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pemilihan Kepala Desa. Dalam hal tertib administrasi panitia pemilihan kepala harus 

ditingkatkan kembali. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Demokrasi 

Pancasila. Sistem Demokrasi Pancasila yang dianut oleh Negara Indonesia 

didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam budaya bangsa Indonesia yang 

tercermin dalam pemerintahan tradisional di berbagai daerah yang tersebar di 

seluruh Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun lalu. 

Pemerintahan tradisional itu sudah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka 

dengan corak pemerintahan yang beranekaragam sesuai dengan sejarah dan adat 

istiadat setempat. 

Sistem pemerintahan tradisional tersebut berbeda-beda di setiap daerah 

namun pemerintahan tersebut bertujuan sama dengan landasan demokrasi yakni 

sebuah masyarakat yang terdiri atas sejumlah warga Negara yang berkumpul dan 

melaksanakan sendiri pemerintahannya (Dahl, 2001:23). Pemerintahan 

tradisional ini menganut nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaannya dengan 

mempertahankan nilai-nilai budaya, sejarah dan adat istiadat. Pemerintah desa 

merupakan sub sistem Pemerintah Republik Indonesia yang terendah, walaupun 

begitu desa mempunyai kedudukan yang cukup strategis karena sebagian besar 

penduduk ada di pedesaan, sehingga pemerintah sangat memperhatikan terhadap 

perkembangan maupun pembangunan desa. 
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Pemerintahan desa didasari dengan prinsip pemerintahan yang baik seperti 

keterbukaan, partisipasi pertanggungjawaban dan penegakan hukum untuk 

mengarahkan budaya politik (Kaloh, 2002:3) Sementara itu konsep demokrasi 

selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem 

ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antar 

negara yang satu dengan negara yang lain. Di Indonesia demokrasi bukan 

merupakan sesuatu yang asing mengacu pada tradisi musyawarah mufakat. 

Tradisi ini dengan variannya mengandung nilai-nilai demokratis. Praktik 

musyawarah mufakat (asas kerakyatan) di sejumlah daerah di Indonesia telah 

berlangsung sejak berabad-abad sejak masyarakat hidup dalam sistem 

perkauman di zaman purba, yang secara terus menerus berlanjut di zaman 

kerajaan-kerajaan hingga saat ini seperti kehidupan masyarakat desa. Tradisi 

yang hidup dalam masyarakat agraris, yang disebut juga dengan tradisi 

berembug itu, bahkan sudah terlembagakan dalam bentuk unik seperti kerapatan 

nagari, rembug desa, musyawarah subak dan forum-forum musyawarah 

masyarakat desa lainnya (Zuhro, 2009:2). 

Desa sebagai bagian unit terkecil dari bagian administrasi Negara 

Indonesia adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan 

asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan dari 

terbentuknya pemerintahan desa adalah beragamnya masyarakat yang terdapat 

dalam desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem politik desa dalam 

mewujudkan otonomi desa dengan memberdayakan masyarakat. Desa terbentuk 
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dari adat dan kebudayaan bangsa Indonesia. Desa dianggap sebagai sumber dari 

nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti gotong royong, musyawarah mufakat, 

kekeluargaan dan lain sebagainya. Nilai-nilai luhur inilah yang menjadi landasan 

dalam penerapan sistem Demokrasi Pancasila yang didasari oleh pandangan dan 

falsafah bangsa Indonesia (Mariana, 2008:14). Desa sebagai sumber kekuatan 

pembangunan bangsa memunculkan sintesa bahwa Negara Indonesia adalah 

Negara Demokrasi. Landasan falsafah dari Demokrasi Pancasila ini didasari oleh 

musyawarah mufakat yang diwujudkan dalam bentuk rembug desa. 

Dengan demikian bahwa penduduk di pedesaan merupakan modal yang 

berharga sebagai dasar dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, agar 

terwujud pembangunan desa yang baik maka dibutuhkan seorang pemimpin atau 

seorang Kepala Desa yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat baik 

dalam kehidupan politik desa maupun partisipasi masyarakat dalam rangka 

mewujudkan pembangunan nasional. Kepala Desa memegang peranan penting 

untuk mewujudkan otonomi di era demokratisasi dan untuk membantu 

mempercepat pembangunan desa. Kepala Desa adalah seorang yang mempunyai 

kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain yakni warga 

desanya untuk ikut bekerjasama untuk mencapai tujuan desa yang telah 

ditetapkan dalam program desa. Kepala Desa merupakan figur pemimpin desa 

dimana seorang Kepala Desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam 

memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat 

desa memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan 
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perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Kemampuan seorang Kepala 

Desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai 

tujuan yang dicita-citakan.  

Dalam sistem pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari dinamika dalam 

perkembangan politik lokal di tingkat desa. Dalam pemilihan Kepala Desa 

terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi dalam setiap putaran 

pemilihan umum di Indonesia. Para kandidat calon Kepala Desa melakukan 

berbagai cara dan menggunakan strategi masing-masing calon Kepala Desa 

dalam proses pemilihan Kepala Desa dengan tujuan dapat memenangkan 

pemilihan dan mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan selalu ada dalam proses 

politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan seorang 

pemimpin. Dalam memenangkan proses pemilihan Kepala Desa untuk 

mendapatkan kekuasaan di tingkat desa diperlukan strategi kampanye dan 

pengerahan massa untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat 

desa. Selama masa kampanye tak jarang diwarnai dengan serangan-serangan 

kepada pihak lawan dengan cara menyebarkan berita yang bersifat negatif atau 

memberikan isu-isu yang kebenarannya belum dapat dipastikan kepada 

masyarakat. Berbagai cara dilakukan supaya lawan dalam pemilihan Kepala 

Desa memiliki kesan dan pandangnan yang tidak baik di mata masyarakat yang 

akan memilihnya. Akibat dari kampanye dari masing-masing calon Kepala Desa 

tidak jarang menimbulkan konflik antar sesama pendukung dari calon Kepala 



5 
 

 
 

Desa. Tak jarang masing-masing kelompok pendukung dari calon Kepala Desa 

berselisih pendapat dalam kehidupan sehari-hari menjelang pemilihan Kepala 

Desa berlangsung. Hal ini masih berlanjut sampai pengumuman hasil perolehan 

suara dan penetapan Kepala Desa yang terpilih. Permasalahan pada tahap 

kampanye misalnya, apabila calon Kepala Desa dalam berkampanye 

menyimpang dari ketentuan dengan melakukan penghinaan atau menjelek-

jelekan calon lain, dengan membagi-bagikan uang maka harus diberikan sanksi  

berupa teguran secara tertulis atau langsung.  

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di berbagai daerah terjadi 

beberapa konflik yang dapat mengganggu proses pembangunan politik dan 

kestabilan politik di tingkat desa. Seperti dalam konflik pemilihan Kepala Desa 

yang terjadi di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. 

Konflik tersebut dalam pemilihan Kepala Desa terjadi pada tahapan proses 

pemilihan Kepala Desa yang dianggap masyarakat desa tersebut terjadi 

penyimpangan dan pelanggaran. Beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi 

adalah penyimpangan dalam proses pencalonan Kepala Desa, proses kampanye 

yang menyalahi aturan yang telah ditentukan panitia, pengerahan massa 

pendukung salah satu calon Kepala Desa, sampai dengan proses penghitungan 

suara. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis masih terjadi 

ketidaksesuaian antara peraturan yang mengatur pemilihan Kepala Desa dengan 

pelaksanaan di lapangan. Permasalahan secara teknis dalam penyelenggaraan 

pemilihan Kepala Desa sampai dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran 
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dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa masih terjadi. Hal ini 

dikarenakan kurangnya kesiapan perangkat dan lembaga desa untuk 

menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Secara teknis tugas 

yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa belum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

   Panitia pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah BPD yang 

mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala 

Desa secara demokratis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini 

peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang demokratis, salah satunya berkaitan dengan fungsinya 

dalam proses pemilihan Kepala Desa. Pentingnnya peran BPD dalam proses 

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sepertinya belum menyentuh pada 

penyelesaian pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa. Peran BPD belum 

diikuti dengan pengawasan pada proses pemilihan Kepala Desa. Hal tersebut 

menunjukan adanya disfungsi dari peran BPD. Terbukti dengan adanya beberapa 

permasalahan yang telah disebutkan di atas. Permasalahan-permasalahan 

tersebut selain merugikan masyarakat desa maupun calon Kepala Desa, juga 

menghambat proses demokrasi di tingkat pemerintahan desa. 

Dalam pemerintahan desa peranan Kepala Desa adalah sebagai 

penyelenggara urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan desa. 

Kepala Desa adalah sebagai kepala eksekutif dalam pemerintahan desa yang 

mengatur jalannya pemerintahan desa. Dalam menjalankan pemerintahan desa 
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untuk menjamin kepentingan masyarakat desa, pemerintahan desa telah terdapat 

badan perwakilan yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

yang terdiri dari perwakilan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) untuk menjamin terwujudnya kepentingan masyarakat desa dan sebagai 

badan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. 

Dari paparan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa Tahun 2015 Di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten 

Purbalingga Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 

Tahun 2014”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti 

adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di 

Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga ditinjau dari 

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014?”. 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: “Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 

di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga”. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang proses pemilihan Kepala Desa bagi masyarakat. 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masayarakat Desa Dagan : penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan tentang proses pemilihan Kepala Desa secara utuh. 

b. Bagi Pemerintah Desa Dagan : penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan kajian dalam pembuatan kebijakan untuk  peningkatan dalam 

melaksanakan peraturan tentang pemilihan Kepala Desa. 

1.5. Batasan Istilah 

1. Pelaksanaan  

Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai 

pelaksanaan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Kepala Desa di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten 

Purbalingga. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

Peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Kepala Desa maka aturan secara teknis tentang pemilihan Kepala Desa 

tertulis di dalamnya. Dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan 
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suara sampai penetapan Kepala Desa terpilih tertulis dalam Permendagri 

Nomor 112 Tahun 2014. 

3. Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) 

Pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala 

Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Calon Kepala Desa yang terpilih dengan memperoleh suara terbanyak 

akan diangkat menjadi Kepala Desa setelah ditetapkan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan disahkan oleh Bupati. Dalam 

penelitian ini akan membahas tentang pemilihan Kepala Desa di Desa 

Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1. Kebijakan Publik 

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan atau kebijaksanaan merupakan serangkaian tindakan yang 

mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau 

sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (Islamy, 2002:17). Kebijakan 

melibatkan perilaku seperti halnya maksud-maksud, bisa berupa tindakan dan bukan 

tindakan. Kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan. Kebijakan 

memiliki outcomes di masa depan. Kebijakan juga menunjuk pada serangkaian 

tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan 

juga melibatkan peran dari para agen kebijakan.  Kebijaksanaan memiliki makna 

tidak jauh berbeda dengan kata kebijkan. Kebijaksanaan dipahami sebagai suatu 

kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik 

dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu 

(Budiardjo, 2008 : 20). 

Wahab (2002 : 2) mengemukakan bahwa kebijaksanaan itu diartikan sebagai 

pedoman untuk bertindak, pedoman ini boleh jadi sangat sederhana atau kompleks, 

bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, 

kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini 
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mungkin berupa suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu 

program mengenai aktifitas-aktifitas tertentu atau suatu rencana. 

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan, dapat ditarik benang merah 

bahwa suatu  kebijakan pasti berkaitan dengan rencan tindakan yang diarahkan untuk 

mewujudkan tujuan tertentu. Tujuan yang diharapkan pasti adalah utntuk kepentingan 

umum bukan untuk kepentingan individual saja. 

2.1.2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait 

langsung dengan kata benda kebijaksanaan sehingga untuk melakukan kebijaksanaan 

perlu mendapatkan perhatian yang seksama, dan oleh sebab itu adalah keliru kalau 

kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus 

(Wahab, 2002 : 65). Kebijakan publik selalu mengandung setidak-tidaknya tiga 

komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai 

sasaran tersebut. Komponen terakhir biasanya tidak dijelaskan secara rinci, dan oleh 

karena itu birokrasi harus menterjemahkan sebagai program-program aksi dan 

proyek. Di dalam cara tersebut mengandung beberapa komponen kebijakan, yakni 

siapa pelaksana atau implementatornya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, 

siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem 

manajemennya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Dengan 

demikian komponen ketiga dari suatu kebijakan yaitu cara merupakan komponen 

untuk mewujudkan dua komponen di depan yakni tujuan dan sasaran. Cara ini 

biasanya disebut sebagai implementasi. 
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Menurut (Handoyo, 2012:95) memahami implementasi kebijakan sebagai 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah 

maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk 

mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun 

waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai 

perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan 

kebijakan. 

Dari beberapa pendapat tentang implementasi dari para tokoh tersebut di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya 

tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab 

untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, 

melainkan pula menyangkut kekuatan-kekuatan elite politik, ekonomi dan sosial yang 

langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang 

terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak  baik yang diharapkan 

maupun yang tidak diharapkan. 

Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangutan 

dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-

prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu menyangkut 

masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. 

Implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang 

dipilih dan ditetapkan sebelum menjadi kenyataan. Namun dalam pelaksanaannya 
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tidak semua program dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Terdapat 

penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya sesuai dengan kondisi di 

lapangan, sehingga program yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan secara optimal 

karena ada penyebab kegagalan dalam proses implementasi suatu kebijaksanaan 

publik. 

Menurut Suradinata (2003:54) sekurang-kurangnya terdapat tiga sumber 

penyebab timbulnya masalah-masalah yang biasanya dihadapi dalam implementasi 

kebijakan yaitu: 

a) Adanya over-laping tujuan-tujuan kebijakan yang dihasilkan atau disebabkan 

oleh adanya kesalahfahaman, kekacauan atau disebabkan oleh konflik nilai. 

b) Partisipasi actor yang banyak dengan otoritas yang tumpang tindih. 

c) Ketahan implementer, tidak efisien. 

Tidak terimplementasi berati bahwa suatu kebijaksanaan yang tidak 

dilaksanakan sesuai rencana, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi mana 

kala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun 

mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, kebijaksanaan tersebut 

tidak berhasil dalam mewujudkan hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya hal ini 

disebabkan oleh faktor-faktor: 

1) Pelaksanaannya jelek (bad execution). 

2) Kebijaksanaannya sendiri memang jelek (bad policy). 

3) Kebijaksanaan itu memang berhasil jelek (bad luck). 
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Dengan demikian suatu kebijakan boleh jadi tidak dapat diimplementasikan 

secara efektif sehingga dinilai oleh para pembuat kebijakan sebagai pelaksanaan yang 

jelek (bad execution). Atau baik pembuat kebijakan maupun mereka yang diberi 

tugas untuk melaksanakannya sama-sama sepakat bahwa kondisi eksternal benar-

benar tidak menguntungkan bagi efektivitas implementasi. Jadi, kebijakan itu telah 

gagal karena nasibnya memang jelek (bad luck). Faktor lain yang menjadi penyebab 

kegagalan suatu kebijakan adalah bahwa sebenarnya sejak awal kebijakan itu 

memang jelek, dalam arti bahwa ia telah dirumuskan secara serampangan. Tidak 

didukung oleh informasi yang memadai, alasan yang keliru atau asumsi-asumsi dan 

harapan-harapan yang tidak realistis. 

2.1.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa. Seluruh mengenai aturan pelaksanaan 

pemilihan Kepala Desa tertulis dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Pada 

Bab pertama membahas mengenai ketentuan umum. Pada Bab kedua tentang 

pemilihan Kepala Desa. Pada pasal 2 disebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa 

dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang dan proses 

pelaksanaannya dilakukan pada hari yang sama diseluruh wilayah Kabupaten/Kota. 

Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota dengan tugas 

sebagai berikut sesuai pasal 5: a) merencanakan, mengkoordinasikan dan 
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menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten/Kota. 

(b) melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia 

pemilihan Kepala Desa di tingkat desa. (c) menetapkan jumlah surat suara dan kotak 

suara. (d) memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta 

perlengkapan pemilihan lainnya. (e) menyampaikan surat suara dan kotak suara dan 

perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan. (f) memfasilitasi 

penyelesaian permasalahan kepal desa tingkat Kabupaten/Kota. (g) melakukan 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. (h) melaksanakan tugas dan 

wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. 

Bab ketiga tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui 

tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Pada persiapan 

pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terdiri atas kegiatan: 

a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir 

masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. 

b. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka 

waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. 

c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota disampaikan 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa 

jabatan. 

d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati/Walikota 

melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) setelah 

terbentuknya panitia pemilihan. 
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e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati/Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga 

puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.  

Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut. 

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan 

mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan. 

2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui 

Camat. 

3. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih. 

4. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon. 

5. Menetapkan calon yang telah mempunyai persyaratan. 

6. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan. 

7. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye. 

8. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan 

suara. 

9. Melaksanakan pemungutan suara. 

10. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil 

pemilihan. 

11. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih. 

12. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaaan pemilihan. 

Pada pasal 21 tentang pendaftaran calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut. 

a) Warga Negara Republik  Indonesia. 
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b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka 

Tunggal Ika. 

d) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau 

sederajat. 

e) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar. 

f) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa. 

g) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling 

kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. 

h) Tidak sedang menjalani hukuman penjara. 

i) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 

5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan 

secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah 

dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. 

Untuk memperoleh simpati dan dukungan masyarakat calon Kepala Desa 

diperbolehkan melakukan kampanye. Pasal 27 mengatur tentang kampanye yang 

dilakukan calon Kepala Desa. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai 

dengan kondisi social budaya masyarakat desa. Pelaksanaan kampanye dilaksanakan 
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dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang. Kampanye yang disampaikan 

adalah mengenai visi misi yang ingin diwujudkan. Pelaksanaan kampanye dapat 

dilakukan melalui: a) pertemuan terbatas; b) tatap muka; c) dialog; d) penyebaran 

bahan kampanye kepada umum; e) pemasangan alat peraga kampanye di tempat 

kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; f) kegiatan lain 

yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. 

Selama melakukan proses kampanye, sesuai dengan pasal 30 dilarang melakukan 

hal-hal sebagai berikut. 

1. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon lain. 

4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat. 

5. Mengganggu ketertiban umum. 

6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan 

kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan calon lain. 

7. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye calon. 

8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. 

9. Membawa atau menggunakan gambar atau atribut calon lain selain dari gambar 

calon yang bersangkutan. 
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10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta 

kampanye. 

 

 

2.1.4. Otonomi Desa 

Juliantara (2003:116) menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah 

kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah 

tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya 

dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya. Sebaliknya tidak dibenarkan 

proses intervensi yang serba paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas. 

Pemerintah desa merupakan subsitem dari sistem penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Sebelum 

melangkah lebih lanjut mengenai otonomi desa, 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”. Istilah otonom selalu dikaitkan dengan otonomi 

daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi 

Daerah pasal 1 ayat (5) diarttikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. 
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Penyebutan desa memang terasa akrab ditelinga. Menurut (Suhartono, 2001 : 

8) menyebutkan bahwa perkataan desa, dusun, desi, seperti juga perkataan negari, 

nagaro, negory (negarom) asalnya dari bahasa sansekerta yang artinya adalah tanah 

air, tanah asal, tanah kelahiran. Desa merupakan sebutan lawan dari negara (negari), 

desa memiliki arti daerah pedalaman “daerah yang diperintah”. Sebutan desa dapat 

berupa konsep tanpa makna politik, namun juga berati suatu posisi politik dan 

sekaligus kualitas posisi dihadapan pihak atau kekuatan lain. 

Pengertian desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 

2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul  dan atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

Menurut H.A.W. Widjaja (2008 : 9) desa adalah suatu wilayah yang 

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di 

dalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah 

langsung dibawah camat dan berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya 

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari beberapa pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan yang 

ditempati oleh kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi untuk 

menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. 
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Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 

2005 yakni: 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-

usul desa. 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa yakni urusan 

pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. 

c. Tugas pembantuan dari Pemrintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

d. Urusan pemeerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-undangan 

diserahkan kepada Desa. 

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan 

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan 

kemajuan pembangunan. Apa yang dikembangkan dalam kebijakan pemerintahan 

desa, yang kendati memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri, namun bersamaan dengan itu pula dinyatakan bahwa desa merupakan 

organisasi pemerintahan terendah. Dengan sendirinya desa merupakan representasi 

(kepanjangan) pemerintah pusat. Artinya bahwa apa yang dianggap baik oleh 

pemerintah pusat (organisasi kekuasaan di atasnya) dipandang baik pula oleh desa. 

Asumsi ini bukan saja manipulatif, namun juga mempunyai tendensi yang sangat kuat 

untuk mengalahkan atau merendahkan keperluan, kebutuhan dan kepentingan 
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masyarakat desa. Suhartono (2001 : 13) menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah 

desa adalah: 

“Bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka 

kedudukan pemerintah desa sejauh mungkin diseragamkan dengan 

mengindahkan keragaman keadaaan desa dan ketentuan adat istiadat yang 

masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu 

menggerakan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan 

menyelenggarakan administrasi desa yang makin luas dan efektif”. 

 

Dari konsep yang dikembangkan sangat jelas bahwa keragaman desa 

(diberbagai wilayah Indonesia termasuk keragaman suku bangsa) tidak dilihat dari 

keniscayaan dan kebutuhan obyektif, justru sebaliknya, pemerintah desa yang 

sekarang ini bentuk dan coraknya beraneka ragam, yang kadang-kadang merupakan 

hambatan untuk membina dan mengendalikan secara intensif. Maka dengan mudah 

dipahami mengapa berbagai instrumen demokrasi ditingkat desa tidak bisa 

berkembang karena, sesungguhnya desa lebih dijadikan alat kekuasaan sehingga 

segala instrumen yang dikembangkan lebih merupakan formalisme dan bukan sebagai 

wujud nyata dari itikad untuk membangun demokrasi di tingkat bawah (Suhartono, 

2001 : 33). Sebaliknya desa dengan mudah ditundukkan oleh kepentingan nasional 

dengan dalih demi kepentingan umum. Hal ini sering terjadi kasus misalnya 

pengambilan tanah milik desa sangat mudah. 

Menurut Widjaja ( 2008 : 168) otonomi desa merupakan otonomi yang 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dihasilkan berbagai interaksi 

antar inddividu dalam masyarakat atau merupakan hasil cipta, rasa dan karsa 

masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman diri pranata desa, 
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tata kehidupan masyarakat, potensi desa, susunan pemerintahan yang sangat 

dipengaruhi oleh keanekaragaman asal-usul dan adat istiadat masyarakat. 

Dengan demikian dalam waktu yang bersamaan perlu pula dikembangkan 

program untuk lebih meningkatkan keterllibatan secara langsung seluruh sumber daya 

manusia potensial yang ada di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan seperti para pelaku ekonomi, tenaga-tenaga potensial, lembaga 

kemasyarakatan desa seperti PKK, LKMD, karang taruna, tokoh masyarakat, 

pemangku adat dan tokoh agama. 

2.1.5. Pemerintahan Desa 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 

pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan sebutan lain dan 

perangkat desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk dari calon yang 

memenuhi syarat. Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan perolehan 

suara terbanyak ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan disahkan oleh 

Bupati. Menurut Widjaja (2008 : 29) mengatkan bahwa pengesahan Bupati hanya 

bersifat administrtaif saja sedangkan penetapan calon terpilih ditentukan rakyat desa 

sendiri melalui BPD. 

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2000 tentang 

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa 

pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Desa dan Badan Perwakilan Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang terdiri 

dari perangkat desa. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah badan perwakilan yang 



24 
 

 
 

terdiri dari 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. Perangkat desa terdiri dari unsur staf yaitu unsur pelayanan seperti sekretariat 

desa dan atau tata usaha, unsur pelaksana, unsur pelaksana teknis lapaangan, seperti 

pamong tani, unsur keamanan dan unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian 

desa seperti Kepala Dususn. 

Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi 

pengayom adat istiadat, bersama-sama Pemerintah Desa membuat dan menetapkan 

Peraturan Desa (Perdes). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada 

pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Perdes, APBD serta keputusan Kepala Desa. Pertanggungjawaban 

Kepala Desa ditujukan kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan 

pelaksana tugas kepada Bupati. Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan 

kepada BPD sekali dalam setahun pada setiap tahun anggaran. Apabila laporan 

pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa ditolak oleh BPD, maka LPJ tersebut harus 

dilengkapi atau disempurnakan. Namun setelah disempurnakan tetap ditolak oleh 

BPD untuk kedua kalinya, maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa 

kepada Bupati. mekanisme tersebut adalah merupakan perwujudan demokrasi 

(kedaulatan rakyat) di tingkat desa. Pemerintah desa sebagai alat pemerintah adalah 

sebagai satuan organisasi terendah pemerintha Republik Indonesia yang berdasarkan 
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asas dekonsentrasi di tempatkan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada 

wilayah kecamatan yang bersangkutan. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, masyarakat dan Pemerintah 

Desa diberi kesempatan untuk membentuk lembaga lain seperti lembaga adat dalam 

upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat yang sesuai dengan 

pembangunan, juga pembentukan lembaga kemasyarakatan dalam pemerintahan 

sesuai dengan kebutuhan desa seperti POSYANDU, LPMD, PKK, Desa Wisma dan 

lain sebagainya. Ketentuan ini mempertegas bahwa desa merupakan daerah istimewa 

yang bersifat mandiri dan warga desa berhak untuk mengembangkan dan 

berpartisipasi dalam pembangunan desanya sesuai kondisi sosial budaya yang hidup 

dan berkembang dalam masyarakat. 

Suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratris jika terdapat indikator 

penunjang utama yakni keterwakilan rakyat dalam pemerintahan, partisipasi rakyat 

dalam pemilihan wakil dalam lembaga politik dalam keikutsertaan dalam 

perencanaan pembangunan dan kontrol terhadap pemerintah untuk menjamin 

pemerintahan itu sendiri. Hal ini juga terlihat dalam pemerintahan desa yang 

tercermin dalam Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan, partisipasi rakyat dan 

Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai badan legislasi. Dalam lembaga pemerintahan 

desa dapat terlihat seperti: 

a. Kepala Desa 

Kepala Desa adalah alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat 

Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan desa. Kepala Desa sebagai 
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penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pembangunan, 

pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dengan dijiwai oleh azas usaha 

bersama dan kekeluargaan (Ndraha, 2006:23). Kepala Desa adalah pejabat 

pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 

menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari 

pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala Desa sebagai penyelenggara dan 

sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan, pemerintahan, 

pembinaan kemasyarakatan dengan dijiwai oleh azas usaha bersama dan 

kekeluargaan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan 

bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa Berwenang: 

1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. 

3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. 

4) Menetapkan Peraturan Desa. 

5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

6) Membina kehidupan masyarakat desa. 

7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa. 

8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan 

agar tercapainya perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat desa. 

9) Mengembangkan sumber pendapatan desa. 
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10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

11) Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa 

12) Memanfaatkan teknologi tepat guna. 

13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

15) Melaksanakan wewnang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Mengingat sangat berat tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam 

menjalankan pemerintahannya sangat dibutuhkan seorang sosok Kepala Desa sangat 

berwibawa dan bertanggung jawab serta dapat menjalankan amanah warga 

masyarakat. Menurut Kana (2001:7) mengatakan seseorang yang akan menjadi 

Kepala Desa harus mempunyai motivasi atau keinginan yang kuat agar cita-citanya 

itu berjalan dengan lancer. Seorang Kepala Desa akan melakukan hal-hal yang 

mendukung dalam perolehan suara, oleh karena itu seorang Kepala Desa harus bias 

merekrut kader-kadernya untuk mengorganisasikan strateginya agar terpilih menjadi 

Kepala Desa. Rekruitmen kader pendukung untuk mengorganisasikan strategi dalam 

pemilihan Kepala Desa yaitu menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh agama, 

pemuda-pemudi karang taruna. 

b. Badan Perwakilan Desa (BPD) 
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Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan lembaga legislasi yang 

mengayomi adat istiadat dan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan desa, 

anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan Kepala Desa dengan 

menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat desa. Badan Perwakilan Desa 

dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. 

Dalam pemerintahan desa terjadi fungsi perwakilan dan kontrol yang 

dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan di desa yang dipilih dan diwakili oleh 

rakyat desa. Hal ini dilakukan agar sendi pertanggungjawaban pelaksanaan 

pemerintahan yang dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Perwakilan 

Desa (BPD) dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) di 

tingkat desa. Dasar pemerintahan desa yang demokratis adalah pemerintahan yang 

dibentuk dari bentukan masyarakat sendiri dengan mengakui tiga kekuasaan yang ada 

yang menjadi penggerak pemerintahan desa yakni: a) kedaulatan rakyat merupakan 

sumber utama dari kekuasaan sehingga kekuasaan berasal dari tangan rakyat dan 

harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. b) parlemen desa yang berfungsi 

sebagai penyambung lidah rakyat dan tidak memiliki otonomi di hadapan rakyat 

sehingga badan parlemen desa akan dapat menggunakan haknya bila parlemen desa 

melakukan penyimpangan. c) pemerintah desa adalah badan eksekutif yang 

menjalankan aspirasi rakyat desa untuk menjawab masalah dan harapan rakyat dan 

bertindak sebagai abdi masyarakat. 

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan 

pemrintahan desa yang demokratis salah satunya berkaitan dengan fungsinya dalam 
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proses pemilihan Kepala Desa. Pentingnya peran BPD dalam proses pelaksanaan 

pemilihan Kepala Desa sepertinya belum menyentuh pada penyelesaian pelanggaran-

pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa. Sedangkan BPD dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa berperan sebagai lembaga yang merupakan perwujudan 

demokrasi. Kedudukan BPD adalah memperkuat pemerintahan desa dalam 

melaksanakan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara 

demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

 

 

c. Pemilihan Kepala Desa 

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 dengan 

peraturan yang ada (Dahlan, 2000 : 11). Apabila dalam pembangunan 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada serta orang-orang yang 

memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan memiliki tanggung 

jawab terhadap tugasnya maka pelayanan terhadap masyarakat dapat 

diwujudkan dengan baik sesuai aturan. 

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang dalam menentukan siapa 

yang berhak menduduki kursi di lembaga politik negara yaitu legislatif, dan 
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eksekutif. Salah satu bentuk pemilihan umum adalah pemilihan Kepala Desa. 

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi pedesaan yang di 

dalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjamin (Ngabiyanto dkk, 2006 : 

80). Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah: 

1) Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa dari calon yang 

memenuhi syarat. 

2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 

dan adil. 

Dengan azas tersebut maka pemilihan Kepala Desa memiliki azas yang 

sama dengan pemilihan umum yang berlangsung di Indoensia. Adapun 

pengertian dari azas-azas tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Langsung 

Rakyat memiliki hak sebagai pemilih untuk memilih atau memberikan 

suara secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya masing-masing 

tanpa ada perantara. 

b) Umum 

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin 

kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa ada 

diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, jenis kelamin, 

pekerjaan dan status sosial. 

c) Bebas 
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Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan 

tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun. 

d) Rahasia 

Dalam memberikan suara masyarakat dijamin pilihannya tidak akan 

diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan 

suara dengan tidak diketahui oleh orang lain. 

e) Jujur 

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pihak 

penyelenggara/pelaksana pemerintah, peserta pemilu dan pengawas termasuk 

pemilih dan semua pihak yang terlibat harus bersikap dan bertindak jujur 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

f) Adil 

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum setiap pemilih dan peserta 

pemilihan umum mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari 

kecurangan pihak manapun. 

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

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

Kabupaten Purbalingga yang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten 

Purbalingga Nomor 14 Tahun 2000 sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan 

Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga. Persyaratan untuk dapat menjadi 

bakal calon Kepala Desa yang nantinya akan mengikuti persaingan menjadi 
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seorang Kepala Desa terpilih menurut Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 

12 Tahun 2000 adalah sebagai berikut. 

a. Bertaqwa kepa Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. 

c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang 

mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan 

organisasi terlarang lainnya. 

d. Berpendidikan sekurang-kurangnya  Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

atau sederajat. 

e. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima tahun). 

f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwanya/ingatannya. 

g. Sehat jasmani dan rohani. 

h. Berkelakuan baik, jujur dan adil. 

i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. 

j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 

mempunyai hukum tetap. 

k. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang 

bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan 

tidak terputus-putus, kecuali bagi putra desa yang berada diluar desa yang 

bersangkutan. 

l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat. 
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m. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa. 

n. Bagi calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, 

karyawan BUMN/BUMD dan Perangkat Desa yang akan mencalonkan 

diri sebagai Calon Kepala Desa harus mendapatkan ijin dari pejabat 

berwenang. 

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 dilaksanakan ujian yang terdiri dari 

pemeriksaan administrasi dan ujian penjaringan untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan. Sedangkan materi dari ujian tersebut adalah meliputi Pancasila dan 

UUD 1945, pengetahuan umum dan juga pengetahuan tentang pemerintahan desa. 

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

yang berhak menjadi calon Kepala Desa. Setelah itu maka ditetapkanlah nomor urut 

dari para calon Kepala Desa yang juga dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi 

serta kampanye. Mengingat tugas Kepala Desa yang sangat berat, maka sangat 

diperlukan tertentu untuk menjadi Kepala Desa. Persyaratan selain yang telah 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan juga diperlukan adanya kemampuan 

dalam menjalankan kepemimpinan yang diembannya. Menurut (Widjadja 2008 : 30) 

menyebutkan beberapa kelebihan yang harus dimiliki seorang pemimpin antara lain: 

a. Kelebihan dalam penggunaan pikiran dan rasio, dalam arti kelebihan dalam 

memiliki pengetahuan tentang hakiki tujuan dan lembaga (desa) yang 

dipimpinnya. Pengetahuan tentang keluruhan asas-asas yang mendasari 
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organisasi yang dipimpinnya dan pengetahuan tentang cara-cara untuk memutar 

roda pemerintahan secara rasional, efektif, efisien dan profesional sehingga 

tercapai hasil yang maksimal. 

b. Kelebihan dalam rohaniah, dalam arti memiliki sifat-  sifat keluhuran budi, 

integritas moral sehingga menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. 

c. Kelebihan secara fisik, dalam arti dapat memberikan contoh konkrit dalam 

memotivasi kerja yang berprestasi bagi yang dipimpinnya. 

Kepemimpinan (leadership) secara umum merupakan kemampuan seseorang 

pemimpin untuk mempengaruhi orang lain (yang dipimpin), sehingga orang lain 

tersebut bertingkat laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut. 

Kepemimpinan Kepala Desa dapat mengkoordinasikan seluruh kepentingan 

masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Seorang Kepala Desa 

menyadari bahwa pekerjaan tersebut bukanlah tanggung jawab Kepala Desa semata. 

Oleh sebab itu melimpahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada semua 

tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawahan sekalipun perlu dilakukan, seperti 

kepada Kepala Dusun, Kepala Urusan dan sebagainya. Bawahan (yang dipimpin) 

mengetahui apa yang harus masyarakat kerjakan atas dasar kesadaran (bukan 

keterpaksaan) dengan tanpa keraguan mereka melakukan dengan sebaik-baiknya 

sekalipun Kepala Desa tidak berada di tempat, misalnya dalam tolong menolong dan 

gotong-royong yang dilakukan bersama-sama masyarakat. Kepala Desa akan berhasil 

apabila dalam memimpin desanya setiap langkah kegiatannya senantiasa 
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memperhatikan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan 

didasarkan kepada hasil kesepakatan masyarakat banyak. 

Tahapan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 112  Tahun 2014 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten 

Purbalingga Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan 

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah sebagai berikut. 

a. Pembentukan Panitia 

Setelah terjadi kekosongan Kepala Desa, (1) Badan Perwakilan Desa 

(BPD) membentuk panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa yang 

keanggotaannya terdiri dari anggota BPD, pengurus lembaga masyarakat dan 

tokoh masyarakat. (2) Susunan panitia pencalonan dan pemilihan Kepala 

Desa, dituangkan dalam keputusan BPD yang diketahui oleh Kepala Desa dan 

disahkan oleh Camat. 

b. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa 

Proses penjaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan oleh panitia 

dengan membuka pendaftaran selama 15 hari. Bagi warga desa yang 

berminaat dan memenuhi persyaratan sebagaimana dituangkan dalam Perda 

Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2000 antara lain: 

1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. 

3) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjut Tingkat Pertama 

(SLTP) dan berpengetahuan sederajat. 
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4) Tidak pernah terlibat langsung suatu kegiatan yang mengkhianati 

Pancasila dan UUD 1945, G 30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya. 

5) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun (dua puluh lima tahun). 

6) Sehat jasmani dan rohani. 

7) Berkelakuan baik, jujur dan adil. 

8) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan. 

9) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

10)  Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat. 

 

c. Penetapan Calon Kepala Desa 

Setelah panitia melakukan penjaringan selanjutnya melakukan seleksi 

administrasi yaitu mengoreksi persyaratan dan identitas diri untuk dicocokan 

dengan ketentuan yang berlaku. Apabila telah memenuhi persyaratan maka 

bakal calon Kepala Desa ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh ketua 

panitia pemilihan Kepala Desa. 

d. Kampanye 

Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa 

dengan cara memasang/menempelkan tanda gambar atau cara lain yang tidak 

bertentangan deng peraturan yang berlaku, tidak mengganggu lalu lintas dan 

ketertiban umum, melakukan pidato di depan masa sebelum pemungutan 
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suara dilaksanakan dan dititik beratkan pada penyampaian visi, misi dan 

program kerja. 

e. Pemungutan dan Penghitungan Suara 

Panitia pemilihan Kepala Desa menentukan hari dan tanggal pelaksanaan 

pemungutan dan perhitungan ssuara sesuai ketentuan. Warga desa yang telah 

terdaftar sebagai pemilih dan mendapat surat undangan datang di tempat 

pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya secara LUBERJURDIL. 

f. Pengumuman dan Penetapan Calon Terpilih 

Setelah perhitungan seuara selesai dilaksanakan, ketua panitia pemilihan 

mengumumkan hasil perhitungan suara. Dalam forum rapat tidak mengajukan 

keberatan, maka ketua panitia pemilihan menyatakan bahwa hasil perhitungan 

suara yang telah dilaksanakan dinyatakan sah, ketua panitia pemilihan 

mengumumkan dan menetapkan calon Kepala Desa terpilih. 

g. Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa 

Calon Kepala Desa teerpilih yang diajukan oleh Badan Perwakilan Desa 

dikukuhkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan, Bupati atau pejabat lain yang 

ditunjuk mengambil sumpah Kepala Desa dalam sebuah upacara pelantikan. 

Kendati demikian penjelasan tersebut secara normatif merupakan tahapan 

proses penyelenggaraan pilkades, namun karena secara empiris merupakan 

peristiwa yang nyata terjadi di masyarakat. 

2.2. Kerangka Berpiir 
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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. 

Demokrasi asli yang berasal dari Indonesia adalah adanya pemilihan Kepala 

Desa dan menjunjung tinggi semangat otonomi daerah maka pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagai 

peraturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan Kepala 

Desa sehingga akan terciptanya 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 peraturan 

ini mengisyaratkan untuk terciptanya pemilihan Kepala Desa yang sesuai dengan 

aturan perundang-undangan. 

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ini dikhawatirkan akan 

muncul berbagai pelanggaran-pelanggaraan yang dapat mengurangi nilai dari 

demokrasi itu sendiri. Salah satu contoh pelanggaran yang dapat mengurangi nilai 

demokrasi adalah adanya konflik antar masyarakat pendukung dan upaya untuk 
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membeli suara warga masyarakat serta manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh 

pihak yang tidak bertanggung jawab dalam Pemilihan Kepala Desa di desa Dagan 

Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Apabila hal tersebut terjadi maka 

upaya untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik dan berdemokrasi tinggi tidak 

akan dapat tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Demokrasi 

Negara Hukum, kedaulatan 

di tangan rakyat 

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 

Pemilihan Kepala Desa 

Pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa 
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 Pemilihan Kepala Desa sesuai aturan perundang-undangan 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1.  Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Desa Tahun 2015 di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang telah 

diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa simpulan 

diantaranya sebagai berikut. 

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 

Pemlihan Kepala Desa di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga 

dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan.  

1. Pada tahap persiapan yang meliputi pemberitahuan tentang masa akhir jabatan 

Kepala Desa, pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, penetapan daftar 

pemilih. Dari tahapan pertama secara keseluruhan proses persiapan berjalan 

sesuai peraturan yang berlaku.  

2. Tahap pencalonan yang meliputi pendaftaran calon, penelitian calon, penetapan 

dan pengumuman calon, kampanye. Pada saat melakukan penelitian calon 

Kepala Desa panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian dengan 3 

(tiga) tahapan. 

3. Pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara. Sebelum pelaksanaan 

pemungutan suara dilaksanakan, panitia terlebih dahulu memberitahukan kepada 
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masyarakat Desa Dagan yang memiliki hak memilih dengan melakukan 

sosialisasi tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa di masing-

masing dusun, memberikan undangan kepada pemilih untuk memberikan 

suaranya. Proses pemungutan suara ditutup pada pukul 14.00 WIB dan 

dilanjutkan dengan penghitungan suara. Pada tahapan terakhir yaitu penetapan 

Kepala Desa yang dipilih berdasarkan suara terbanyak.  

5.2.   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diberikan saran yang dapat 

memberikan beberapa masukan sebagai berikut. 

1. Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Dagan diharapkan melakukan evaluasi 

dan peningkatan kembali kinerja dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 

mestinya. Serta melakukan evaluasi dalam pemilihan anggota panitia yang 

harus memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugasnya. 

Ketika Panitia Pemilihan Kepala Desa mendapat laporan dari masyarakat 

mengenai adanya tindakan pelanggaran dalam proses  pemilihan Kepala Desa 

serta saat kampanye panitia harus langsung menindaklanjuti laporan tersebut 

untuk dilakukan pemerikasaan. Apabila terpukti adanya pelanggaran yang 

dilakukan oleh calon Kepala Desa harus tegas memberikan sanksi. Panitia 

pemilihan Kepala Desa juga diharapkan tertib dalam hal administrasi yang 

berkaitan dengan semua kegiatan pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan 

Kepala Desa diharapkan meningkatkan kinerjanya dalam hal tertib administrasi 

yang berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Desa. 
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2. Saran kepada masyarakat Desa Dagan untuk berpartisipasi memberikan suara 

dalam pemilihan Kepala Desa sesuai pilihan hati nurani yang paling dianggap 

mampu menjadi pemimpin dan panutan masyarakat di Desa Dagan. Serta tidak 

tergiur dengan imbalan dalam bentuk apapun untuk memilih salah satu calon 

Kepala Desa tertentu. 
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