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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 

kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai 

oraganisasi pemerintahan terendah yang berada dibawah camat, berhak untuk 

menyelenggarakan rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia1. Secara garis besar, UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan 

menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara. Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan 

partisipasi dan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa bertanggungjawab 

terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa.  

Pelaksanaan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup 

dan kesejahteran masyarakat dengan kegiatan dan program sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan Kepala Desa dapat diberikan 

penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk 

melaksanakan urusan pemerintah tertentu. 

                                                 
1 Wijaya H.A.M. 2008. Otonomi Desa. Jakarat: PT Gasindo Persada. Hlm: 9 
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Dengan demikian, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang 

mencakup urusan pemerintahan telah ditetapkan berdasarkan hak asal-usul desa 

dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Meskipun 

demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, hal tersebut tetap menjadi 

subsistem dari penyelenggaaraan pemerintahan, sehingga Kepala Desa diberikan 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga dalam wilayah 

kekuasaan yang telah diberikan wewenang oleh pemerintahan. 

Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah dan secara 

langsung berinteraksi dengan masyarakat sehingga kewenangan pemerintahan desa 

adalah untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, sumber 

pendapatan asli desa, sedangkan Kepala Desa adalah penyelenggaraan dan 

penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, 

dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban2. 

Kepala Desa  sebagai  unsur  penyelenggaraan pemerintahan di daerah kecil yaitu 

desa  yang dipilih masyarakat secara langsung  oleh penduduk desa yang memenuhi  

persyaratan yang berlaku  dengan  masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun 

dan ketentuan tentang tata cara pemilihan Kepala Desa.  Kepala Desa pada dasarnya 

bertanggungjawab pada rakyat desa dan prosedur pertanggung jawabannya 

disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat. 

Pada pelaksananaannya, pemilihan Kepala Desa atau yang lebih sering 

dikenal dengan “PILKADES” merupakan suatu sistem yang diterapkan sebagai 

                                                 
2 Sudardjo, Unang. 2004. Pemerintah Desa dan Kelurahan. Bandung: Tarsito. Hlm: 197 
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bentuk aturan demokrasi dalam tataran pemerintahan. Secara tidak langsung dalam 

Pilkades, masyarakat ikut andil dalam mensukseskan dan menjadi bagian terpenting 

dalam suatu demokrasi terpimpin. Selama ini dalam tataran pemerintah yang paling 

bawah, Pilkades menjadi perbincangan yang menarik untuk diangkat sebagai 

fenomena yang menarik. Hal ini terjadi karena Pilkades merupakan refleksi 

bagaimana demokrasi itu mencoba untuk diimplementasikan. Disisi lain, Pilkades 

merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan di tingkat lokal.  

Dalam konteks ini, Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat 

mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari pemerintahan yang 

terstruktur. Pilkades sendiri merupakan suatu demokrasi yang terbentuk atas tatanan 

dan sistem dalam suatu pemerintahan. Konsep demokrasi bila dianut oleh sesuatu 

tatanan baik dalam tingkat desa, demokrasi harus berjalan dengan kontrol yang ketat 

dan tidak semata-mata mengandalkan kemauan politik. Ada dua alasan utama 

mengapa sebuah negara memilih sistem demokrasi untuk pemerintahannya. Pertama 

adanya pengakuan hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat 

manusia. Kedua adanya partisipasi dan dukungan rakyat dalam pemerintahan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa dasar pemikiran ini adalah bahwa kemajuan 

masyarakat sejalan dengan sejauh mana perkembangan demokrasi di dalam 

kehidupan masyarakat tersebut. 

Demokrasi desa adalah sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu 

sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan 
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masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin3. Dalam memahami demokrasi 

yang tatarannya berada pada tingkat desa, prosedur dan lembaga memang sangat 

penting, tetapi tidak menjadi hal yang paling utama.  

Dalam demokrasi desa yang terpenting ialah rakyat, karena demokrasi itu 

sendiri merupakan proses dan hubungan antara rakyat secara substantif. Pemilihan 

Kepala Desa juga penting tetapi yang lebih penting dalam proses politik sehari-hari 

yang melibatkan bagaimana hubungan antara Pemerintah Desa, BPD, Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dan masyarakat yang secara tidak langsung merupakan suatu 

yang tersistem. 

Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu ketentuan yang ditetepakan oleh 

pemerintah dan hal tersebut merupakan suatu bentuk politik yang transparan. Di 

mana rakyat secara langsung ikut dalam jalannya pemilihan dan masyarakan juga 

dapat berpartisipasi. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakan kaitannya 

dalam Pilkades adalah dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan 

memberikan suara untuk memilih secara langsung calon Kepala Desa yang dinilai 

mampu, bertanggung jawab, dan dapat mengembangkan desa. Oleh karena itu, 

pemilihan Kepala Desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan desa.  

Pilkades adalah suatu momen di mana masyarakat mengerti posisi mereka 

sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. secara tidak langsung, dalam 

                                                 
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
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pemilihan Kepala Desa terjadi proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai 

wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk perwujudan 

dan partisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokrasi. Pilkades 

merupakan salah satu pemilihan pemimpin yang dilaksanakan secara langsung baik 

sebelum era desentralisasi sampai era desentralisasi saat ini. Berdasarkan hal tersebut, 

yang menjadi perbedaan adalah cara-cara dan akibat yang ditimbulkan dalam proses 

pemilihan Kepala Desa. 

Dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana berlakunya Peraturan Pemerintah 

(PP) nomor 72 tahun 2005 pasal 46 ayat 1 dan 2 tentang Kepala Desa yang dipilih 

langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Tidak dapat di 

pungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dalam system pilkades ini telah menambah 

semaraknya mereka di dalam mengembangkan kehidupan yang berdemokrasi, 

masyarakat mempunyai wewenang dan kebebasan untuk memilih siapa yang akan 

menjadi Kepala Desa tanpa adanya paksaan dari calon Kepala Desa.  

Kepala Desa dipilih berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia 

oleh penduduk desa warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 

17 tahun4. Tanpa mengecilkan arti dalam pentingnya atau signifikasinya dari 

semangat berdemokrasi masyarakat melalui Pilkades itu, berbagai dampak negative 

pun muncul seperti ambisi yang sangat berlebihan terhadap jabatannya sehingga 

menghalalkan berbagai cara seperti melalui mengadakan pengobatan gratis, 

                                                 
4 Mariana, Dede. 2008. Demokrasi dan Politik Desentralisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm: 62 
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pembagian sembako dan memberikan sebagian uang, membangun sarana dan 

prasarana didesa dengan tujuan untuk dipilih dan maupun praktek – praktek 

kampanye yang berujung negative. 

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam memilih seseorang untuk 

menjadi pemimpin adalah dengan cara pilkades. Dalam prosesnya, masyarakat yang 

memenuhi syarat sebagai calon pemilih ikut andil dalam menyuarakan aspirasinya 

dengan memilih langsung calon Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades 

harus dilaksanakan secara transparan, dengan cara yang murni, tulus, serta jujur. 

Calon Kepala Desa berusaha menarik simpati masyarakat dengan berbagai cara demi 

memenangkan pilkades tersebut asalkan tidak melanggar peraturan dalam pemilu. 

Cara tersebut dapat dilakukan dalam menarik simpati masyarakat dengan cara 

menyuarakan visi dan misi sebagai seorang pemimpin, namun bila cara menarik 

simpati itu di lakukan dengan cara money politik akan merugikan masyarakat itu 

sendiri dan hal tersebut melanggar aturan dalam proses pemilihan Kepada Desa.  

 Pada kenyataannya, Calon Kepala Desa banyak yang tidak mematuhi sistem 

dalam sebuah politik dan aturan dalam pemilihan. Dari pelanggaran tersebut dapat 

menyebabkan suatu konflik dalam pemilihan Kepala Desa. Seperti halnya konflik 

pilkades yang terjadi di Kecamatan Lasem, Rembang juga menggunakan praktik 

money politik yang dimana nominal uang yang diberikan tidak biasa seperti pilkades-

pilkades lainnya, yakni mulai dari Rp.10.000,00 sampai Rp.300.000,00 bahkan 

hingga mencapai Rp.500.000,00 per orang. Seorang pemilih mengaku calon Kepala 
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Desa memberika uang Rp.20.000,00 sebagai uang ganti transport ketempat 

pemungutan suara, hal seperti itu mungkin masih wajar tetapi jika menembus ratusan 

ribu rupiah bisa jadi calon Kepala Desa tersebut jika berhasil menjabat sebagai 

Kepala Desa tidak bisa fokus mengurusi pemerintahan desa dikarenakan bingung 

menutup pengluaran yang sudah dihabiskan begitu banyak demi mencapai 

kemenangan5. 

 Permasalahan atau konflik lain juga terjadi di Desa Dempelan, Kecamatan 

Madiun, Kabupaten Madiun. Konflik yang terjadi yaitu dimana salah satu pendukung 

calon Kepala Desa yang kalah melakukan pemberontakan karena tidak terima akan 

kekalahan calon Kepada Desa yang dia dukung dalam pilkades. Pilkades di Desa 

Dempelan hanya selisi satu suara, sehingga pihak pendukung yang kalah tidak terima. 

Pendukung yang kalah melakukan gugatan untuk dilaksanakan penghitungan ulang 

kepada panitia pilkades. Potensi konflik di Desa Dempelan terjadi akibat tipisnya 

perolehan suara.6 

Sedangkan pemilihan Kepala Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan 

Kabupaten Madiun pada tanggal 3 November 2014 diikuti dua calon, yaitu Sukimin 

dan Joko Sudarsono. Dalam pelaksanaan pilkades tersebut terjadi adanya kecurangan 

dalam penghitungan hasil surat suara, dimana jumlah awalnya tidak sama dengan 

jumlah hasil akhir. Pada pilkades lalu, warga mendapati jumlah warga pemilih dalam 

                                                 
5 http://www.portalkbr.com/nusantara/jawabali/3016331_4262.html. Satu Suara untuk Pilkades di 

Rembang Dihargai Rp500 Ribu. diakses tanggal 17 Maret pukul 22.00 
6 http://www.lawupos.net/di-gugat-hasil-pilkades-dempelan.html. Hasil Pilkades Dempelan Digugat. 

diakses 4 Februari 2014 Pukul 22.00 

http://www.portalkbr.com/nusantara/jawabali/3016331_4262.html
http://www.lawupos.net/di-gugat-hasil-pilkades-dempelan.html
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daftar pemilih tetap (DPT) pilkades Sugihwaras sebanyak 6.373 pemilih. Jumlah 

daftar hadir yang mencoblos sebanyak 4.805 pemilih. Calon kepala desa Sukimin 

mendapatkan suara sebanyak 2.408 suara. Sementara calon kepala desa Joko 

Sudarsono memperoleh 2.391 suara. Keduanya terpaut 17 suara, sedangkan suara 

tidak sah sebanyak 33 suara. Adapun yang menjadi faktor penyebab konflik disini 

adalah bertambahnya 27 surat suara, padahal daftar pencoblosnya hanya 4.805 yang 

kemudian hasil penetapan suara menjadi 4.8327. Berdasar penghitungan surat suara 

dari daftar pemilih tetap yang tidak sesuai dan ditengarai terjadi kecurangan dalam 

pilkades, kecurangan tersebut mengakibatkan konflik dalam pemilihan yang 

disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam berlangsungnya 

pemilihan Kepala Desa Sugihwaras. Konflik ini muncul disebabkan adanya 

kecurangan dalam penghitungan surat suara pasca pemilu, hal ini terjadi karena 

jumlah daftar yang hadir untuk mencoblos tidak sama dengan jumlah daftar akhir 

penghitungan surat suara. Oleh sebab itu, massa pendukung Joko Sudarsono tidak 

terima dan menganggap adanya kecurangan sehingga melakukan demo untuk 

diadakan perhitungan ulang. 

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua BPD, menurutnya Pilkades 

di Desa Sugihwaras berjalan lancar, sehingga tidak mungkin akan ada kecurangan 

yang dilakukan oleh panitia atau orang lain. Mengenai daftar pemilih tetap (DPT) 

pihak panitia telah melakukan peninjauan ulang sebelum ditetapkan sebagai pemilih, 

sehingga untuk dafar pemilih tidak akan salah sasaran. Sedangkan untuk hasil surat 

                                                 
7 Wawancara dengan Edi Baskoro sebagai Kepala Desa Sugiwaras, tanggal  5 Januari 2014 
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suara, memang terjadi perbedaan pemerolehan hasil yang terpaut sedikit, namun hal 

itu tidak ada kaitannya dengan kecurangan. Pihak panitia juga telah bekerja sebaik 

mungkin karena pada saat pelaksanaannyapun diawasi dengan sangat ketat agar tidak 

ada suatu kecurangan. Namun apabila diketemukan suatu kecurangan, maka tentunya 

hal ini akan menjadi masalah besar, sehingga untuk perselisihan yang terjadi antara 

dua kubu oleh masih-masing pendukung calon Kepala Desa hal tersebut bisa saja 

terjadi karena ada salah satu pihak tidak terima dengan kekalahan8. 

Ratusan pendukung Joko Sudarsono menggelar aksi unjuk rasa di Gedung 

DPRD Kabupaten Madiun, mereka menuntut pembatalan hasil pilkades dan meminta 

dilaksanakan pilkades ulang9. Warga menilai, pelaksanaan pilkades Sugihwaras sarat 

kecurangan, tetapi warga harus menelan kecewa sebab daftar hadir yang diinginkan 

tidak diserahkan oleh panitia. Kecurangan diduga dilakukan oleh panitia pelaksana 

untuk memenangkan salah satu kandidat dengan cara melakukan penggelembungan 

suara.  

Sumber masalah lain yang terjadi yaitu adanya pemilih illegal yang tidak 

terdaftar pada calon pemilih, hal ini yang menyebabkan terjadinya konflik dalam 

pemilihan Kepala Desa di Desa Sugihwaras. Dalam kasus pilkades ini diduga terjadi 

adanya pemilih illegal yang dimana saudara atau kerabat dekat dari salah satu calon 

Kepala Desa Sugihwaras juga dapat ikut serta dalam pencoblosan padahal mereka 

                                                 
8 Wawancara dengan Bapak Basurahman Ketua BPD di Kantor Desa Sugiwaras Kecamatan Saradan, 

tanggal  8 Januari 2014 
9 http://www.radarmadiun.info. Balai Desa Disegel, Pelayanan Lumpuh. diakses tanggal 8 Januari 

2014 Pukul 16.00 WIB 

http://www.radarmadiun.info/
http://www.radarmadiun.info/blog/2013/12/balai-desa-disegel-pelayanan-lumpuh/


10 

 

jelas tidak ada didalam DPT 10. Panitia diduga kurang selektif dalam mecocokan 

udangan dan KTP pemilih, sehingga warga masyarakat yang tidak tercantum di DPT 

dapat dengan mudahnya ikut serta dalam pencoblosan. Peristiwa adanya pemilihan 

Kepala Desa Sugihwaras tersebut menimbulkan konflik dan kecurigaan antar Calon 

Kepala Desa Sugihwaras. Masing-masing calon Kepala Desa saling menyebarkan 

pengaruhnya kepada warga untuk mendapatkan dukungan sehingga warga desa akan 

memilihnya menjadi Kepala Desa.  Upaya yang dilakukanpun tidak hanya dengan 

menarik simpati dari warga, Calon Kepala Desa juga mendekati dan menjalin 

silaturrahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, kalangan pemuda-

pemudi dan kerabat-kerabatnya untuk mengumpulkan massa pendukung yang 

banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sumber konflik dalam 

pemilihan Kepala Desa ini adalah adanya kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa 

yang menyebabkan para pendukung dari salah satu calon Kepala Desa tidak terima 

dan melakukan aksi penolakan dan menginginkan pemilihan kepala Desa di 

Sugihwaras dilakukan pemilihan ulang. 

Pemilihan Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan berujung pada 

konflik. Masing-masing orang memiliki persepsi yang berbeda-beda atas 

berlangsungnya Pilkades di Desa Sugihwaras, salah satunya dari ketua BPD yaitu 

bapak Basurahman. Menurut Surahman  (Ketua BPD) dia mengungkapkan bahwa 

sejauh ini pihak BPD telah melakukan hal sesuai dengan aturan dan kebijakan atas 

                                                 
10 Kantor desa Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan,  tanggal 8 Januari 2014 
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Pilkades. Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh ketua panitia Pilkades, yaitu 

bapak Turmudi. Menurut Turmudi (Panitia Pilkades), ia mengungkapkan bahwa 

sejauh ini, pihak panitia sudah bekerja secara maksimal sesuai dengan prosedur yang 

tertulis dalam Pilkades. 

 Berdasar hasil wawancara kepada masing-masing tim sukses dan pendukung 

diperoleh hasil wawancara yang berbeda. Menurut Hartono (tim sukses Sukimin), dia 

mengungkapkn bahwa Pilkades ini sudah sah, dan tidak ada kecurangan. Sedangkan 

hal tersebut berbeda dari pernyataan dari tim sukses calon Pilkades yang kalah, yaitu 

Wawan. Menurut Wawan (tim sukses Joko Sudarsono), ia mengungkapkan bahwa 

pemilihan ini sudah ada campur tangan orang dalam, hal itu terbukti bahwa hasil 

surat suara tidak sesuai dengan daftar peserta yang hadir yang mencoblos. 

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan, yaitu mengenai 

konflik pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan 

Kabupaten Madiun merupakan suatu fenomena yang menarik untuk diteliti. 

Sehubungan dengan adanya fenomena tersebut, peneliti bermaksud untuk mengkaji 

mengenai konflik politik pedesaan yang terjadi dalam pemilihan kepala desa, 

khususnya di Desa Sugihwaras. Berdasarkan permasalah diatas, maka diambil judul  

“Konflik Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten 

Madiun.” Sebagai hal yang perlu dilakukan penelitian. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana konflik pemilihan Kepala Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan 

Saradan Kabupaten Madiun ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik pasca pilkades di 

Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

Maksud peneliti dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana 

dinamika politik pedesaan dalam pemilihan Kepala Desa. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menggambarkan konflik pemilihan Kepala Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan 

Saradan Kabupaten Madiun. 

2. Mengetahui faktor-faktor  apa saja yang menyebabkan konflik pasca pilkades. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis, yaitu  untuk menambah khasanah teori konflik dalam mata kuliah Ilmu 

Pemerintahan khususnya mata kuliah Manajemen Konflik dan Konsensus serta 

untuk mengembangkan konsep yang bermanfaat dan membangun bagi ilmu 

pemerintahan, khususnya kajian politik pedesaan dalam pemilihan Kepala Desa 

dan lembaga yang terkait, yaitu sebagai masukan yang berkaitan dengan berbagai 

persoalan tentang dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepla desa. 
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2. Praktik, yaitu memberikan masukan untuk pemerintah desa, pemerintah 

kabupaten, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat dalam 

pelaksanaan pilkades di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten 

Madiun. 

E. Kajian Pustaka dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konsep 

a) Teori Konflik 

Konflik adalah suatu situasi dimana dua atau banyak orang saling tidak setuju 

terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan dengan 

timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya11. Konflik adalah 

pertentangan yang timbul di dalam seseorang (masalah intern) maupun dengan orang 

lain (masalah ekstern) yang ada di sekitarnya. Konflik dapat berupa perselisihan 

(disagreement), adanya keteganyan (the presence of tension), atau munculnya 

kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih.  

Konflik sosial belakang ini sudah semakin marak di Tanah Air Indonesia 

bahkan kedunia internasional yang cukup mempengaruhi aspek-aspek kehidupan 

masyarakat. Sehingga mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait termasuk para 

ahli dibidangnya. Pada dasarnya konflik itu adalah pertentangan dan akan musnah 

bersamaan dengan hilangnya umat manusia dari permukaan bumi. Hal ini sesuai 

                                                 
11 Schermerhorn, John R., & James Hunt. 1995. Basic Organizational Behaviour, John Wiley & Sons 

Inc, New York. Hal: 84 
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dengan pendapat Dahendrof dalam poloma, 1994: “konflik merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.  

Masyarakat tidak mungkin melepas diri dari konflik, karena konflik itu sendiri 

sejalan dengan dinamika kehidupan manusia dalam perubahan sosial. Konflik antar 

perorangan dan antar kelompok merupakan bagian sejarah kehidupan umat manusia. 

Berbagai macam keinginan seseorang dan kelompok yang tidak terpenuhi sering kali 

berakhir dengan konflik. Konflik juga akan selalu ada pada setiap masyarakat karena 

konflik merupakan gejala sosial”. 12 

Kata konflik tersebut mengacu kepada perkelahian, perlawanan dan 

pertentangan dimana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain 

dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya, hal senada 

disampaikan oleh Coser yang mana pengertian konflik adalah perjuangan antar 

individu atau kelompok untuk memenangkan suatu tujuan yang sama-sama ingin 

mereka capai. Dengan demikian konflik ibarat sebuah permainan.  

Timbulnya konflik adalah adanya pihak tertentu yang terlibat dalam konflik 

bukan untuk mencapai suatu tujuan melainkan untuk menikmati konflik itu sendiri. 

Maka inti dari konflik itu adalah menyangkut masalah perbedaaan dan pertentangan 

antar individu yang akhirnya merebak menjadi konflik sosial. Konflik yang sedang 

marak saat ini dan sangat kaya untuk dikaji secara lebih mendalam adalah konflik 

politik. Dimana-mana politik sudah mendominasi aspek kehidupan masyarakat 

Indonesia termasuk wilayah tingkat pedesaan yang selalu dihadapkan dengan 

                                                 
12 Poloma, Margareth M. 2003. Sosiologi Kontemporer. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hal:67 
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pemilihan Kepala Desa, yang sangat memprihatinkan lagi adalah pelaksanaannya 

yang dapat memcahkan masyarakatnya. 

Dilihat dari macamnya, konflik politik dibedakan menjadi tiga hal yaitu, 

dilihat dari segi fungsinya, dari pihak yang terlibat dan juga dilihat dari posisi 

seseorang. Berdasarkan fungsinya, konflik dibagi menjadi dua macam, yaitu: konflik 

fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang 

mendukung pencapaian tujuan kelompok, dan memperbaiki kinerja kelompok. 

Sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang merintangi pencapaian tujuan 

kelompok. Sedangkan berdasarkan posisi seseorang konflik dibedakan menjadi dua 

yaitu konflik antara individu dan konflik antar kelompok. Sedangkan dari posisi 

seseorang, konflik dibedakan menjadi dua yaitu konflik vertikal dan konflik 

horizontal.  

b) Skema Konflik Dalam Pilkades 

Konflik dalam pilkades ini pada dasarnya terjadi pasca perhitungan surat 

suara. Hal ini dipicu karena adanya suatu kecurangan yang pada akhirnya 

menimbulkan ketidaksesuaian antara daftar pemilih tetap dengan jumlah hasil surat 

suara. Konflik ini terjadi karena adanya campur tangan yang dilakukan oleh pihak 

panitia, di mana panitia telah melakukan kecurangan dalam Pilkades Sugihwaras 

yang berlangsung pada tanggal 3 november 2013. 
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Untuk mengetahui bagaimana konflik terjadi, dan seperti apa faktor yang 

dapat menyebabkan suatu konflik, berikut ini akan dipaparkan mengenai skema 

konflik. 

Gambar 1 

Kerangka Berfikir Konflik dalam Pilkades Di Desa Sugihwaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti yang telah dipaparkan di atas konflik yang terjadi di Desa Sugihwaras, 

yaitu konflik yang terjadi pasca Pilkades, hal ini dibagi menjadi 3 faktor yang 

menyebabkan konflik, yaitu penggelembungan suara yang dilakukan oleh panitia, 
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karena adanya persaingan antar calon Kepala Desa untuk mendapatkan kursi jabatan 

sebagai Kepala Desa mengingat imbalan yang diterima apabila memenangkan 

Pilkades.  

Untuk konflik Pilkades, konflik ini terjadi karena perselisihan antar 

pendukung masing-masing calon Kepada Desa, yaitu Sukimin dan Joko Sudarsono. 

Konflik antar pendukung ini terjadi karena dua hal yang menyebabkannya suatu 

perselisihan antar kubu, yaitu karena daftar pemilih, dan juga karena surat suara. 

Untuk daftar pemilih, konflik ini terjadi akibat adanya sabotase dari pihak atau 

perorangan yang memang sengaja memasukkan daftar pemilih illegal dalam Pilkades. 

Hal yang terjadi pada daftar pemilih di sini bahwa ada beberapa orang yang pada 

dasarnya telah menetap dan tinggal di daerah lain di luar kecamatan Saradan, bahkan 

telah menjadi penduduk tetap daerah tersebut.  

Dalam Pilkades Desa Sugihwaras pemilih tersebut atau pemilih illegal dapat 

menggunakan hak pilihnya dalam Pilkades. Sedangkan untuk surat suara, surat suara 

yang dimaksud adalah bahwa jumlah antara daftar pemilih yang hadir dengan jumlah 

hasil surang suara yang dihitung, itu tidak ada kecocokan atau dalam arti lain 

jumlahnya tidak sama. Karena hal inilah yang memancing terjadinya perselisihan 

antar dua kubu, di mana salah satu kubu yaitu kubu Sukimin mengatakan bahwa hal 

ini tidak ada kecurangan, sedangkan pendapat dari kubu Joko Sudarsono mengatakan 

bahwa panitia telah melakukan suatu kecurangan dalam Pilkades. Karena foktor 

inilah yang menyebabkan konflik dalam Pilkades Desa Sugihwaras.  
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Adapun hal yang melatarbelakangi atas mengapa konflik seperti ini bisa 

terjadi yaitu, pada dasarnya jabatan sebagai kepala desa merupakan suatu jabatan 

yang menjanjikan, di mana tunjangan dan juga imbalan yang diberikan oleh 

pemerintah kepada Kepala Desa terhitung besar jika dibandingkan dengan hal lain. 

Karena imbalan inilah seseorang dapat menghalalkan segala cara demi suatu jabatan 

yang diinginkan, terutama jabatan sebagai kepala desa. Tanah bengkok Desa yang 

luasnya mencapai 11 Ha dan juga gaji bulanan yang diberikan oleh pemerintah 

daerah merupakan suatu hal yang diperebutkan oleh para calon Kepala Desa, 

sehingga tak heran jika dalam Pilkades diwarnai dengan suatu kecurangan yang pada 

akhirnya menyebabkan konflik yang berkepanjangan. 

2. Definisi Operasional 

Berdasarkan pada masalah penelitian dan tujuan, maka definisi operasional 

dari penelitian ini adalah membahas mengenai konflik dalam Pilkades di Desa 

Sugihwaras, kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Hal ini dapat di ukur dengan 

indikator-indikator yang akan di analisa sehingga nantinya dapat diperoleh sebuah 

gambaran yang jelas mengenai konflik Pilkades ini, diantaranya: 

a) Konflik pemilihan Kepala Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan 

Kabupaten Madiun, terhadap situasi dan kondisi masyarakat di Desa Sugihwaras. 

1) Aparatur pemerintahan desa yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa 

Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. 
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2) Kebijakan dan aturan-aturan yang dijalankan oleh panitia dalam proses 

pemilihan Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. 

3) Masyarakat sekelompok individu yang terlibat baik secara langsung maupun 

tidak dalam proses pemilihan Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, 

Kabupaten Madiun. 

b) Konflik pemilu Kades merupakan bentuk perselisihan yang terjadi dalam pemilu 

sebagai akibat dari pertentangan antara sekelompok orang yang memiliki 

pendapat dan pikiran yang berbeda sehingga menimbulkan ketidak sepahaman. 

c) Faktor penyebab terjadinya konflik dalam Pemilihan Kepala Desa Sugihwaras, 

Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. 

1) Kepentingan politik 

2) Konflik dalam pilkades 

(a) Pelanggaran dalam Pilkades 

(1) Terdapatnya pemilih illegal 

(2) Jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah DPT yang hadir 

(b) Penggelembungan suara 

3) Ekonomi politik dalam Pilkades 

Pada dasarnya, konflik yang timbul dalam pilkades Desa Sugihwaras adalah 

konflik yang timbul akibat ketidaktegasan panitia penyelenggara, sehingga para 

pendukung yang kalah tidak terima karena calon Kades yang di dukung tidak 

memenangi pencalonan Kepala Desa. Disinyalir konflik ini timbul karena kecurangan 
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pada saat pemilihan atau pencoblosan berlangsung hingga waktu penghitungan suara. 

Pendukung yang kalah merasa bahwa telah terdapat intimidasi, di mana mereka 

menduga ada kecurangan. Pada dasarnya konflik ini muncul setelah penghitungan 

suara, di mana jumlah penduduk yang hadir tidak sesuai dengan jumlah atau hasil 

akhir surat suara.  

Jumlah daftar hadir yang mencoblos sebanyak 4.805 pemilih. Calon kepala 

desa Sukimin mendapatkan suara sebanyak 2.408 suara. Sementara calon kepala desa 

Joko Sudarsono memperoleh 2.391 suara. Keduanya terpaut 17 suara, sedangkan 

suara tidak sah sebanyak 33 suara. Adapun yang menjadi faktor penyebab konflik 

disini adalah bertambahnya 27 surat suara, padahal daftar pencoblosnya hanya 4.805 

yang kemudian hasil penetapan suara menjadi 4.832. Konflik tersebut masih 

berlangsung hingga saat ini meski Kepala Desa sudah terpilih, karena masyarakat 

menuntut untuk dilakukannya pemilihan ulang. 

F. Metode Penelitian 

Metode secara umum berisi cara atau langkah-langkah praktis yang ditempuh 

oleh peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Pada bagian ini 

dipaparkan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, subyek 

penelitian, lokasi penelitian, analisis data. 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitin ini adalah Deskriptif, yaitu 

menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari beberapa factor yang berkaitan 
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denga kondisi, situasi dan fenomena yang sedang diselidiki13, penelitian ini 

menggambarkan proses konflik pemilihan Kepala Desa di Desa Sugihwaras 

kecamatan saradan kabupaten madiun. 

2. Sumber Data 

Sumber data primer, diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung 

dari sebenarnya, dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan permasalahan konflik 

pilkades dalam hal ini. Untuk memperoleh sumber data primer digunakan teknik 

wawancara dan observasi. Data disini diperoleh dari wawancara dengan ketua BPD 

(badan permusyawaratan desa) beserta staff sebagai panitia pemilihan Kepala Desa 

Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Informasi yang digali adalah 

bagaimana konflik pilkades di Desa Sugihwaras bisa terjadi. 

Sumber data lain dalam penelitian ini adalah tim sukses dari kedua calon 

Kepala Desa. Informasi yang digali dari narasumber adalah latar belakang terjadi 

konflik pemilihan Kepala Desa di Desa Sugihwaras. Selain kedua sumber tersebut, 

data juga diperoleh dari masyarakat yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap 

sebagi penetu kemenangan Kepala Desa. Informasi yang digali dari narasumber yaitu 

tanggapan terhadap konflik yang terjadi di Desa Sugihwaras. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari teknik dokumentasi 

dan kepustakaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data 

                                                 
13 Cresswell, Jhon. Research Design, Pendekatan Kwalitatif, Kuantitafif dan Mixed. Yogyakarta: 

Pustaka Belajar. Hal:167 
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melalui informan secara tertulis atau gambar-gambar yang berhubungan fakta dan 

kondisi dilapangan tentang konflik pemilihan Kepala Desa Sugihwaras. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknit pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik: 

a) Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, dalam melakukan 

wawancara peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang telah disiapkan secara rinci khususnya yang berkaitan 

dengan  proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang meliputi daftar 

pemilih tetap, kandidat calon Kepala Desa, dan penyelenggaraan pilkades dan 

faktor penyebab konflik pemilihan Kepala Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan 

Saradan Kabupaten Madiun. Pihak  yang akan diwawancara dalam penelitian ini 

adalah Panitia pelaksana pilkades, tim sukses dari kedua calon Kepala Desa, 

kedua calon Kepala Desa, dan masyarakat (karang taruna, PKK, Tokoh Agama). 

b) Observasi 

Diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. 

Observasi yang peneliti lakukan dengan melihat langsung proses konflik yang 

terjadi pasca pemilihan Kepala Desa. 
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Kemudian dari hasil observasi tersebut dijadikan sebagai data dalam 

penelitian. Data dalam penelitian ini berupa rangkaian kalimat-kalimat yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terkait mengenai 

wacana tentang konflik dan perselisisihan Pilkades yang terjadi di Desa 

Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode untuk mengumpulkan data-data 

yang digunakan untuk menelusuri data-data yang mendukung penelitian ini, 

dikatakan juga bahwa dokumentasi juga dapat dipergunakan sebagai data 

sekunder atau umum. Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dokumen-

dokumen resmi dalam menjajaki sumber tertulis sehingga memperkaya data 

disamping itu dapat membantu peneliti dalam menganalisa. 

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang ada 

hubungannya dengan penelitian terhadap konflik pemilihan Kepala Desa seperti 

laporan pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa pada tanggal 3 November 

2013 oleh panitia, beberapa artikel dimuat dalam Radar Madiun dan berita di TV 

Lokal yaitu JTV dan Madiun TV. Teknik dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dapat menjawab perumusan dari 

penelitian ini tentang konflik pemilihan Kepala Desa di Desa Sugihwaras 

Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. 
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4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar sebuah penelitian, karena sebagai subyek yang 

mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya, maka dalam penelitian ini 

peneliti sangat berhati hati dalam menetukan informan, agar didapatkan informasi 

yang valid dan lengkap. 

Peneliti menetapkan para informan penelitian yang dipandang dapat 

memberikan pengalaman yang seluasnya, terutama yang berhubungan dengan konflik 

pemilihan Kepala Desa, sehingga ditetapkan subyek penelitian ini adalah: 2 orang 

Panitia Pelaksana Pilkades, 2 orang tim sukses dari masing-masing calon Kepala 

Desa dan 4 orang masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat (karang taruna, 

PKK, dan Tokoh Agama).  

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian 

ini. Lokasi penelitian ini dilaksanankan di kantor lurah Desa Sugihwaras, dan 

kampung baru. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Data diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. 

Dimulai dengan wawancara, observasi, mengedit, mengaklasifikasi, mereduksi, 
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selanjutnya aktifitas penyajian data serta menyimpulkan data. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

data secara deskriptif. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis interaktif14. 

a) Reduksi data 

Merangkum, meringkas atau mengambil kesimpulan dari data-data yang 

sudah kita dapatkan, dengan mencari focus atau pokok permasalahan terhadap 

konflik pemilihan Kepala Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan 

Kabupaten Madiun. Dari hal tersebut nantinya akan didapat hasil penelitian yang 

lebih valid.  

Dari penelitian ini nanti akan dirangkum data-data yang sudah didapatkan 

baik data primer maupun dari data sekunder. Dengan hakikat objek tersebut, 

Husserl bependapat bahwa untuk menangkap hakikat objek-objek tersebut, 

diperlukan tiga macam reduksi guna menyingkirkan semua hal yang mengganggu 

dalam mencapai tahap keilmuan pengetahuan15, yaitu: 

1) Reduksi untuk menyingkirkan segala sesuatu (data) yang subjektif untuk 

menerima data-data yang objektif. 

2) Reduksi untuk menyingkirkan seluruh pengetahuan tentang objek yang 

diperoleh dari sumber lain, dan semua teori dan hipotesis yang sudah ada. 

3) Reduksi untuk menyingkirkan seluruh tradisi pengetahuan. 

                                                 
14 Matthew B. Milles, A. Michale Huberman. Analisi Data Kwalitatif. 2009. UI Press. Jakarta 
15 Dr. Drs. Yanuar Ikbar, MA, Metode Penelitian Sosial Kualitatif, 2012, Refika Aditama. Bandung, 

hal:164 
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b) Display data 

Penyajian data atau display data merupakan langkah kedua setelah reduksi 

data dilakukan oleh peneliti. Penyajian data di ikuti oleh proses mengumpulkan 

data-data yang saling berhubungan satu sama lain melalui wawancara, 

pendokumentasian dan pengamatan yang lebih mendalam. Hal ini dimaksud 

untuk memperkuat hasil reduksi data untuk diolah lebih lanjut, sehingga pada 

akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan terhadap konflik pemilihan Kepala 

Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.  

Setelah data diperoleh berupa tulisan baik dari catatan maupun rekaman 

yang sudah direduksi, harus di display secara tertentu untuk masing-masing pola, 

kategori, focus, atau tema yang hendak dipahami dan dimengerti16 data kemudian 

disajikan dalam bentuk deskripsi. Data-data yang saling berhubungan 

dikelompokkan sehingga terbentuk kelompok-kelompok data yang selanjutnya 

akan disimpulkan. 

c) Pengambilan kesimpulan 

Langkah ketiga yaitu kesimpulan. Setelah peneliti menarik kesimpulan 

dari hasil penelitian, peneliti mempelajari dan memahami kembali data-data hasil 

penelitian, meminta pertimbangan kepada berbagai pihak mengenai data-data 

yang diperoleh dilapangan. Isi kesimpulan tersebutakan menyatakan kredibilitas 

dari asumsi awal yang ditentukan oleh peneliti terhadap konflik pemilihan Kepala 

esa di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. 

                                                 
16 Sanapiah Faisal. Format-Format Penelitian Sosial. 2008. Rajawali Pers. Jakarta. Hal:256 


