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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa 

Perkataan “desa” berasal dari bahasa sanskert “desi” yang 

berarti tanah asal, tanah kelahiran. 1 

Desa juga suatu wilayah atau daerah tempat tinggal bersama 

suatu komunitas sosial yang secara sosiologis terbentuk oleh 

dorongan faktor-faktor seperti sifat-sifat kodrati manusia sebagai 

makhluk sosial, faktor psikologis, faktor ekobiologis, faktor 

kepentingan bersama dan faktor keamanan. 2 

 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah 

penyelenggaraan urusan  pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah 

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.3 

Pasal 202 UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatakan, (1) 

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. (2) 

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa 

lainnya.  

1. Soetardjo Karto Hadi Koesoemo, 2000, Desa, Bandung, Sumur Hlm 1 
2. Sayogya, 2002, Sosiologi Pedesaan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 13 
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
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(3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai 

negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan 

“Perangkat Desa Lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat 

pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana teknis 

lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala 

dusun atau dengan sebutan lain. Ayat (3) Seekretaris Desa yang ada selama 

ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi 

pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan.4 

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat. 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: 

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. 

b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan menjadi kewenangan 

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa 

c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 

Pememerintah Kabupaten/Kota, dan 

Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa (Pasal 7 PP Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang 

Desa).  

 

 

4. Sarman, Mohammad, Op. Cit, Hlm 287-28 



22 
 

Urusan pemerintahan yang akan diserahkan pengaturannya kepada desa 

berdasarkan Permendagri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata  

Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan KabupatenKota Kepada Desa, 

harus didasarkan kepada hasil pengkajian dan evaluasi dengan 

pertimbangan aspek geografis, kemampuan personil, kemampuan 

keuangan, efisiensi dan efektivitas.  

Penyerahan urusan pemerintahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah 

Kabupaten/Kota, yang selanjutnya Pemerintahan Desa bersama BPD 

melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat 

dilaksanakan di Desa, dan kesiapan Pemerintah Desa ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD. 

Dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga 

institusi/lembaga utama sebagai berikut : 

1. Pemerintah Desa sebagai unsur pelaksana berbagai program 

pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan 

masyarakatnya. 

2. Badan Perwakilan Desa sbagai lembaga legislatif desa yang 

berfungsi menampung, menyalurkan serta mewujudkan aspirasi 

dan kepentingan masyrakatnya dalam penetapan kebijakan yang 

akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. 

3. Lembaga Kemsyarakatan Desa seperti LKMD, karang taruna, 

PKK dan kelompk-kelompok masyarakat lainnya sebagai mitra 

pemerintha desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan 
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masyarakat dan untuk mengkondisikan aspirai kebutuhan dan 

tuntunan masyarakat dalam rangka menumbuhkankembangkan 

partisipasi dan semnagat gotong royong warganya. 

Ketiga instistusi ini diharapkan bersinergi untuk mewujudkan, 

mempercepat dan memeprkuat implementasi otonomi desa dan 

memfasilitasi pemberdayaan masyrakat sesuai dengan fungsi dan 

kewenangan masing-masing yang secara tegas dan jelas telah diatur dalam 

peraturan perundang-undnagan yang berlaku. 

Setiap desa memiliki potensi yang khas, berbeda dengan desa 

lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab 

itu, pembangunan di desa memang sudah sepatutnya lebih banyak 

ditentukan oleh masyarakat desa sendiri. Kedudukan pemerintahan desa 

yang telah diberi kewenangan penuh untuk memberdayakan 

masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak 

masyarakat. 

Dengan demikian, kedudukan kepala desa lebih merupakan wakil 

dari pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri ketimbang sebagai 

wakil pemerintah pusat, pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten. 

Sebagai konsekuensinya, kepala desa tidak lagi 

mempertanggungjawabkan penelanggaran Pemerintahan desa kepada 

bupati melainkan kepada masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa. 

Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa untuk bekerja lebih tekun 

dan lebih keras lagi dalam rangka mewujudkan Otonomi Desa dengan 
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senantiasa menjalin kerja sama dan hubungan yang harmonis dalam 

melaksankan tugas di desa, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 

Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa 

dinyatakan bahwa hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan 

Perwakilan Desa adalah sejajar sebagai dan sebagai mitra, bahkan 

dijelaskan pula bahwa Badan Perwakilan desa dan Pemerintah Desa 

merupakan Lembaga Pemerintah Desa. 

Ini berarti kedua lembaga ini, di samping memiliki tugas pokok 

masing-masing, secara bersama-sama akan mengemban tugas yang berat 

terutama dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dalam wilayah desanya masing-masing. 5 

1. Pengertian Desa 

Secara maknawi pengertian desa dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah 

keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.  

Secara sosiologis, definisi desa digambarkan sebagai bentuk 

kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal 

dalam suatu lingkungan yang saling mengenal. 

 

 

 

 

5.  Widjaja, 2014, Op. Cit, Hlm 170-171 
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Perspektif antropologis melihat desa sebagai suatu kumpulan 

manusia atau komuniti dengan latar suatu lingkungan atau geografis 

tertentu yang memiliki corak kebiasaan, adat istiadat dan budaya dalam 

kehidupannya, adanya upaya eksistensi hidup dan nilai estetika yang 

dimiliki mendorong adanya perbedaan karakter dan corak budaya yang  

dimiliki antara satu desa dengan desa lainnya, baik antara desa 

pesisir dengan desa di pegunungan atau di desa pedalaman.  

Desa secara historis merupakan embrio bagi terbentuknya 

masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Perspektif ekonomi 

memotret desa sebagai komunitas masyarakat yang memiliki model 

produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (raw material) 

dan sumber tenaga kerja (man power). 

Menurut P.J. Bournen yang dikutip dari buku Hanif Nurcholis 

mengatakan tentang Desa ialah salah satu bentuk kuno dari kehidupan 

bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal 

kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, 

dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan 

kehendak alam. Dan tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan 

keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial. 

Menurut I.Nyoman Beratha yang dikutip dari buku Hanif Nurcholis 

mengatakan tentang Desa ialah Desa atau dengan nama aslinya yang 

setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan 

susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan 
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Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah 

yang melingkunginya. 

Dalam hal Pengertian Desa yang dikutip dari buku HAW.Widjaja, 

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan 

asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. 

2. Pengertian Kepala Desa 

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di 

desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat 

pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai 

pemimpin formal yang ditujuk oleh pemerintah.  Adapaun Pengertian 

kepala Desa Menurut Tahmit Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di 

Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa 

jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 

satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab 

kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan 

Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari, 

pambakal, hukum tua, perbekel, Peratin.   

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

yang dimaksud Kepala Desa adalah sesorang yang bertugas 

menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 

Desa.6 

 

6. Sumber Saparin, 1986, Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa, 

Jakarta Ghallia Indonesia, hlm 30 

7.  
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3.  Pengertian Badan Permusyawaratan Desa 

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau 

sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa 

bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan 

pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan 

keputusan kepala desa (berdasar penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004). 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 

tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau 

yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD, adalah 

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

4. Fungsi dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa 

Karena begitu pentingnya BPD dalam Pemerintahan Desa, maka 

fungsi dan kewenangan dari BPD ini sangat besar terutama dalam jalannya 

Pemerintah Desa, salah satunya dalam pembuatan peraturan desa.  

Adapun fungsi BPD menetapkan peraturan desa bersama Kepala 

Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan di samping 

itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam 

rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. 

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai 

wewenang: 
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a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peaturan desa 

dan peraturan Kepala Desa. 

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa 

d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat dan 

e. Menyusun tata tertib BPD 

Pada dasarnya semua fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah 

untuk mengembalikan Desa seperti asal usulnya terdahulu, yaitu sebagai 

satu kesatuan wilayah yang mempunyai otonomi sendiri dengan kontrol dari 

bawah yaitu masyarakat itu sendiri. Untuk itu Badan Permusyawaratan Desa 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan 

pembangunan desa, karena yang diajukan dalam musyawarah desa adalah 

yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut. 

5.   Tahap Pencalonan Kepala Desa 

Tahap pencalonan dalam mekanisme pemilihan kepala desa menurut 

Widjaja dalam bukunya “Pemerintah Desa/Marga” beradasarkan Undanng-

undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah sebagai berikut : 

Untuk tahap pencalonan kepala desa, BPD membentuk panitia 

pemilihan yang terdiri dari para anggota BPD dan perangkat desa. Panitia 

pemilihan melakukan pemmerikasaan identitas bakal calon berdasarkan 

persyaratan yang telah ditentukan, melaksnakan pemungutan suara dan 

melaporkan pelakaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD. 
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 Jadi dalam tahap pencalonan ini, BPD merupakan faktor penentu dalam 

menentukan calon yang nantinya ikut dalam pemilihan kepala desa. BPD harus 

bersikap demokratis, hal ini agar tidak terjadi penjegalan calon didalam seleksi 

nantinya. Dan menghindarkan campur tangan pemerintah yang telah memilih 

dahulu nantinya ikut dalam pemilihan kepala desa. 

6. Tahap Pemilihan Kepala Desa  

  Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal 

calon kepala desa yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bakal 

calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh panitia pemilihan diajukan 

kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih. 

  Calon Kepala Desa ang dinyatakan terpilih adalah calon yang 

mendapatkan dukungan suara terbanyak. Calon Kepala Desa yang terpilih 

tersebut, ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita 

Acara Pemilihan dari Panitia pemilihan dan dipisahkan oleh Bupati dengan 

menerbitkan keputusan Bupati tentang Calon Kepala Desa yang terpilih. 

  Dalam mencari dukungan sebanyak-banyaknya agar terpilih 

menjadi Kepala desa, calon Kepala Desa ada yang melakukan pendekatan 

dengan money politics kepada pendukungnya dan para panitia juga, khusunya 

dalam perhitungan pemungutan suara. Untuk menghindarkan hal semacam itu 

terjadi, maka harus dapat memilih panitia yang jujur, adil dan bertanggung 

jawab. 
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B. Pemilihan Kepala Desa 

1. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 

dan adil.  

2. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di  wilayah daerah 

Lombok Tengah.  

3. Pemilihan  Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali 

dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.   

4. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilaksanakan pada setiap tahun genap dan dimulai pada 

tahun 2016.  

5. Jadwal dan desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa 

serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  

6. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, 

pencalonan, penetapan pemilih, pemungutan suara dan penetapan calon 

Kepala Desa terpilih.8 

C. Dinamika Politik Pedesaan 

Politik pedesaan, khususnya dalam setiap pelaksanaan pemilihan 

kepala desa mengalami perkembangan serta perubahan hal ini dilihat dari 

pelaksanaan pemilihan kepala desa yang mengalami perubahan akibat 

proses formasi ataupun reformasi dari adanya suatu undang-undang keadaan 

yang tidak stabil dalam pelaksanaan kepala desa dapat terjadi 
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karena konflik antar indvidu atau konflik antar bagian dari kelompok 

sebagai akibat tidak adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan 

didalam suatu kelompok pendukung calon kepala desa tertentu. 

Pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat mengakibatkan 

segolongan atau bagian yang ingin merebut kekuasaan dengan 

mengorbankan golongan lainnya. Ada kepentingan yang tidak seimbang, 

sehingga timbul ketidak adilan. Ada pula perbedaan faham tentang cara-

cara mememnuhi tujuan dari calon kepala desa tertentu atau kader 

pendukungnya dan lain sebagianya. Kesemuanya itu mengakibatkan 

perpecahan didalam kelompk masyarakat. 

1. Pengertian Pemilihan Umum 

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat 

dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintah yang 

demokratis, kuat, dan mmeperoleh dukungan rakyat dalam rangka 

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana undang undang dasar 

negara republik Indonesia tahun 1945.7 

Merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang 

bersift langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa 

menverdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai demokrasi. 

 

 

 

7. Peraturan Daerah Lombok Tengah No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dan Pembangunan Desa. 
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Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 tahun 2011 tentang penyelenggaraan 

pemilihan umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian 

pemilihan umum, selanjutnya diseut Pemilu. Adalah : sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara 

langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara 

Kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila undang undang 

Negara Kesatua republik Indonesia Tahun 1945. Menyatakan bahwa 

sebuah negara disebut demokratis jika didalamnya terdapat 

mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau 

piodik untuk melaukan sirkulasi elit”8 

Pemilu merupakan suara demokrasi untuk membentuk sistem 

kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut 

kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang bener 

bener memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai 

dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat . 9 

2. Definisi Dinamika Politik 

Dinamika politik adalah tingkah laku yang secara langsung 

mempengaruhi warga lain secara timbal balik, dinamika berarti 

adanya intraksi dan interpedensi antara anggota kelompok yang satu 

dengan yang lain secara timbal balik dan antara anggota dan 

kelompok secara keseluruhan” dynamic is facts or concept which 

refer to condition of change, expecially to forces” 10 

8. pemilihan umum (Pemilu) Menurut Haris (2006:10) 

9. Hutington dalam Rizkiyansyah (2007:3) 

10. dani (2006:11) 
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3. Teori Politik Lokal 

Teori Politik lokal sebagaimana halnya kehidupan politik di desa 

yang langsung menyentuh kepentingan politik paling mendasar 

dari mastyarakat, politik lokak diyakini lebih mempengaruhi 

kehidupan setiap hari dibandingkan poliyik nasional. 11 

Menegaskan bahwa secara definisi, politik lokal menekankan pada 

pengambilan keputusan ,pengambilan suara, dan kebijakan publik 

yang dilakukan di tingkat lokalketika sorang individu atau 

kelompok kecil masyarakat dapat terlibat dan mempengaruhi 

secara langsung. Selain penggunaan teori politik lokal, kajian 

dalam penelitian ini juga menggunakan teori desentralisasi dan 

otonomi daerah untuk mendukung penggunaan teori politik lokal. 

Hal ini karena mendiskusikan tentang otonomi daerah tidak bisa 

dilepaskan dari bahasa desentralisasi. 

 Politik desentralisasi sebagai permainan kekuasaan 

dimaksud untuk mencegah penumpukn satu kekuasaan kepada 

pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.  

 Penyelenggara desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian 

untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri 

dalam mempergunakan hak hak demokrasi.di bidang politik, karena 

otonomi adalah buah dari kebijakam demokrasi, maka ia harus di pahami 

sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala 

pemerintahan daerah daerah yang dipilih secara demokratis. 

11. 
 
selamat santosa (2004 :5 ) 
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Adanya otonomi membuka kemungkinan berlangsungnya penyelenggaraan 

pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan 

memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada assas 

pertanggung jawaban publik.sementara perbincangan tentang otonomi desa 

seringkali di kaitkan dengan otonomi daerah dan bahkan seringkali di sama 

artikan. Padahal istilah otonomi daerah dan desa berbeda satu sama lain. 

Otonomi desa tidak dapat dipahami sebagai pemberian atau konsekuensi 

dari adanya otonomi daerah. Otonomi desa telah sejak lama bahlan kalau di 

telusuri dari sejarah keberadaan desa desa di Indonesia, maka akan terlihat 

jelas bahwa pada dasarnya otonomi desa lebih dulu ada daripada otonomi 

daerah. 12  

 Penjelasan mengenai otonomi dasa dapat merujuk pada pendapat 

soetardjo kartohadikoesoemo bahwa otonomi adalah hal yang melekat pada 

desa. 13 

 Desa dalam pandangan politik adalah sbuah masyarakat demokrasi, 

sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. 

Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi “Asli” yang bisa 

dijadikan orientasi dalam pembangunan demokrasi modern di tingkat 

nasional, dengan ciri- ciri seperti musyawarah, rmbug desa dan pemilihab 

kepala desa oleh rakyat di desa, dari calon – calon yang mereka ajukan 

sendiri. 14 

12. Terry Christensen (1995 : 1) 

13. 
Sarundajang (1999) 

14. Soetardjo Kartohadikoesomo (1964 : 182) 
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4. Konsep Proses Politik 

 Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat 

berkaitan dengan manusia, yang pada kodratnya selalu hidup 

bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang dinamis dan 

berkembang, serta selalu menyesuaikan keadaan sekitarnya, manusia inti 

utama realitas politik, apapun alasannya engamatan atau analisa politik 

tidak dapat begitu saja meninggalkan manusia “ bahwa peribadi seseorang 

manusia adalah unit dasar empiris analisa pilitik “ 15 

 Oleh karena itu kata “Politik” yang berasal dari kata politic (inggris 

)menujukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut 

diartikan : “ acting or judging wisley, well judge, prudent” kata ini sejak 

dulu dikenal dalam bahasa atau kata latin dengan “ politicus” dan bahasa 

yunani (Greek) “ politicos yang diartikan: relating to citizen”. Kedua kata 

ini berasal dari kata polis yang memiliki makna city yaitu kota.16 

 Istilah politik berkembang sedemikian rupa sehingga diserap 

kedalam bahasa kita (Indonesia) dengan mempunyai 3 (tiga) arti yaitu: “ 

Segala urusan dan tindakan kebijaksanaan, siasat dsb mengenai 

pemerintahan sutu negara terhadap negara lain, tipi muslihat atau kelicikan, 

dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin “ Pengetahuan 

yaitu Ilmu Politik”. 17 

 

4. H A W Widjaja (2008 
5. Anton H. Djawamaku (1985: 144) 

6. A.S. Hornby, 1974: 648 
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 Dalam Kehidupan masyarakat istilah “ Politik” mula pertamanya 

dikenal pada masa Plato dan bukunya yg berjudul “ Politeia” yang pula 

dikenal dengan istilah “ Republik dan selanjutnya berkembang melalui 

karya Aristoteles, yang di kenal dengan “ Politics”. 18 

Karya plato maupun Aristoteles ini dipandang titik pangkal pemikiran 

politik dalam sejarah perkembangannya, dimana hal itu dapat diketahui 

bahwa “politik” merupakan istilah dipergunaknan sebagai konsep 

pengaturan masyarakat, sebab dalam kedua karya itu membahas soal- soal 

yang berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan itu dijalankan agar 

dapat terwujud sebuah kelompok masyarakat politik atau suatu organisasi 

yang baik. 

Dengan demikian, dalam konsep tersebut terkadang berbagai unsur, seperti 

lemaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, kelompok masyarakat 

sebagai pihak berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum hukum yang menjadi 

sarana pengaturan masyarakat serta cita – cita yang hendak di capai. Meskipun 

para pemikir dan ilmuan politik tidak memiliki kesepakatan tentang pembatasan 

atau definisi politik, namun unsur – unsur sebagaimna disebut diatas dapat 

ditemukan secara parsial ataupin inplisit dalam difinisi yang ada, ditemukan 2 

(dua) kecendrungan tentang  “ Definisi Politik”, antaranya : 

1. Pandangan yang menghubungkan politik dengan adanya negara, yaitu 

urusan pemerintahan pusat daerah. 

2. Pandanagan yang menghubungkan dengan masalah kekuasaan, otoritas 

dan atau dengan konflik.  

7. Deliar Noer, 1982 : 11- 12 
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Dengan adanya perbedaan ini erat hubungannya dengan pendekatan yang 

dipergunakan, yaitu : pendekatan tradisional dan pendekatan perilaku. 

Pendekatan tradisonal meliputi beberapa pendekatanvdiantaranya: (1) 

pendekatan historis yang menitik beratkan pada pembahasannya pada partai 

partai politik, perkembangan hubungan politik dengan luar negeri, 

perkembangan ide – ide politik yang besar. (2) pendekatan legalistik yang 

menekankan pembahasannya pada institusi dan perundang undangan 

sebuah negara, dan (3) pendekatan institusional yang menitik beratkan pada 

pembahasan pada masalah – masalah institusi politik seperti lembaga 

legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pendekatan perilaku atau tingkah laku 

politik yang menitik beratkan perhatiannya, perilaku atau tingkahlaku para 

aktor politik. Pendekatan ini menerima institusi politik sebagai aspek 

penting dalam politik, tapi ia buakanlah hakekat politik yang 

dimanifestasikan oleh aktor – aktor atau pelaksana politik seperti tokoh – 

tokoh pemerintahan dan wakil – wakil rakyat. 

 Lebih jauh dalam kaitan dengan dengan pendekatan perilaku dan 

tingkah laku politik dapat memberikan paling tidak dua macam gambaran 

pola prilaku manusia dalam kehidupan politik yang saling bertolak 

belakang, yakni : “(1) perilaku integratif, dan (2) prilaku disintegratif. 

Perilaku yang pertama menekankan pentingnya konsensus atau konpromi, 

sedangkan prilaku yang kedua cenderung mengakibatkan timbulnya 

konflik”. 19 

 

8. Tommy legowo, 1985: 148 
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 Dalam hubungan dengan pendektan ini, secara garis besar, ilmuan 

politik telah menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan yang 

menekankan pada nilai dan pendekatan yang menekankan pada prilaku. Apa 

yang dinamakan pendekatan nilai tidak dapat disamakan dengan pendekatan 

tradisional yang hanya mencakup ketiga aspek yang telah disebutkan di atas. 

Padahal pendekatan tersebut mencakup pula nilai nilai etis dalam 

menetapkan baik buruknya sebuah sistim pemerintahan, selain penggunaan 

fakta – fakta sejarah, institusi dan hubungan hubungan serta hubungan 

antara negara seperti yang dipergunakan oleh ilmuan politik. Walaupun 

tanpa ada penegasan, kedua pendekatan ini terpakai dalam konsep politik 

yang dikemukakannya . oleh karena itu konsepnya memiliki keutuhan, 

artinya: konsep deliar noer tentang politik tidaklah parsial, karena konsep 

tersebut tidak hanya memiliki sifat keilmuan tapi juga memiliki sifat 

kefilsafatan. Konsep tersebut didukung oleh argumentasi empiris, normatif, 

dan analitis.20 

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuan politik lainnya, yaitu Andrew 

Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa 

yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen 

peraturan – peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang  berarti 

tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. 21 

 

9. Deliar noer (1983:94) 

10. Andrew Heywood dalam Budiarjo Miriam. 2007 dasar – dasar ilmu politik . 

Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama . Hlm 16. 
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Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood secara tersirat 

mengungapkan bahwa masyarakat politik (polity) dalam proses intraksi 

pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antar individu, 

individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya.  

Dengan kata lain masing masing kelompok saling mempengaruhi agar 

suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan 

kelompok tertentu.  

Konflik dan kerjasama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik 

adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses 

interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan 

individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melaikan berbeda bahkan 

dalam banyak hal bertentangan satu sama lain.22 Oleh sebab itu, sebuah 

kelaziman apabila dalam realitas sehari hari sering dijumpai aktivitas politik 

yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai 

tujuan yang mereka cita- citakan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Surbakti Ramlan. 1992. Memahami ilmu politik. Jakarta PT Grasindo. Hlm 18. 
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D. Proses Politik Dalam Sistem Politik 

Sistem Politik menurut David Easton terdiri dari sejumlah 

lembaga – lembaga dan aktivitas – aktivitas politik dalam 

masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan – tuntutan 

(demands), dukungan dukungan (suport) dan sumber – sumber 

(resources) menjadi kepitisan keputusan atau kebijakan kebijakan 

yang bersifat otoriatif (sah dam mengikat) bagi seluruhanggota 

masyarakat.23 Dari definisi tersebut, sistem politik mencerminkan 

sebagai suatu kumpulan aktifitas dari masyarakat politik (polity) 

untuk membuat suatu keputusan politik. 

Gabriel A. Almond mengatakan bahwa sistem politik 

menjalankan fungsi- fungsi penyatuan dan penyesuain (baik 

kedalam masyarakat itu sendiri maupun kepada masyarakat lain) 

dengan jalan perbuatan atau ancaman untuk dilaksanakan walaupun 

agak bersifat paksaan.24  

Hal ini mempertegas pernyataan Easton bahwa keputusan – 

keputusan politik yang dihasilkan dari kerangka kerja sistem politik 

sifatnya mengikat sehingga unsur paksaan dalam pelaksanaanya 

merupakan implikasi yang tidak dapat dihindari. 

  

 

 

 

12. Maksudi Iriawan Beddy. 2016. Sistem politik indonesia : pemahaman secara teoritik 

dan Emperik. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 25 

13. Sukarna. 1981. Sistim politik. Bandung: Alumni. Hlm 16 
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Selanjutnya, Easton mengajukan suatu definisi sistem politik yang 

terdiri dari tiga unsur, diantaranya yaitu (1) sitem politik 

menetapkan nilai (dengan cara kebijaksanaan), (2) penetapannya 

bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan (3) penetapan yang 

bersifat paksaan itu tadi mengikuti masyarakat secara keseluruhan. 

Dari pendapat tersebut, maka sistem politik menujukan adanya 

unsur, (1) pola yang tetep antara hubungan manusia, yang 

dilembagakan dalam bermacam macam badan politik (2) kebijakan 

yang mencakup pembagian atau pendistribusian barang barang 

materil dan immateril untuk menjadi kesejahtraaan untuk 

membagikan dan mengalokasikan nilai nilai negara secara 

meningkat, (3) penggunaan kekuasaan atau kewenangan untuk 

menjalankan paksaan fisik secara legal, dan (4) fungsi integrasi dan 

adaptasi terhadap masyarakat baik ke dalam maupun ke luar.25  

Sistem politik berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan 

sistem kekuasaan yang mengatur hubungan – hubungan individu 

atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan 

antara negara – negara dengan negara.26  

Dengan demikian, secara sederhana, sistem politik dapat 

diartikan sebagai satu – kesatuan aktivitas yang saling 

berhubungan untuk mengatur relasi antara negara dengan 

masyarakat maupun negara dengan negara lainnya. 

25 Maksudi Iriawan Beddy. 2016. Sistem politik indonesia : pemahaman secara teoritik

dan Emperik. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 20 – 21

26. Sukarna. 1981. Sistim politik. Bandung : Alumni. Hlm 14-15
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Adapun untuk memahami sistem politik, menurut Easton Ada empat ciri 

atau atribut yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu : 

1. Unit – Unit dan Batasan – batasan suatu sistim politik didalam

kerangka kerja suatu sistim politik, terdapat unit – unit yang satu sama 

lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan 

roda sistem politik. Unit – unit ini adalah lembaga – lembaga yang 

sifatnya otoriatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, 

eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil ,dan 

sejenisnya. Unit – unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik , 

misalnya cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan 

sebagainnya. 

2. Input – Output

Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. 

Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa 

tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dijelaskan sebagai 

seperangkat yang belom dialokasikan secara merata oleh sistem 

politik kepada sekelompok masyarakat yang ada didalam cakupan 

sistem politik. Disisi lain, dukungan merupakan upaya dari 

masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus 

berjalan . Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik 

dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi menjadi 

dua yaitu: keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan 

pemerintah. Keputusan adalah pemilihan sutu atau beberapa pilihan 

tindakan sesuai tuntutan dan dukungan yang masuk. Sementara itu, 
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tindakan adalah implementasi konkret pemerintahan atas keputusan 

yang di buat. 

3. Diferensiasi dalam sistem

Sistem yang baik haruslah memiliki diferinsiasi (pembedaan atau 

pemisahan) kerja. Di masa modern adalah tidak mungkin satu lembaga 

dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja dalam pembuatan 

undang undang pemilihan umum di indonesia, tidak bisa cukup komisi 

pemilihan umum saja yang merancang kemudian mengesahkan DPR. 

Tetapi ,KPU. Lembaga keperesidenan, yaitu memperoduksi undnag – 

undnag, lembaga – lembaga tersebut memiliki perbedaan di dalam dan 

fungsi pekerjaannya. 

4. Integritas dalam sistem

Meskipun dikehendaki agar memiliki diferensiasi (pembedaan atau 

pemisahan),suatu sistem tetap harus memerhatikan aspek integrasi. 

Integrasi adalah keterpaduankerja antar unit yang berbeda untuk 

mencapai tujuan bersama. 
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Jika digambarkan, maka skema kerja sistem politik menurut David 

Easton adalah sebagai berikut : 

Skema Kerja Sistem Politik 

Menurut David Easton 

Lingkungan  Lingkungan 

Tuntutan 

Dukungan 

Input Output 

Feedback 

Lingkungan Lingkungan 

Gambar 2. Skema Kerja sistem Politik Menurut David Easton (1965) 

Berdasarkan gambar diatas, sistem politik adalah serangkaian 

aktivitas politik yang saling berhubungan, mulai dari input yang berupa 

tuntutan dan dukungan,proses, output sebagai hasil dari proses hingga 

feedback dari output untuk selanjutnya dapat berupa input kembali. Selain 

itu, hal yang juga harus diperhatikan adalah sistem politik dapat 

mempengaruhi lingkungan dan lingkungan juga dapat memepengaruhi 

sistem politik. 

Dalam Lingkungan ini terdapat sejumlah tantangan serta tekanan, 

krena itu diharapkan suatu sistem politik dapat berhasil untuk menjawab dan 

meyelesaikan masalahnya.27  Menurut Easton. Proses konversi 

Sistem Politik (Proses) 
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(convertation proces) dalam sistem politik yang terdiri dari supra struktur 

politik dan infrastruktur politik semuanya berinteraksi dalam suatu kegiatan 

mengubah masukan menjadi keluaran.28

Pada awal kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari input. 

Input terdiridari dua jenis, diantaranya yaitu tuntutan dan dukungan. 

Tutntutan dapat muncul baik dari dalam sistem politik maupun dari 

lingkungan (intra dan extrasociental). Sedangkan input support (dukungan) 

dalam sistem politik meliputi sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan 

untuk mendukung sistem politik dalam tiap – tiap tingkatan seperti 

masyarakat, politik, struktur pemeritahan, dan administrasi yang sedang 

melaksanakan kekuasaan pemerintah dan kebijaksanaan khusus 

pemerintah.29 Namun demikian, disisi lain, dukungan (support) merupakan 

tindkan atau orientasi untuk melestarikan ataupun menolak sistem politik. 

Dengan kata lain, input support tak hanya bercorak positif juga negatif. 

27. Kantaprawira rusadi. 1992. Sistem politik indonesia: suatu model pegantar bandung :

sinar baru Algensindo. Hlm 60
28. Maksudi Irawan Beddy. 2016. Sistem politik indonesia : Pemahaman secara teoritik

dan Empirik. Jakarta; Rajawali Prs. Hlm27. & 24
29. Sukarna. 1981. Sistem politik. Bandung: Alumni. Hlm 2
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Akibat input tersebut maka sistem politik mulai bekerja hingga pada 

tahap proses.pada tahap ini, tuntutan dan dukungan diolah sedemikian rupa 

sehingga mampu menghasilkan suatu keputusan – keputusan inilah yang 

selanjutnya disebut sebagai output dari sistem politik. Pada kondisi lebih 

lanjut, output akan memunculkan suatu fadeeback sebagai responterhadap 

output itu sendir maupun dari lingkungan. Reaksi ini akan diterjemahkan 

kembali ke dalam format tuntuta dan dukngan, dan secara lanjut meneruskan 

kinerja sistem politik. 

Suatu sistem politik dapat dikatakan selalu mempunyai kapabilitas 

dalam menghadapi kenyataan dan tantangan terhadapnya.30 Menurut 

Almond ada enam kategori kapabilitas sistem politik yang menjadi 

penilaian prestasi sebuah sistem politik sebagai berikut: 

1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu  ukuran kinerja sistem politik dalam

mengumpulkan SDA dan SDM dari lingkungan domestik 

maupun internasional. 

2. Kapabilitas distributf, distribusi ini ditunjukan kepada individu

maupun semua kelompok dalam masyarakat, seolah seolah 

sistem politik itu pengelola dan merupakan pembagi segala 

kesempatan, keuntungan dan manfaat bagi masyarakat. 

3. Kapabilitas regulatif, yaitu ukuran kunerja sistem politik dalam

menyelenggarakan pengawasan tingkah laku individu dan 

kelompok yang berada di dalamnya, maka dibutuhkan 

pengaturan. 

30. Kantaprawira rusadi. 1992. Sistem politik indonesia: suatu model pegantar bandung :

sinar baru Algensindo. Hlm 162
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4. Kapabilitas simbolik, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam

kemampuan mengalirkan simbol dari sistem politik kepada 

lingkungan intra masyarakat. Petunjuk tentang tingginya 

kapabilitas simbolik ditentukan ole atau bergantung pada kreasi 

selektif pihak pemimpin dan pembinaan yang penuh olehnya 

terhadap seperangkat penerimaan atau daya reseptif masyarakat. 

5. Kapabilitas responsif, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang

merujuk seberapa besar daya tanggap suatu sistem politik 

terhadap setiap tekanan yang berupa tuntutan baik dari 

lingkungan intra – masyarakat (domestik) maupun ekstra – 

masyarakat (internasional). 

6. Kapabilitas dalam negri dan luar negeri, yaitu ukuran kinerja

sistem politik yang merujuk bahwa sejauh mana kapabilitas 

suatu sistem politik dapat berinteraksi dengan lingkungan 

domestik dan lingkungan internasional.31 

1. Proses Politik

Teori proses politik (the political proces Theory) lebih banyak 

memfouskan kepada faktor – faktor yang memungkinkan warga negara 

biaasa memebntuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang 

bertentangan dengan masyarakat yang dominan.32 Dengan demikian, 

proses politik erat kaitanya dengan upaya perubhan sosial. 

31. Maksudi Irawan Beddy. 2016. Sistem politik indonesia Hlm 300 – 305
32. Sukmana Oman. 2016. Konsep dan Teori gerakan Sosial. Malang : Intrans Publishing.

Hlm 179
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Proses politik (political proses ) adalah mengacu kepada suatu 

keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada 

kekuasaan politik dan menggunaknya untuk keentingan mereka atau 

kelompok mereka sendiri.33 Proses politik dapat dimaknai sebagai 

perjuangan memperoleh akses atau jalur politik demi mewujudkan tujuan 

yang ditetapkan. Selain itu, proses politik sarat dengan kepentingan 

sehingga berimplikasi terhadap struktur masyarakat yang saling 

beroposisi. Harus disadari bahwa kesempatan sosial dan kendali sosial 

tidak pernah lengkap, konflik antar individu dengan kelompok, serta 

antara kelompok dengan kelompokm adalah sesuatu yang selalu menyatu 

dalam kehidupan manusia sehari hari.34  

Proses politik adalah pola – pola politik yang dibuat oleh manusia 

dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. 35  dalam Interaksi satu 

sama lain, proes politik diwadahi dalam suatu sistem politik. Proses 

dalam setiap sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output. Input itu 

semdiri merupakan tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan 

dari masyarakat. Input ini kemudian diolah menjadi output, 

kebijaksanaan dan keputusan – keputusan, yang akan dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial. 

33. Irianto Maladi Agus, 2015. Interaksionisme simbolikpendekatan Antropologis. Hlm 7
34. Irianto Maladi Agus, 2015. Interaksionisme simbolikpendekatan Antropologis. Hlm 7
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Gabrie A. Almond mengatakan bahwa proses politik dimulai dengan 

masuknya tuntutan yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh prpol, 

sehingga kepentingan – kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan 

kebijakan yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan kedalam proses 

pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif. 

35. Dengan demikian, proses politik erat kaitannya dengan aktivitas

infrastruktur politik seperti kelompok penekan dan partai politik maupun 

suprastruktur politik seperti eksekutuf dan legislatif. Menurut 

Abercombie, Hill dan turner, studi tentang proses politik berfokus pada 

aktivitas – aktivitas partai dan kelompok – kelompok kepentingan , 

organisasi – organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta 

peran dan latar blakang para politisi.36 

Fokus dari teori Political Proces Theory adalah lebih banyak kepada 

koneksi politik (political conection) dari pada kepada sumberdaya 

material (material resources). 37 dengan demikian, bangunan sruktur 

politik akan beimplikasi terhadap proses politik, sehingga suatu atau 

sistem politik dalam berjalan dengan baik. 

35. Budiarjo, Miriam. 2007. Dasar – dasar ilmu politik .jakarta : PT. Gramedia Pustaka

Utama . Hlm 15

36. Almond dalam Hijri S yana. 2016. Politik pemekaran di indonesia. Malang: UMM

Press. Hlm 21.

37. Abercombie, Hill dan Turner dalam Sukmana oman.2016 konsep dan teori gerakan

soaial. Malang : intrans publishing. Hlm 179
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Menurut Gillin dan Gillin persaingan atau competiton dapat diartikan 

sebagai berikut : 

 “suatu proses sosial, dimana individu atau kelompok-

kelompok manusia yang manusia yang bersaing, mencari 

keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada 

suatu masa tertentu menjadi puat perhatian umum (baik 

perorangan maupun kelompok manusia) dengan cara 

menarik perhatian publik atau dengan mempertajam 

prasangka yang telah ada”. 38

Persaingan mempunyai dua tipe umum yakni yang bersifat pribadi 

dan tidak pribadi. Yang bersifat pribadi, orang perorangan tau individu 

secara langsung bersaing untuk, misalnya, memperoleh kedudukan 

tertentu di dalam suatu pelaksanaan pemilihan kepala desa. Tipe ini jga 

dinamakan rivalry. Di dalam persaingan yang tidak bersifat pribadi, yang 

langsungbersaing adalah kelompok. Persaingan misalnya dapat terjadi 

antara dua calon kepala desa yang bersaing untuk mendapatkan 

dukungan dari masyarakat di suatu desa tertentu. 

2. Teori Konflik  (Pertiakian atau Conflict)

Pribadi maupun kelompok uang menyadari adanya perbedaan-

perbedaan misalnya dalam ciri-ciri badaniah, emosi, unsur-unsur 

kebudayaan, pola-pola perilaku dan seterusnya dengan pihak lain. 

38. Gillin dan Gillin, 1954. Cultural Sociology: A revision of An Introduction to Sociology.

New York; The Mac Millan Company
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Ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga 

menjadi suatu pertentangan atau pertikaian (conflict).39 perasaan 

memengang peranan penting dalam mempertajam perbedaan-perbedaan 

tersebut sedemikian rupa, sehingga masng-masing pihak berusaha untuk 

saling menghancurkan. Perasaan mana biasanya berwujud amarah dan 

rasa benci yang menyebabkan dorongan-dorongan untuk melukai atau 

menyerang pihak lain, atau unyuk menekan dan menghancurkan individu 

atau kelompok yag menjajdi lawan. Pertentangan atau pertikaian 

(selanjutnya disebut “pertentanga” saja) adalah suatu proses sosial 

dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya 

dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman 

dan/atau kekerasan. 

E. Tujuan umum tentang Demokrasi 

1. Konsep Demokrasi

Secara harfiah kata “demokrasi” berarti suatu pemerintahan oleh rakyat, 

namun sejumlah ahli memberi makna demokrasi yang berbeda beda. Peter 

Bachrach menunjukan bahwa tujuan tertinggi dari demokrasi adalah suatu 

sistim pemerintahan yang memaksimalkan perkembangan diri setiap 

individu dimana kebebasan mutlak dijamin.40 sedangkan robert dahl 

mengatakan bahwa suatu sistim politik demokrasi adalah suatu sistim yang 

bener bener atau hampir bertanggung jawab kepada semua warga negaranya 

(accountability).41 realistis.

38. Ababil, Aburizal, 2012. Teori Konflik Ralf Dahrendorf. http://www.bangmu2.com
39. Bchrach, Peter 1980 The Theory of Democratic Elitism: A. Critique. University Press

of America, Washington, D.C. Hlm 24-25
40. Dahl, Robert 1971 Polyarchy; Partcipation and Opposition. Yale University Lay,

Cornrlis Hlm 2

http://www.bangmu2.com/
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Sebuah sistim politik disebut demokrasi sejauh para pengambil 

keputusan kolektifnya yang paling kuat dipilih melalui pemilu periodik, 

dimana para calon bebas bersaing untuk merebut suara dan dimana hampir 

semua orang dewasa berhak memilih.42 Dari sini metode demokratis dapat 

dilakukan dalam arti suatu rencana institutional (pengambilan keputusan) 

untuk mencpai keputusan politis dilakukan oleh individu yang memperoleh 

kekuasaan .dengan demikian, maka demokrasi mengandunf tiga dimensi 

makna yang saling terkait yaitu persaingan, partispasi, dan kebebasan. 

2. Demokrasi desa

Demokrasi desa dalam catatan sejarah yang membuktikan bahwa pada 

masalalu desa – desa di indonesia telah dikelola dengan menggunakan 

sebuah sistim nilai tradisional yang prinsip dasarnya memiliki kemiripan 

dengan prinsip prinsip dasar demokrasi modern. Bisa dikatakan demikian 

karena secara politik masyarakat desa mendasarkan dirinya kepada 

edaulatan rakyat, hal ini bisa terlihat dalam pelaksanaan pemilihan kepala 

desa oleh masyarakat desa  yang bersifat langsung dimana calon calonnya 

mereka ajukan sendiri kemudian kegiatan musyawarah dan rembuk desa 

yang berlangsung secara intensif. 

Demokrasi desa menurut Inae.slamet merupakan demokrasi asli dari 

suatu masyarakat yang belom mengalami stratafikasi sosial. demokrasi desa 

sebagaimana dikatakan oleh hatta mengandung tiga ciri, yakni rapat (tempat 

rayat bermusyawarah dan mufakat), hak rakyat untuk mengadakan protes, 

dan berpartisipasi 

42. Schumputer, J A 1947. Capitalism, Socialism, and Democracy, Edisi Kedua Harper &

Row New York. Hlm 27
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F. Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa 

1. Motivasi menjadi calon kepala desa

Seseorang yang akan menjadi kepala desa harus mempunyai 

motivasi atau keinginan yang kuat agar cita-citanya itu berjalan dengan 

lancar. Hal tersebut sejalan dengan yang ditulis oleh Kana dalam jurnal 

politik lokal dan sosial-humaniora edisi musim mareng tentang 

“perubahan di dalam dinamika politik pedesaan” bahwa : “motivasi 

menjadi calon kepala desa itu berasal dari luar dan dari diri calon kepala 

desa tersebut” 43 

Motivasi menjadi calon keala desa yang beasal dari luar bisa berupa 

faktor dorongan masyarakat yang bisa datang dari pihak keluarga, tokoh 

masyarakat desa, tokoh agama atau pihak lain. Selain faktor – faktor dari 

luar calon kepala desa, ada pula faktor dari dalam dirinya sendiri yaitu 

pengalaman, keinginan/ambisi sendiri termasuk pula dalam 

pertimbangan seseorang untuk menjadi calon kepala desa. 

Selain motivasi calon lepala desa berasal dari luar (lingkungan sekitar) 

dan diri calon kepala desa tersebut, ada pila motivasinya berasal dari 

faktor ekonomis, politik dan sosial. 

43. Agus Kana Any., 2003. Anggaran Perusahaan, AK Group, Yogyakarta. Hlm 17



54 

Faktor ekonomi, dapat dilihat dari calon kepala desa yang berani 

mencalonkan diri karena tergiur dengan bengkok (sawah) yang akan 

diterimanya setelah menjadi kepala desa.sementara dilihat dari status 

sosial, seseorang yang mencalonkan dairi menjadi kepala desa jika 

terpilih, maka secara otomatis kedudukan sosialnya akan meningkat 

karena dihormati oleh seluruh warga desanya. 

Maka calon kepala desa yang terpilih akan memperoleh kekuasaan 

sepenuhnya untuk mengurus dan mengelola desa yang bersangkutan. 

2. Rekruitmen kader pendukung untuk mengorganisasikan

strategi dalam pemilihan kepala desa 

       Untuk mendukung berhasilnya seorang kepala desa, maka seorang 

calon kepala desa harus bisa merekrut kader – kadernya untuk 

mengorganisasikan strateginya, agar terpilih menjadi kepala desa. Ini 

sesuai dengan yang dikatakan kana dalam jurnal politik lokal dan sosial 

humaniora edisi musim mareng tentang “perubahan di dalam dinamika 

politik lokal pedesaan” bahwa : “rekruitmen kader pendukung untuk 

mengorganisasikan strategi dalam pemilihan kepala desa yaitu menjalin 

hubungan dengan tokoh – tokoh masyarakat, tokoh – tokoh agama, 

pemuda pemdi karang taruna”.

       Dalam melakukan rekruitmen, maka calon kepala desa mula mula 

akan mendekati tokoh-tokoh masyarakat di desa untuk mendengarkan 

pertimbangan calon kepala desa tersebut tentang niat untuk 

mencalonkan diri. Hal itu juga dilakukan untuk memenuhi tata krama di 

masyarakat desa, yaitu memohon perkenan dan ijjin dari para pemimpin 
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di masyarakat. Secara organisatoris para kader pendukung di suatu desa 

dikordinasikan oleh kordinator kader, dimana kader-kader tersebut 

harus memiliki kemampuan berkomunikasi (komunikatif), dan adalah 

anggota dari kelompok kekerabatan yang banyak anggotanya (keluarga 

besar). 

3. Pelaksanaan Strategi Persaingan Dalam Pemilihan Kepala Desa

Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa, para calon kepala 

desa seudah mempersiapkan strtegi untuk memenangkan pemilihan 

tersebut. Hal ini seperti yang terdapat dalam jurnal politik lokal dan 

sosial humaniora edisi musim mareng tentang “perubahan di dalam 

Dinamika Politik Lokal Pdesaan” oleh Kana bahwa: pelaksanaan 

strategi persaingan dalam pemilihan kepala desa dilakukan 

menggunakan uan (money politics), dengan menyelenggarakan 

iztihad/doa bersama, dudah ngamal artinya mengungkapkan hal hal baik 

yang pernah dibuat oleh calon kepala desa dimasa lalu kepada 

masyarakat, dan juga dengan mengadakan silaturrahmi yaitu kunjungan 

ke rumah-rumah penduduk.

Uang dalam pemilihan kepala desa disumbangkan untuk 

pembangunan masjid, membeli alat olahraga, biaya perbikan jalan dan 

sebagainya. Uang juga digunakan dalam kampanye pemilihan kepala 

desa , antara lain setelah selesai pertemuan penduduk yang hadir disalam 

templek oleh para kader. Praktik money politics adalah hal yang biasa 

dalam plaksanaan strategis persaingan antar para calon kepla desa yang 

berkopetisi dalam pemilihan kepala desa. 
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      Secara Umum money politics bisa diartikan sebagai upaya 

memepengaruhi prilaku orang dengan menngunkan imbalan tertentu. 

Ada yang mengartikan money politics sebagai tindakan jual beli suara 

pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Tindakan ini dapat terjadi 

dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai 

pemilihan umum di suatu negara. 

          Menurut pakar hukum tata negara  Universitas Indonesia , Yusril 

Ihza mahendra, defenisi money politics sangat jelas, yakni upaya 

mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi.44 kasus money 

politics bisa dibuktikan apabila pelakunya dijerat dengan pasal tindak 

pidana biasa, yakni penyuapan. 

      Publik memahami money olitics sebagai praktik pemberian uang 

atau barang atau iming imingsesuatu, kepada massa (voters) secara 

berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis 

(political gain). Artinya tindakan money politics itu dilakukan secara 

sadar oleh pelaku.    

  Money politics dalam persepsi secara normatif merupakan sesuatu 

yang bersifat negatif, karena dapat merusak sistem demokrasi yang 

sedang dibangun. Sedangkan kalau dilihat dari prespektif agama (islam) 

sependapat bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang secara eksplist 

menjelaskan masalah money politics berikut hukum syaranya, 

44. Indra Ismawan, 1999. Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu. Yogyakarta.

Media Presindo. Hlm. 5
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kalaupun hukumnya mau dicari, yang ada dan sering digunakan imam 

syafi’i seperti analogi (Qiyas) sehingga money politics dianalogikan 

sebagai sogok. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, money 

politics daat dipahami sbagai sebuah potensi destruksi yang akan selalu 

ada usaha pihak tertentu yang menggunakan kekuatannya, termasuk 

uang, untuk memenangkan persaingan politik. 




