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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan menjelaskan landasan-landasan teori-teori yang terkait 

dengan partisipasi politik, fungsi partisipasi politik, otonomi desa, masyarakat desa, 

kepala desa dan mekanisme pemilihan kepala desa sebagai tinjauan pustaka dalam 

penelitian tentang partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa 

Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. 

A. Partisipasi Politik 

1. Konsep Dasar Partisipasi Politik 

Bagi negara demokrasi, permasalahan partsipasi politik menjadi 

perhatian yang serius. Hal ini mengigatkan bahwa sistem politik demokratis 

mengandaikan rakyat atau warga negara adalah pemilik mandat dan 

pemerintah sebagai pelaksana mandat. Setiap keputusan politik yang di ambil 

oleh pemerintah harus mendaptkan legalitas dari sebagian besar atau seluruh 

rakyat atau warga negara. Partisipasi politik dianggap sebagai sarana yang 

efektif bagi pemerintah untuk mendapatkan legalitas dari setiap keputusan dan 

kebijakan yang diambilnya. Dengan demikian semakin besarnya ruang  

partisipasi politik yang disediakan oleh sistem politik maka sistem politik 

tersebut akan semakin demokratis, 

Terkait dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses politik 

merupakan bagian dari partisipasi secara nyata, dalam definisi partisipasi 

politik secara aktif terdapat beberapa istilah yang masih umum menjadi acuan 

banyak orang. Dimana kondisi tersebut didefinisikan sebagai bagian dari 
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kegiatan partisipasi politik dalam bentuk aktivitas, semisal dari kegiatan 

politik yang syarat akan agenda kepentingan mempengaruhi masa, kampanye, 

dan hingga dengan sampai pada kegiatan yang utama adalah terkait 

penyaluran suara politik ketika pemilihan umum. 

2. Pengertian Partisipasi Politik   

Partispasi politik berdasarkan dari dua hal penting pertama partisipasi 

dan yang kedua adalah politik. Pertama, partisipasi jika kita artikan dengan 

bahasa yang lebih luas adalah dimana kegiatan yang dilakukan oleh orang 

masyarajkat yang orientasinya adalah ujukan. Partisipasi menurut Keith Davis 

adalah “as mental and emotional inovolment of person in a group situation 

which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in 

them” (keterlibatan pikiran dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang 

memberikan semangat untuk menyokong kepada tujuan-tujuan kelompok dan 

mengambil bagian tanggung jawab untuk kelompok itu sendiri).1 Sedangkan 

menurut Fithriadi, dkk. Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan 

pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta 

merupakan proses interaktif yang berlanjut.2 Kedua adalah politik, politik 

merupakan sesuatu yang sangat identik dengan kekuasaan, pengambilan 

keputusan, kebijakian publik, alokasi dan distribusi. Menurut Plato politik 

                                                           
1
Henryk Stepanus. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sungai 

Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.  Jurnal. http://ejournal.ip.fisip-

unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/jurnal%20henryk%20(05-30-13-06-30-56).pdf. Diakss 

pada tanggal 10 november 2017 
2Hadi Purbathin Agus. 2013. Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam 

Pembangunan Jurnal.  
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bertujuan untuk membuat sebuah pemahaman bahwa konsep politik ialah 

terciptanya masyarakat yang ideal. Hal ini berarti politik ialah segala usaha 

dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau 

lebih baik. sedangkan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul The politics 

mengungkapkan bahwa manusia adalah binatang politik (political Animal), 

maksudnya adalah bahwa aktivitas politik tidak diciptakan oleh manusia, 

melainkan ditemukan secara alamiah dalam diri setiap manusia.3 

Partisipasi politik dilihat dari definisi diatas dapat di kita bayangkan 

merupakan hasil yang dilakukan masyarakat bahakn dalam bentuk kelompok 

kecil dan besar, dalam melakukan kegiata-kegiatan yang berkaitan dengan 

pembangunan, kekuasaan, kebijakan publik, dan pengambilan keputusan  

guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Partisipasi politik masyarakat ini 

brtujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah, yang 

dimana dalam menjadikan kesepakan dalam bentuk politik pemerintah 

dipengaruhi oleh kondisi social ekonomi dan politik di masyarakat luas, serta 

menetukan isi kputusan yang di buat oleh pemrintah.   

Herbert McClosky merupakan seorang yang memiliki perhatian lebih 

terhadap persoalan partisipasi politik, dimana belaiu memiliki anggapan 

bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam politik merupakan kondisi yang 

sukarela dan murni dilakukan masyarakat, sehingga mereka memilih 

                                                           
3 Labolo Muhadum dan  Ilham Leguh. 2015. Partai Politik Nan Sistem Pemilihan Umum Di Innonesia 

Taari, Konsep Dan Isu Strategis. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada. Hlm. 10 
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pemilihan umum sebagai ajang mencari pemimpin yang ideal menurut mereka 

agara sesuai dengan visi dan misi.4 

Ramlan Surbakti berpendapat bahwa adanya sikap aktif dari 

masyarakat terkait proses politik dapat berdampak dalam menentukan hasil 

outout sebuah kebijakan yang dimana nantinya akan berdampak secara 

langsung pada kehidupan mereka.5 Sehingga kita dapat menmberikan 

pemahaman, bahwasanya partisipasi politik iallah bagian yang tidak 

terpisahkan dalam satu kesatuan kehidupan masyarakat secara luas.  

3. Bentuk-Bentuk Berpartisipasi  

Sedanakan terkait bentuk partisipasi dapat diamati dari perilaku yang saat 

ini terjadi di masyarakat. Partisipasi tersebut secara umum berbentuk yang dapat 

diamati secara seksama, sebagai contoh nilai mata uang, keahlian yang dimiliki, 

dan benda. Adapun partisipasi yang tidak dapat dilihat secara langsung adalah 

dimana hasil dari infiltarsi pemikiran masyarakat yang dimana mewakili dari hasil 

kebijakan public. Terkait dengan macam macam dari model partisipasi politik  

terbagi kedalam beberapa bentuk.6 antara lain adalah : Kegiatan yang berkaitan 

dengan pemilihan umum., Lobbying, Kegiatan organisasi politik. Kontak dengan 

pejabat pemerintah pembuat dan pelaksana keputusan dan memengaruhi proses 

politik dengan kekerasan. 

                                                           
4 McClosky Herbert dalam Bpak Kh. Budiardjo Miriam. 2008. Dasar Dasar pandangan Ilmu Politik. 

Jakarta: gramedia di pustaka utama. Hlm 367 
5 Bawono Muhammad. 2008.  Persepsi Dan Perilaku Pemilih dalam Terhadap Partisipasi Politik 

Dalam Pemilihan Umum pada Legislatif 2004 Di Kabupaten Nganjuk. Jurnal. 

https://eprints.uns.ac.id/5429/1/j_(9).pdf  diakses pada tanggal 10 desember 2017  
6 Setiadi M Elly dan Kolip Usman. 2013. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta Prenadamedia Group. 

Hlm. 146 
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Dalam pendapat tokoh bernama Tur Wahyudin, beliau memisahkan partisiapsi 

kedalam berbagai jenis bahkan bentuk secara detail sebagai berikiut.7  

a. Masyarakat dalam kondisi Primitif / kurang pemahaman  

Kondisi tersebut menjadikan adanya partisipasi sangat baik, dengan jumlah 

yang signifikan, sehingga kita merasa susah membedakan  

b. Masyarakat dalam proses berkembang  

Memiliki pengaruh dan ketaatan yang sangat besar, sehingga golput rendah 

Masyarakat dalam kondisi ini memiliki karakteristik campuran dari 

pemahaman tradisional ke pasca modern, sehingga pemahaman mereka 

menjadikan lemah dalam partisipasi politik 

c. Masyarakat yang memiliki sifat totaliter,  

Karakterisitik satu ini adalah unik, dan memegang peran besar dalam 

pengontrolan proses politik 

Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi dalam masyarakat, 

Arnstein (1969) menawarkan suatu teori yang disebut dengan teori The 

Ladder of Participation yaitu suatu gradasi atau pentahapan partisipasi 

masyarakat. Ia membagi partisipasi menjadi delapan tahap. Kedelapan tahap 

ini merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat. 

Tahapan tersebut dapat dilihat dalam gambar delapan tangga partisipasi 

Arnstein:  

 

 

                                                           
7 Sahid Kamaruddin. 2011. Memahami Sosiologi Politik. Bogor. Ghalia Indonesia. Halm. 180 
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Gambar 1.1 level partisipasi menurut Arstein 

Sumber:  Journal of the American Institute of Planners Publication details, 

including instructions for authors and subscription information. https://edisciplinas.usp.br 

Jika mengacu dalam pendapat diatas, terkait dengan partsipasi politik 

menurut Amstein yang dimana menggambarkan anatomi secara detail terkait 

tahapan atau skema jalur partisipasi ditengah kondisi lapangan masyarakat. 

Adapun beberapa tahapan yang di jelaskan sebagai berikut:  

1. Kegiatan memanipulasi atau dapat dikatakan sebgaai bentuk 

penyimpangan, akan tetapi masuk dalam tahap 2 terdapat proses 

perbaikan yang dimana konsep sebenarnya.8  

2. Tangga ketiga dimana memberikan pemahaman terkait proses 

partisipasi politik, selain itu keberlanjutan tangga selanjutnya pada 

tangga ke empat dimana lebih ditekankan pada proses konsultasi, 

                                                           
8 Journal of the American Institute of Planners Publication details, including instructions for authors 

and subscription information. https://edisciplinas.usp.br  

8. citizen control  

7. Delegated power 

6. partnership  

5 placation  
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3. informing  
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hingga ke tangga lima ditekankan pada penyelesaian permaslahaan 

yang ada.  

Sedangkan terdapat banyak penjelasan terkait pemahaman partisipasi 

politik yang dimana satu ssama lainnya saling menguatkan terkait argument 

partisipasi politik. Sehingga jika kita mengacu dalam penjelasan diatas, dapat 

kita simpulkan terkait pemahaman partisipasi politik merupakan, satu kestuan 

proses yang berkisinambungan dari input politik hingga output politik 

masyarakat terlibat secara masiv. Selain itu dalam kedepannya penelitian ini, 

akan mencoba menjelaskan tahapan partisipasi politik yang ada dilingkungan 

masyarakat. Kedepannya perubahan kualitas kepala desa sangat diharapkan 

setelah adanya partisipasi politik masyarakat dalam pilkades, baik itu 

perubahan dalam pengelolaan dana desa maupun perubahan dalam hal 

kepemimpinan.  

B. Otonomi Desa 

Pemahaman terkait garis besar Otonomi adalah dimana lebih ditekankan 

dalam istilah pengelolaan secara bertanggung jawab, dimana cara pandang 

sebagai suatu hak, oleh karena itu sementara orang mengartikan otonomi sebagai 

hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi di dalam 

perundang-undangan  bukan sekedar dilihat dalam bentuk kewenangan. 

Desa diartikan sebagai suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal 

suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.9 Menurut 

                                                           
9 Wasadirana Darsono. 2004. Sosiologi Pedesaan, Kajian Kultural Dan Struktur Masyarakat 

Pedesaan. Malang. UMM Press. Halm. 18 
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pasal 1 UU No 6 Tahun 2014 yang di maksud desa  adalah desa dan desa adat 

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.10 

Dapat disimpulakan bahwa otonomi desa adalah  sutau masyarakat hukum 

yang mempunyai hak dan wewenang untuk menyelenggarakan pemrintahannya 

sendiri di dalam teritorial negara kesatuan Republik Indonesia.  Otonomi desa 

sama halnya dengan otonomi daerah, adalah wewenang dan kewajiban desa atau 

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku.11 Sehingga dapat dikatakan hakekat dari otoni 

desa dan otonomi daerah adalah sama yaitu sama-sama otonom dan dibatasi oleh 

undang-undang yang berlaku. 

Otonomi desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa itu terbentuk, 

Jika kita melihat secara sejatrah desa merupaka bagian penting dalam pergerakan 

belajar demokrasi..12 selain itu, tatanan yang memeiliki kesamaan dengan desa 

yakni dimana terlihat dalam melaksanakan tatanana di tingkat desa terdapat 

adanya lembaga yang memeiliki otonom untuk mengatur desa.  

                                                           
10 UU No 6 Tahun 2014 
11 Surianingrat Bayu. Desa Dan Kelurahan Menurut Uu No 5/1979 
12 Widjaja Haw. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta. 

PT.Raja Grafindo Persada. Hlm. 4 
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Pemahaman pemerintah desa saat ini, mereka memilik nilai jual atau nilai 

tawar dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang lebih akuntable karena tanpa 

adanya otonomi maka organisasi pemerintahan yang berada dalam tingkatan yang 

paling rendah itu bukan lagi desa, dikarenakan dalam keberadaan factor otonomi 

menjadikan desa kehilangan akan ciri khas terkait dengan kedesaannya. Pada 

jaman Hindia Belanda, hanya mengakui adanya otonomi Desa, tidak menciptakan 

atau memberikannya atau bahkan sebalikannya. Mereka hanya mengurangi atau 

membatasi otonomi tersebut, yaitu pemerintah desa harus menjaga hak-hak 

mengenai pemakaian dan pemeliharaan pekerjaan desa menurut peraturan yang 

ditentukan untu itu, seperti halnya jalan, jembatan, saluran air, tanah, lapangan, 

pasar, dan tempat penampung air. 

Peristiwa besar dalam penyelenggaraan bernegara menjadi buah adanya 

kedudukan desa dipandang sangat penting, dimana terjadi di tahun 1998 yang 

ditandai proses reformasi, dan diikuti munculnya atau terciptanya Undang Nomor 

6 Tahun 2014 yang kedudukannya mencabut keberadaan Undang Nomor 22 

Tahun 199, dalam tentang pemrintahan desa dan kelurahan. Selanjutnya 

sebagaimana di atur dalam undang-undang nomro 6 tahun 2014 dalam bab V 

pasal 23 tentang penyelenggraan pemerintahan desa dan Peraturan Pemerintah 

nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 

tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 
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tentang desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 

pemerintah dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman.13  

Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas 

peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan 

undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memiliki struktur lembaga yang 

sangat baik, dimana struktur tersebut memiliki sitilah Pemerintah Desa dan Badan 

Permsyawarah Dessa, kedua lembaga internal tersbut merupakan kunci sebagai 

actor pembangunan dan perubahan di tingkat pemerintah desa, selainitu didukug 

dengan adanya Kepala Dusun.14 

Terkait dengan kedudukan anggaran abadi pemerintah desa dapat dilihat 

dalam pasal 72 yang lebih dijelaskan terkait sumber keuangan pihak pemerintah 

Desa. Sumber tersebut dijelaskan diantaranya adalah, PADes pendapatan asli 

desa, bantuan pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Kota, dan pemerintah 

Provinsi, selain itu dana perimbangan dan bagi hasil yang sah dan lain lain. 

Sumber pendapatan desa di atur dan dikelola dalam anggaran dan pendapatan 

desa yang bersumber dari ADD yang setiap tahunnya di tetapkan oleh kepala desa 

bersama Bsdan Permusyawatan Desa yang kemudian dituangkan dalam perautran 

desa.  

Pemerintahan Daerah dalam tingkat Kabupaten Kota bahkan keberadaan 

pihak ketiga diluar pemerintahan, melaukan kegiatan pengembangan dan 

pembangunan pada lingkup desa menjadi peruntukan kawasan lainnya harus 

                                                           
13 ibid 
14 Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 

tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa 
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melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa. (Pasal 83 UU 6/2014). 

Dari uraian diatas undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini mngandung perubahan 

asas dari undang-undang nomro 5 tahun 1979 dari sentralistik menjadi 

desentralistik untuk sebesar-besarnya diarahkan pada pemberdayaan dan 

peningkatan peran pemerintahan desa dalam pelaksaan otonomi daerah yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab. 

C. Masyarakat Desa 

Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat perkotaan dan 

masyarakat pedesaan dalam artian adalah pengembangan wilayah pedesaan dalam 

permasalahan saat ini. Pada kasus ini perubahan yang menjadi persoalan adalah 

bagaiaman pengaruh dari factor eksternal dari luar pihak desa, bahkan pengaruh 

kota di desa. Sehingga keadaan tersebut terkadang susah dalam memberikan 

batasan.  

Khususunya dalam masyarakat di desa adalah kumpulan sekian banyak 

individu kecil ataupun besar yang terikat oleh satuan adat, ritus atau hukum khas, 

dan hidup bersama.15 Warga pedesaan, adalah suatu masyarakat yang mempunyai 

hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka 

dengan warga masyarkat pedeasaan lainnya. Sistem kehidupannya biasanya 

berkelompok atas dasar system kekeluargaan. Penduduk masyarakat pedesaan 

pada umumnya hidup dari pertanian walaupun terlihat adanya tukang kayu, 

tukang bata, tukang genteng, tukang bangunan dan lain sebagainya, tetapi inti dari 

                                                           
15 Ibid  
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pekerjaan penduduk adalah pertanian.16 Pekerjaan-pekerjaan yang menjadi 

mayoritas ada dilingkungan pedesaan merupakan sebagian besar masih 

dibebankan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi alam, sehingga 

terkadang pergantian kebiasaan dalam pekerjaan sering terjadi.  

Sebagai salah satu contoh kasus, di daerah Jawa sendiri dikenal adanya empat 

macam system kepemilikan tanah17 anatar lain yaitu : 

a. Sistem milik umum atau milik komunal dengan pemakaian beralih-alih. 

b. Sistem milik komunal dengan pemakaian bergiliran  

c. Sistem komunal dengan pemakaian tetap. 

d. Sistem milik indivu. 

Pada umumnya penduduk pedesaan di Indonesia ini apabila di tinjau dari segi 

kehidupan sangatlah terikat dan tergantung dari tanah. Karena sama-sama 

tergantung pada tanah kepentingan pokok juga sama sehingga mereka juga akan 

bekerja sama untuk memcapai kepentingan-kepntingannya. Misalnya pada 

musim pembukaan atau pada musim menanam sudah tiba mreka akan bersama-

sama mengerjakannya. Hal itu dilkaukan karena biasanya satu keluarga saja tak 

cukup mmiliki tenaga kerja untuk mengerjakan tanahnya. Sebagai akibat dari 

kerja sama tadi, timbullah lmbaga kemsyarakatan yang dikenal dengan nama 

gotong royong, yang merupakan lembaga yang sengaja di buat.  

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa sangatlah menjadi 

daya tarik sendri, yang dimana syarat akan sifat tradisional manual sehingga 

                                                           
16 Soekanto soerjono. 1982. Sosiologi suatu pengantar.jakarta. PT rajagrafindo persada. Halm 136 
17 Koentjaningrat. 1967. Beberapa pokok antropologi sosial. Jakarta. Dian Rakyat. Hal 57 
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tidak jarang mekanisme ini dirasa kurang ideal bahkan tidak maksimal. Kondisi 

tersebut yang akhirnya berdampak pada pengembangan pemikiran disesa lebih 

sulit berkembang. Dikarenakan pemahaman cara berpikir lama yang masih 

menjadi persloalan dalam partisipasi politik yang terjadi di masyarakat pedesaan. 

Adapun dalam penelitian ini juga melihat indicator yang dapat mempengaruhi 

atau membedakan orang dalam keikutsertaan dalam politik. 18 : 

a. Lebih diutamakan dalam factor umur   

Secara umum orang akan dibedakan dengan cara berpikir berdasarkan 

pengalaman dan rentan usia.  

b. Perbedaan dalam gender (Laki laki dan Perempuan) 

Pemahaman pemikiran dan pola kehidupan dalam lingkungan, 

tentunya memiliki pengaruh dalam menciptakan aplikatif sikap politik. 19 

c. Tingkat dalam Pendidikan 

Pendidikan memilik pengaruh pening dalam partisipasi, sehingga 

aspek ini sangat diperlukan  

d. Lamanya menetap pada suatiu daerah  

Ketiika masyarakat memiliki perdaban dalam salah satu daerah 

tertentu maka dalam melakukan proses social dengan aktivitas sosialnya 

akan menciptakan pola sendiri yang menceriminkan cara berinteraksi 

dalam partisipasi politik. Sehingga kondisi ini akan berdsmpak pada aspek 

                                                           
18 Firmanzah. 2001. Mengelola Partai Politik. Jakarta. Yayasan pustaka obor Indonesia. halm 485 
19 ibid 
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lama tinggal mereka akan memeiliki pengaruh besar dalam kebutuhan 

terkait aspirasi dan pandangan sikap politik mereka.20. 

Berpenghasilan ialah kebutuhan paling pokok masyarakat lebih 

menjadi kebutuhan khusus sehingga disbanding memikirkan hal- hal yang 

berbau politik, ini adalah cara berfikir fragmatis masyarakat yang sudah 

38 tertanam sejak lama. Lamanya menempati suatu daerah juga tidak 

kalah mendudkungnya, semakin lama seseorang tinggal di suatu daerah 

semakin tinggi partisipasi yang diberikan bagaimana tidak seorang 

penduduk pindahan yang baru menempati suatu daerah akan mengenal 

sosok yang akan dipilih, walupun berpartisipasi tetapi tidak maksimal apa 

yang diharapakan. 

 

D. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa 

Di berlakukanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di 

sebutkan bahwa pemiliha Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh 

wilayah Kabupaten atau Kota. Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota 

menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.21 Selain itu, terdapat struktur Badan 

Permusyawaratan Desa dimana memberikan informasi kepada Kepala Desa terkait 

selesainya durasi masa jabatan, yang dilakukan sebelum berkahir di 6 bulan terakhir. 

                                                           
20 Ibid  

21 Undang-undang no 6 tahun 2014 
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Sehingga akan diteruskan oleh Badan Permusyawaratan untuk mengadakan 

pertemuan dan membentuk Tim Panitia Pemilihan Umum terkait Pemilihan Kepala 

Desa, yang bersifat mandiri dan tidak memihak trhadap salah satu pesreta calon 

kepala desa. Panitia pemilihan Kepala Desa itu sendiri terdiri atas unsur perangkat 

Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa. 

Persyaratan dalam pemilihan bakal calon Kepala Desa :  

a. Menjadi aktif masyarakat Indonesia 

b. Persaya kepada Tuhan YME 

c. Memiliki jiwa kepribadian yang menjunjung tinggi nasionalisme 

d. Memiliki pendidikan paling minimal SMP 

e. Memiliki usia diatas 25 

f. Bersedia dicalonkan . 

Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 UU No 6 tahun 2014 tentang desa ditetapkan sebagai 

calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa. Calon Kepala Desa yang 

telah ditetapkan diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai 

dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.  Setelah itu calon Kepala Desa 

dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang 

memperoleh suara terbanyak. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon 

Kepala Desa terpilih dan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada 

Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon 
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Kepala Desa terpilih. Setelah menerima laporan panitia pemilihan Badan 

Permusyawaratan Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada 

Bupati/Walikota. Selanjutnya Bupati atau Walikota mengesahkan calon Kepala 

Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya 

penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk 

keputusan Bupati atau Walikota.  

Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Walikota atau pejabat 

yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan 

Bupati atau Walikota. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih 

bersumpah atau berjanji. Sumpah atau janji kepala desa terpilih antara lain 

sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan 

memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur 

jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan 

mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan 

menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peratura perundang-undangan 

dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

E. Kepala Desa 

Pemerintah desa terdiri atas Kepala desa dan badan permusyawaratn desa. 

kepala desa adalah pengemban dan penanggung jawab utama dalam bidang 

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum  

termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban. Deangan kata lain kepala desa 
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adalah administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator 

kemasyrakatan pada tahap dan ruang lingkup desa. Kepala desa adalah pelaksana 

tugas-tugas pemerintah, seperti halnya kepala daerah tetapi tahap dan ruang 

lingkupnya lebih sempit yaitu hanya meliputi desa. 

Kepala desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 

disebutkan dalam pasal 26 kepala desa mempunyai kewenangan22 antara lain: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa 

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa 

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa 

d.  Merumuskan peraturan yang berkaitan dengan urusan Desa  

e. Mengesahkan anggaran terkait opersionalisasi Desa  

f. Menciptakan tatanan social yang dinamis, dan bermartabat  

g. Menciptakan pemberdayaan ekonomi kreatif tingkat Desa  

h. Menciptakan sumber pendapatan baru  

i. Melakukan inovasi dalam pelayanan  

Kepala desa menetapkan keputusan desa dan melaksanakan pula 

keputusan desa. Dari segi ilmu pemerintahan dapat dikatakan bahwa kepala desa 

menyelenggarakan tugas-tugas eksekutif maun legislative. Kepala desa adalah 

pemimpin formal, karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah 

kabupaten daerah tingkat dua untuk memimpin desa. 

Kepala desa mengemban maupun membangun mental masyarakat desa, 

baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat 

                                                           
22 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 
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membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Bila seluruh 

desa membangun berarti seluruh wilayah Indonesia membanguan. Kepala desa 

menjadi sesepuh masyarakat, menjadi tempat bertanya dan bernaung dalam segala 

kepentingan masyarakat dan desa. Kepala desa mengkoordinir lembaga-lembaga 

desa, ia menyelenggarakan pula tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh 

peraturan perundang-undangan. 

Kepala desa juga mempunyai kewajiban seperti yang tertuang dalam pasal 

26 poin empat23 antara lain sebagai berikut : 

a. Menjunjung tinggi Pancasila dan bagaiaman menerapkan kedudukan Undang 

Undang Dasar, selain itu memberikan kekuatan dalam menjaga keutuhan 

Negara  

b. Ditingkatnya kemakmuran masyarakat khususunya Desa itu sendiri  

c. Menciptkan lingkungan yang dinamis 

d. Mengedepankan aspek hukum 

e. Memberikan ruang dalam penyelenggaraan demokrasi gender 

f. Menciptakan Pemerintah Desa yang mengedepankan prinsip Good 

Governance  

g. Melakukan kerjasama dengan stakeholder  

h. Menangani persoalan dalam lingkup Desa  

 

 

 

                                                           
23 Ibid  
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F. Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti  Judul Penelitian  Hasil Penelitian  

Nuryanto, Iwan, 

Tahun 2013 

Peran Partisipasi yang 

dilakukan Masyarakat 

dalam Pemilihan 

Kepala Desa pada 

Tahun 2013 

  

A. Proses dalam Kampanye 

Ketika dalam tahapan masa kampanye, 

yang dimana kondisi dilapangan 

masyarakat cukup aktif dikarenakan ada 

uang 

 

B. Termotivasi 

Pendapat mereka hanya sebatas gugur 

kewajiban, agar tidak mennjadi 

permaslahan 

 

C. Macam Politik Uang 

Terdapat kegiatan politik uang yang 

merupakan sudah umum 

 

D. Dampak Politik Uang  

Sumber: http://journal3.undip.ac.id  

Table 2.2 

Penelitian Terdahulu 

Nama peneliti  Judul penelitian  Hasil penelitian  

Henny Made, 

Dewi Umila, 

Tahun 2013 

Pengelolaan Desa 

Wisata dalam 

peningkatan partisipasi 

Masyarakat di Desa 

Wisata Jatiluwih 

Tabanan Bali 

 

A. Masyarakat dalam proses 

partisipasi 

Masyarakat ikut aktif dalam setiap 

tahapan dimana proses partisipasi 

 

B. Partisipasi masyarakat tahap 

pelaksanaan  

Masayarakat menciptakan tata kegiatan 

baru yang dimana lebih terjun dalam 

kondisi yang lebih nyata, yang dimana 

http://journal3.undip.ac.id/
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menciptakan model perekonomian baru 

 

C. Partisipasi dalam tahapan 

controlling 

Diamana masyarakat juga turut ajtif 

dalam menjaga keberlangsungan 

pengelolaan desa wisata  

 

Sumber: https://journal.ugm.ac.id/kawistara/article/download/3976/3251  

 

Tabel 2.3 

Peneltian Terdahulu 

Nama peneliti  Judul penelitian  Hasil penelitian  

Syahrul Syamsi 

2014 

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Mengontrol 

Penggunaan Anggaran 

Dana Desa 

Kontrolan Penggunaan Anggaran 

Dana Desa 

Berpartisipasi dalam musrenbangdes 

proses pengunaan angaran dana desa, 

transparansi anggaran dana desa, dan 

akuntabilitas penggunaan anggaran dana 

desa.  

Hambatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Penggunaan Anggaran Dana 

Desa 

1.Karena adanya subjektif atau pelaku 

2. Karena adanya perencanaan  

3. Anggaran  

Bentuk Hambatan Partisipasi 

Masyarakat dalam Penggunaan 

Anggaran Dana Desa 

Mayarakat tidak terlibat dalam 

pengelolaan anggaran dana desa secara 

langsung dalam bentuk pemikiran, tenaga 

,bentuk keahlian. bentuk meluangkan 

waktu.  

Penyebab Hambatan Masyarakat 

dalam Penggunaan Anggaran Dana 

Desa 

Keputusan yang tidak bijaksana, 

komunikasi yang tidak inraktif, 

https://journal.ugm.ac.id/kawistara/article/download/3976/3251
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kurangnya kesadaran masyarakat. 

Pendidikan yang rendah dan Tidak 

transparansi dan akuntabel  

 

Sumber: https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/69 

 

 

Tabel 2.4 

Peneltian Terdahulu 

Nama peneliti  Judul penelitian  Hasil penelitian  

Nuring Septyasa 

Laksana 2013 

BENTUK-BENTUK 

PARTSIPASI 

MASYARAKAT DESA  

DALAM PROGRAM 

DESA SIAGA (di desa 

bandung kecamatan playen 

kabupaten gunung kidul 

DIY) 

a. partisipasi masyarakat dalam 

bentuk tenga  

b. partisipasi masyarakat dalam 

bentuk benda  

c. partisipasi masyarakat dalam 

bentuk buah pikiran  

Sumber: www.journal.unair.ac.id     
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