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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

menentukan : 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. 

Dalam penyelengaraan pemerintahan desa memerlukan seorang 

pemimpin yang bisa mengatur segala urusan rumah tangga desa.  Untuk 

menentukan pimpinan suatu daerah atau wilayah maka diperlukan pemilihan, 

disamping merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian kedaulatan 

rakyat kepada penyelenggara negara, juga merupakan prosedur dan 

mekanisme perubahan politik secara tertib, baik perubahan sirkulasi elit 

maupun arah dan pola kebijakan politik. Bahkan dapat dianggap sebagai 

prosedur mekanisme engenering untuk mewujudkan tatanan politik dan pola 

perilaku politik yang disepakati bersama. Dengan kata lain pemilihan kepala 

desa juga merupakan suatu proses formal dalam membentuk tatanan 

masyarakat dan negara yang baik dan ideal. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

pemilihan kepala desa harus di pandang sebagai nilai instrument atau 
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simbolis bukan hanya bersifat ritual, namun mempunyai nilai di dalam 

dirinya sendiri. 

Kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa. 

Seorang kepala desa haruslah seorang warga negara Republik Indonesia yang 

memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam perda tentang tata 

cara pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa, calon yang 

memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai kepala desa terpilih. Untuk 

desa-desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui 

keberadaannya, kepala desanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat 

setempat, yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan 

pemerintah. (Abdullah, 2011: 168-169). 

Kepala desa dapat dipilih dalam 3 (tiga) periode. Periode pertama 

dengan  masa jabatan selama enam tahun, dan dapat dipilih kembali di 

periode kedua dengan masa jabatan yang sama, kemudian dapat dipilih 

kembali pada periode ketiga. Hal ini mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa kepala desa 

memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan 

dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali pada masa jabatan secara 

beruturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

Pemilihan kepala desa sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik 

masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahah desa. 

Pilkades yang diharapakan mampu memenuhi keinginan dan harapan 

masyarakat desa untuk mangangkat calon yang layak sebagai kepala desa. 
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Pilkades merupakan sebuah instrument dalam pembentukan pemerintahan 

modern dan demokratis. 

Pesta demokrasi yang dilakukan di tingkat wilayah terkecil ini pada 

dasarnya sudah diatur oleh perundang-undangan tentang tata cara 

penyelenggaraan pilkades. Sehingga seluruh rangkaian tahap-tahapnya mulai 

dari pembentukan panitia pilkades sampai kepada pelantikan kepala desa 

yang terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. 

Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik 

tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat 

terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk 

memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa. Hal inilah yang 

didambakan oleh setiap masyarakat desa demi terciptanya keadaan yang 

kondusif. 

Namun dalam proses prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh 

perundang-undangan untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar 

dan berkualitas, karena bermainnya faktor-faktor kepentingan  politik, 

kepentingan untuk merebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan 

oleh pilkades yaitu pemerintahan yang legimate. (Widjaja, 1996: 65) 

Walaupun desa telah diberi kewenangan yang cukup besar oleh undang-

undang, namun proses pemilihan kepala desa tetap menuai kontroversi di 

kalangan masyarakat maupun elit politik. Hal ini disebabkan masyarakat 

perdesaan yang sudah cerdas dalam menanggapi perihal politik di perdesaan. 

Karena masyarakat melihat kondisi yang tidak sesuai fakta dilapangan, maka 
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dalam hal ini mayarakat tidak akan mau berpangku tangan, mereka tentu 

menginginkan desa nya menjadi aman dan kondusif. 

Padahal tentang pilkades sebenarnya telah diatur dalam pasal 37 ayat 

(6) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, kemudian diperjelas  oleh 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang 

Pemilihan Kepala. Penulis melakukan penelitian berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan 

Kepala Desa dengan pertimbangan lebih relevan dengan daerah Kabupaten 

Bengkalis dan Perda ini merupakan produk hukum Kabupaten Bengkalis 

sesuai kearifan lokal dengan studi kasus di Desa Tasik Serai Barat. 

Pemilihan kepala desa yang dilakukan adalah pilkades perdana bagi 

Desa Tasik Serai Barat yang sebelumnya adalah desa pemekaran dari Desa 

Tasik Serai (desa induk) pada tahun 2013. Berikut adalah tabel daftar 

pemilih tetap (DPT) di Desa Tasik Serai Barat: 

Tabel 1.1 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Di Desa Tasik Serai Barat 

TPS JUMLAH PEMILIH 

TPS 1 508 

TPS 2 252 

TPS 3 259 

TPS 4 169 

TPS 5 386 
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TPS 6 388 

TPS 7 297 

TPS 8 382 

TPS 9 183 

TPS 10 360 

TPS 11 154 

JUMLAH DPT 3.338 

Sumber: Pemerintah Desa Tasik Serai Barat Tahun 2017 

Berdasarkan data diatas, jumlah keseluruhan TPS di Desa Tasik Serai 

Barat sebanyak 11 TPS dengan 3.338 orang Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Penentuan jumlah DPT ini sesuai dengan pengumuman DPT pada tanggal 29 

Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 yang tertuang dalam tahapan dan 

jadwal pemilihan kepala desa serentak dalam Kabupaten Bengkalis 

Gelombang I tahun 2017-2023. 

Dalam Periode tahun 2017 pemilihan kepala desa serentak Kabupaten 

Bengkalis khususnya Kecamatan Talang Muandau di Desa Tasik Serai Barat 

terdapat bebearapa calon kepala desa dapat dilihat dalam tabel 1.2: 

1.2 Daftar Nama Calon Kepala Desa Tasik Serai Barat Tahun 2017 

No Nama Calon Pendidikan 

1. Ruslan. J SMA 

2. Syafaruddin SMA 

3. Heri Susandi SMA 
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4. Carlin Siagian, SH S1 

5. Ardi Suprianto, S.IP S1 

Sumber: Pemerintah Desa Tasik Serai Barat Tahun 2017 

Berdasarkan data diatas, calon Kepala Desa Tasik Serai Barat 

berjumlah 5 orang dengan tamatan SMA sebanyak 3 orang (yaitu Ruslan. J, 

Syafaruddin, Heri Susandi) dan tamatan S1 sebanyak 2 orang (yaitu Carlin 

Siagian, SH dan Ardi Suprianto, S.IP). 

Dalam pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barat terdapat permasalahan 

dalam hal pendataan daftar pemilih. Dalam pemilihan tersebut masih terdapat 

masyarakat Desa Tasik Serai Barat tidak terdaftar oleh panitia pemilih. 

Permalahan lainya adalah pelanggaran kampanye  yang dilakukan oleh para 

pendukung calon kepala desa. Pelanggaran tersebut terjadi dengan kampanye 

negatif seperti money politic. Praktek politik seperti ini sudah sering terjadi 

dan tidak pernah dipersoalkan karena tidak ada sanksi hukum yang tegas. 

Selain itu, terdapat permasalahan lain seperti terjadinya sengketa pilkades 

yang menyebabkan diadakannya pemilihan ulang di Desa Tasik Serai Barat. 

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitiaan dengan judul yaitu “Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan 

Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang 

Muandau)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta 

titik tolak masalah yang telah ada maka perlunya rumusan masalah yang 

diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun 

rumusan masalah yang diteliti yaitu: “Bagaimana Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan 

Kepala Desa di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin di capai yaitu: untuk 

mengetahui proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis 

Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Tasik Serai 

Barat Kecamatan Talang Muandau. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Akademis 

1. Menambah pengetahuan tentang implementasi kebijakan Peraturan 

Daerah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 

7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. 

2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-

penelitian lanjutan. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Sebagai bahan pemikiran bagi Pemerintah Desa khususnya Desa 

Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis 

dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. 

2. Memberikan informasi kepada Pemerintah Desa khususnya Tasik 

Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis 

dalam upaya melaksanakan pemilihan kepala desa. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini, penulis susun kedalam enam bab 

dan masing-masing bab terdiri beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Mendeskripsikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang yang merupakan informasi secara garis besar tentang 

apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang seharusnya 

menyangkut penelitian ini, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serat gambaran umum 

sistematika penulisan proposal penelitian. 

BAB II : KERANGKA TEORI 

 Pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang 

mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, 

yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalis masalah. 
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Teori-teori yang digunakan berasal dari literature-literature 

yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber lain. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang bentuk 

penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis 

data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Bab ini merupakan bab yang berisikan uraian tentang sejarah 

desa, kondisi geografis, sosial, politik, dan ekonomi Desa Tasik 

Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. 

BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 Bab ini memuat hasil dari penelitian, pembahasan yang 

dilakukan. 

BAB VI : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. 

 


