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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Partisipasi 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 dan 73 Tahun 2005 dan Peraturan 

Dalam Negeri (MENDAGRI) Tahun 2007, Partisipasi adalah keikutsertaan dan 

keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. 

Partisipasi menurut Soerjono Soekanto (1993:355) merupakan setiap 

identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama 

dalam suatu situasi sosial tertentu. Partisipasi itu terdiri dari beberapa jenis 

diantaranya partisipasi sosial dan partisipasi politik. Partisipasi sosial merupakan 

derajatt pasrtisipasi individu dalam kehidupan sosial. Sementrata itu, partisipasi 

politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan 

dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputisan oleh pemerintah. 

Partisipasi menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan seseorang 

dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, 

pemilih dan pengambil keputusan tentang alternatif sosial untuk menangani 

masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan seseorang dalam 

proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. 

Ramlan Surbakti (1992:140) mengemukakan partisipasi adalah 

keikutsertaan warga Negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala 

keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi dalam 

Negara Demokratis sangatlah penting, tanpa adanya pasrtisipasi dari masyarakat 

maka system pemerintahan tidak akan dapat berjalan dengan baik. 
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Mikkelsen (1999:64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, 

yaitu: 

1. Partisipasi adalah partisipasi sukarela dari masyarakat kepada 

proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan; 

2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat 

untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk 

menanggapi proyek-proyek pembangunan; 

3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam 

perubahan yang ditentukan sendiri; 

4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti 

bahwa orang atau sekelompok yang terkait, mengambil inisiatif 

dan menggunakan kebebasan untuk menggunakan kebebasan itu; 

5. Partisipasi adalah penempatan dialog antara masyarakat setempat 

dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksana, monitoring 

proyek, supaya memperoleh informasi mengenai koleksi local, dan 

dampak-dampak sosial; 

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan 

diri, kehidupan dan lingkungan mereka. 

Milbart (2006:46) menyebutkan empat faktor utama yang mendorong 

orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, Pertama, karena adanya 

perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik, Kedua, 

karena faktor karakteristik seseorang. Orang–orang berwatak sosial yang punya 

kepedulian besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi dan sebagainya., 
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Ketiga, faktor karakter sosial seseorang. Orang–orang yang berwatak sosial. 

Karakter sosial seseorang menyangkut status sosial ekonomi, kelompok persepsi, 

sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Keempat, faktor situasi atau 

lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat 

seseorang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. 

Menurut Miriam Budiarjo (2012:367) partisipasi politik adalah kegiatan 

seseorang atau kelompok orang untuk turut serta aktif didalam kehidupan politik 

yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara secara langsung atau tidak langsung 

yang mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy). Di Negara Indonesia 

telah berulang-ulang kali diselenggarakan Pemilihan Umum yang disebut dengan 

pesta demokrasi rakyat Indonesia. Baik semasa orde lama, orde baru, sampai pada 

orde reformasi. Hal ini menunjukkan didalam Negara demokrasi masyarakat 

sangatlah penting untuk ikut aktif didalam memilih pemimpin, baik itu pemimpin 

Negara, maupun pemimpin kelompok. 

Helbert McClosky mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah 

kegiatan–kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka 

mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau 

tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (Miriam Budiarjo, 

2012:367). 

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson ( Anwar Arifin, 2015:78), 

partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi–pribadi 

yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. 

Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, teroganisir atau spontan, mantap 
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atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau 

tidak efektif. 

Menurut James Rosenau (Anwar Arifin, 2015:80) partisipasi politik 

nterdiri dari dua bentuk. Pertama, para pengamat  yang memperhatikan politik 

tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan diantara pemilihan umum yag 

satu dengan pemilihan umum yang lain. Mereka pada umumnya merupakan warga 

negara khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio, pemirsa televise), 

serta aktif dalam diskusi politik, seminar dan memberikan komentar melalui 

media massa. Kedua, adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat 

melakukan komunikasi (lobi) dengan para pemimpin politik atau politikus, baik 

dipemerintah maupun di parlemen dan diluar parlemen.  

Demokrasi akan bisa berjalan jika masyarakat sadar bahwa mereka 

memiliki hak untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan, dengan kata lain 

masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam menyusun agenda politik yang 

dijadikan landasan bagi pengambilan keputusan pemerintah. 

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di 

dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada 

pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab 

terhadap kelompoknya. 

Partsipasi masyarakat, berarti masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan 

menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa 

ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam 

pembangunan. Masyarakat diharapakan dapat ikur serta, karena anggapan bahwa 
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hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai utama oleh 

pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 

sendiri, untuk rakyat banyak. (dalam Pasaribu dan Simanjuntak, 1986:345). 

Taliziduhu (2003:90) mengatakan partisipasi merupakan kesediaan untuk 

membantu berhasilnya setiap progran sesuai kemampuan setiap orang berarti 

tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri . Partisipasi dapat di bedakan atas 

dua arti : 

1. Partisipasi horizontal dilakukan semua warga, antar sesama warga atau 

anggota kelompok;  

2. Partisipasi vertikal dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antar klien 

dengan patron, atau antar masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan 

pemerintah. 

Alasan pentingnya partisipasi : 

1. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dicapai 

2. Dengan partisipasi pelayanan dapat diberikan dengan biaya murah 

3. Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab 

4. Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya 

5. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena 

menyangkut kepada harga dirinya 

6. Partisipasi menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan benar 

7. Partisipasi menjamin bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh 

masyarakat telah dilibatkan 
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8. Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang 

terdapat didalam masyarakat sehingga terjadi perpaduan keahlian 

9. Partisipasi membebaskan orang dari kebergantungan kepada keahlian 

orang lain 

10. Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab dari 

kemiskinan, sehigga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk 

mengatasinya. 

Menurut Basrowi, partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”. 

Partisipasi fisik adalah partisipasi (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan 

usaha-usaha pendidikan, serta mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha 

beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, 

dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk 

bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan 

masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya 

animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, 

sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah. 

Ada beberapa macam partisipasi yaitu (Kumorotomo 2005:136) 

mengatakan partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam, 

yaitu 

1. Partisipasi dalam pemilihan (electoral participation) 

2. Partisipasi kelompok (group participation) 
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3. Kontak antara warga Negara dan pemerintah (citizen-government 

contacting) 

4. Partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan pemerintah. 

Pada hakekatnya bahwa partisipasi itu adalah merupakan suatu keharusan 

yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah 

kebijakan, partisipasi masyarakat tersebut perlu didorong dengan beraneka ragam 

pendekatan. Secara umum jenis partisipasi yang ada dan tumbuh didalam 

masyarakat dapat kita lihat seperti: 

1. Partsipasi dengan pikiran 

2. Partisipasi tenaga 

3. Partisipasi dengan keahlian 

4. Partisipasi dengan uang 

5. Partisipasi dengan jasa-jasa. 

Menurut Huntington dan Nelson Partisipasi politik dapat terwujud dalam 

dalam berbagai bentuk studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-

skema klasifikasi yang agak berbeda-beda. Miriam Budiardjo (2012:367), namun 

kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku seperti berikut: 

a. Kegiatan pemilihan  

Kegiatan pemilihan merupakan keterlibatan masyarakat kenagarian 

sungai antuan dalam proses pemberian suara, keaktifan dan keterlibatan 

masyarakat dalam panitia pemilihan wali nagari,keaktifan masyarakat 

dalam menghimpun dan mencari dukungan suara untuk salah satu 

kandidat wali nagari. 
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b. Menghadiri rapat umum 

Keterlibatan masyarakat dalam panitia pemilihan menghadiri rapat-

rapat kepanitiaan pemilihan dan juga rapat tim sukses demi kelancaran 

pemilihan wali nagari di kenagarian sungai antuan kec. Mungka kab. 50 

kota provinsi Sumatra barat. 

c. Mengadakan hubungan (Contaction) 

Merupakan tindakan aktif masyarakat terhadap tokoh-tokoh 

masyarakat dan aparat kenagarian dengan maksud memperoleh manfaat 

bagi salah satu tim sukses/ calon wali nagari 

d. Loby (Lobbying) 

Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk 

menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik 

dengaan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai 

persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang seperti 

kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi atau oposisi 

terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif tertentu. 

2.2 Pemilihan Wali Nagari (Pilwanag) 

Pembangunan nasional di dalam pemerintahan pada dasarnya merupakan 

pembangunan secara keseluruhan sektor pemerintahan dari tingkat pusat hingga 

tingkat Kelurahan maupun Desa.Pembangunan itu sendiri dimaksudkan agar 

pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat 

diwujudkan dengan sebaik mungkin sesuai aturan yang ada (Dahlan, 2000:11). 
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Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di kenagarian adalah 

pelaksanaan pemilihan wali nagari secara langsung. pilwanag merupakan sarana 

manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat 

dikenagarian.  

pemilihan wali nagari (Pilwanag) juga memiliki tiga fungsi penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan kenagarian, antara lain: 

1. Memilih wali nagari sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di 

kenagarian sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan 

kehendak masyarakat dinagari.  

2. Melalui pemilihan wali nagari (pilwanag) diharapkan pilihan masyarakat 

dinagari didasarkan pada misi,visi program serta kualitas dan integritas 

calon wali nagari, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan di nagari. 

3. Pemilihan wali nagri (pilwanag) merupakan sarana pertanggung jawaban 

sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap 

seorang wali nagari dan kekuatan politik yang menopang.  

Melalui pemilihan wali nagri (pilwanag), masyarakat di nagari dapat 

memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandat seorang 

wali nagari, juga apakah organisasi politik menopang masih dapat di percaya atau 

tidak. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pemilu, pilwanag harus di laksanakan 

secara demokratis sehingga betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut. 

Pelanggaran dan kelemahan yang dapat menyesatkan atau membiaskan esensi 

demokrasi dalam pilwanang harus diperbaiki dan dicegah. 
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Adapum pemilihan wali nagari ini di atur dalam Permendagri nomor 112 

tahun 2014 yaitu tentang pemilihan kepala desa serta terdapat juga pada Perda 

Kabupaten 50 Kota nomor 1 tahun 2015 yaitu tentang pemilihan wali nagari. 

Pemilihan wali nagari adalah suatu proses yang harus diamankan dari 

berbagai macam bentuk ancaman, khususnya kecurangan yang dapat merusak 

proses demokrasi dalam pemilihan wali nagri. Bila selama ini telah sarat dengan 

berbagai kecurangan, kecurangan semacam itu tidak boleh dibiarkan berlangsung 

dan harus ada tindakan untuk mengantisipasinya sekaligus menindak para 

pelanggarnya. Penindakan tegas bukan sekedar akan mendukung tegaknya 

hukum, tetapi juga memperkuat posisi proses pemilihan Kepala Desa sebagai 

wujud proses demokrasi di nagari yang telah ada sejak lama (Budiono, 2000:41). 

Peran masyarakat harus dioptimalkan dalam kegiatan Pemilihan wali nagari. Ini 

erat kaitannya dengan harus dijadikannya kejujuran sebagai bagian tak 

terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, dan lebih khusus lagi dalam 

mewujudkan proses demokrasi di nagari. Dari situlah diharapkan dapat tumbuh 

dan berkembang orientasi masyarakat yang bisa menjadi potensi tersendiri bagi 

kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia (Mua' arif, 2000 :32) 

Adapun sarat sarat yang harus di penuhi oleh pemilih yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penduduk nagari yang pada harri pemungutan suara pemilihan wali nagari 

sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah di tetapkan sebagi 

pemilih. 

2. Nyata nyata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya. 
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3. Tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hokum tetap. 

4. Berdomisili di nagari sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sebelum di 

sahkannya daftar pemilih sementara yang di buktikan dengan kartu tanda 

penduduk atau surat keterangan penduduk. 

Adapun persyaratan yang harus untuk menjadi seorang wali nagari yaitu: 

1. Penduduk asli Indonesia. 

2. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa. 

3. Setia dan taat kepada pancasila dan undang undang dasar 1945 

4. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa. 

5. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan 

yng menghianati NKRI yang berdasrkan pancasila dan UUD 1945. 

6. Tidak di cabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan pasti. 

7. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan penjara sekurang 

kurangnya 5 tahun. 

8. Terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal di desa/nagari yang 

bersangkutan. 

9. Sekurang kurangnya berumur 25 tahundan setinggi tingginya 60 tahun. 

10. Sehat jasmani dan rohani. 

11. Sekurang kurangnya berijazah sekolah lanjutan pertama atau yang 

berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu. 



 21 

Setelah panitia melakukan penjaringan terhadap bakal calon dengan 

berbagai persyaratan di atas, maka untuk menentukan siapa sajakah dari bakal 

calon yang nantinya berhak menjadi calon kepala desa dilaksanakanlah ujian yang 

terdiri dari pemeriksaan administrasi dan ujian penyaringan untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan. Sedangkan materi dari ujian tersebut adalah meliputi 

Pancasila dan UUD 1945, pengetahuan umum dan juga pengetahuan tentang 

pemerintahan umum dan pemerintahan desa. 

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

saja yang berhak menjadi calon wali nagri. Setelah itu maka ditetapkanlah nomor 

urut dari para calon wali nagari yang juga dilanjutkan dengan penyampaian visi 

dan misi serta kampanye. Dengan uraian dari kegiatan diatas maka setelah melalui 

masa kampanye sampailah pada waktu pemilihan wali nagari secara langsung 

oleh warga masyarakat nagari dimana pemilihan wali nagari ini menggunakan 

asas LUBER, yaitu: 

a. Langsung  

Asas ini mempunyai arti bahwa pemilih mempunyai hak suara 

untuk memberikan suaranya menurut hati nurani tanpa melalui perantara 

atau diwakilkan. 

b. Umum 

Dalam asas ini mengandung arti bahwa semua pemilih adalah 

penduduk desa yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah 

pernah melaksanankan perkawinan, dan telah memenuhi syarat yang sudah 

ditentukan /diatur oleh undang-undang. 
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c. Bebas 

Asas ini berarti pemilih dijamin keamanannya tanpa pengaruh 

tekanan dan paksaan dari siapapun dan dengan apapun. 

d. Rahasia 

Dalam asas ini mengandung arti bahwa pemilih dalam memberikan 

suaranya didalam bilik suara dijamin kerahasiaannya tidak akan diketahui 

oleh siapapun dan dengan cara apapun.  

 Penggunaan asas LUBER ini juga diikuiti dengan asas lain yang dikenal 

dengan asas JURDIL yang berarti asas jujur dan adil. Dengan adanya beberapa 

asas ini diharapkan akan terciptanya demokrasi dalam pemilihan kepala desa 

sehingga keinginan untuk mencipatakan pemerintahan desa yang baik akan dapat 

tercapai.  

 Berdasarkan peraturan daerah kabupaten 50 kota no 1 tahun 2015 tentang 

pemilihan wali nagari dilaksanakan melalui tahapan: 

1. Persiapan  

Dalam melakukan persiapan yang dilakukan adalah pemberitahuan 

bamus nagari kepada wali nagari tentang akhir masa jabatan, pembentukan 

panitia pemilihan wali nagari oleh bamus dalam jangka waktu 10 hari, 

laporan akhir masa jabatan wali nagari kepada bupati di sampaikan dalam 

waktu jangka 30 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, 

perencanaan biaya pemilihan di ajukan oleh panitia kepada bupati melalui 

camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 hari setelah terbentuknya 
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panitia pemilihan, persetujuan biaya pemilihan oleh bupati dalam jangka 

30 hari sejak di ajukan oleh panitia dan sebagainya 

2. Pencalonan 

Wali nagari yang mencalonkan diri harus bertakwa kepada tuhan 

yang maha esa, berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar, anak 

nagari dan atau terdaftar sebagai sebagai penduduk dan bertempat tinggal 

di nagari setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran, tidak dalam 

menjalani hukuman pidana penjara dan sebagainya 

3. Pemungutan suara 

Dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang 

berisi nomor, foto dan nama calon, mencoblos salah satu dalam surat suara 

4. Penetapan 

Berdasarkan suara terbanyak kepada bupati melalui camat dengan 

tembusan kepada wali nagari. 

 Permendagri Tentang Desa merupakan peraturan pelaksana dari Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah. Dengan adanya 

permendagri Tentang Desa mengakibatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh 

desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari 

pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah 

tertentu. 

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengisyaratkan bahwa 

desa merupakan daerah yang istimewa yang mempunyai sifat mandiri dimana 

berkedudukan di wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara 
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ataupun mengutarakan pendapatnya atas kepentingan sendiri sesuai dengan 

kondosi sosial budaya yang ada di lingkungan masyarakatnya.   

Perubahan tentang desa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

memerlukan pemahaman atas perubahan fungsi dan peranan dari seorang kepala 

desa sebagai akibat dari perubahan undang-undang tersebut. Pemerintah desa dan 

perangkat desa serta masyarakat desa perlu memahami dan mengetahui perubahan 

nama, fungsi kelembagaan desa, hubungan dengan pemerintahan dan beberapa hal 

yang menyangkut dengan pelaksanana tugas. 

Adanya perubahan Undang-undang yang berlaku tersebut merupakan 

upaya agar terjadi perubahan dalam pemerintahan desa terutama perubahan yang 

berkaitan dengan penguatan unsur-unsur demokrasi dalam bentuk pemerintahan 

desa.Penyelenggaraan pemerintahan di desa merupakan subsistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan, hal inilah yang membuat desa layak memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. 

2.3 Masyarakat  

Menurut Harold J Laski masyarakat adalah Sekelompok manusia yang 

hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai keinginan mereka bersama-

sama, bahwa masyarakat mencakup semua hubungan dalam kelompok di suatu 

wilayah. (Dalam Miriam Budiardjo. 2012:46). 

Dari pendapat Harold J Laski, Bahwa manusia mempunyai bermacam-

macam keinginan dan tujuan yang ingin sekali di capainya, untuk itu mereka 

sering merasa perlu untuk melaksanakan kemauannya atas orang lain atau 

kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini perlunya ada hukum di 



 25 

masyarakat, dengan adanya hukum dimasyarakat maka manusia dalam kelompok 

takut untuk mengganggu hak manusia lainnya. 

Menurut Robert M. Maclver, bahwa Masyarakat adalah suatu sistem 

hubungan-hubungan yang ditata (Miriam Budiardjo, 2012:46). Menurut Inu 

Kencana Syafiie (2006:18), masyarakat adalah sejumlah orang yang bersama-

sama menjadi anggota suatu negara, yang harus dibina dan dialayani oleh 

administrasi publik setempat. 

Menurut Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-

orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan (Soerjono Soekanto, 

1993:22). Maclver dan Page mengatakan bahwa masyarakat ialah suatu system 

dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai 

kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta 

kebiasaankebiasaan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan 

masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat 

selalu berubah (Soerjono Soekanto,1993:22). 

Menurut Ralph Linton mengatakan bahwa masyarakat merupakan setiap 

kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga 

mereka dapat mengatur diri mereka dan menggap diri mereka sebagai suatu 

kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Soerjno 

Soekanto,1993:22). 

Soerjono Soekanto (1993: 22) mengatakan bahwa masyarakat merupakan 

manusia yang hidup bersama, di dalam ilmu sosial tidak ada akuran mutlak 

ataupun angka pasti untuk menetukan beberapa jumlah manusia yang harus ada, 
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akan tetapi secara teoritis angka minimalnya adalah dua orang yang hidup 

bersama. 

Seorang Ahli Antropologi Linton (Hartono dan Arnicun Aziz, 2011:88) 

mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah 

cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat 

mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan 

sosial dengan batas-batas tertentu. 

Hartono dan Arnicun Aziz mengemukakan yang menjadi unsur dari 

masyarakat adalah: 

1. Harus ada kelompok (pengumpulan) manusia, dan harus banyak 

jumlahnya dan mengumpulkan binatang; 

2. Telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal 

dalam daerah yang tertentu; 

3. Adanya aturan (undang-undang) yang mengatur mereka bersama 

untuk maju kepada cita-cita yang sama. 

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa masyarakat adalah 

berkumpulnya dua orang manusia atau lebih untuk hidup dan bekerjasama dalam 

bentuk kesatuan sosial secara terstruktur. 

 

2.4 Demokrasi 

Demokrasi berasal dari kata “demos” berarti rakyat, dan “kratein” yang 

berarti kekuasaan atau pemerintahan. Demokrasi berarti pemerintahan atau 

kekuasaan rakyat. Menurut Miriam Budiarjdo (2012:105), demokrasi adalah 

system organisasi politik dan sosial yang di perjuangkan oleh pendukung- 



 27 

pendukung yang berpengaruh. Hoogerwart mengartikan demokrassi sebagai cara 

membentuk kebijaksanaan dengan memperbanyak kemungkinan para anggota 

kelompok untuk mempengaruhi kebijakan itu. 

Mengacu pada defenisi Hoogerwart, sebenarnya demokrasi adalah cara 

pembentukan kebijakan dengan melibatkan anggota kelompok sebanyak mungkin. 

Lawan demokrasi adalah otokrsi, yang merupakan cara pembentukan kebijakan 

berupa hanya pemimpin yang memiliki kemungkinan mempengaruhi kebijakan, 

sedangkan anggota kelompok sama sekali tidak diberi kesempatan, baik langsung 

maupun tidak langsung. (philipus dan Nurul Aini, 2006:115-116). 

Menurut Ranny (Mifta Toha, 2015:256) berpendapat bahwa demokrasi 

merupakan suatu bentuk pemerintahan yang di tata dan diorganisirkan 

berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (popular sovereignity), kesamaan 

politik (political equality), konsultasi atau dialog dengan rakyat (popular 

consultation), dan berdasarkaan pada aturan suara mayoritas. 

Menurut Brian C. Smith (dalam Kacung Marjian,2011:170), munculnya 

perhatian terhadap transisi demokrasi di daerah berangkat darri satu keyakinan 

bahwa adanya demokrasi di daerah merupakan persyaratan bagi munculnya di 

tingkat nasional. Menurut Joseph A. Scmitter (dalam A. Ubaedillah dan Abdul 

Rozak,2013:67). Demokrasi adalah suatu perencanaan instutisional untuk 

mencapai kepuasan politik, dimana setiap individu memperolehh kekuasaan untuk 

memutus cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. 

Adapun model model demokrasi menurut Bambang Istianto (2014:142) 

mengatakan bahwa model pelaksanaan demokrasi dapat di bagi menjadi 2 yaitu: 
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1. Demokrasi Langsung 

a. Kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat secara langsung 

menyampaikan aspirasinya  

b. Adanya pemiliu langsung untuk memilih eksekutif 

c. Rakyat langsung memberikan pengawasan terhadap pemerintah 

(eksekutif) 

2. Demokrasi perwakilan 

a. Kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat menyampaikan aspirasi 

melalui lembaga perwakilan (senat/parlemen/dewan) 

b. Adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat, lembaga wakil rakyat 

yang memilih pimpinan eksekutif 

c. Rakyat memberikan kepercayaan kepada dewan rakyat untuk 

melakukan pengawasan terhadap pemerintah 

 

2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 

Partisipasi ditentukan oleh sejumlah faktor, diantaranya adalah keyakinan 

agama, jenis kelamin, budaya politik dan karakter lingkungan politik. Faktor-

faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarkat ( Dusseldorp , 1994:16 ): 

1. Faktor ekonomi 

Kondisi ekonomi meliputi: 

a) Tingkat pendapatan masyarakat 

b) Pemberian bantuan berupa uang 

c) Jumlah tanggungan keluarga 

2. Faktor sosial 
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Kondisi sosial meliputi: 

a) Partisipasi masyarakat 

b) Kemampuan dalam partisipasi 

c) Tingkat pendidikan 

3. Faktor politik 

Faktor politik meliputi: 

a) Komunikasi politik 

Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai 

konsekuensi politik baik secara actual maupun potensial, yang 

mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konnflik. 

Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi 

antara dua pihak yang menerapkan etika. 

b) Kesadaran politik  

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan 

perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. 

Tingkat kesadaran politik di artikan sebagai tanda bahwa masyarakat 

menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau 

pembangunan. 

c) Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan  

Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan 

menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan di ambil. 

d) kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik 
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kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat 

menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk 

mengelola suatu objek kebijakan tertentu. 

 

2.6 Pandangan Islam terhadap Kepemimpinan 

Kepemimpinan di dalam pandangan Agama Islam Mempunyai aspek 

dalam kehidupan yang berdasarkan kepada Al-Quran. 

 

Artinya: 

“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka 

bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari 

jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesaat dari Jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan”. (QS: 

Shaad: 26). 

 

Berdasarkan dari ayat Al-Qur„an di atas dapat di jelaskan mengenai 

seseorang yang akan menjadi Khalifah berdasarkan surat Shaad adalah mereka 

yang tidak membuat kerusakan di bumi, tidak menumpahkan darah, berbuat adil, 

dan tidak mengikuti hawa nafsu. Tidak membuat kerusakan di bumi, tidak 

menumpahkan darah, berbuat adil, tidak mengikuti hawa nafsu adalah bagian dari 

sikap mental seseorang. Artinya, berdasarkan ayat diatas, seorang pemimpin ideal 

sebaiknya adalah mereka yang memiliki sikap mental yang tersebut di atas. 

Artinya: 
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Artinya 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasululullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (QS: Al-Ahzab: 21).  

 

Dari ayat di atas telah di jelaskan di dalam Al-Qur‟an bahwasanya 

Rasulullah merupakan pemimpin yang patut untuk di contoh suri taulatannya bagi 

orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah SWT.  

Pemilihan pemimpin merupakan satu ikatan kontrak yang di sepakati 

dengan rakyat melalui proses penyerahan kuasa atau pemilihan umum. 

Kepemimpinan bukan sekedar perjanjian antara pemimpin dengan masyarakat, 

tetapi juga merupakan ikatan perjanjian antara pemimpin dengan Allah SWT. 

Pemerintahan adalah satu amanah dan di syariatkan baginya melanjutkan tugas 

kenabian dalam memelihara agama dan memajukan urusan dunia umat Isalam.  

Rasulullah SAW juga telah berpesan kepada umatnya bahwa perlu ada 

dikalangan umatku yang menjadi pemimpin didalam sebuah organisasi ataupun 

masyarakat demi melaksanakan amar makruf dan mencegah kemungkaran. 

Kepemimpinan itu semestinya di dukung oleh keimanan kepada Allah SWT, cinta 

dan menghayati sunnah Rasulullah SAW serta berakhlak mulia di mana ia mampu 

mengadakan hubungan yang baik dan harmoni dengan semua peringkat 

masyarakat. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi  Pada Pemilihan 

Legislatif 2014 Di Kota Pekanbaru Oleh Fitri Rusliana. Yang memiliki angka 

partisipasi politik yang paling rendah di bandingkan dengan angka partisipasi 

pada kabupaten/kota yang ada di provinsi riau terkait dalam pemilihan legisltif 

(Pileg) 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang paling 

mempengaruhi masyarakat kota pekanbaru untuk berpartisipasi pada pemilihan 

legislative tahun 2014. Populasi dalam penelitian ini yaitu 612.106 jiwa. 

Sedangkan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Metode yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan focus penelitian: 1) aspek 

kesadaran politik 2) kepercayaan terhadap pemerintah 3) tingkat pendididkan 4) 

jenis kelamin 5) status social 6) situasi atau lingkungan politik. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi partisipasi masyarakat 

kota pekanbaru pada pemilihan legislatif 2014 adalah faktor aspek kesadaran 

politik masyarakat yang rendah masyarakat meras keikutsertaannya dalam 

pemilihan legislatif tidak menjamin kehidupan yang baik di masa yang akan 

datang, sehingga hal tersebut menyebabkan kesadaran politik masyarakat rendah 

dan partisipasi masyarakat kota pekanbaru pada pemilihan llegislatif menjadi 

rendah.   

Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pemilihan Kepala Desa Di Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten 

Rokan Hulu Oleh Muhammad Amin. Partisipasi politik masyarakat adalah 

keikutsertaan warga Negara dalam menentukan segala keputusan yang 
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menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini dilakukan pada 

masyarakat desa rambah kecamatan rambah hilir kabupaten rokan hulu penelitian 

ini dilakukan pada bualan oktober 2013 – maret 2014. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat bahwa 

dalam pemilihan kepala desa rambah tahun 2013. Hipotesis yang di ajukan adalah 

: diduga faktor faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa rambah 

kecamtan rambah hilir kabupaten rokan hulu dalam mengikuti pemilihan kepala 

desa adalah rasional nilai, emosional afektif, tradisional, dan rasional 

instrumental. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif  dimana data yang 

terkumpul di analisa dengan mengurai permasalahan yang ada kemudian data 

tersebut di tuangkan dalam bentuk tabel dan di berikan penjelasan dengan 

menggunakan teori deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara menjelaskan hasil 

penelitian yang ada dengan menggunakan perumusan rumusan matematis yang 

menghubungkan teori teori yang ada, kemudian di tarik kesimpulan. Dari hasil 

penelitian ini di ketahui bahwa faktor faktor yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa rambah kecamatan rambah hilir 

kabupaten rokan hulu adalah rasional nilai, emosinal afektif, tradisional, dan 

rasional instrumental. Dari hasil tersebut dapat diketahui faktor rasional nilai dan 

emosional afektif memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap partisipasi.   

Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemiliahan Kepala Daerah Di 

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Oleh Al-Afiah. Penelitian ini di dasarkan 

pada fenomena yang terjadi dii kabupaten rokan hilir yang mengalami penurunan 

angka partisipasi politik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 di 

bandingkan dengan angka partisipasi pada pemiilihan kepala daerah dan wakil 
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kepala daerah tahun 2006 dan 20011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan bupati dan wakil bupati di 

kabupaten rokan hilir tahun 2015. Populaasi dalam penelitian ini merajuk pada 

total DPT (daftar pemilih tetap ) pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah di kabupaten rokan hilir tahun 2015, yaitu sebesar 404.984 jiwa. 

Sedangkan untuk menentukan ukuran sampel, peneliti merujuk pada teori slovin 

dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Metode yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu daya yang di peroleh di analisa 

dengan menguraikan serta menyajikan denagan teori teori yang sesuai dengan 

permaslahan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi masyarakat 

dalam pemilihan kepala daerah dan waki kepala daerah di kabupaten rokan hilir 

tahun 2015 menurun.  

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 Di Desa Citra Damai Kabupaten 

Kepulauan Meranti Tahun 2014 oleh Deni Irawan. Penelitian ini dilakukan kepada 

masyarakat Desa Citra Damai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan 

Meranti yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 di 

Desa Citra Damai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

faktor – faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 di Desa Citra Damai. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara random sampling ( acak bebas ) 

karena jumlah populasi pada penelitian ini cukup banyak yaitu 1173 orang, maka 

peneliti menetapkan sampel 10% dengan menggunakan rumus Slovin sehingga 
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didapatkan 92 orang sampel sebagai responden dalam penelitian ini. Jenis data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

observasi, dan kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah 

kualitatif deskriptif yaitu dalam bentuk tabel – tabel dengan meliputi jawaban 

responden terhadap komponen – komponen yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 dalam bentuk persentase 

dan data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan permasalahan yang ada, 

kemudian akan memberikan interprestasi terhadap hasil yang relevan dan 

kemudian diambil kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor 

– faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur 

Riau tahun 2013 Di Desa Citra Damai Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 

faktor pendidikan, faktor alasan politis, dan faktor ekonomi. Dari hasil 

rekapitulasi jawaban responden dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat 

dalam pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 dalam kategori Kurang, hal ini dilihat 

dari persentase rata – rata kualitatif yang berjumlah 62, 44 %. 

Partisipasi Politik Masyarakat Suku Akit Dalam Pemilihan Kepala Desa 

Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 oleh Rika 

Karmila. Penelitian ini dilakukan kepada masyarakat Desa Hutan Panjang 

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang mempunyai hak pilih dalam 

pemilihan Kepala Desa di Desa Hutan Panjang. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk melihat partisipasi politik masyarakat suku akit dalam pemilihan 

Kepala Desa di Desa Hutan Panjang. Teknik pengam bilan sampel dalam 
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penelitian ini adalah dengan cara random sampling (acak bebas) karena jumlah 

populasi pada penelitian ini cukup banyak yaitu 343 orang, maka peneliti 

menetapkan sampelnya 10% dengan menggunakan rumus Slovin sehingga 

didapatkan 77 orang sampel sebagai responden dalam penelitian ini. Jenis data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

observasi dan questioner. Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah 

kualitatif deskriptif yaitu dalam bentuk tabel tabel dengan melihat jawaban 

responden terhadap partisipasi politik masyrakat suku akit dalam pemilihan 

Kepala Desa dalam bentuk persentase dan data yang terkumpul dianalisa dengan 

menguraikan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi 

terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan. Dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat suku akit dalam 

pemilihan Kepala Desa di Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten 

Bengkalis pada tahun 2010 dapat dikatakan kurang baik. Dimana masyarakat 

tidak mempunyai kesadaran sendiri untuk berpartisipasi dalam pemilihan Kepala 

Desa. 

2.8 Defenisi konsep 

Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, 

maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian maka 

dimasukan berberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan 

pada telaah pustaka. Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang 

merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, di maksudkan agar 
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memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan 

mendefenisikan sebagai berikut 

a. Analisis adalah menganalisa suatu objek yang akan diteliti 

b. Partisipasi adalah mengandung pengertian aktif, yakni adanya kegiatan 

atau aktifitas 

c. Masyarakat adalah sejumlah orang yang bersama-sama menjadi anggota 

suatu negara, yang harus di bina dan di layani oleh administrasi public 

setempat. 

d. Pemilihan wali nagari(pilwanag) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat yang di laksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, 

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Memilih wali 

nagari di kenagarian sungai antuan kecamatan Mungka kabupaten 50 kota 

provinsi Sumatra barat  tahun 2016 

e. Masyarakat nagari sungai antuan, adalah bagian masyarakat yang tinggal 

di nagari sungai antuan yang telah terdaftar sebagai pemilih sesuai dengan 

tuntunan yang tertuang dalam perda kabupaten 50 kota tentang pemilihan 

wali nagari. 

2.9 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang di dasarkan atas sifat sifat yang di 

definisikan yang dapat di amati (observasi), sehingga apa yang di lakukan oleh 

peneliti terbuka untuk di uji kembali oleh orang lain. 

 

 

 

 

 

 



 38 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub indicator 

Analisis partisipasi 

masyarakat dalam 

pemilihan wali nagari 

(pilwanag ) dikenagarian 

sunagai antuan 

kecamatan mungka 

kabupaten 50 kota 

provinsi sumatara barat 

tahun 2016 

1. Faktor ekonomi 

 

 

 

 

 

2. Faktor sosial 

 

 

 

 

3. Faktor politik 

 

 

 

a. Tingkat pendapatan 

masyrakat 

b. Pemberian bantuan 

berupa uang 

c. Jumlah tanggungan 

keluarga  

a. Partisipasi 

masyarakat 

b. Kemampuan dalam 

partisipasi 

c. Tingkat pendidikan 

a. Komunikasi politik 

b. Kesadaran politik 

c. Pengetahuan 

masyarakat terhadap 

proses pembagian 

keputusan 

d. Control masyarakat 

terhadap kebijakan 

public 

Sumber: Dusseldorp (1994). 
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2.10 Kerangka Pikir Penelitian 

Tabel 2.2 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Dusseldorp (1994) 

Partisipasi politik 

Faktor 

ekonomi 

Faktor sosial Faktor politik 

Pemberian suara  

 

masyarakat 


