
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemilihan kepala Desa adalah pelakasanaan asas kedaulatan rakyat 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 204 Undang-undang Otonomi 

Daerah No.32 tahun 2004 yang berbunyi: Masa jabatan kepala desa 6 (enam) 

tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

Pemilihan kepala Desa dilakukan asas langsung, umum, rahasia. Hal ini sesuai 

dengan pasal 203 ayat 1 undang-undang No. 32 tahun 2004 yang berbunyi: 

Kepala Desa dipilih langsung dan dari pemduduk desa Warga Negara Repuplik 

Indonesia yang syarat selanjutnya, tata cara pemilihan diatur dengan perda yang 

berpedoman kepada peraturan pemerintah. Dengan diadakannya pemilihan kepala 

desa bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin sendiri, 

di mana pemilihan dilakukan secara demokrasi oleh masyarakat itu sendiri. 

Di dalam sistim demokrasi Pancasila dituntut adanya partisipasi dalam 

masyarakat, bahwasanya partisipasi adalah kegiatan warga Negara biasa dalam 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan 

dalam menentukan pemimpin daerah. (Ramlan Surbakti, 1999:118). 

Secara spesifik partisipasi masyarakat merupakan konsultasi dengan bawahan 

atau kelompok lain yang terkena oleh keputusan-keputusan dalam pengambilan 

keputusan, tentu dalam hal ini perlu disadari motivasi individu-individu didalam 

masyarakat untuk berpartisipasi, tanpa adanya motivasi dari masyarakat maka 
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pemilihan kepala desa tidak akan berjalan dengan baik, karena motivasi 

pemberian motif atau hal yang menyangkut dorongan seseorang untuk berbuat. 

Motivasi adalah sebab, alasan, dasar, gambaran dorongan bagi setiap orang 

untuk berbuat atau ide pokok yang berpengaruh sekali terhadap tingkah laku 

manusia (Kartini Kartono, 2005:101). Dari apa yang dikatakan kartono tidak 

terlepas dari kekuasaan, artinya bagaimana seseorang calon kepala desa itu bisa 

mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya pada saat pemilihan kepala desa. 

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku seseorang, 

baik secara langsung dengan jalan memberikan pemerintah, maupun secara 

langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia (Robert M. 

Maclver, dalam  Miriam Budiarjo, 2004:35). 

Pemilihan pemimpin di dalam Negara demokrasi pada umumnya dilakukan 

melalui pemilihan umum yang merupakan salah satu sarana partisipasi masyarakat 

dalam memilih orang yang akan memegang jabatan polotis dan administrator, 

demikian halnya di Indonesia terutama pada tingkat dan lingkup desa yang mana 

dalam pemilihan itsu tentu diperlukan partisipasi masyarakat, supaya dalam 

pemilihan kepala desa akan lebih efektif dan melahirkan pemimpin yang 

berkalitas. 

Di dalam pemilihan kepala Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar 

pada tahun 2015 terdaftar jumlah pemilih sebanyak 1696 orang, pada saat 

pemilihan yang hanya ikut memilih sebanyak 1443 orang, dari data yang saya 

dapat, terdapat 253 orang yang tidak hadir pada saat pemilihan kepala desa di 

Desa Koto Tuo kecamatan XIII Koto Kampar 
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Partisipasi masyarakat yang oleh calon kepala desa adalah ditunjukkan dalam 

dukungan didalam memberikan suaranya terhadap calon kepala desa,di mana 

setiap calon kepala desa berusaha untuk memperoleh suara terbanyak di dalam 

pemilihan suara, tetapi dapat dilihat dari tahap pemilihan itu sendiri, yaitu: 

1. Pembentukan panitia 

Adalah suatu rangkaian yang terbentuk dalam susunan suatu acara 

dalam pemilihan kepala desa. 

2. Pendaftaran pemilih 

Adalah pendaftaran pemilih kepala desa berdasarkan peraturan yang 

ada. 

3. Pencalonan kepala desa 

Adalah orang yang ikut mencalon dalam pemilihan kepala desa. 

4. Kampanye dalam pemilihan kepala desa 

Adalah adanya seorang calon kepala desa mengadakan suatu kegiatan 

di dalam desa tersebut. 

5. Pemungutan suara 

Adalah suatu kegiatan yang diadakan setelah pemilihan kepala desa 

berlangsung. 

6. Perhitungan suara 

Adalah suatu kegiatan yang diadakan dalam pemilihan kepala desa. 
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Dari enam tahapan tersebut, semua tahapan memerlukan partisipasi 

masyarakat untuk menyukseskan pemilihan kepala desa tersebut, tanpa adanya 

partisipasi dari masyarakat maka sulit untuk mengharap terjadinya proses 

demokrasi di tengah-tengah masyarakat (Rafel Raga Maran, 2003:3). 

 Sebelum dilaksanaklan pemilihan kepala desa, Badan Perwakilan Desa 

(BPD) membentuk panitia pencalonan dan pelaksanaan kepala desa. Hal ini 

berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 4 tahun 2007 tentang 

pelaksanaan pemilihan kepala desa  yang berbunyi susunan panitia pemilihan 

kepala desa terdiri dari: 

a) Ketua BPD sebagai ketua atau wakil BPD sebagai ketua yang bertanggung 

jawab kepada Bupati. 

b) Panitia pemilihan kepala desa meneliti persyaratan administrasi calon 

kepala desa 

c) Bakal calon kepala desa yang telah dinyatakan lulus dalam penyaringan 

dengan keputusan Bupati, ditetapkan sebagai calon kepala desa 

d) Calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan adalah calon yang 

telah disahkan dengan keputusan Bupati 

Dalam pemilihan kepala desa yang diadakan di Desa Koto Tuo Kecamatan 

XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar pada tahun 2015 panitia pelaksanaan 

pemilihan kepala desa telah menetapkan calon kepala desa melalui keputusan 

Bupati Kabupaten Kampar sebanyak 4 (empat) orang calon kepala Desa Koto Tuo 

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, beserta nomor urut yang telah 

ditetapkan oleh panitia melalui pengundian yang dilakukan oleh masing-masing 
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calon yang telah ditetapkan. Nama beserta calon yang telah ditetapkan dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 Nama dan nomor urut calon kepala desa 

Nama calon Kepala Desa No urut 

Syafrial 1 

Zen Habibi, SE 2 

M. Ikhsan 3 

Syahruddin 4 

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Koto Tuo Tahun 2015 

Bagi calon-calon kepala desa yang dinyatakan lulus dalam penyaringan 

calon kepala desa, dari calon-calon inilah yang akan mewarnai partisipasi 

masyarakat karena merekalah yang telibat langsung dalam motivasi masyarakat 

untuk mendukung mereka dalam pemilihan kepal desa. 

Pada pemilihan kepala Desa Koto Tuo jumlah pemilih keseluruhan 

termasuk pemilih khusus tambahan  sebanyak 1696 orang, tetapi yang hadir untuk 

memilih hanya 1443,  dari 1443 terdapat 16 surat suara yang tidak sah oleh panitia 

pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa di Desa Koto Tuo berlansung pada 

tanggal 11 Novemper 2015. 

Di dalam pemilihan kepala desa di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto 

Kampar Kabupaten Kampar tahun 2015 terdapat beberapa  orang pemilih khusus 

diantranya adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 Daftar Pemilih Khusus dan pemilih tetap pada pemilihan kepala 

desa Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar 

Tahun 2015 

Dusun DPK DPT 

Dusun I - 451 

Dusun II 18 423 

Dusun III 34 452 

Dusun VI 11 370 

Jumlah 63 1696 

.Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa Koto Tuo Tahun 2015 

 Dari tabel diatas dapat dilihat ada beberapa orang yang terdaftar sebagai 

pemilih khusus yaitu Dusun I berjumlah 0 orang, Dusun II berjumlah 18 orang, 

Dusun III berjumlah 34 orang, Dusun VI berjumlah II orang. Jumlah keseluruhan 

dari pemilih khusus pada pemilihan kepala desa Desa Koto Tuo tahun 2015 

adalah sebanyak 63 orang dan jumlah pemilih tetap berjumlah sebanyak 1696 

orang. 
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Tabel 1.3 Tingkat Jumlah Pemilih Disetiap Dusun Dalam Menggunakan Hak 

Politiknya Dalam Pemilihan Kepala Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto 

Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2015 

NO Dusun DPT Angka Pemilih Persentase 

1 Dusun I 451 405 28,06% 

2 Dusun II 423 353 24,46% 

3 Dusun III 452 382 26,47% 

4 Dusun IV 370 303 20,99% 

5 Jumlah 1696 1443 99,98% 

Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa Koto Tuo Tahun 2015 

 Dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah penduduk Desa Koto 

TuoKecamatan XIII Koto Kampar yang memiliki hak pilih yaitu Dusun I 

berjumlah 451 orang, yang menggunakan hak pilih 405 orang, Dusun II berjumlah 

423 orang, yang menggunakan hak pilih 353 orang, Dusun III berjumlah 452 

orang, yang menggunakan hak pilih 382 orang, Dusun IV bejumlah 370 orang, 

yang menggunakan hak pilih 303 orang. 

 Pada pemilihan Kepala Desa Koto Tuo Tahun 2015 tingkat partisipasi 

masyarakat Desa Koto Tuo cukup tinggi, karena pada saat pemilihan kepala desa 

tersebut pada setiap dusun hanya sedikit saja yang tidak ikut memilih. Tingginya 

partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa tahun 2015 karena adanya 

niat hati dari masyarakat untuk memilih dan tanpa ada paksaan dari orang lain. 

kalau tidak ada partisipasi bagaimana bisa masyrakat bisa untuk memilih, bagi 

masyrakat yang ikut memilih mereka ingin mendapatkan pemimpin untuk desa 
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nya, dan tingginya partisipasi masyrakat dapat dilihat pada tabel di atas. 

Pentingnya partisipasi dalam pemilihan kepala desa adalah semakin tinggi 

partisipasi masyrakat maka semakin maju dan berkembang desa tersebut dan 

sebaliknya semakin rendah partisipasi masyrakat maka desa tidak akan bisa 

berkembang. 

Faktor-faktor Tingginya partisipasi Masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Ekonomi :Suatu masalah yang berhubungan dengan ekono mi 

masyarakat seperti tingkat pendapatan masyarakat. 

b. Faktor sosial : meliputi partisipasi masyarakat, kemamapuan beradaptasi, 

tingkat pendidikan. 

c. Faktor politik : meliputi komunikasi politik, kesadaran politik, 

pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, kontrol 

masyarakat terhadap kebijakan publik. 

Tabel 1.4 Nama-Nama Panitia dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 

NO JABATAN NAMA LENGKAP 

1 Ketua Suhamri, S.Pd 

2 Sekretaris Azri, S.Ag 

3 Anggota Suariati 

4 Anggota Amsal 

5 Anggota Rudi Rahman 

Sumber : panitia Pemilihan Kepala Desa Koto Tuo Tahun 2015 

 Berdasarkan keterangan dan gejala-gejala yang terjadi seperti yang 

diterangkan diatas maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengadakan 
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penelitian dengan judul “ Analisa Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan 

Kepala Desa Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten 

Kampar Tahun 2015” 

 

1.2Perumusan Masalah  

Dari apa yang dikemukakan pada latar belakang masalah, dimana 

pengangkatan kepala desa dilakukan dengan cara memilih langsung oleh 

masyarakat desa itu sendiri, khususnya Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto 

Kampar Kabupaten Kampar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat diberikan 

kesempatan untuk memilih dan menentukan siapa kepala desa yang dinginkan. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut :ApaFaktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII 

Koto Kampar Kabupaten Kampar ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan 

yang tertentu yang hendak dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penulis 

adalah :Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 

Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Koto Tuo Kecamatan 

XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Untuk memberikan gambaran pada masyarakat bagaimana cara dan 

prosedur pemilihan kepala desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar 

Kabupaten Kampar. 

b. Sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya 

perkembangan ilmu pemerintah. 

c. Menambah pengetahuan bagi penulis sehingga menjadi pengalaman yang 

bermanfaat. 

d. Menamabah pengalaman bagi penulis. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  :Pendahuluan 

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan dimana dikemukakan 

hal-hal mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :Telaah Pustaka 

Bab ini penulis mengemukakan berbagai teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian, konsep operasional dan hipotesa. 

BAB III :Metode Penelitian 

Dalam bab ini diuraikan metodologi penelitian berupa lokasi 

penelitian populasi dan sampel, jenis sumber data serta analisa 

data. 

BAB IV :Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
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Dalam bab ini menguraikan sejarah tentang Desa Koto Tuo . 

keadaan gegrafis dan demografis Desa Koto Tuo, tingkat 

pendidikan Desa Koto Tuo, tingkat penghasilan Desa Koto Tuo. 

BAB V :Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada bab ini menguraikan tantang hasil penelitian dan pembahasan 

masalah penelitian. 

BAB VI :Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 
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