
BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Otonomi Desa 

 Otonomi merupakan asal dari otonom secara bahasa adalah “berdiri 

sendiri” atau dengan pemerintahan sendiri”. Biasanya istilah otonomi selalu 

dikaitkan dengan otonomi daerah yang menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal 1 ayat 5 diartikan sebagai hak, wewenang 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang undangan. 

 Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi 

asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari 

pemerintah.Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang 

dimiliki desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum 

baik hukum publik maupun hukum perdata,memiliki kekayaan, harta benda serta 

dapat dituntut dan menuntut muka pengadilan. Desa diberi kewenangan untuk 

mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. 

Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi 

masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. 
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Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997: 12) menjelaskan 

adalahtonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi 

oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada kemurahan 

hati pemerintah dapat semakin berkurang, posisi dan peran pemerintahan desa 

dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu 

mengantisipasi masa depan. 

 

2.2 Partisipasi Masyarakat  

 Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutseraan 

masyarakat dalam proses pengidentifikasiaan masalah dan potensi yang ada di 

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk 

menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan 

masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. 

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 pengertian yaitu: 

a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa 

ikut serta dalam pengambilan keputusan. 

b. Partisipasi adalah pemekaan pihak masyarakat untuk meningkatkan 

kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek 

pembangunan. 

c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan 

yang ditentukan. 
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d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif yang mengandung arti bahwa 

orang atau kelompok yang terkait, mengambil insiatif dan menngunakan 

kebebasannya untuk melakukan hal itu. 

e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setemapat dengan 

para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar 

supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-

dampak sosial. 

f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, 

kehidupan, dan lingkungan mereka. 

 

2.3 Partisipasi 

Seligman dan Edwin (dalam Muhammad Al-Amin, 2003: 9), partisipasi yaitu 

ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktifitas yang 

dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih besar. 

Lijan Poltak Sinambela (2006:37), tujuan dari partisipasi adalah untuk 

mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu 

proses perumusan dan penempatan kebijakan (keputusan) secara propesional 

untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruhi oleh kebijakan yang akan 

ditetapkan didalamnya. Dimana keputusan publik yang diambil akan memberikan 

kepuasan dan dukungan yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan. 

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan, bahwa dalam suatu Negara 

demokrasi, sangat diperlukakan adanya partisipasi dari masyarakat, karena pada 
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umumnya Negara yang demokrasi memilih seorang pemimpin dengan jalan 

dengan diadakannya pemilihan umum atau lebih dikenal dengan istilah pemilu. 

Partisipasi yaitu keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang 

diadakan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa yang mewujudkan sebagai 

berikut: 

a. Partisipasi dalam pembentukan panitia pencalonan kepala desa adalah 

adanya sejumlah orang yang ikut dan terlibat didalam kepanitian untuk 

mempersiapkan pencalonan kepala desa berdasarkan peraturan yang ada. 

b. Partisipasi dalam pendfatran pemilihan adalah sejumlah orang yang ikut 

terlibat dalam pendaftaran pemilih kepala desa berdasarkan peraturan yang 

ada. 

c. Partisipasi dalam diskusi pencalonan kepala desa adalah adanya sejumlah 

orang baik secara langsung membicarakan akan kelebihan dan kekurangan 

calon kepala desa maupun mendengarkan atau membaca dan kekurangan 

calon kepala desa. 

d. Partisipasi dalam kampanye kepala desa adalah adanya sejumlah 

masyrakat yang ikut menjadi tim sukses maupun yang menjadi pendengar, 

maupun membicarakan masing-masing calon kepala desa. 

e. Partisipasi dalam pemungutan suara adalah sejumlah orang yang 

menggunakan hak-hak politiknya melalui pemberian suara pada waktu 

pemilihan kepala desa. 
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f. Partisipasi dalam perhitungan suara adalah adanya sejumlah orang yang 

ikut dalam proses perhitungan suara tersebut, seperti menjadi panitia, 

ataupun tugas lainnya dalam memperlancar jalannya perhitungan suara. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  nomor 72 & 73 tahun 2005 dan 

peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2007, (2007:237), partisipasi adalah 

keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses 

perencanaan pembangunan. 

Secara spesifik partisipasi adalah konsultasi dengan bawahan atau kelompok 

lain yang terkena oleh keputusan-keputusan dalam pengambilan keputusan, hal ini 

didasari pada motivasi dari individu-individu di dalam masyarakat untuk 

berpartisipasi, tanpa adanya motivasi sebagai penggerak dalam diri individu 

tersebut, maka partisipasi dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, 

menurut arti kata, motivasi berate pemberian motiv atau hal yang menyangkut 

dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan oprang untuk bertindak 

dengan cara tertentu. 

Motivasi adalah sebab, alasan dasr, gambaran dorongan bagi seseorang untuk 

berbuat atau ide yang berpengaruh sekali terhadap segenap tingkah laku manusia. 

Seseorang akan berpartisipasi karena adanya motivasi sehingga dia mau memilih 

seorang pemimpin, mungkin karena yang diberikan kepadanya (Kartini Kartono, 

2005:101). 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi sebab, alasan 

seseorang untuk berbuat sesuatu, sehingga apa yang ia kerjakan sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. 
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Masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa disebabkan adnya 

motivasi dari masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan menjadi panutan di 

dalam kehidupan mereka. Dan tidak luput pula dari sumbangan-sumbangan yang 

mereka berikan untuk kepentingan politik tertentu, sehingga masyarakat 

termotivasi untuk memilih salah satu calon yang telah memberikan sumbangan-

sumbangan kepada mereka. 

Partisipasi masyarakat akan berjalan dengan baik karena adanya motivasi dari 

masyarakat itu sendiri, partisipasi masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari 

keterlibatannya secara fisik dalam kegiatan-kegiatan politik, namun secara tidak 

langsung melalui sumbangan-sumbangan yang mereka berikan untuk kepentingan 

politik terntu, baik secara tidak langsung untuk mempengaruhi masyarakat di 

dalam pemilihan kepala desa nantinya. 

Sedangkan menurut Miriam Budiarjo partisipasi politik adalah kegiatan 

seseorang atau kelompok orang untuk turut serta aktif di dalam kehidupan politik 

yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara secara langsung yang 

mempengaruhi kebijakan pemerintah. 

Menurut Wahyudi kumorotomo (2005: 135-138), mengatakan partisipasi 

warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu: 

1. Partisipasi dalam pemilihan 

Adalah adanya sejumlah orang yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan 

kepala desa. 

2. Partisipasi kelompok 

Adalah adanya beberapa sekelompok orang yang ikut berpartisipasi 
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3. Kontrak antar warga Negara dengan pemerintah 

Adalah adanya suatu kontrak antar warga dan negara dalam pemilihan. 

4. Partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan pemerintah 

Adalah adanya warga negara yang ikut berpartisipasi dilingkungan 

pemerintah. 

Disamping itu, adanya partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan 

bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan melalui kegiatan 

bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyrakat dan untuk 

menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan masa 

berikutnya. 

Di Negara Indonesia, telah berulang kali diselenggarakan pemilihan umum 

yang disebut dengan pesta demokrasi Rakyat Indonesia, baik semasa orde lama, 

orde baru sampai orde reformasi baru-baru ini, hal ini menunjukkan didalam 

Negara demokrasi masyarakat sangatlah penting untuk ikut aktif didalam memilih 

pemimpin, baik itu pemimpin Negara maupun pemimpin kelompok tertentu. 

Hal ini disebabkan salah satu fungsi sistim pemilihan ialah mengatur prosedur 

seseorang untuk memilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi 

kepala pemerintahan, sehingga dengan adanya pemilihan umum yang sifatnya 

langsung membuat masyarakat bisa ikut menentukan orang yang akan duduk di 

badan perwakilan rakyat maupun yang akan menjadi kepala pemerintahan. 

Demokrasi akan bisa berjalan jika masyarakat sadar bahwa mereka ,memiliki hak  

untuk mengontrol jalannya pemerintahan, dengan kata lain anggota masyarakat 

18 
 



ikut serta berpartisipasi dalam menyusun agenda politik yang dijadikan landasan 

bagi pengambilan keputusan pemerintah. 

Disebabkan kepala desa merupakan orang yang akan menyelenngarakan 

pemerintah pada tingkat lokal atau desa, maka semestinyalah masyarakat iku 

 

2.4 Masyarakat 

Menurut Harold J. Laski masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup 

bersama dan bekerja sama untuk terkabulnya keinginan-keinginan bersama, yang 

mana mereka hidup disatu wilayah yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur 

mereka dan harus ditaati oleh setiap orang sehingga mereka hidup dalam keadaan 

terjaga keamananya (Miriam Budiarjo, 2004:34). 

Dari apa yang dikemukakan oleh Harold J. Laski dapat kita simpulkan bahwa 

didalam kehidupan manusia perlu adanya aturan-aturan yang mengatur tentang 

kehidupan manusia, agar manusia selalu terjaga atau terpeliharanya dari ancaman-

ancaman yang bisa merusak bagi kehidupan itu sendiri. Dalam hal ini tentu 

diperlukan adanya hukum mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Dengan 

adanya hukum manusia akan terasa takut untuk mengganggu kehidupan orang 

lain.  

Menurut soerjono soekanto (2007 : 22), bahwa masyarakat merupakan 

manusia yang hidup bersama, didalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak 

ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada 

akan secara teoritis angka menimalnya adalah dua orang yang hidup bersama. Di   

dalam pemilihan kepala desa, kepala desa merupakan orang yang memegang 
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kekuasaan pada level desa. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah No.72 

tahun 2005 tentang Pemerintah Desa, yang tertuang dalam pasal 1 ayat 7 yang 

berbunyi Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala 

Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. 

 

2.5 Kebijakan Publik 

 Kebijakan Publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan 

hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang 

diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu 

tujuan atau merelisasaikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. ( Kristian 

Widya, 2006 : 63) 

 

2.6 Implementasi Kebijakan Publik 

 Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh 

badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-

pekerjaan pemerintah dari hari kehari yang memberi damapak pada warganya. 

 Namun, dalam praktik badan-badan pemerintah sering menghadapi 

pekerjaan-pekerjaan dibawah mandate dari undang-undang yang terlalu makro 

dan mendua, sehinnga memakasa mereka untuk membuat diskresi, untuk 

memutus apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak 

dilakukan. 
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 Daniel A.Mazmanian dan Paul A.Sabatier (1979), yang dikutip Solichin 

Abdull Wahab menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa 

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, 

yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sudah disahkan 

pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata 

pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. (Solochin Abdul Wahab, 2012 : 135) 

 

2.7 Sistem Politik 

 Menurut Pamudji sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang 

kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-

bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kom;eks atau 

utuh. Menurut Gabriel Almond sistem politik merupakan sistem interaksi yang 

ditemui dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi penyatuan dan 

penyesuaian. 

 

2.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 

 Max Weber (2010: 193) mengemukakan ada empat faktor mempengaruhi 

kecendrungan seseorang untuk berpartisipasi, yaitu: 

1. Rasional Nilai yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara 

rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. Seperti kelompok agama, budaya 

dan organisasi sosial lainnya yang dapat memberikan nilai-nilai yang logis 
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terhadap masyarakat yang tergabung didalamnya. Dalam hal ini orang-

orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok tersebut akan berusaha 

sekuat tenaga untuk mempertahankan nilai-nilai yang ada didalam 

kelompoknya. 

a. Agama 

Menurut kamus besar bahasa indonesia, agama adalah sistem yang 

mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan 

pergaulan manusia sesama manusia serta lingkungannya, agama 

setiap calon kepala desa menjadi suatu faktor penentu masyarakat 

untuk menggunakan hak pilihnya. 

b. Budaya  

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki 

bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi 

kegenerasi. Budaya tebentuk dari banyak unsur yang rumit, 

termasuk agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian dan 

sebagainya.. faktor yang merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap kegiatan 

masyarakat yang ada. 

c. Sosial  

Kita harus menyadari bahwa manusia merupakan makhluk sosial 

karena manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan debgan orang 

lain bahkan untuk urusan sekeci apapun kita tetap membutuhkan 
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orang lain untuk membantu kita. Dalam pemilihan kepala desa, 

jiwa sosial seorang calon kepala desa merupakan suatu hal yang 

dipandang penting dalam menentukan pilihan. 

2. Emosional Afektif merupakan alasan yang didasarkan atas kebencian dan 

kesukaan terhadap suatu ide, organisasi, partai politik atau individu, alasan 

figur tokoh, tim sukses, dan situasi politik merupakan beberapa contoh 

emosional efektif yang terjadi di Indonesia. 

a. Figur Tokoh 

Hal yang paling mendasar dan diperhatikan oleh masyarakat dalam 

pemilihan kepala desa adalah adanya calon kepala desa yang sesuai 

dengan figur yang diinginkan, sehingga masyarakat terangsang 

untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Koto 

Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar keberadaan 

figur yang baik secara perlahan-lahan akan dapat menghilangkan 

budaya money politic yang merusak tatanan budaya perpolitikan di 

Desa Koto Tuo. Dengan adanya calon kepala desa yang 

mempunyai figur yang baik, diharapkan mampu mengatasi 

masalah-masalahyang ada  di Desa Koto Tuo kecamatan XIII Koto 

Kampar Kabupaten Kampar. 

b. Tim Sukses 

Tim sukses adalah tim yang sengaja dibentuk oleh salah satu calon 

untuk mensosialisasikan atau menyampaikan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan calon yang didukung. Sehingga masyarakat akan 
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tebantu untuk mengetahui segala program yang akan diwujudkan 

oleh calon kepala desa yang akan dipilih. 

c. Situasi Politik 

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Koto Tuo 

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar perlu adanya 

situasi atau kondisi politik yang baik. Sehingga masyarakat secara 

sadar mau mengikuti dan memberikan hak suaranya. 

3. Tradisinal  

Tradisional merupakan alasan yang didasarkan atas penerimaan norma 

tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial. Pada 

suatu kelompok sosial tertentu, tradisi masih dijunjung tinggi, misalnya 

kaum laki-laki yang hanya dibolehkan aktif diranah publik, sedangkan 

perempuan lebih mendominasi urusan dapur, sehingga akan 

mempengaruhi pola partisipasi politik. 

a. Jenis Kelamin 

Nilai yang cukup dominan dalam kultur berbagai bangsa 

mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah 

“didapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan 

perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan 

tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah begeser 

dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan 

yang semakin baik. 

b. Keluarga  
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Keluarga merupakan unit terkeci dari masyarakat yang terdiri atas 

kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinngal 

disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling 

ketergantungan. Dalam konteks partisipasi politik, keluarga 

mempunyai peranan penting dalam keikutsertaan anggota keluarga 

dalam pemberian hak suara. Keluarga mampu merangsang setiap 

anggota keluarganya untuk menentukan pilihan. 

4. Rasional Instrumental 

Rasional Instrumental merupakan alasan yang didasarkan atas kalkulasi 

untung rugi secara ekonomi. Artinya dalam hal ini masyarakat dalam 

menggunakan hak pilihnya selalu mempertimbangkan pekerjaan dan 

penghasilannya sehari-hari. Sehinnga akibatnya dapat mendorong 

pemikiran yang pragmatis terhadap kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. 

Masyarakat lebih mementingkan pekerjaan dan penghasilannya ketimbang 

mengikuti kegiatan masyarakat karena masyarakat merasa mereka tidak 

mendapatkan apa-apa dari kegiatan tersebut sehinnga mereka lebih 

memilih bekerja yang secara ekonomi jelas menguntungkan dirinya. 

a. Pekerjaan 

Pekerjaan dan penghasilan merupakan hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa 

penghasilan yang akan diperoleh. Pekerjaan dan penghasilan yang 

baik akan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari sehinnga dapat 
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mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

masyarakat. 

b. Penghasilan  

Penghasilan adalah hasil kerja, usaha dan sebagainya atau 

pencarian (Sugono, Dendy.dkk 2003:69). Didalam status sosial, 

peran uang atau harta sangat dominan, keterjangkauan dapat 

dipengaruhi oleh bentuk fasilitas sebagai pendukung yang penting 

didalam gerak sehari-hari. Suatu penghasilan yang baik dan 

mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang 

untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan masyarakat, bahwa untuk 

berpartisipasi dalam suatu kegiatanharus didukung oleh suasana 

perekonomian yang mapan. 

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

untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik sebagai berikut: 

a. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam 

kehidupan politik. 

b. Karena faktor karekteristik seseorang, orang-orang yang berwatak sosial 

yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi. 

c. Faktor karekter sosial seseorang, orang-orang yang berwatak sosial . 

karakter sosial seseorang seseorang menyangkut status sosial ekonomi, 

kelompok persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. 
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d. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang 

kondusip membuat seseorang dengan senang hati berpartisipasi dalam 

kehidupan politik. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi  politik masyarakat 

menurut Dusseldrop yaitu: 

1. Faktor Ekonomi 

Kondisi ekonomi meliputi: 

a. Tingkat pendapatan masyarakat. 

b. Pemberian bantuan berupa uang 

c. Jumlah tanggungan keluarga 

2. Faktor Sosial 

Kondisi sosial meliputi: 

a. Partisipasi masyarakat 

b. Kemampuan untuk beradaptasi 

c. Tingkat pendidikan 

3. Faktor politik 

Faktor politik meliputi: 

a. Komunikasi politik 

b. Kesadaran politik 

c. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan 

d. Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik. 
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2.9 Pemilihan Kepala Desa 

Pemilihan kepala desa adalah asas kedaulatan rakyat berdasrkan 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 satu kali masa jabatan berikunya. 

Adapun tahapan pemilihan kepala desa, dalam peraturan R.I. nomor 72 

dan 73 tahun 2005 dan MENDAGRI tahun 2007 tentang desa dan kelurahan, pada 

pasal 47, 48, 49, 50 dan 51, 52 dan 53. Menjelaskan tentang mekanisme 

pencalonan kepala desa sebagai berikut: 

Pasal 47 ayat 1 dan 2 

a. Untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, BPD 

membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur 

perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan 

tokoh masyarakat. 

b. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu 

(1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon 

berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan 

pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan 

kepala desa kepada BPD. 

Pasal 48 ayat 1 dan 2 

a. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan 

bakal calon kepala desa sesuai persyaratan. 
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b. Bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan 

ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan. 

Pasal 49 ayat 1 dan 2 

a. Calon kepala desa yang berhak dipilih diumumkan kepada 

masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi 

sosial budaya masyarakat setempat. 

b. Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan 

kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 

Pasal 50 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 

a. Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang 

mendapatkan dukungan suara terbanyak. 

b. Panitia pemilihan kepala desa melaporkan hasil pemilihan 

kepala desa kepada BPD 

c. Calon kepala terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 

ditetapkan dengan keputusan BPD, berdasarkan laporan dan 

berita acara pemilihan dari panitia pemilihan. 

d. Calon kepala desa terpilih disampaikan olrh BPD 

kepadabubati/walikota melalui camat untuk disahkan menjadi 

kepala desa terpilih. 

e. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan bupati/walikota 

tentang pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih paling 

lama 15 hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil 

pemilihan dari BPD. 
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Pasal 51 ayat 1, 2, 3 dan 4 

a. Kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota paling lama 

15 hari terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati/walikota. 

b. Pelantikan kepala desa dapat dilakukan didesa bersangkutan 

dihadapan masyarakat. 

c. Sebelum memangku jabatannya kepala desa mengucapkan 

sumpah atau janji. 

d. Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa adalah sebagai 

berikut: 

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/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 1945 serta 

melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan 

selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 52 berbunyi: 

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak 

tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali 

masa jabatan berikutnya. 

Pasal 53 ayat 1dan 2 
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a. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, 

pencalonan, pengangkatan pelantikan dan pemberhentian 

kepala desadiatur dengan peraturan daerah 

Kabubaten/Kota. 

b. Peraturan daerah kabupaten atau kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1, sekurang-kurangnya memuat: 

a. Mekanisme pembentukan panitia pemilihan. 

b. Susunan, tugas, wewenang dan tanggung jawab 

panitia pemilihan. 

c. Hak memilih dan dipilih. 

d. Persyaratan dan alat pembuktiannya. 

e. Penjaringan bakal calon. 

f. Penyaringan bakal calon. 

g. Penetapan calon berhak dipilih. 

h. Kampanye calon. 

i. Pemungutan suara. 

j. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah. 

k. Penetapan calon terpilih. 

l. Pengesahan pengangkatan. 

m. Pelantikan. 

n. Sanksi pelanggaran. 

o. Biaya pemilihan. 

Dalam pasal 95 ayat 1, 2 dan 3 menjelaskan, yaitu sebagai berikut: 
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a. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa atau yang sering 

disebut dengan nama lain dan perangkat desa. 

b. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon 

yang memenuhi syarat. 

c. Calon kepala desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan 

suara terbanyak, seperti yang dimaksud pada ayat 2, ditetapkan 

oleh badan perwakilan desa dan disahkan oleh bupati. 

Setiap warga negra Indonesia yang telah memenuhi syarat dan memiliki 

hak pilih, maka mereka dapat memberikan partisipasinya yaitu memberikan suara 

baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala desa. 

Miriam budiarjo, (2000 :131) hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 

tahun 1945 pasal 28 yang berbunyi: kemerdekaan berserikat berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-

Undang. Jadi setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk 

berkumpul dan mengeluarkan pikiran dan pendapat baik secara lisan maupun 

tulisan, dan hak ini secara hukum telah diakui oleh Negara. 

 

2.10Konsep Operasional 

Partisipasi 

Partisipasi adalah keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala 

keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri (Max 

Weber : 2010) 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Max Weber (2010: 193) 

1. Rasional Nilai 

1.1 Agama 

1.2 Budaya 

1.3 Sosial 

2. Emosional Afektif 

2.1 Figur Tokoh 

2.2 Tim Sukses 

2.3 Situasi Politik 

3. Tradisional 

3.1 Jenis Kelamin 

3.2 Keluarga 

4. Rasional Instrumental 

4.1 Pekerjaan 

4.2 Penghasilan 
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Tabel 2.1 

Konsep Operasional Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

 

Faktor-faktor yang 

mempengeruhi Partisipasi 

Masyarakat (Max Weber 

2010) 

1. Rasional Nilai 
a. Agama 
b. Budaya 
c. Sosial 

2. Emosional Afektif 
a. Figur Tokoh 
b. Tim Sukses 
c. Situasi Politik 

3. Tradisional 
a. Jenis Kelamin 
b. Keluarga 

4. Rasional 
Instrumental 

a. Pekerjaan 
b. Penghasilan 

Sumber : Max Weber (2010:193 
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2.11Kerangka Pemikiran 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partisipasi 

Masyarakat 

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat (Max Weber :2010) 

Rasional Nilai 

1. Agama 

2. Budaya 

3. Sosial 

Emosional Afektif 

1. Figur Tokoh 

2. Tim Sukses 

3. Situasi 

 

 

 

Tradisional 

1. Jenis kelamin 

2. Keluarga 

 

 

Rasional 

Instrumental 

1. Penghasilan 

2. Pekerjaan 

 

Keikutsertaan (partisipasi) 

masyarakat dalam pilkades di 

Desa Koto tuo, Kecamatan XIII 

koto kampar Kabupaten Kampar 
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2.12 Penelitian Terdahulu 

2.12.1 Edi Zarman (2010) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, tentang Analisis Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan 

Kepala Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

Hasil penelitian Edi Zarman memberi kesimpulan bahwa tingkat 

partisipasi masyarakat Ranah Singkuang dalam Pemilihan Kepala Desa langsung 

tergolong baik itu terbukti dari beberapa komposisi.Keikutsertaan masyarakat 

dalam pemilihan dan keikutsertaan masyarakat dalam mengsukseskan pemilihan 

Kepala Desa tersebut serta kesediaan masyarakat untuk ikut menjadi panitia. 

2.12.2 Resdati (2011) Universitas Negeri Riau, tentang Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kepala Desa Tanjung Hutan Kecamatan 

Buru Kabupaten Karimun. 

 Hasil penelitian Resdati memberikan kesimpulan bahwa tingkat Partisipasi 

Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tanjung Hutan 

Kecamatan Buru Kabupaten Karimun masih rendah karena rata-rata responden 

menanngapi dengan kategori kurang baik.Yang mana masyarakat desa tanjung 

hutan lebih banyak yang pasif dari pada yang aktif dengan sekor nilai 63. 

2.12.3 Ikhsan Fitra (2009) Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim 

Riau, tentang Partisipasi Masyarakat Kuantan Singingi Dalam Pemilihan 

Kepala Daerah (PILKADA) Langsung 

 Hasil penelitian Ikhsan Fitra memberikan kesimpulan bahwa tingkat 

Partisipsi Masyarakat Kuantan singingi dalam Pemilihan Kepala Daerah 
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Langsung tergolong tinggi namun pendidikan politik masyarakat tergolong 

rendah, karena rata-rata responden menanngapi dengan kategori baik. 

2.12.4 Muhammad Amin (2014) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Rambah 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. 

 Hasil penelitian memberi kesimpulan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi masyrakat dalam pemilihan kepala desa di Desa 

Rambah Kecamtan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah Rasional nilai, 

emosional afektif , tradisional dan rasional instrumental. Dari hasil tersebut dapat 

diketahui faktor rasional nilai dan emosional afektif memiliki pengaruh yang 

sangat besar terhadap partisipasi. 

 Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan dalam suatu permasalahan 

terkait tentang Partisipasi Mayarakat Desa Koto Tuo dalam pemilihan Kepala 

Desa yang ada di Desa Koto Tuo, yang mana penulis mengamati bahwa 

partisipasi masyarakat Koto Tuo dalam pemilihan kepla desa Koto Tuo tergolong 

tinggi. Jadi, judul dalam penelitian ini adalah “ AnalisaPartisipasi Masyarakat 

Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar 

Kabupaten Kampar.  
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