
BAB  I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era modernisasi ini banyak persoalan yang dihadapi dalam kehidupan

bermasyarakat, baik secara individual maupun sosial yang menyangkut pola hidup

dan tatanan kehidupan yang dijalani. Hal ini banyak berkaitan dengan adanya

sistem yang berlaku baik dari norma adat, budaya, agama, maupun hukum.

Salah satu masalah dasar yang sering menjadi persoalan dalam

bermasyarakat adalah kecenderungan individu dalam masyarakat yang

mengabaikan hak yang dimiliki untuk sebuah kepentingan umum yang lebih

tinggi. Pada umumnya masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi

daripada kepentingan umum yang menyangkut kepentingan bersama.

Hal ini menjadi nampak nyata, salah satunya pada saat jalannya proses

pemilihan Kepala Desa dimana sikap masa bodoh menjadi sebuah pemandangan

yang lazim ditemui pada daerah – daerah tertentu. Padahal, masyarakat

mengetahui betapa pentingnya sosok pemimpin yang akan memimpin demi

mengembangkan dan memajukan pembangunan didaerah mereka. Persoalan ini

menjadi hal yang penting pada saat sebuah komitmen terpenting dalam kehidupan

masa depan dan masyarakat mengabaikan detik – detik yang dapat membawa

perubahan bagi mereka begitu saja.

Pemilihan Kepala Desa merupakan salahsatu wahana yang digunakan

dalam menentukan sosok seseorang pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang



dibutuhkan dan diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan

masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berbagai kebijakan akan

diambil oleh seorang Kepala Desa demi untuk memajukan dan melakukan

pembangunan serta tatanan kehidupan dalam masyarakat. Hal ini menjadikan

peranan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa menjadi suatu hal

yang sangat penting. Karena sangat menentukan bagi keberhasilan dalam

melaksanakan pembangunan dan memperbaiki tatanan dalam kehidupan

masyarakat.

Menurut Lijan Poltak Sinambela (2006:37) menyatakan bahwa kata

partisipasi ditinjau dari etimologis merupakan padanan kata participation (bahasa

Inggris), yang berarti bagian atau ikut serta. Partisipasi adalah keikutsertaan

masyarakat dalam pembangunan fisik, baik itu menyumbang tenaga, pikiran,

maupun uang. Partisipasi merupakan peran serta seseorang dalam suatu

lingkungan kegiatan.

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 professional

untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruhi oleh kebijakan yang akan

ditetapkan didalamnya. Dimana keputusan pblik yang diambil akan memberikan

kepuasan dan dukungan yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan konsekwensi dari suatu Negara yang

menganut sistem demokrasi yang berdasarkan pada pancasila. Disamping itu juga



diharapkan agar proses pemilihan Kepala Desa dapat berjalan dengan lancar dan

mendapatkan seorang figur Kepala Desa yang mempunyai kapasitas dan mampu

membawa perubahan kearah yang lebih baik.

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

mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi, yaitu : Rasional

Nilai (meliputi : agama, budaya dan sosial), Emosional Afektif (meliputi : figur

tokoh, tim sukses, dan situasi politik), Tradisional (meliputi : jenis kelamin dan

keluarga), dan Rasional Instrumental (meliputi : pekerjaan dan penghasilan).

Menurut Ralp Linton (Abdul Syani, 2002:31), masyarakat adalah setiap

kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga

mereka dapat mengorganisasikan dirinya dengan berpikir tentang dirinya dalam

suatu kesatuan social dengan batas - batasan tertentu. Ciri – ciri masyarakat adalah

sebagai berikut

1. Manusia yang hidup bersama,

2. Bercampur untuk waktu yang lama,

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan, dan

4. Mereka merupakan satu system hidup bersama.

Partisipasi masyarakat menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 dan

73 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 (2007:259)

adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan,

pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.



Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan azas kedaulatan rakyat

berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 204 yang berbunyi : masa jabatan

Kepala Desa 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa

jabatan berikutnya.

Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan azas langsung, umum, bebas

dan rahasia. Hal ini sesuai dengan pasal 203 ayat 1 Undang – Undang Nomor 32

Tahun 2004 yang berbunyi : Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk

Desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya, tata cara

pemilihan diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Dengan diadakannya pemilihan Kepala Desa menunjukkan bahwa masyarakat

diberik kesempatan untuk memilih pemimpinnya sendiri, dimana pemilihan

dilakukan secara demokrasi oleh masyarakat itu sendiri.

Menurut Pasal 97 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, setiap

orang yang ingin mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa yang

dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara

Republik Indonesia dengan syarat – syarat sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945

3. Tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang menghianati

Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, G-30-S/PKI dan/atau

organisasi terlarang lainnya.



4. Berpendidikan sekurang – kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama dan /atau sederajat.

5. Berumur sekurang – kurangnya 25 tahun

6. Sehat jasmani dan rohani

7. Nyata – nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya

8. Berkelakuan baik, jujur dan adil

9. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana

10. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap

11. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat

12. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa

13. Memenuhi syarat – syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang

diatur dalam Peraturan Daerah.

Setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus

memenuhi syarat – syarat diatas, karena syarat – syarat diatas merupakan syarat

mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap calon Kepala Desa.

Partisipasi masyarakat yang diharapkan oleh calon Kepala Desa dapat

ditunjukkan dalam pemberian dukungan dan partisipasinya dengan cara

memberikan suara terhadap salahsatu calon Kepala Desa yang ingin dipilih.

Dimana setiap calon Kepala Desa berusaha untuk memperoleh suara terbanyak

didalam proses pemungutan suara. Rafael Raga Maram ( 2003:3)  mengemukakan

bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa tidak hanya dilihat



dari pemberian suara, tetapi juga dapat dilihat dari tahapan pemilihan itu sendiri,

yaitu sebagai berikut :

1. Pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa

2. Pendaftaran pemilih

3. Pencalonan Kepala Desa

4. Kampanye

5. Pemungutan suara

6. Penghitungan suara.

Dari enam tahapan tersebut, semua tahapan memerlukan partisipasi

masyarakat guna mensukseskan pemilihan Kepala Desa. Tanpa adanya partisipasi

dari masyarakat maka akan sulit untuk mengharapkan terjadinya proses demokrasi

ditengah – tengah masyarakat.

Adapun tahapan – tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa Rambah

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu periode 2013 – 2019 adalah

sebagai berikut :

1. Daftar pemilih sementara pada tanggal 01 s/d 15 Mei 2013

2. Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 16 s/d 31 Mei 2013

3. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada tanggal 01 s/d 08 Juni

2013

4. Seleksi Berkas Bakal Calon Kepala Desa pada tanggal 09 s/d 12 Juni

2013



5. Pengumuman Calon Kepala Desa Rambah dan Penyelesaian

administrasi pada tanggal 13 s/d 14 Juni 2013

6. Pencabutan Nomor Urut Calon Kepala Desa Rambah 15 Juni 2013

7. Persiapan Panitia Pilkades pada tanggal 16 s/d 22 Juni 2013

8. Kampanye penyampaian Visi dan Misi pada tanggal 23 s/d 30 Juni

2013

9. Hari Tenang pada tanggal 01 s/d 03 Juli 2013

10. Pemilihan Kepala Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir

Kabupaten Rokan Hulu periode 2013 - 2019 pada hari Kamis

tanggal 04 Juli 2013

Pemilihan Kepala Desa di Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir

Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2013 dengan diikuti oleh

3 calon :

1. Nomor urut 1 : Jeri Mentos ( Pendidikan terakhir SMA/Sederajat )

2. Nomor urut 2 : Iskandar (Pendidikan terakhir SMA/Sederajat )

3. Nomor urut 3 : Herman Hadi (Pendidikan terakhir SMA/Sederajat)

Dari beberapa calon yang maju dalam Pemilihan Kepala Desa terlihat

bahwa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa adalah tamatan Sekolah

Menengah Atas (SMA).

Setelah penetapan calon kepala desa, setiap calon berhak menyampaikan

program-program dan janji-janji politiknya kepada masyarakat Desa Rambah

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang akan memilihnya nanti



melalui kampanye, baik kampanye dialogis maupun kampanye terbuka. Adapun

tahapan dan aturan kampanye yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala

desa adalah :

1. Waktu kampanye dimulai hari senin tanggal 24 Juni s/d 29 Juni 2013

(jadwal terlampir).

2. Metode yang digunakan sesuai dengan keinginan calon.

3. Khusus dialogis dan temu simpatisan calon ditempat terbuka yang

melibatkan massa izin dari kepolisian sektor rambah hilir dan izin

diserahkan kepada panitia 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

4. Hari dan tanggal pelaksanaan kampanye telah ditentukan panitia.

5. Temu simpatisan ditempat terbuka dilaksanakan pukul 08.00 WIB s/d

17.00 WIB.

6. Untuk mengadakan pertemuan ditempat tertutup/rumah diperbolehkan

pelaksanaannya pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB sebagaimana jadwal

terlampir.

7. Tidak diperkenankan kampanye secara berlebihan dalam bentuk

pembagian barang, uang, serta tidak dibenarkan mengadakan pawai

dengan kendaraan bermotor yang mengganggu ketentraman dan

ketertiban masyarakat.

8. Dalam hal terjadi keributan, perbuatan anarkis masa dalam kampanye

yang menimbulkan kerugian masyarakat maupun pemerintah desa,

calon/pelaksana bertanggung jawab mengganti semua kerugian.



9. Orientasi politik yang disampaikan memuat visi dan misi serta program-

program kedepan untuk memajukan desa apabila terpilih menjadi kepala

desa.

10. Orientasi politik tidak dibenarkan menyinggung, merendahkan, dan

cemoohan serta tidak dibenarkan mengungkit kekurangan calon lain.

Apabila hal ini terjadi maka panitia bersama pengawas pilkades berhak

membubarkan kampanye.

11. Dalam masa tenang sehabis masa kampanye calon dan simpatisan agar

menghentikan semua kegiatan kampanye dengan membuka kembali

gambar-gambar, spanduk dan lain sebagainya yang berbau kampanye.

12. Apabila terjadi pelanggaran tata tertib dalam melaksanakan kampanye

panitia dan pengawas pilkades akan memberi teguran pada calon yang

bersangkutan.

13. Segala biaya kampanye dibebankan pada pelaksana/calon yang

bersangkutan.

Berikut lampiran jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh panitia

pemilihan kepala desa.



Tabel 1.1  : Jadwal Kampanye Calon Kepala Desa Rambah Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

No
.

Hari/Tanggal Nomor Urut dan
Nama Calon

Rayon Dusun

1. Senin, 24 Juni 2013
Selasa,25 Juni 2013
Rabu, 26 Juni 2013

1. Jeri Mentos
2. Iskandar
3. Herman Hadi

4 (Empat)
Simpang D1,
Simpang D2,

dan Simpang D3
2. Senin, 24 Juni 2013

Selasa,25 Juni 2013
Rabu, 26 Juni 2013

3 . Herman Hadi
1. Jeri Mentos
2. Iskandar

3 (Tiga)
Kumu Baru dan
Kumu Deli

3. Senin, 24 Juni 2013
Selasa,25 Juni 2013
Rabu, 26 Juni 2013

2 . Iskandar
3. Herman Hadi
1. Jeri Mentos

2 (Dua)
Surau Tinggi
Utara, Surau
Tinggi Selatan,
Surau Tinggi
Barat

4. Kamis, 27 Juni 2013
Jum’at,28 Juni 2013
Sabtu, 29 Juni 2013

3 . Herman Hadi
1 . Jeri Mentos
2 . Iskandar

1 (Satu)
Kumu, Kumu
Sejati dan
Nogori
kumu

Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa Rambah Tahun 2013

Setiap Kepala Desa diberikan kesempatan yang sama dalam kampanye.

Dalam pelaksanaan kampanye seluruh calon kepala desa melaksanakan kampanye

dengan baik sesuai dengan rayon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan

kepala desa. Kampanye yang paling banyak dilakukan para calon kepala desa

adalah kampanye dialogis. Para calon berpendapat selain murah, kampanye

dialogis ini dinilai lebih tepat sasaran.

Pada pemilihan Kepala Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir

Kabupaten Rokan Hulu, tercatat jumlah penduduk tiap dusun yang mempunyai

hak pilih adalah sebagai berikut :



Tabel  1.2 : Tingkat Jumlah Pemilih Disetiap Dusun serta Tingkat

Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan Hak Politiknya

dalam Pemilihan Kepala Desa Rambah Kecamatan Rambah

Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

T
No. Dusun

Jumlah
DPT

Jumlah
yang

memilih

Jumlah
yang
tidak

memilih

Jumlah
suara
sah

Jumlah
suara
tidak
sah

1
1.

Kumu 768 457 311 453 4

2
2.

Kumu Sejati 500 243 257 237 6

3
3.

Kumu Deli 409 297 112 296 1

4
4.

Kumu Baru 664 341 323 336 5

5
5.

SRT Utara 238 170 68 170 -

6
6.

SRT Selatan 300 211 89 211 -

7
7.

SRT Barat 605 231 374 230 1

8
8.

Simpang D
II

311 117 194 114 3

9
9.

Simpang D
III

462 243 219 240 3

1
10.

Simpang D I 242 143 99 140 3

TOTAL 4499 2453 2046 2427 26
Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa Rambah Tahun 2013

Dari tabel 1.1 diatas, dapat dilihat jumlah penduduk Desa Rambah

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki hak pilih yaitu

Dusun Kumu berjumlah 768 orang, yang menggunakan hak pilih 457 dan terdapat

311 orang yang tidak menggunakan hak pilih. Dusun Kumu Sejati berjumlah 500

orang, yang menggunakan hak pilih 243 dan terdapat 257 orang yang tidak

menggunakan hak pilih. Dusun Kumu Deli berjumlah 409 orang, yang

menggunakan hak pilih 297 dan terdapat 112 orang yang tidak menggunakan hak



pilih. Dusun Kumu Baru berjumlah 664 orang, yang menggunakan hak pilih 341

dan terdapat 323 orang yang tidak menggunakan hak pilih. Dusun Surau Tinggi

Utara berjumlah 238 orang, yang menggunakan hak pilih 170 dan terdapat 68

orang yang tidak menggunakan hak pilih. Dusun Surau Tinggi Selatan berjumlah

300 orang, yang menggunakan hak pilih 211 dan terdapat 89 orang yang tidak

menggunakan hak pilih. Dusun Surau Tinggi Barat berjumlah 605 orang, yang

menggunakan hak pilih 231 dan terdapat 374 orang yang tidak menggunakan hak

pilih. Dusun Simpang D II berjumlah 311 orang, yang menggunakan hak pilih 117

dan terdapat 194orang yang tidak menggunakan hak pilih. Dusun Simpang D III

berjumlah 462 orang, yang menggunakan hak pilih 243 dan terdapat 219 orang

yang tidak menggunakan hak pilih. Dusun Simpang D I berjumlah 242 orang,

yang menggunakan hak pilih 143 dan terdapat 99 orang yang tidak menggunakan

hak pilih.

Tabel  1.3 : Tingkat Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

N
No
.

Nama Calon
Kepala Desa

Surat
Suara yang

Sah

Surat Suara
yang Rusak/
Tidak Sah

Surat Suara
yang Tidak

Masuk

Persentas
e Suara

yang Sah
1

1.
Jeri Mentos 1.034

26

1,07 %

2.046

45,47 %

42,61 %

2
2.

Iskandar 342 14,09 %

3
3.

Herman Hadi 1.051 43,30 %

Jumlah Surat
Suara 2.427 2.046 100,00 %

Jumlah Daftar
Pemilih Tetap

4.499

Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa Rambah Tahun 2013



Dari tabel 1.2 diatas, dapat diketahui bahwa Jeri Mentos mendapat

perolehan 1.034 suara atau 42,61 %, Iskandar mendapatkan perolehan 342 suara

atau 14,09 %, dan Herman Hadi 1.051 suara atau 43,30 %. Surat suara yang tidak

sah berjumlah 26 atau 1,07 %, dan surat suara yang tidak masuk berjumlah 2.046

atau 45,47 %.

Berhubungan karena agenda penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa

merupakan momentum yang strategis dalam upaya mewujudkan demokratisasi

ditingkat terendah, maka proses pemilihan Kepala Desa tersebut semestinya dapat

terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada

Undang-Undang.

Pada saat peneliti melakukan observasi tentang analisis faktor – faktor

yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa

Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan hal – hal

sebagai berikut :

1. Peran serta masyarakat umumnya para pekerja dalam menggunakan hak

pilihnya masih tergolong rendah. Hal ini sebabkan kesibukan masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

2. Peran pelajar atau pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya

masih belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi yang

dilakukan oleh pihak panitia pemilihan Kepala Desa

3. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya kurang

maksimal. Hal ini penulis amati berdasarkan tabel 1.2 diatas masih

besarnya jumlah masyarakat yang tidak ikut memilih/tidak memberikan



hak suara yang berjumlah 2.046 dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap

yang berjumlah 4.499.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Faktor – Faktor yang

Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Pemilihan Kepala

Desa di Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Rambah  Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi

masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Rambah Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis



a. Secara teoritis, membangun dan mengembangkan khasanah keilmuan

b. Memberikan sumbangan kajian yang mendalam tentang partisipasi

masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Penulisan diharapkan dapat berguna bagi masyarakat Desa Rambah

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

b. Sebagai informasi dan partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam

pemilihan Kepala Desa

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika

penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisikan penguraian teori – teori dan definisi

konsep

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tempat penelitian, jenis dan sumber

data, tehnik pengukuran data populasi sampel dan analisis

data



BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek

yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan

penelitian. Seperti, lokasi penelitian, karakteristik dan

demografi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hasil dari penelitian tentang

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah

Hilir Kabupaten Rokan Hulu


