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KERANGKA TEORI

2.1 Partisipasi

Ramlan Subekti (1999:140) mengemukakan partisipasi adalah

keikutsertaan Warga Negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala

keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik

dalam Negara demokratis sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi dari

masyarakat maka sistem pemerintahan tidak akan dapat berjalan dengan baik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 dan 73 Tahun 2005

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 (2007: 237), partisipasi adalah

keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan

pembangunan.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam suatu Negara

demokrasi sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Karena pada

umumnya Negara yang demokrasi memilih seorang pemimpin dengan jalan

diadakannya Pemilihan Umum.

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak (1986 : 349-352), ada beberapa jenis

partisipasi, yaitu :

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan oleh partisipan dalam anjang sono

(pertemuan atau rapat).



2. Partisipasi tenaga, yang diberikan oleh partisipan dalam berbagai kegiatan

untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain,

dan sebagainya.

3. Partisipasi harta benda, yang diberikan oleh partisipan berbentuk harta

benda

4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan oleh partisipan

untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industry.

5. Partisipasi sosial, yang diberikan partisipan keikutsertaan dalam proses

social. Misalnya, dalam acara arisan, melayat (dalam hal kematian),

kondanga, dan sebagainya.

Morris Rosenberg (dalam Purna Irawan 2008: 18 ) mengemukakan ada

tiga alasan mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik,

Pertama, karena ketakutan akan konsekwensi negatif dari aktivitas politik. Orang

beranggapan bahwa aktifitas politik merupakan ancaman dalam kehidupannya.

Kedua, karena orang beranggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupoan politik

merupakan kesia-siaan. Mereka merasa sia – sia karena partisipasi politiknya tidak

akan mempengaruhi proses politik. Ketiga, karena tidak adanya perangsang untuk

berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Sementara itu, Frank Lindenfeld (dalam Purna Irawan, 2008 : 19)

mengemukakan bahwa faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi

dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya Lindenfeld

juga mengemukakan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang



tereliansi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutan akan menjadi

apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemampuan ekonomi.

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 factor karakteristik seseorang. Orang – orang berwatak social yang punya

kepedulian besar terhadap problem social, politik, ekonomi dan sebagainya.,

Ketiga, factor karakter social seseorang. Orang – orang yang berwatak social.

Karakter social seseorang menyangkut status social ekonomi, kelompok persepsi,

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

lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat

seseorang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Lijan Poltak Sinambela (2006: 37-38), tujuan dari partisipasi adalah

mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu

proses perumusan dan penempatan kebijakan (keputusan) secara professional

untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan

ditetapkan didalamnya.

Menurut Miriam Budiarjo (dalam Sukrizal 2006:11) 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.



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 (2009: 367) 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.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (2009: 368), partisipasi politik

adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi – pribadi yang dimaksud

untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa

bersifat individual atau kolektif, dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau

tidak efektif.

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.

Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan agar kita kita selalu bermusyawarah

dalam menyelesaikan suatu permasalahan agar dapat menyamakan perbedaan

pendapat, yaitu sebagai berikut yang artinya :



“ maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka,

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam

urusan itu [246]. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka

bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang

bertawakkal kepada-Nya”.

Selain ayat diatas dalam Al-Qur’an juga menjelaskan agar kita taat

kepada Allah, Rasulullah, dan Ulil Amri, serta berlainan pendapat hendaknya kita

kembalikan kepada Allah, sebagaimana dengan firman Allah yang artinya :

”Hai orang – orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul

(Nya), dan pemimpin diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat

tentang sesuatu, maka kambalikanlahia kepada Allah (Al-Qu’ran) dan Rasul

(sunnahnya), jika kamu benar – benar beriman kepada Allah.

Dari penjelasan ayat diatas hendaknya kita sebagai manusia yang

memiliki banyak kekurangan agar selalu taat kepada Allah, Rasulullah, pemimpin

dan selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan serta

perbedaan pendapat diantara kita.

Dengan bermusyawarah segala keputusan public yang diambil akan

memberikan kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap proses

pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan dalam kebijakan

politik yang dapat memberikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri menjadi



salahsatu syarat penting dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, social dan

budaya.

Perhatian terhadap pentingnya partisipasi akan menjadi salahsatu kunci

untuk mendapatkan dan memperoleh nilai – nilai dari suatu kebijakan yang

berorientasi pada kepentingan masyarakat (publik). Oleh sebab itu masyarakat

sebagai unsur terbesar dalam suatu tatanan kehidupan sosial dihaarapkan mampu

dan dapat ikut serta dalam penentuan kebijakan yang berpengaruh bagi

kesejahteraan hidupnya maupun lingkungan sekitarnya.

2.2 Masyarakat

Menurut Harold J. Laski ( dalam Miriam Budiarjo, 2004: 34), masyarakat

adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk

mencapai terkabulnya keinginan – keinginan bersama, yang mana mereka hidup

disatu wilayah yang mempunyai aturan – aturan yang mengatur dan harus ditaati

oleh setiap orang, sehingga mereka dapat hidup tentram, aman dan nyaman.

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

dalam kehidupan manusia perlu adanya aturan – aturan yang mengatur tentang

kehidupan manusia agar mereka selalu terpelihara dan terjaga dari ancaman –

ancaman yang dapat merusak kerukunan dan ketertiban dalam masyarakat.

Masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu musyarak yang artinya

bersama – sama, kemudian berubah menjadi berkumpul bersama, hidup bersama

dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya menurut Ralp

Linton ( dalam Abdul Syani, 2002: 31 masyarakat adalah setiap kelompok



manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama sehingga mereka dapat

mengorganisasikan dirinya dengan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan

social dengan batas – batas tertentu. Sedangkan ciri – ciri masyarakat manusia

yang hidup bersama adalah sebagai berikut :

1. Bercampur untuk waktu yang lama

2. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan

3. Mereka merupakan satu system hidup bersama.

Dalam kehidupan bermasyarakat, antara manusia yang satu dengan yang

lainnya tidak dapat dipisahkan, karena antara manusia yang satu dengan yang

lainnya saling membutuhkan. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia tidak

dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Hal ini menandakan pada hakikatnya

manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan.

2.3 Desa

Desa adalah wilayah yang telah ditempati oleh sejumlah penduduk atau

masyarakat yang diatur oleh hokum, mempunyai organisasi pemerintahan

terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah

tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 Tentang Desa, Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan

memperhatikan asal – usul desa dan kondisi social budaya masyarakat setempat.

Dalam pembentukan suatu desa harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk

2. Luas wilayah



3. Bagian wilayah kerja

4. Perangkat, dan

5. Sarana dan prasarana.

Desa yang kondisi wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat dapat

dihapuskan atau digabung. ( Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah).

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah, maka sangat berpeluang bagi daerah untuk

mengembangkan dan memajukan daerahnya. Dalam hal ini desa juga memiliki

peluang untuk membangun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : pemerintah

desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4 Pemilu dan Pemilukada

2.4.1 Pemilu

Pemilihan Umum  adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi

jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai

dari Presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan sampai Kepala Desa.



Dalam Pemilihan Umum setiap warga Negara yang memenuhi syarat

yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak memilih

dan dipilih.

Pemilihan Umum sudah beberapa kali dilakukan di Indonesia. Yaitu pada

tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009.

Mekanisme tata cara Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang 15 Tahun

2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Ketentuan umum pelaksanaan Pemilihan Umum termaktub dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- Pasal 1 :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan  Umum,  selanjutnya  disingkat  Pemilu,  adalah sarana

pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang diselenggarakan  secara  langsung,

umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik

Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,

dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah adalah  Pemilu  untuk  memilih

anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dewan

Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat

Daerah  Kabupaten/Kota  dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.



3. Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  adalah  Pemilu  untuk memilih

Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia

berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik

Indonesia              Tahun 1945.

4. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk  memilih

gubernur,  bupati,  dan  walikota  secara demokratis  dalam  Negara  Kesatuan

Republik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Penyelenggara  Pemilu  adalah  lembaga  yang menyelenggarakan  Pemilu

yang  terdiri  atas  Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu

sebagai satu kesatuan  fungsi  penyelenggaraan  Pemilu  untuk  memilih

anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  Dewan

Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Presiden  dan Wakil  Presiden  secara  langsung

oleh  rakyat,  serta  untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara

demokratis.

6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga

Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang

bertugas melaksanakan Pemilu.

7. Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi,  selanjutnya  disingkat KPU  Provinsi,

adalah  Penyelenggara  Pemilu  yang  bertugas melaksanakan Pemilu di

provinsi.



8. Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota,  selanjutnya disingkat  KPU

Kabupaten/Kota,  adalah  Penyelenggara Pemilu  yang  bertugas

melaksanakan  Pemilu  dikabupaten/kota.

9. Panitia  Pemilihan  Kecamatan,  selanjutnya  disingkat  PPK, adalah  panitia

yang  dibentuk  oleh  KPU  Kabupaten/Kota untuk  melaksanakan  Pemilu  di

tingkat  kecamatan  atau nama lain.

10. Panitia  Pemungutan  Suara,  selanjutnya disingkat  PPS, adalah  panitia

yang  dibentuk  oleh  KPU  Kabupaten/Kota untuk  melaksanakan  Pemilu  di

tingkat  desa  atau  nama lain/kelurahan.

11. Panitia  Pemilihan  Luar  Negeri,  selanjutnya  disingkat  PPLN, adalah

panitia  yang  dibentuk  oleh KPU  untuk melaksanakan Pemilu di luar

negeri.

12. Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara,  selanjutnya disingkat  KPPS,

adalah  kelompok yang  dibentuk  oleh  PPS untuk  melaksanakan

pemungutan  suara  di  tempat pemungutan suara.

13. Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  Luar  Negeri, selanjutnya

disingkat  KPPSLN,  adalah  kelompok  yang dibentuk  oleh  PPLN  untuk

melaksanakan  pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

14. Tempat  Pemungutan  Suara,  selanjutnya  disingkat  TPS, adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara.

15. Tempat  Pemungutan  Suara  Luar  Negeri,  selanjutnya disingkat  TPSLN,

adalah  tempat  dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.



16. Badan  Pengawas  Pemilu,  selanjutnya  disingkat  Bawaslu, adalah  lembaga

penyelenggara  Pemilu  yang  bertugas mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu

di  seluruh  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Badan  Pengawas  Pemilu  Provinsi,  selanjutnya  disingkat Bawaslu Provinsi,

adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang  bertugas  mengawasi

penyelenggaraan  Pemilu  di wilayah provinsi.

18. Panitia  Pengawas  Pemilu  Kabupaten/Kota,  selanjutnya disingkat  Panwaslu

Kabupaten/Kota,  adalah  panitia  yang dibentuk  oleh  Bawaslu  Provinsi

yang  bertugas  mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah

kabupaten/kota.

19. Panitia  Pengawas  Pemilu  Kecamatan,  selanjutnya  disingkat Panwaslu

Kecamatan,  adalah  panitia  yang  dibentuk  oleh Panwaslu  Kabupaten/Kota

yang  bertugas  mengawasi penyelenggaraan  Pemilu  di  wilayah kecamatan

atau  nama lain.

20. Pengawas  Pemilu  Lapangan  adalah  petugas  yang  dibentuk oleh  Panwaslu

Kecamatan  yang  bertugas  mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau

nama lain/kelurahan.

21. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh  Bawaslu

yang  bertugas  mengawasi  penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

22. Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu,  selanjutnya disingkat  DKPP,

adalah  lembaga  yang  bertugas  menangani pelanggaran kode etik

Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan

Pemilu.



2.4.2 Pemilukada

Yang dimaksud dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Di Indonesia saat ini Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakukan secara

langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan

Kepala Daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala

daerah yang dimaksud adalah :

- Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi.

- Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.

- walikota dan wakil walikota untuk kota.

Mekanisme tata cara Pemilihan Umum Kepala Daerah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan

umum pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah termaktub dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- Pasal 1 :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang  kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.



2. Pemerintahan    daerah     adalah     penyelenggaraan        urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan  prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah daerah adal ah Gubernur, Bupati,    atau   Walikota,  dan

perangkat daerah sebagai unsur pe nyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  yang selanjutnya disebut  DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat da erah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

5. Otonomi daerah adalah hak,  wewen ang,  dan    kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Daerah otonom, selanjutnya  disebut    daerah,     adalah    kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa  sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Desentralisasi adalah penyerahan  wewenang   pemerintahan    oleh

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



8. Dekonsentrasi  adalah pelimpahan wewenang   pemerintahan   oleh

Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada

instansi vertikal di wilayah tertentu.

9. Tugas pembantuan adalah penugasan  dari    Pemerintah    kepada daerah

dan/atau desa dari  pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa

serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas

tertentu.

10. Peraturan daerah selanjutnya  disebut Perda    adalah   peraturan    daerah

provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

11. Peraturan kepala daerah adalah  peraturan    Gubernur    dan/atau peraturan

Bupati/Walikota.

12. Desa atau yang disebut dengan nama   lain,    selanjutnya   disebut desa,

adalah kesatuan masyarakat  hukum yang memiliki batas batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Perimbangan keuangan antara Pemerintah  dan    pemerintah  daerah adalah

suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis,

transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan

desentralisasi, dengan mempertim- bangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan

daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan.



14. Anggaran pendapatan dan belanja daerah,   selanjutnya   disebut APBD,

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan

dengan peraturan daerah.

15. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang    diakui   sebagai

penambah nilai kekayaan bersih  dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan.

16. Belanja  daerah  adalah semua  k ewajiban daerah yang  diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode  tahun anggaran yang

bersangkutan.

17. Pembiayaan adalah setiap    penerimaan      yang     perlu    dibayar kembali

dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

18. Pinjaman daerah adalah semua  transaksi  yang   mengakibatkan daerah

menerima sejumlah uang atau menerima  manfaat  yang bernilai uang dari

pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar

kembali.

19. Kawasan khusus adalah bagian wilayah  dalam     provinsi   dan/atau

kabupaten/kota  yang   ditetapkan  oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan

fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

20. Pasangan calon kepala daerah dan calon   wakil     kepala   daerah yang

selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah

memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala

daerah.



21. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut  KPUD adalah

KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

Undang  untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil ke pala

daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

22. Panitia Pemilihan Kecamatan, Pani tia  Pemungutan   Suara,  dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan

KPPS adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat

pemungutan  suara.

23. Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil  kepala   daerah yang

selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan

para pemilih. dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

2.5 Pemilihan Kepala Desa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun

2007 pasal 1 pemilihan Kepala Desa  adalah suatu proses yang dilakukan oleh

panitia pemilihan dalam rangka memilih Kepala Desa yang defenitif.

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 Undang – Undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang berbunyi : masa jabatan Kepala Desa

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

berikutnya.



Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan 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

msyarakat diberi kesempatan untuk memilih pemimpinnya sendiri, dimana

pemilihan dilakukan secara demokrasi oleh masyarakat itu sendiri.

Sebelum pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) terlebih dahulu membentuk panitia pelaksanaan pemilihan Kepala

Desa. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16

Tahun 2007 Tentang Kepala Desa yang berbunyi  susunan panitia pemilihan

Kepala Desa yaitu :

- Pasal 3 Ayat (1) berbunyi : Badan Permusyawaran Desa (BPD) membentuk

panitia pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur

perangkat desa, pengurus lembaga  kemasyarakatan dan pemuka/tokoh

masyarakat

- Pasal 5 berbunyi : Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan

kewajiban

a. Melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa.

b. Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

c. Melakukan pemeriksaan persyaratan bakan calon Kepala Desa.



d. Melaksanakan pendaftaran pemilihn dan pengesahan Daftar Pemilih

Sementara (DCS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT).

e. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

f. Menetapkan besarnya biaya pemilihan.

g. Membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan

Kepala Desa kepada BPD.

Panitia pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dengan proses pencalonan

Kepala Desa. Tata cara pencalonan Kepala Desa diatur  dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 tahun 2007  Tentang Kepala Desa seperti

termaktup pada beberapa pasal :

- Pasal 14 Ayat (1)  : Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara

Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, dan

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang

dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

dan/ atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat

belajar dari lembaga yang berwenang.

d. Pada saat berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan

dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari lembaga yang berwenang.

e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa  yang dibuktikan dengan surat

pernyataan bermaterai cukup



f. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.

Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut tidak terputus-putus kecuali

penduduk desa asli yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan

Kartu Tanda Penduduk (KTP).

g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan

hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat

pernyataan bermaterai cukup.

h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat

pernyataan bermaterai cukup.

i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam 2 (dua) kali masa

jabatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

Sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, maka terlebih dahulu

dilakukan penjaringan seleksi bakal calon Kepala Desa. Setelah dilakukan

penjaringan para calon Kepala Desa maka tahap selanjutnya adalah seleksi atau

penyaringan bakal calon Kepala Desa.

- Pasal 16  :

(1) Berdasarkan penyaringan, maka bakal calon yang telah memenuhi

persyaratan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.

(2) Bakal Calon yang tetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit 2 (dua) orang.



(3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata bakal calon

calon hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan penjaringan ulang.

(4) Apabila telah dilakukan penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ternyata bakal calon masih tetap 1 (satu) orang, maka penjaringan

dibatalkan.

(5) Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati

menunjuk Penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan paling lama 1 (satu)

tahun.

Setelah calon Kepala Desa ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah

masa kampanye calon Kepala Desa. Mekanisme dan tata cara kampanye dapat

dilihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2007

Tentang Desa Sebagai Berikut :

- Pasal 17  :

(1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat

ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyarakat setempat.

(2) Calon Kepala Desa melakukan kampanye dalam bentuk penyampaian visi

dan misi dihadapan BPD dan tokoh masyarakat.

(3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye selain dari ayat (2) pasal

17 dalam pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog.

(4) Lama masa kampanye bagi calon Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.

(5) Hari tenang dalam masa pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari.



Setelah masa kampanye berkahir, maka tahap selanjutnya adalah

pemungutan suara dan penghitungan surat suara. Dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2007 Tentang pemungutan dan

penghitungan suara pasal 19,20,21, dan 22 menjelaskan tentang  pemungutan dan

penghitungan suara dalam pemilihan Kepala Desa.

- Pasal 19  :

(1)Sebelum melakukan pemungutan suara, panitia pemilihan terlebih dahulu

membacakan tata tertib proses pemilihan Kepala Desa.

(2)Sebelum melakukan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak

suara dan memperlihatkannya kepada pemilih dan calon yang berhak

dipilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya

kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang

dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.

- Pasal 20  :

(1)Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan

yang dibubuhi dengan cap / stempel panitia pemilihan Kepala Desa.

(2)Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan

apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih

berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat

suara yang cacat atau rusak.

- Pasal 21  :

(1)Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan

menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.



(2)Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan

menggunakan hak pilihnya. Apabila telah keluar dari bilik suara maka

dinyatakan telah menggunakan haknya.

(3)Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara baru

setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan

sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali.

(4)Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam

kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

- Pasal 22  :

(1)Pada saat pemungutan suara dilaksanakan panitia pemilihan berkewajiban

untuk :

a. Menjamin agar pelaksanaan pemilihan berjalan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta demokratis.

b. Menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara dengan lancar, aman,

tertib dan teratur.

(2)Pada saat pemungutan suara dilakukan, para calon yang berhak dipilih

harus berada ditempat yang telah disediakan untuk mengikuti

pemungutan suara.

(3)Apabila calon Kepala Desa meninggalkan tempat pemilihan sebelum

penandatanganan berita acara dilaksanakan, maka dinyatakan telah

menerima hasil pemilihan Kepala Desa.



(4)Panitia pemilihan wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih

hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang

diwakilkan dengan dalih atau alasan apapun.

Setelah pemungutan dilakukan suara, maka berikutnya akan dilakukan

penghitungan hasil surat suara. Mekanisme dan tata cara penghitungan suara dapat

dilihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2007

Tentang Desa Sebagai Berikut :

- Pasal 23  : Setelah pemungutan suara selesai dilakukan, panitia pemilihan

meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan

1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

- Pasal 24  :

(1)Panitia pemilihan membuka kotak suara setelah terlebih dahulu meminta

kunci kepada panitia pemilihan Kepala Desa.

(2)Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara

yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia

pemilihan membaca tanda gambar atau nama calon yang berhak dipilih

yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang

ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh

semua pemilih yang hadir.

- Pasal 25  :

(1)Surat suara dianggap tidak sah apabila :

a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan.

b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan Kepala Desa.



c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas

pemilih.

d. Memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih.

e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang

telah ditentukan.

f. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan.

(2)Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan

kepada  para pemilih saat itu juga.

- Pasal 26  :

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai

calon terpilih.

(2)Apabila calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang dengan

jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi

Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.

(3)Pemilihan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

hanya untuk calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah

suara yang sama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak

penandatanganan berita acara pemilihan.

(4)Dalam hal pemilihan ulang yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) telah

diulang 1 (satu) kali hasilnya tetap sama, maka penetapannya diserahkan

kepada BPD dan diajukan ke Bupati untuk mendapat

pengesahan/pembatalan.



- Pasal 27  :

(1)Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun,

menandatangani, dan membacakan berita acara pemilihan.

(2)Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan berita acara pemilihan

disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.

(3)Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan dan berita acara pemilihan

sebagaiman dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan calon Kepala

Desa terpilih dengan keputusan BPD.

2.6 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

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

mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi, yaitu:

2.6.1 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 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. Dalam Pemilihan Kepala Desa

Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu hal ini tampak nyata,

kebanyakan masyarakat masih memegang kuat terhadap agama, budaya dan

organisasi sosial lainnya yang dimiliki oleh calon Kepala Desa.



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 ke generasi. Budaya terbentuk

dari banyak unsur yang rumit, termasuk agama, politik, adat istiadat, bahasa,

pakaian dan sebagainya. Faktor budaya merupakan salahsatu faktor yang

mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap kegiatan masyarakat yang ada.

c) Sosial

Kita harus menyadari bahwa manusia merupakan mahluk sosial karena

manusia tidak bias hidup tanpa berhubungan dengan  orang lain bahkan untuk

urusan sekecil apapun kita tetap membutuhkan orang lain untuk membantu kita.

Dalam Pemilihan Kepala Desa, jiwa sosial seorang calon Kepala Desa

merupakan suatu hal yang dipandang penting dalam menentukan pilihan.

2.6.2 Emosional Afektif

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

afektif 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 Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

keberadaan figur yang baik secara perlahan-lahan akan dapat menghilangkan

budaya money politic yang merusak tatanan budaya perpolitikan di Desa Rambah.

Dengan adanya calon Kepala Desa yang mempunyai figur yang baik,

diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang ada di Desa Rambah

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

b) Tim Sukses

Tim sukses adalah tim yang sengaja dibentuk oleh salahsatu calon untuk

mensosialisasikan atau menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan

calon yang didukung. Sehingga masyarakat akan terbantu untuk mengetahui

segala program yang akan diwujudkan oleh calon Kepala Desa yang akan dipilih.

c) Situasi Politik

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Rambah Kecamatan Rambah

Hilir Kabupaten Rokan Hulu perlu adanya situasi atau kondisi politik yang baik.

Sehingga masyarakat secara sadar mau mengikuti dan memberikan hak suaranya.

2.6.3 Tradisional

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

bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang

semakin baik.

b) Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang yang terdiri atas

kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal 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.

2.6.4 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. Sehingga 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 mandapatkan apa-apa dari

kegiatan tersebut sehingga mereka lebih memilih bekerja yang 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 sehingga dapat 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 kegiatan harus didukung oleh suasana perekonomian yang mapan.

2.7 Konsep Operasional

Guna mendukung dan menghilangkan salah pengertian dari istilah–istilah

yang digunakan dalam penulisan ini, maka penulis mendefinisikan konsep–

konsep sebagai berikut :



2.7.2 Partisipasi

Yaitu keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan – kegiatan yang diadakan

dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang diwujudkan dalam bentuk

sebagai berikut :

a. Partisipasi dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa

Partisipasi dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa yang

dimaksud adalah sejumlah orang yang ikut  dan terlibat dalam kepanitian

untuk mempersiapkan pencalonan Kepala Desa berdasarkan peraturan

yang ada.

b. Partisipasi dalam Pendaftaran Pemilih

Partisipasi dalam Pendaftaran Pemilih yang dimaksud adalah sejumlah

orang yang ikut terlibat langsung dalam pendaftaran pemilihan Kepala

Desa berdasarkan peraturan yang ada.

c. Partisipasi dalam kampanye pemilihan Kepala Desa

Partisipasi dalam kampanye pemilihan Kepala Desa yang dimaksud

adalah sejumlah masyarakat yang ikut baik menjadi tim sukses maupun

yang menjadi pendengar, maupun membicarakan dari masing-masing

calon Kepala Desa.

d. Partisipasi dalam pemungutan suara

Partisipasi dalam pemungutan suara yang dimaksud adalah adanya

sejumlah orang yang ikut memberikan suaranya saat pemilihan Kepala

Desa.



e. Partisipasi dalam penghitungan suara

Partisipasi dalam penghitungan suara yang dimaksud adalah sejumlah

orang yang ikut dan terjun langsung dalam proses penghitungan suara,

seperti menjadi panitia, saksi, ataupun melakukan tugas lain demi

memperlancar jalannya proses penghitungan suara.

2.7.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

a. Rasional Nilai,

b. Emosional Afektif,

c. Tradisional,

d. Rasional Instrumental.

2.7.4 Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan dari individu – individu yang  mendiami

suatu daerah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat Desa Rambah

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang berhak memilih atau yang

telah terdaftar dan mempunyai hak pilih, telah berusia 17 tahun atau yang sudah

menikah.

2.7.5 Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk atau

masyarakat, mempunyai aturan hukum yang mengatur, mempunyai organisasi

pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menjalankan rumah

tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2.8 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan dihubungkan dengan teori-

teori yang relevan maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

Diduga bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa

Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dalam mengikuti

pemilihan Kepala Desa adalah Rasional Nilai, Emosional Afektif, Tradisional,

dan Rasional Instrumental.

2.9 Variabel Penelitian

Variabel (X) : 1. Rasional Nilai (X1)

: 2. Emosional Afektif (X2)

: 3. Tradisional (X3)

: 4. Rasional Instrumental (X4)

Variabel Y : Partisipasi (Y)


