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ABSTRAK
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

OLEH

ENAH

Peran tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala  desa way galih pada tahun 

2017 merupakan pemilihan kepala desa yang keenam, yang merupakan wujud dari 

demokrasi ditingkat desa, pada setiap pelaksanaan kegiatan politiknya selalu 

melibatkan tokoh masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam 

mensukseskan pilkades. Tokoh masyarakat diantaranya adalah tokoh agama yang 

menjadi sampel yaitu soli hartawan dan tokoh adat yang menjadi sampel yaitu 

subroto.

Penelitian ini menggunakan peneltian lapangan (field research) yang bersifat

deskriptif, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara

sebagai metode utama, metode pelengkapnya adalah dokumentasi dan observasi, 

analisis data menggunakan analisis kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala desa way galih 

kecamatan tanjung bintang lampung selatan.

Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan peran tokoh masyarakat dalam 

pilkades pada penelitian ini adalah pertama, sebagai motivator yang memberikan 

nasihat, saran, dan dorongan moral dalam membangun kesadaran politik pada warga 

masyarakat agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Kedua, peran sebagai 

dinamisator yang memberikan semangat pada masyarakat dalam bentuk berpartisipasi 

pada pembinaan, pencerahan dan arahan serta masukan dalam memberikan

pendidikan politik agar dapat meminimalisir golput pada pilkades 2017. Ketiga, peran 

sebagai kontrol sosial yang mengawasi dan mengantisipasi terjadinya berbagai 

kekacauan yang menghambat proses demokrasi didesa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat adalah komponen

penting dalam pilkades dan setiap kegiatan politiknya berperan dalam mensukseskan 

jalannya pelaksanaan pilkades yang merupakan bagian dari demokrasi desa.
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MOTTO

ِ ْبِن ِدینَ  ِ ْبُن َمْسلََمةَ َعْن َمالٍِك َعْن َعْبِد هللاَّ ثَنَا َعْبُد هللاَّ ِ ْبِن عُ ْن َعْبدِ اٍر عَ َحدَّ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َمَر أَنَّ َرُسوَل هللاَّ هللاَّ

قَاَألََال ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِھِ 

Artinya : Dari Ibnu Umar RA, dari nabi Muhammad SAW beliau telah
bersabda : “setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta

pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya”.
(HR. Muslim)*1

                                                          
* Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Muslim, Jakarta, Pustaka Azzam, 

2006, h.8
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 ِ ِ ْبُن َمْسلََمةَ َعْن َمالٍِك َعْن َعْبِد هللاَّ ثَنَا َعْبُد هللاَّ ُ َحدَّ ِ َصلَّى هللاَّ ِ ْبِن ُعَمَر أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  ْبِن ِدینَاٍر َعْن َعْبِد هللاَّ

ِمیُر الَِّذي َعلَى النَّاِس َراٍع َعلَْیِھْم َوھَُو َمْسئُوٌل َعْنھُْم َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَألََال ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ فَاْألَ 

ُجُل َراٍع َعلَى أَْھِل بَْیتِِھ َوھَُو َمْسئُوٌل َعْنھُْم َواْلَمْرأَةُ َراِعیَةٌ َعلَى بَْیِت بَْعلِھَا َوَولَِدِه وَ  ِھَي َمْسئُولَةٌ َعْنھُْم َواْلَعْبُد َوالرَّ

َسیِِّدِه َوھَُو َمْسئُولٌَعْنھُ فَُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِھِ َراٍع َعلَى َمالِ 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul 

Judul penelitian ini adalah “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan 

Kepala Desa Way Galih Tahun 2017,(Studi kasus di Desa Way Galih Kecamatan 

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”.Menghindari kekeliruan 

memahami judul makna penelitian ini, ditegaskan beberapa istilah. Adapun 

istilah-istilah yang ditegaskan antara lain sebagai berikut :

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari 

seorang dalam posisi tertentu.Berdasarkan pengertian diatas diperoleh kejelasan 

bahwa yang dimaksud adalah seperangkat tingkatan yang diharapkan dimiliki oleh 

seseorang yang mempunyai kewenangan dalam masyarakat merupakan bagian 

dari tugas yang harus dilaksanakan.1

Tokoh dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu seseorang yang 

terkemuka atau kenamaan dalam lapangan.2 Masyarakat menurut pandangan 

Marion Levy, tokoh masyarakat pada umumnya mempunyai ciri-ciri dengan 

kriteria sebagai berikut :

a. Kemampuan bertahan yang melebihi massa hidup seseorang anggotanya.

b. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau 

kelahiran.

c. Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada.

                                                            
1 Veithzal Rivai, Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi, Edisi 1, Jakarta : Grafindo 

Persada, 2013,h. 393.

2Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jombang, 2013, h.535.
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d. Kesetiaan terhadap suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama.3

Peran tokoh masyarakat secara etimologi peran adalah prilaku bertindak.4

Sementara secara terminologi peran menrupakan perangkat tingkah yang 

diharapkan dapat dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan sebagai tokoh 

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh politik, tokoh ekonomi, dan 

sebagainya untuk memenuhi fungsinya sebagai aparatur pemerintah di tingkat 

desa.5

Jadi peran tokoh masyarakat menurut Hendro Puspito adalah merupakan 

konsep fungsional yang menjelaskan fungsi seseorang yang dibuat atas dasar 

tugas-tugas nyata yang dilakukan seseorang.6Peran merupakan aspek dinamis 

kedudukan.Apabila seseorang melaksakan kewajiban dan haknya sesuai dengan 

kedudukannya dia dalam menjalankan suau peranan.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan 

menyakup 3 hal yaitu :

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan.  

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai oraganisasi. 

                                                            
3  Marion Levy, Pengertian masyarakat menurut definisi para ahli” (on-line), tersedia di 

:Http://genggaminternet.com/pengertian-masyarakat-menurut-definisi-para-ahli.html.( 27 Agustus 2013).
4Syahrul Ramadhan, Kamus Ilmiah Populer, (Penerbit “khazanah Media ILMU, Surabaya, 2010 ), 

h. 337.
5Blob pada Wordpres.com.Tema : Pool oleh Borja Fernandez. Tulisan dan komentar Feeds
6Hendro Puspito, Pengantar Sosiologi, (Yogyakarta, Yayasan Kanisius, 1997), h.76.



3

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat.7

Pemilihan kepala desa adalah suatu kegiatan penyaluran hak demokrasi 

setiap warga negara dalam memilih dan menentukan pemimpin politik dan 

pemerintahan untuk mengurus desa.

Desa Way Galih (Air yang bagus) adalah suatu wilayah yang terikat di 

kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang mulanya dibuka 

tahun 1918 yang mayoritas pendatang sebagai pekerja di Onderneming Negeria

(PTPN VII Unit Usaha Kedaton saat ini) .Yang wilayahnya meliputi 10 dusun 

yakni dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4, dusun 5, dusun 6, dusun 7, dusun 8, 

dusun 9 dan dusun 10. Bapak Sukirman S.pd sebagai tokoh agama di dusun 1A, 

Bapak Hambali sebagai tokoh agama di dusun 1B, Bapak Sattudi sebagai tokoh 

agama di dusun 2A, dan Bapak Teguh Prasetyo sebagai tokoh agama di dusun 2B.     

Peran tokoh masyarakat yang dimaksud pada penelitian ini adalah 

tindakan secara nyata yang dilakukan oleh tokoh agama Islam dan tokoh adat 

yang dapat disebut dengan kyai, ulama atau ustadz sebagai pembina pengajian 

disalah satu psantren dan tokoh adat sebagai kepala dusun di lingkungan 

masyarakat dengan tujuan membuka wawasan masyarakat untuk memilih, dan 

berpartisipasi untuk menentukan pemimpin yang baik pada pemilihan kepala desa 

di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan pada pemilihan 

kepala desa pada tanggal 22 Mei 2017.

                                                            
7Soerjono Soekanto, Sosiologis suatu pengantar, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006), h.213
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B. Alasan Memilih Judul 

Suatu hal yang mendasar mengapa penulis memilih judul di atas sebagai 

judul penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penulis tertarik untuk mengangkat sosok tokoh agama dan tokoh adat 

dalam pemilihan kepala desa way galih tahun 2017 pada penelitian ini, 

karena menurut penulis tokoh agama merupakan seseorang yang pada

kesehariannya memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan 

bermasyarakat. Selain itu peran yang tokoh agama lakukan dalam 

membangun kesadaran politik masyarakat dipandang perlu bagi 

terciptanya kesadaran politik masyarakat, Karena dengan terciptanya 

kesadaran politik, masyarakat akan memiliki pengetahuan dan pola pikir 

yang luas tentang permasalahan politik yang ada disekitar mereka.

2. Kondisi masyarakat yang heterogen dari berbagai aspek, baik suku, 

agama, etnis, dan pekerjaan. Hal tersebut menarik peneliti untuk meneliti 

masalah peran tokoh agama, khususnya tokoh agama Islam.

3. Judul yang diangkat ada relevasinya dengan Jurusan Pemikiran Politik 

Islam dan lokasi penelitian mudah dijangkau dengan sarana dan biaya 

yang tidak berlebihan. 

C. Latar Belakang Masalah

Study tentang peran tokoh masyarakat didesa sudah banyak dilakukan 

tetapi belum menyentuh pada persoalan- persoalan yang mendefit, karena itu perlu 



5

adanya bagian tentang peran tokoh masyarakat khususnya desa way galih 

kecamatan tanjung bintang kabupaten lampung selatan.

Proses kegiatan politik pada 22 Mei 2017 telah dilaksanakan Pemilihan 

Kepala Desa didesa Way Galih yang keenam, dari hasil Pemilihan Kepala Desa 

tersebut dimenangkan oleh Bapak Suwarno dengan mendapatkan dukungan suara 

terbanyak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ditetapkan oleh Badan 

Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati. Diatur oleh Undang- Undang tentang 

Pemerintahan Desa BAB XI Pasal 95 Poin (3).8Pemilihan Kepada Desa 

sebelumnya pada tanggal 04 januari 2007 yang dimenangkan oleh bapak Nanang 

Ermanto hasil pemilihan yang keempat, bapak Nanang Ermanto menjabat dari 

tanggal 04 Januari 2007 s/d 30 Desember 2008. Tanggal 30 Desember 2008 s/d 14 

Januari 2010 PJS (Pejabat Sementara) yang dijabat oleh Bapak Karmono dan 

dilanjutkan pada Pemilihan Kepala Desa yang kelima di Desa Way Galih  pada 

tanggal 31 januari 2010. Yang dimenangkan ibu Winarni 30 Desember s.d. 04 

Oktober 2016, kemudian dilanjutkan pemilihan yang keenam 22 mei 2017 yang 

dimenangkan oleh bapak Suwarno.

Pemilihan Kepala Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pada 

setiap akhir masa kepemimpinan kepala desa pada setiap periode kepemimpinan 

dan masa jabatannya.

Pemilihan Kepala Desa Way Galih yang dilaksanakan tanggal 22 Mei 

2017, diikuti oleh 5 orang calon kandidat yang masing- masing dengan nomor 

                                                            
8 Haw Widjaja,  Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, 2011, h, 269.
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urut : 1. Suwarno, 2. Karmono Amat Kancil, 3. Marwoto, 4. Sumardi, 5. Joko 

Waskito. Masing- masing kandidat memiliki para pendukung yang kuat, para 

pendukung masing masing inilah yang melatarbelakangi pergesekan yang memicu 

konflik antar tetangga, masyarakat, dan umat beragama dalam memenangkan 

pemilihan bagi calon yang didukungnya. Berbagai cara dilakukan seperti : politik 

uang, saling menjatuhkan, dan janji- janji palsupun dilakukan menjadi hal yang 

biasa, yang akhirnya dimenangkan oleh calon nomor urut 1 yaitu bapak Suwarno. 

Jumlah suara pada saat Pilkades nomor urut 1 bapak Suwarno mendapat 

perolehan 1.600 suara, kandidat nomor urut 2 bapak Karmono Amat Kancil 

mendapat perolehan 325 suara, kandidat nomor urut 3 Bapak Marwoto 

mendapatkan perolehan 677 suara, kandidat nomor urut 4 Bapak Sumardi 

mendapatkan perolehan 427 suaradan kandidat nomor urut 5 Bapak Joko Waskito 

mendapatkan perolehan 778 suara. Jumlah akumulasi suara yang diperoleh dari 

5calon berjumlah 3.805 mata pilih sedangkan, mata pilih sebenarnya berjumlah 

4.948 mata pilih, jadi yang tidak memilih (Golput) berjumlah 1.143 mata pilih. 

Golput pada Pilkades Way Galih tanggal 22 Mei 2017 hanya 22,98%.9Dengan 

demikian terdapat bukti bahwa Golput cenderung ada pada setiap Pilkades, Pileg, 

Pilkada, maupun Pilpres.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sedang berjalan menuju 

demokrasi yang dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

tampak terlihat jelas.Peran tokoh masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa 

demokrasi semakin tampak di Indonesia. Peran tokoh masyarakat merupakan 

                                                            
9Sudiono , sekertaris pelaksana pilkades 2017, wawancara tanggal 30 september 2017.
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salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi. Keinginan ini menjadi 

sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-

negara berkembang seperti di Indonesia, karena di dalamnya ada hak dan 

kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah berlangsung 

dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan kepala desa 

dilakukan pemilihan secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa 

masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut. 

Pemilihan langsung merupakan suatu proses yang dinilai sangat efektif 

dalam menghasilkan para pemimpin. Akan tetapi, dilain pihak apa yang 

dihasilkan dalam pemilihan langsung hanya melahirkan kekecewaan yang 

dirasakan oleh sebagian masyarakat. Kekecewaan sebagian masyarakat tersebut 

akhirnya menimbulkan beragam reaksi, salah satunya adalah golput.Golput adalah 

sekelompok yang tidak mau menggunakan hak suaranya.10 Menurut Irwan H. 

Dulay : Golongan putih diakronimkan menjadi golput adalah sekelompok 

masyarakat yang lalai dan tidak tersedia memberikan hak pilihnya dalam even 

pemilihan dengan berbagai macam alasan, baik pada pemilu legislatif, pilpres, 

pilkada maupun pemilihan kepala desa (Pilkades). Golput disebut juga dengan 

abstain atau blangko pada even pemilihan terbatas pada suatu lembaga, 

organisassi atau perusahaan. 11

Golput merupakan hal yang dinilai kurang baik dalam proses pemilihan 

langsung. Kita dituntut agar berperan secara aktif dalam kegiatan pemilihan 

langsung.Hal senada juga diungkapkan oleh Erlina S,P. MH. Salah satu anggota 

                                                            
10  Hafied Cangara, Komunikasi Politik : Konsep Teori, dan Strategi, (Jakarta : Rajawali pers, 2011), h. 208.
11Efriza, op. cit., h. 534.
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KPU Kota Bandar Lampung : “Golput itu tidak bagus, kita harus berperan aktif 

dalam proses pemilihan. Membangun kesadaran politik susah, tidak seperti 

membalikan telapak tangan. Salah satu upaya dalam membangun kesadaran 

politik yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik”.12

Menurut Muhammad Asfar, golput disebabkan karena beberapa hal, yaitu :

a. Ketidakhadiran di interprestasikan sebagai bentuk ketidakpercayaan 

kepada sistem politik, berbeda dengan kehadiran yang sering di 

interprestasikan sebagai bentuk “loyalitas” atau kepercayaan pada sistem 

politik yang ada.

b. Ketidakhadiran pemilih dianggap sebagai reaksi/ekspresi dari 

ketidaksukaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Asumsi tersebut 

menyiratkan kondisi bahwa, ketidakhadiran pemilih dimaknakan sebagai 

indicator lemahnya legitimasi rezim yang berkuasa.

c. Ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap parpol dan kandidat.13

Sebagai seseorang yang memiliki pengaruh dalam kehidupan 

bermasyarakat, peran tokoh agama tak kalah pentingnya dalam ikut serta 

melaksanakan dan memberikan bimbingan kesadaran politik kepada kelompok 

masyarakat kecil dalam lingkungannya. Tokoh agama sendiri merupakan ilmuwan 

agama di dalamnya memasukan nama-nama kiyai, ulama, ataupun cendikiawan 

muslim yang dalam kesehariannya memiliki pengaruh karena adanya 

kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Gelar tokoh agama seperti kyai 

                                                            
12  Erlina, Anggota KPU Kota Bandar Lampung, Diskusi Publik, Bandar Lampung, 23 September 

2013 Pukul 13.00 WIB. 
13Efriza, op. cit, h. 541.
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ataupun ulama berasal dari masyarakat dan tidak tergntung pada pendidikan 

formal.14

Partisipasi politik yang tokoh agama lakukan dalam membangun 

kesadaran politik masyarakat sangat dibutuhkan dengan pendekatan dan bahasa 

agama yang digunakan, karena : “di negara-negara demokrasi pada umumnya 

dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Sebaliknya 

tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang 

kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa warga tidak menaruh perhatian 

terhadap masalah kenegaraan”.15

Pada undang-undang (UU) Tentang Desa dalam BAB VI Tentang 

Pemilihan Kepala Desa Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi “Calon kepala desa terpilih 

ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak”.16Artinya, suara yang banyak 

dibutuhkan dalam menentukan pemimpin ditingkat desa.Masyarakat dituntut 

untuk dapat berperan aktif yaitu dengan menggunakan hak suaranya dalam 

pemilihan kepala desa, karena suara yang diberikan oleh masyarakat sangat 

penting guna menentukan nasib pembangunan desa mereka kedepannya.

Setiap individu memiliki hak untuk berperan aktif dalam proses 

mencerdaskan masyarakat dengan membangun kesadaram politiknya. Dalam 

tataran pemerintahan desa, mencerdaskan masyarakat dengan membangun 

kesadaran untuk memberikan hak suara dalam proses pemilihan kepala desa tentu 

sangat dibutuhkan, dan hal ini merupakan hal yang sangat positif agar terciptanya 

pemimpin yang masyarakat inginkan. golput masyarakat Desa Way Galih 
                                                            

14Khairudin H, Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h.126.
15Ibid., h. 369 
16http:/fk-bk.blogspot.com/2013/12/draft-ruu-desa.html. diakses pada 20 Maret 2016.
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Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Hal tersebut menarik 

penulis untuk mengetahui langkah dalam membangun kesadaran politik 

masyarakat khususnya agar masyarakat mau ikut berpartisipasi memberikan hak 

suara dalam pemilihan kepala desa. Dan pada penelitian ini penulis membatasi 

kajiannya, penulis memfokusnya kajiannya terhadap peran tokoh agama dan 

tokoh adat dalam membangun kesadaran politik masyarakat dalam kegiatan 

pemilihan kepala desa.

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Proses Kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Desa Way Galih 

Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan ?

2. Apa peran tokoh masyarakat terhadap pilkades Desa Way Galih 

Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan ? 

3. Dalam bentuk apa peran tokoh masyarakat dalam pilkades tahun 2017

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui peran tokoh agama dalam membangun kesadaran 

masyarakat, agar masyarakat mau memberikan hak suaranya pada 

proses pemilihan kepala desa di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung 

Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 

b. Untuk mengetahui sejauhmana yang dihasilkan dari peran tokoh 

agama dalam upaya dalam membangun kesadaran politik pada 

pemilihan kepala desa di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung 

Bintang Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010. 
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F. Manfaat Penelitian 

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat untuk siapapun yang akan membacanya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis 

Sebagai sarana perbandingan bagi dunia ilmu pengetahuan dalam 

memperkaya informasi tentang peran tokoh agama dalam membangun 

kesadaran politik.

2. Secara Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Desa Way 

Galih Kecamatan Tanjung Bintang kabupaten Lampung Selatan dalam 

upaya peningkatan wawasan dan pola pikir tentang permasalahan 

politik dimasa mendatang

b. Sebagai bahan masukan bagi aparatur pemerintahan khususnya satuan 

pemerintah terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota yaitu desa 

untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakatnya.

G. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu produser atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis.17Untuk mencapai hal tersebut maka 

dalam sebuah penelitian dibutuhkan metode yang sesuai.Hal ini dimaksudkan agar 

penelitian dapat berjalan secara sistematis sehingga mencapai hasil yang 

diharapkan. Metode penelitian yang dimaksud yaitu :

                                                            
17  Usman Husain, Purnomo Stiady, Amar, Metodelogi Penelitian Sosial, Jakarta, Bumi Aksara, 2001, h. 42. 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk dalam penelitian lapangan 

(field study research).Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, 

lembaga dan masyarakat.18Penelitian ini difokuskan pada masyarakat Desa Way 

Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Sutrisno 

Hadi, “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata melukiskan 

keadaan suatu objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil 

kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum”.19Penelitian ini hanya 

menggambarkan dan menggemukakan yang terjadi pada objek sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi.

2. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber 

data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.20Data 

primer penelitian ini menggunakan responden dan informan dalam menghimpun 

                                                            
18Ibid, h. 5.
19  Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, Yogyakarta, Andi Ofset, 1997, h. 13.

20  Hasan M. Iqbal, Pokok-pokok Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2002), h. 81.  
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data-data yang dibutuhkan. Responden sendiri berasal dari kata “respon” atau 

penanggap, yaitu orang-orang yang menanggapi, Responden dalam penelitian ini 

adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau 

pendapat, keterangan tersebut disampaikan dalam bentuk wawancara. Responden 

dalam penelitian ini sendiri yaitu beberapa tokoh masyarakatyang ada di desa 

Way Galih.Informen dalam penelitian ini adalah tokoh agama yang ada di desa 

Way Galih.

Sebagian penelitian kita kenal dengan adanya populasi dan 

sampel.Pengertian populasi sendiri yaitu keseluruhan subjek penelitian, dan 

sampel sendiri yaitu sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.Populasi tokoh 

agama yang ada di desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan.

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang fungsinya memperkuat data 

primer.Data ini masih berkaitan dengan masalah penelitian yakni data tentang 

profil desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan dan 

merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku arsip desa 

Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.Dalam data sekunder 

peneliti menggunakan buku- buku yang terkait dengan judul penelitian untuk 

melengkapi data primer, dan buku- buku yang terkait dengan penelitian ini penulis 

dapatkan dari perpustakaan dan arsip desa yang ada disekitar peneliti.

Kedua data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, karena ada 

data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan 
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data kepustakaan dan profil desa way galih. Dengan mempergunakan kedua 

sumber data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan fasilitas dan 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Metode Pengumpula Data 

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini, maka data 

yang didapat dari lapangan harus dikumpulkan dengan teknik tertentu yang 

disebut teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini disusun melalui 

alat bantu yang disebut instrument penelitian. Adapun yang dimaksud dengan 

instrumen penelitian menurut Sugiyono,21 adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati.Sutrisni Hadi22 berpendapat 

bahwa instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Wawancara/Interview

Wawancara atau interview dapat dipanang sebagai metode pengumpulan 

data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan 

berlandaskan pada tujuan penyelidikan.23Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada jenis 

metodewawancara, khususnya wawancara mendalam (deep interview).Rulam 

                                                            
21  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 115. 
22  Sutrisno Hadi, Metodelogi Research Jilid 3, (Yogyakarta: Andi, 2007), h. 136.
23Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, Jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004)., h.193
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Ahmadi24 mengutip dari Guba dan Lincoln menyatakan bahwa metode ini 

memang merupakan metode pengumpulan data yang khas bagi penelitian 

kualitatif.Jadi secara tidak langsung penelitian ini menggunkan metode 

pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam.

Wawancara mendalam terbagi menjadi tiga macam yaitu wawancara 

terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara terbuka terstandar, 

penulis menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah 

model pilihan jika pewawancara mengetahui apa yang tidak diketahuinya dan oleh 

karenanya dapat membuat apa yang tidak diketahuinya dan oleh karenanya dapat 

membuat kerangka pertanyaan yang tepat untuk memperolehnya.25Dalam 

wawancara terstruktur pertanyaan ada di tangan pewawancara dan respon terletak 

pada responden.Penulis menggunakan metode wawancara terstruktur untuk 

mendapatkan data tambahan selain dokumentasi.

b. Metode Observasi 

Dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan 

pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh indra.26Metode ini digunakan dengan jalan mengamati dan 

mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam objek 

penelitian.Disamping itu juga dapat menyaring data yang tidak objektif dari data 

yang dikemukakan oleh para responden melalui interview.Mengingat data yang 

didapat melalui wawancara terkadang dipengaruhi oleh sifat subjektifitas orang 

                                                            
24Rulam Ahmadi, Memahami Metodelogi Penelitian Kualitatif (Malang : Universitas Negeri 

Malang (UM Press), 2005)., h.71
25Ibid, h. 73.
26Kartini Kartono, op. cit., h. 146
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yang menyampaikan keterangan tersebut.Dengan demikian data yang diperoleh 

benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non partisipan yaitu dengan 

cara peneliti berada di lokasi penelitian hanya pada saat melaksanakan penelitian 

dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.

c. Metode Dokumentasi

Sebagai objek yang diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh informassi, 

kita mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), tempat (place) dan 

kertas atau orang (people).Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada 

tulisan inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi.Dokumentasi berasal 

dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis.Di dalam 

melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan 

sebagainya.27Metode dokumentasi ini digunakan sebagai data yang tersimpan 

dalam sebuah arsip dan lengkap serta mudah untuk memberikan keterangan jika 

sewaktu-waktu diperlukan. Metode dokumentasi yang peneliti maksud dalam 

penelitian ini sendiri yaitu dokumen-dokumen yang terdapat di kantor Desa Way 

Galih yang berkaitan dengan demografis dan geografis Desa Way Galih 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

4. Metode Analisa Data 

                                                            
27Ibid, h. 149.
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Analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa 

data kualitatif, data yang dikumpulkan berupa konsep dan bukan angka28 yang 

bertujuan untuk memudahkan memahami data-data yang ditetapkan dalam 

penelitian. Setelah melakukan analisa data, maka langkah selanjutnya penulis 

menarik kesimpulan kualitatif dengan mempergunakan cara berfikir induktif 

menarik kesimpulan dari khusus ke umum.29

H. Tinjauan Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis, terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki 

tema tentang peran tokoh agama, yaitu :

1. “Partisipasi Politik Masyarakat Perspektif Islam (Studi Tentang Pilkada 

Di Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung”. Oleh Andy Irawan, 

Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, tahun 2006. Karya ilmiah 

ini memfokuskan kajiaannya pada bentuk-bentuk partisipasi poltik masyarakat 

kelurahan Perumnas Wayhalim. Adapun isi temuan karya ilmiah di atas yaitu : 

a. Pertama : masyarakat kelurahan perumnas Wayhalim dalam 

menyampaikan aspirasi politiknya berbeda-beda, adapun bentuk-bentuk 

partisipasi politik yang banyak dilakukan oleh masyarakat yakni : 

1. Partisipasi politik langsung pemberian suara dalam Pilkada

2. Anggota partai dan partisipan partai politik 

3. Ikut kegiatan kampanye, dan

4. Orang-orang yang golput.

                                                            
28Koentjaraningrat, Metode-metode penelitian masyarakat, Jakarta, Gramedia, 1997, h.269.

29  Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, Yogyakarta, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 
1985, Jilid I, h. 143.
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b. Kedua : Bentuk-bentuk partisipasi politik kelurahan perumnas 

Wayhalim tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam tidak 

mengharuskan model dalam pasti menyampaikan aspirasi politik. 

Bahkan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam kegiatan 

politik karena konsep partisipasi politik Islam merupakan suatu 

pemberian amanat kepada pemimpin yang dapat menegakan amar 

ma’ruf nahi munkar.

2. “Aktifitas Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Kerukunan Hidup Antar 

Umat Beragama Di Desa Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten 

Way Kanan”. Oleh Nunung Marsini, Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas 

Ushuluddin, tahun 2010. Karya ilmiah ini memfokuskan kajiannya pada aktivitas 

tokoh agama dalam mewujudkan dan membentuk kerukunan antar umat beragama 

dan faktor-faktor penghambat dan pendukung terwujudnya kerukunan hidup antar 

umut beragama di desa Bumi Baru, Adapun isi temuan karya ilmiah ini yaitu : 

a. Aktivitas tokoh agama dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat 

beragama didesa Bumi Ratu, maka aktivitas tokoh agama Islam dan 

Kristen, pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, pengajian risma, 

menggerakan masyarakat untuk bergotong-royong, saling tolong-

menolong, adanya ronda malam, rukun kematian, doa giliran, santunan 

fakir miskin, mudika (Muda Mudi Khatolik)

b. Bentuk-bentuk kerukunan Desa Bumi Baru dapat diwujudkan dengan 

bentuk pertemanan. Implementasi bentuk pertemanan antar pemeluk Islam 

dan Kristen terjadi disebabkan tempat tinggal yang sangat berdekatan, 
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saling kenal sebagai warga desa Bumi Baru. Bentuk pertetanggan berjalin 

dengan baik, implementasi bentuk kerukunan masyarakat Islam dan 

Kristen, dengan warga yang beda agama terkadang memang lebih nyaman. 

Kemudian bentuk kekerabatan, meskipun ada kerabat yang beda agama, 

masyarakat desa Bumi Baru tetap toleran, dengan tidak terpisahkan hanya 

karena keyakinan. Dan akhir bentuk kerukunan antar umat beragama 

menempatkan bentuk kerjasama antar tokoh-tokoh agama dan tokoh 

masyarakat Desa Bumi Baru serta tenaga ahli dari berbagai bidang.

c. Faktor pendukung dan penghambat terwujudnya kerukunan hidup 

beragama antar umat di desa Bumi Baru melalui, dialog antar umat 

beragama, yang merupakan perjumpaan antara pemeluk agama, baik 

dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya umum seperti organisasi, PKK, 

karang taruna, KNPI, olahraga, siskamling, koperasi, kesenian, dan lain-

lain. Kemudian adanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan manusia yang 

beragama tidak bisa terlepas tanpa pertolongan orang lain. Faktor 

penghambat terwujudnya kerukunan antar umat beragama yaitu, 

rendahnya tingkat pendidikan, kesibukan kegiatan masing-masing 

masyarakat, kurangnya pemahaman terhadap peraturan pemerintah tentang 

kerukunan antar umat beragama.

Sementara itu karya ilmiah penulis ini berjudul “Peran Tokoh Masyarakat 

Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Way Galih Kecamatan 

Tanjung Bintang Kabupaten lampung Selatan”.Penulis memfokuskan kajiannya 

pada bagaimana peran tokoh agama dan tokoh adat dalam membangun kesadaran 
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politik masyarakat agar masyarakat mau memberikan hak suara pada pemilihan 

kepala desa di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung 

Selatan, serta faktor yang melatar belakangi konflik yang terjadi saat pemilihan 

kepala desa di desa Way Galih.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang peneliti temukan maka peneliti merasa 

perlu untuk melakukan penelitian terkait Peran Tokoh Masyarakat di Desa Way 

Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dalam 

membangun kesadaran masyarakat agar masyarakat mau memberikan hak suara 

nya (tidak golput) dalam pemilihan kepala desa dan membantu menyelesaikan 

konflik sosial yang terjadi di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan.

Salah satu tokoh masyarakat adalah tokoh agama, menurut Anthony 

Giddens peran tokoh agama dalam hal ini sangatlah berpengaruh dalam 

membangun kesadaran berpolitik yaitu a) peran edukasi, yang mncangkup sebuah 

dimensi kemanusiaan dan membangun karakter bangsa. b) memberikan 

pencerahan kepada masyarakat disaat kondisi sulit c) membangun sistem, tradisi, 

yang mencerminkan kemuliaan.30

                                                            
30 Anthony Giddens, Peran Tokoh Agama Dalam Masyarakat Modern Menurut Anthony 

Giddens, http: //digilib.uin-suka.ac.id/ 13880/1/BAB%20I, %20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA. 
pdf.Diakses Tanggal 06 Juli 2016
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BAB II
TOKOH MASYARAKAT 

DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

A. PENGERTIAN TOKOH MASYARAKAT

Tokoh masyarakat dalam kamus politik dan hukum, tokoh diartikan 

sebagai orang yang terkemuka, terkenal, terpandang dan dihormati oleh 

masyarakat (seperti terkenal dalam bidang politik, ekonomi, agama, 

kebudayaan, dan sebaginya).1 Sedangkan menurut J Laski, masyarakat adalah 

kelompok menusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai 

terkabulnya keinginan bersama.2

Peran menurut Hendropuspito adalah suatu konsep fungsional yang 

menjelaskan fungsi seorang yang dibuat atas tugas- tugas nyata yang 

dilakukan seseorang.3 Menurut Subakti, “bahwa tokoh masyarakat adalah 

seorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat 

menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa negara”.

Referentasi dari adanya sifar- sifat kepemimpinan yang menjadi acuan 

bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan- keinginan 

masyarakat sehingga tokoh masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sifat 

kepemimpinan yang tercermin dalam diri tokoh masyarakat tersebut.4

                                                            
1Donald A, Ramokoy. Kamus Umum Politik dan Hukum. (Jala Permata Aksara. Jakarta. 

Januari 2010),  h.340 
2Meriam Budiarjo. Dasar- Dasar Ilmu Politik. (Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1998), 

h.34
3Hendro Puspito. Pengantar Sosiologi. (Yayasan Kanisius. Yogyakarta.1997), h.76.
4Ibid., h.40
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Pemilihan kepala desa (Pilkades) dinilai banyak pihak sebagai kemajuan 

penting yang bisa dicapai oleh bangsa Indonesia diera transisi yang sedang

berlangsung. Maka yang terpenting dari pemilihan langsung tersebut 

antaralain: pertama, merupakan pengakuan konstitusional atas hak rakyat. 

Kedua, kelembagaan politik peran substansial rakyat sebagai subjek 

hukum.Dan ketiga, diharapkan terciptanya keseimbangan politik makro dan 

mikro dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya antara eksekutif dan 

legislatif.

Landasan hukum dari proses tersebut yaitu UU No. 32 tahun 2004 

tentang pemerintah daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintah (PP) 

No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan 

pemberhentian kepala daerah yang menandakan regulasi bersejarah pemilihan 

kepala desa secara langsung.

Dengan diperjelas dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus sesuai 

dengan UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 203 kepala 

desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh 

dan dari penduduk desa yang dibuktikan dengan KTP sebagi Warga Negara 

Indonesia (WNI) dan tatacara pemilihannya diatur ddengan perda yang 

berpedoman kepada peraturan pemerintah.5

Pemilihan kepala desa sejak kemerdekaan RI 1945 memiliki sistem dan 

aturan yang hampir sama dengan pilkada, ciri khasnya adalah masyarakat 

bebas memilih calon pemimpin desa dan dijamin kerahasiaannya. Pada 

                                                            
5Asep Musli. Undang- Undang Otonoomi Daerah 2008. (Fokus Media. Bandung. 2008).
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zaman orde baru setiap calon duduk didepan kotak suara dan pemilih akan

ketahuan memilih calon yang mana disebabkan setiap pemilih harus munuju 

kekotak calon yang dipilihnya.6Seperti didesa way galih pemilihan kepala 

desa dipilih langsung oleh masyarakat setempat dan berkedudukan sebagai 

warga negara Indonesia.

Regulasi tersebut sebagai wujud dari proses demokratisasi ditingkat 

lokal, dibangun sebagai kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak- hak 

masyarakat sipil, sebuah embrio bagi terwujudnya konsolidisasi demokrasi. 

Proses tersebut tentunya memerlukan dan membutuhkan partisipasi dari 

berbagai elemen masyarakat.

1. TOKOH MASYARAKAT

Didalam tokoh masyarakat biasanya ada orang- orang tertentu yang 

menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasehat anggota masyarakat 

lainnya mengenai urusan- urusan tertentu itulah yang biasanya disebut dengan 

istilah tokoh masyarakat, mereka sering kali memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara- cara tertentu.7Mungkin 

tokoh masyarakat itu menduduki jabatan formal tetapi pengaruh itu tumbuh 

bukan karena ditunjang oleh kekuatan atau birokrasi formal. Jadi pemimpin 

mereka itu tidak diperoleh karena jabatan resminya, melainkan karena 

kemampuan dan hubungan antar pribadi mereka dengan anggota masyarakat. 

Peran tokoh masyarakat ini memegang peran penting dalam proses 

                                                            
6Abdul Kholik. Peranan Elit Lokal Dalam Mewujudkan Demokrasi  di Daerah Pasca 

Reformasi. Http:/blog.unsri.ac.id/artikel politik dan kebijakan/ peranan elit.
7Pengetahuanumum789blogspot.com. tanggal 25 september 2017
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penyebaran inovasi, tetapi kita perlu ingat bahwa ada tokoh masyarakat yang 

“hangat” da nada yang “dingin” terhadap inovasi. mereka dapat mempercepat 

proses difusi tetapi biasa pula mereka yang menghalangi dan 

menghancurkannya, karena itu agen penyebaran harus menaruh perhatian 

khusus kepada tokoh masyarakat dalam sistim sosial yang menjadi kliennya 

kalau ia mendapatkan bantuan maka boleh diharapkan tugasnya akan berjalan 

lancar. Tetapi jika agen pembaru tidak hati- hati dan terbentur dengan tokoh 

masyarakat, maka ia harus bersiap menerima kegagalan atau setidaknya 

mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan tugas.

Pengertian tokoh masyarakat adalah orang yang memberi pengaruh dan 

dihormati oleh masyarakat karena kemampuan dan kesuksesannya.Menurut 

UU No. 8 tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang protocol bahwa tokoh 

masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima 

kehormatan dari masyarakat atau pemerintah.8Sedang pengertian tokoh 

masyarakat menurut UU No. 2 tahun 2002 pasal 39 ayat 2 tentang kepolisian 

negara.Republik Indonesia bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan informal 

masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.9

Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang 

disebut sebagai tokoh masyarakat paling tidak disebabkan oleh lima hal, yaitu 

pertama kiprahnya dimasyarakat sehingga yang berssangkutan ditokohkan 

oleh masyarakat yang berada dilingkungannya, dengan ketokohannya itu 

maka masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi- posisi penting 
                                                            

8Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1987 Pasal 1 ayat 6 tentang Protokol.h.2.
9Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.h.22.
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dimasyarakat mulai masjid, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang 

berakar seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain- lain. Termasuk tokoh 

agama, tokoh adat, tokoh organisasi kedaerahan, tokoh lingkungan, tokoh dari 

suatu kawasan, tokoh keturunan darah biru, tokoh pekerja, tokoh menggerak 

dan lain- lainnya. Dengan ketokohannya ada yang mencalonkan diri dan 

dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi calon anggota parlemen disemua 

tingkatan. Kedua, memiliki kedudukan formal dipemerintahan seperti lurah/ 

wakil lurah, camat/ wakil camat, walikota/ wakil walikota, gubernur/ wakil 

gubernur, dan lain- lain. Karena memiliki kedudukan, maka sering blusukan 

atau bersama masyarakat yang dipimpinnya ketokohannya menyebabkan 

dihormati, dipanuti, diikuti, diteladani oleh masyarakat.Pemimpin formal 

semacam ini pada suatu waktu bisa disebut tokoh masyarakat, apakah masih 

memiliki jabatan/ kedudukan atau sudah pensiun/ tidak lagi memiliki 

kedudukan formal.

Ketiga mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang sehingga masyarakat 

dan pemimpin pemerintah dari tingkat paling bawah sampai keatas selalu 

meminta pandangan dari nasihat kepadanya karena kepakarannya, maka yang 

bersangkutan diberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi, kemudian

disebut tokoh masyarakat.

Keempat ketua partai politik yang dekat masyarakat, rajin 

bersilahturahmi kepada masyarakat, menyediakan waktu untuk berinteraksi 

dengan masyarakat, suka menolong masyarakat diminta atau tidak, ketua 

partai seperti ini dapat disebut tokoh masyarakat.
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Kelima, usahawan/ pengusaha yang rendah hati, suka berzakat, 

berlimpah dan bersedekah, peduli kepada masyarakat, serta bersilahturahmi 

pada umumnya masyarakat menyebut yang berssangkutan sebagai tokoh 

masyarakat.

Jadi pada hakikatnya setiap orang adalah pemimpin. Tokoh masyarakat 

dilingkungan masing- masing adalah pemimpin bagi kaumnya, seperti dimasa 

nabi dan rasul yang diutus oleh allah untuk memimpin kaumnya. Bedanya 

kalau nabi dan rasul dipilih dan diutus langsung oleh tuhan untuk memimpin 

kaumnya yang tersesat, akantetapi tokoh masyarakat seperti ketua RT dan 

ketua RW dipilih oleh masyarakat untuk memimpin, membimbing, 

memandani, dan menolong mereka terutama yang berkaitan dengan persoalan 

sehari- hari yang dihadapi oleh rakyatnya.10

2. KLASIFIKASI TOKOH MASYARAKAT

a. Tokoh Masyarakat Bidang Agama

Dalam suatu masyarakat yang memilih beragam agama khususnya 

agama islam dan Kristen dikenal dengan istilah adanya tokoh agama, 

pemimpin agama, pemuka agama, istilah tersebut dengan peranannya 

dipakai secara bersamaan dengan maksud yang sama. Tokoh agama 

adalah orang yang terkemuka dalam lapangan agama.11Menurut nunung 

marsinu tokoh agama diartikan orang- orang yang dipercaya dan dihargai 

                                                            
10Musni Munar, Tanggung Jawab dan Tokoh Masyarakat terhadap rakyat dan 

pembangunan, MusniMunar.Wordpres.com. diposting 12 juni 2013 diakses pada oktober 2013
11Peter Saliman dan Yeni Salin, Ensiklopedia Indonesia Kontemporer, (Gramedia, 

Jakarta, 1992),  h.1132.
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oleh masyarakat untuk menuntut umat yaitu orang yang mengerti agama 

dan tekun melakukan ibadah.12

Tokoh agama yang dimaksud adalah orang yang melakukan ibadah 

serta diakui oleh masyarakat untuk saling hormat dan menghormati serta 

menghargai antar hidup umat beragama sebagai tokoh agama diharapkan 

aktif didalam pembinaan umat, aktif memimpin upacara agama dan 

mengadakan sarana keagamaan.

Agama memiliki fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat 

berbangsa dan bernegara yang diantaranya tampak dalam hal pengaruh 

dari cita cita agama yang didasarkan pada sisi norma dan etika agama 

dalam kehidupan individu maupun kelompok sosial.13 Dalam proses 

perubahan pada masyarakat beragama ternyata terdapat hubungan nilai 

dan tujuan dengan norma dimana terjadi transformasi sosial sebagai 

perubahan bentuk struktur masyarakat yang kondisinya beragam, maka 

masyarakat akan memilih sikap dan nilai yang berbeda- beda terutama 

mengenai kebutuhan dan pandangan kelompok terhadap ajaran agama.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tokoh 

agama adalah orang yang mengetahui ilmu- ilmu agama yang diamalkan 

dan disosialisasikan dalam masyarakat dan taat melaksanakan ibadah 

agama serta diakui oleh masyarakat untuk saling hormat, menghormati 

dan menghargai antar umat sesamanya dan umat beragama 

                                                            
12Nunung Marsini, peran tokoh agama dan kerukunan hidup antar umat beragama, 

(Ushuludin, 2010), h.17.
13Fauzi Nurdin, Wanita islam dan transformasi sosial keagamaan, (Guna media, 

Yogyakarta, 2009), h.68.
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lainnya.Sebagai tokoh agama yang menjadi panutan umat beragama 

dalam hal ini bukan berarti tokoh agama yang dipilih dan diangkat oleh 

masyarakat tetapi karena ini adalah panutan umat.

Menurut Anthony Giddens peran tokoh masyarakat yaitu :

1. Peran edukasi yang mencangkup seluruh dimmensi kemanusiaan dan 

membangun karakter bangsa.

2. Memberi pencerahan kepada masyarakat disaat kondisi sulit.

3. Membangun sistem, tradisi yanf mencerminkan kemuliaan.14

Tokoh agama mempunyai pengertian yang cukup luas baik sebagai 

pemimpin umat juga sebagai tauladan dalam masyarakat oleh karena itu 

seseorang dapat disebut tokoh agama apabila memiliki kriteria- kriteria 

tertentu.

Menurut Nunung dalam skripsinya mengemukakan bahwa kriteria  

tokoh agama adalah sebagai berikut :

1. Menguasai ilmu agama dan sanggup memimpin umat dengan 

memberikan bekal- bekal ilmu agama yang bersumber dari kitab 

suci.

2. Ikhlas dalam menjalankan agama.

3. Berbudi pekerti, berfikir kritis, aktif mendorong masyarakat 

melakukan perbuatan yang positif dan bertanggung jawab .

4. Mampu menghidupkan sunah rasul dan mengembangkan ajaran 

agama secara utuh.

                                                            
14Siti rahmatul fauziah,
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5. Berwawasan luas dan menguasai beberapa cabang ilmu, 

menghargai pendapat orang lain dan bersifat lemah lembut.15

Kriteria yang ditemukan diatas telah memberi batasan- batasan 

tentang tokoh agama, kriteria tersebut merupakan persyaratan bagi 

seseorang yang dapat dikatakan  sebagai tokoh agama dalam masyarakat, 

apabila seseorang tidak memiliki kriteria sebagai mana tersebut diatas, 

maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tokoh agama. Berikut 

ini akan dikecualikan kriteria tokoh agama dengan penjelasan yang 

detail.

Kriteria- kriteria tokoh agama diantaranya adalah :

a. Adil dan Jujur

Ulama mengajarkan bahwa suatu masyarakat tidak akan menjadi 

aman dan makmur apabila keadaan tidak dijadikan barometer dalam 

segala ospek perhubungan manusia, adil berarti menempatkan 

sesuatu pada tempatnya dan kejujuran seseorang akan mencerminkan 

kebenaran yang hakiik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menegakkan 

keadilan dan kejujuran adalah sebagai sikap dan sifat yang harus 

dimiliki oleh seorang tokoh agama karena dengan berlaku adil dan 

jujur ia akan menjadi pemeran masyarakat.16

                                                            
15Nunung Op cit, h.19.
16Badruddin Hasubky, Dilema Ulama Dan Perubahan Zaman, (Gena Insane Preess, 

Jakarta, 1995), h.47. 
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b. Bijaksana 

Dalam menghadapi aneka ragam persoalan dan silang pendapat 

berbeda antar umat beragama, maka perlu kiranya tokoh agama yang 

sangat bijaksana.17

c. Berpandangan luas

Kriteria selanjutnya dari pemuka agama mempunyai pandangan 

luas tentang hal ikhwal kemasyarakatan. Dengan wawasan yang luas 

ia dapat mempertemukan pendapat yang berbeda- beda didalam 

masyarakat ehingga masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan.

d. Berjiwa integrasi 

Berjiwa integrasi berarti dapat menyatukan  pikiran, sikap, dan 

tindakannya dalam kehidupan bermasyarakat untuk melakukan 

kebaikan dan mencegah dari tindak kemungkinan pada pikirannya, 

pola sikap, dan pola tindakannya didalam menyampaikan ajaran 

agama.18

e. Berwibawa 

Kewibawaan seorang tokoh agama tercermin dalam akhlaknya, 

selalu memiliki sifat adil atas semua golongan.Sikap toleransi atas 

perbedaan pendapat senantiasa Nampak dalam tingkah lakunya. 

Kewibawaan harus timbul dari kekuatan moral dan pandangan sosial 

yang luas, sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat mengikuti 

dan patuh terhadap apa yang dilakukan oleh pemimpinnya.

                                                            
17Ibid, h.47.
18Ibid, h.48.
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Kelompok keagamaan atau umat terbentuk karena adanya ciri- ciri 

yang sama ditentukan oleh kelompok itu sendiri, kemudian kelompok 

membentuk pola hubungan sosial, saling berintegrasi dan menempati 

wilayah pemukiman tertentu untuk jangka waktu yang lama, pada 

kelompok masyarakat pedesaan kelompok keagamaan ini biasanya 

komogen baik yang menyangkut agama, bahasa, suku, dan bahkan 

berasal dari satu kerabat.

Dapat dipahami tentunya seorang tokoh agama memiliki tugas yang 

cukup besar dan mempunyai tanggungjawab yang besar, yaitu disamping 

seorang tokoh spiritual dalam masyarakat, maka tokoh agama juga 

adalah sorang pejuang dalam menggalang persatuan dan kesatuan umat, 

serta pengayoman dan perlindungan umat.Selain itu seorang tokoh agama 

berfungsi tidak sebagai subjek namun sekaligus sebagai obyek.yakni 

tidak saja mampu membeli tetapi mampu menerima dan menilai apa 

yang aada didalam dirinya, karena itu ia adalah pembawa misi syiar 

agama dalam rangka menyampaikan amanah Allah yang akan dimintai 

pertanggungjawabannya kelak. Seseoorang juga adalah seorang 

pembangun yaitu selalu mengajak, merujuk umatnya berbuat baik dan 

mencegah untuk berbuat yang tidak baik, serta mencegah untuk berbuat 

yang seperti itu rasa keimanan, sehingga dapat tercapai kualitas umat 

yang makin meningkat dalam segi keimanan.

Manusia yang hidup didunia ini tentunya mempunyai aktifitas 

masing- masing dan aktifitas tersebut untuk kepentingan pribadi dan 
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kepentingan bersama.Begitu juga dengan dengan seorang tokoh agama 

yang memiliki aktivitas dan peran yang penting dimasyarakat. Aktivitas 

tokoh agama tidak lain adalah mengajak masyarakat untuk berbuat baik, 

saling hormat menghormati sesame antar umat beragama, saling 

membantu sesame manusia, tolong- menolong.

Tokoh agama dalam mengajak masyarakat kepada jalam yang lebih 

baik melalui berdakwah sedangkan dakwah pada hakekatnya adalah 

upaya sadar untuk mempengaruhi dan mengajak orang lain atau 

kelompok tertentu agar mau mengikuti jalan kebenaran. Peran yang 

menjadi tanggung jawab tokoh agama adalah kesanggupan membuka 

cakrawala baru yang lebih terhadap masyarakat dan lebih khusus lagi 

kepada umatnya terutama dalam menghadapi perubahan- perubahan baik 

sosial maupun teknologi, serta mencegah benturan sosial seperti 

ekslusivisme, fafalisme dan lain sebagainya.

b. Tokoh Masyarakat Bidang Adat

Seorang tokoh adat biasanya memimpin suatu upacara adat, 

mempertahankan cara hidup secara adat. Menjelaskan makna dan filosofi 

dari suatu adat kaumnya.Pengangkatan sorang tokoh biasanya 

berdasarkan turun temurun berdasarkan suatu kesepakatan masyarakat 

adat.Tokoh adat juga dapat berasal dari luar masyarakat adat tersebut, 

dan biasanya sudah melakukan suatu sumbangsih dalam masyarakat 

tersebut.Pengangkatan tokoh adat yang berasal dari luar, biasanya tetap 
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harus melewati suatu upacara adat dan menjalankan perilaku adat ketika 

berada ditengan masyarakat adat yang mengangkatnya.

Dapat disimpulkan bahwa seorang tokoh adat adalah seorang yang 

memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat disuatu 

wilayah.Beberapa jenis tokoh adat yang dikenal dalam kehidupan 

masyarakat adlah kepala suku, kepala adat, juru kunci, dan seniman 

budaya tradisional.19

Tokoh adat dalam hal ini mempunyai peranan sebagai pembina dan 

pemelihara kerukunan warga, kemampuan kepada adat dalam hal ini 

menggerakkan partisipasi, tanggungjawab informal kepada adat dalam 

menggerakkan pembangunan, melestarikan nilai- nilai budaya dan adat 

istiadat untuk meningkatkan pembangunan desa.20

Adat memiliki beberapa peranan dalam pembangunan kehidupan 

masyarakat yaitu : 1. Mencabut akar segala bentuk konflik politik dari 

kampung, 2. Menghapus segmentasi masyarakat kampung yang 

bersumber pada pengelompokkan politik dari kehidupan kampung, 3. 

Menjelaskan satu aturan berkenaan dengan mengatur, mengurus, 

memelihara, dan menjaga keamanan. 4. Menetapkan aturan menurut 

kampung secara adat yang berlaku. Tokoh adat memiliki kemampuan 

yang besar dalam mengakomodasi sebagai kepentingan yang ada 

dimasyarakat, beberapa indikator yang digunakan untuk menjelaskan 

kemampuan tokoh adat meliputi : 1. Inovasi, 2. Pro aktif, 3. Demokrasi.
                                                            

19Referensi : ilmu pengetahuan sosial.174.ISBN797.4624.48.9. penanda google books : 
P30GK5YZAHKC. Diakses tanggal 25 september 2017

20Http://www.portal .fisip.unmul.ac.id/ diakses tanggal 25 september 2017
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3. CIRI- CIRI TOKOH MASYARAKAT

Tokoh masyarakat memiliki hubungan sosial lebih luas daripada 

pengikutnya, mereka lebih sering bertatapan dengan media masa, lebih sering 

mengadakan perjalanan keluar dan lebih kerap berhubungan dngan agen 

pemburu.Tokoh masyarakat kiranya perlu memiliki pengetahuan dan 

keaktifan tertentu, orang kebanyakan terutama pengikutnya. Salah satu cara 

membuka pintu untuk ide- ide baru dan pintu masuk itu adalah hubungan 

dengan dunia luar. Tokoh masyarakat tidak penyimpan pengetahuan dan 

keahliannya itu untuk diri sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan 

kepada orang lain. Mereka mempunyai tumpuan bertanya dan memberi 

nasihat untuk dapat melaksanakan fungsinya itu ia harus dekat dengan warga 

masyarakatnya. Ia harus diterima oleh pengikutnya maka dari itu para 

pemimpin “Tokoh Masyarakat” aktif dalam kegiatan- kegiatan sosial, dalam 

pembenaran pertemuan, diskusi- diskusi dan komunikasi tatap muka lainnya, 

dalam forum- forum seperti itulah gagasan baru dikomunikasinkan21 dapat 

diharapkan bahwa para pengikut mencari pemimpin “tokoh masyarakat” yang 

agak tinggi status sosialnya daripada dirinya sendiri, dan memang rata- rata 

tokoh masyarakat itu lebih tinggi status sosialnya. Sehubungan dengan 

tersebarnya “suatu penemuanbisa saja timbul dari lapisan masyarakatpaling 

bawah, tetapi eksistensinya tergolong pada campur tangan lapisan sosial 

terpanjang”.22

                                                            
21Abdillah Hanafi, memasyarakatkan ide- ide baru  (usaha nasional, Surabaya, 2016),

h.111.
22http:/www.sistem pengetahuan sosial.



35

Mereka berpendapat dikenal oleh teman- temannya sebagai ahli yang 

berkompeten dalam inovasi, mungkin karena telah menerima ide- ide baru 

sebelum orang lain. Mereka lebih inovatif dibanding orang kebanyakan akan 

tetapi penemuan- penemuan riset tidak menampilkan bahwa pemulia 

pendapat itu pasti innovator, ada kalanya mereka itu menempatan orang-

orang yang pertama kali mengadopsi inovasi, tetapi seringkali termasuk 

dalam kelompok “pelopor” dari kategori adapter.

Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat 

mengidentifikasi diri kepada sang pemimpin dan ia dianggap sebagai 

penyambung lidah masyarakat, pegawai dan pejabat pemerintahan sedangkan 

elit adat merupakan tokoh yang sangat dihormati dalam tradisi- tradisi atau 

adat setempat yang masih hidup dalalm keseharian masyarakat pedesaan. 

Bersamaan dengan posisi mereka sebagai elit desa, sangat mungkin mereka 

memandang lebih sari 1 (satu) jenis elit, misalnya seorang kepala desa selain 

elite pemerintahan juga sebagai elit ekonomi dan juga elit agama, begitu pula 

untuk tokoh atau elit yang lain kecenderungan seseorang untuk ditokohkan 

ialah kemampuan- kemampuan dalam berbagai hal yang terwujud lewat 

perilaku kehidupan praktisnya. Kecenderungan seseorang untuk ditokohkan 

ialah karena berbagai kelebihan yang dimiliki serta percakapan dalam 

bertindak dan tentunya kemampuan intelektual, spiritual serta komunikasinya.
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4. PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM DEMOKRASI DESA

a. Peran Dalam Sosialisasi.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bentuk 

lanjutan demokrasi ditingkat lokal, sehingga begitu penting pemahaman 

masyarakat terhadap sistem politik serta bagaimana masyarakat terlibat 

dan memainkan peran didalamnya sehingga menempatkan pendidikan 

politik, yang harus dipromosikan dan didorong agar masyarakat 

menjadi subjek politik, tidak hanya menjadi pengembira yang 

dimanfaatkan suaranya ketika pemilihan dan kemudian ditinggalkan 

dalam kesepian dengan janji- janji kosong dari para polisi.

Sosialisasi merupakan cerobong utama atau sebuah mekanisme 

pembangunnan input mengenai pendidikan politik. Dan keberhasilan 

PILKADES ditentukan oleh bagaimana proses sosialisasi dilakukan.

Berdasarkan hasil riset Government and Decentralization (GDS), 

oleh Agus Dwiyanto, dkk.Mengenai perbandingan sumber informasi 

informasi politik memperhatikan dominasi peran media elektronik 

dalam pemilihan presiden/ cawapres yaitu 70%. Sedangkan dalam 

pemilihan gubernur peranan kedua jenis media hamper berimbang, 35% 

dan 30%, didukung juga oleh tokoh masyarakat atau elit lokal sebesar 

10%, dalam proses sosialisasi politik, pada pemilihan anggota DPRD  

saluran sosialisasi melalu pertemuan warga dan melalui tokoh 

masyarakat (elit lokal) mempunyai peran yang lebih dominan yaitu 
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40% dan 20%. Berdasarkan diagram tersebut bahwa adanya perbedaan 

antara berbagai elemen atau saluran dalam ssosialisasi politik.

Menyoroti mengenai peran elit lokal dalam proses sosialisasi 

PILKADES langsung. Tidak, serta merta bahwa elit lokal adalah ujung 

tombak bagi proses sosialisasi, tetapi aktor- aktor elit lokal biasanya 

adalah perpanjangan tangan atau saluran dari lembaga formal dalam hal 

ini pihak pemerintah dan KPUD.

Elit lokal dibekali seperangkat pengetahuan tersebut menjadi 

fasilitator informal yang memberikan pendidikan politik bagi 

masyarakat disekelilingnya. Ini merupakan kemajan dalam proses 

demokrasisasi ditingkat lokal. Selain itu penyampaian metode 

sosialisasi yang dilakukan oleh elit sangat khas sekali, biasanya melalui 

kesempatan- kesempatan informal dalam hajatan, melalui seramah 

agama, face to face, dan lain sebagainya.

Manifestasi dari bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh elit lokal 

sebagai bentuk dari sumbangsihnya dalam menyukseskan PILKADES 

langsung. Elitlokal merupakan saluran yang cukup representative dalam 

proses sosialisasi, karena bagitu besar pengaruh mereka terutama pada 

masyarakat lokal. Peranan elit lokal sebagai sebuah gerakan moral 

dalam menanamkan nilai- nilai demokrasi dalam masyarakat lokal. Para 

sesepuh, tokoh agama, tokoh adat dan elit terpelajar dalam masyarakat 

memberikan sumbangsih yang besar bagi kemajuan demokrasi lokal 

sejalan dengan jumrana Z Sukisman,
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“bahwa wacana pendidikan politik bagi masyarakat dapat 

dilaksanakan dalam berbagai bentuk, tetapi yang terpenting adalah 

bagaimana memastikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan 

laju gerak political will di negara ini. Sehingga masyarakat bukan hanya 

sebagai objek politik tetapi juga berperan sebagai subjek politik”.

Pergantian kekuasaan dibingkai dalam sebuah sistem politik yang 

ideal dengan kesertaan warga didalamnya, sebagai bentuk partisipasi 

dan pemenuhan hak- hak politik yang asasi. Partisipasi elit lokal dalam 

PILKADA langsung merupakan kombinasi dari dua jenis level 

partisipasi yaitu partisipasi individu dan partisipasi pada level 

kelompok atau keagenan.

Menurut Agus Dwiyanto dkk, partisipasi pada level individu 

merupakan keterlibatan atau keikutsertaan individu dalam kegiatan-

kegiatan kemasyarakatan merupakan indikasi awal untuk menentukan 

posisi dan peran masyarakat sipil. Pada level keagenan atau kelompok 

persoalan- persoalan kemandirian, keberdayaan dan aktivisme agen 

penyalur aspirasi merupakan isu sentral untuk mengukur seberapa kuat 

dan berdaya masyarakat sipil.

Peranan elit sebagai salah satu aktor dalam masyarakat, 

berdasarkan level individu termasuk kedalam partisipasi individual. 

Keterkaitan antara aspek kognitif, afektif dan tindakan atau keterlibatan 

merupakan rangkaian dari proses partisipasi. Elit politik berdasarkan
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aspek kognitif memiliki seperangkat pengetahuan yang lebih 

dibandingkan dengan masyarakat lainnya, sehingga akan berakibat pada 

tingginya keterlibatan mereka dalam sisi afektif, yang meliputi 

kehadiran (fisik), keaktifannya, peran, dan sumbangan dalam kegiatan-

kegiatan  publik.

Peranan elit lokal dalam partisipasi PILKADES langsung, 

merupakan wujud dari artikulasi dari pemahaman kognitif. Terlibatnya 

elit lokal dalam proses sosialisasi seperti yang telah diuraikan dalam 

bagian terdahulu, merupakan salah satu bentuk dari partisipasi dan 

keterlibatan secara fisik memiliki nilai lebih tinggi dari sekedar 

pengetahuannya tentang kegiatan itu. Keaktifan elit lokal dalam 

mengartikulasikan kepentingan melalui berbagai kegiatan dan aksi 

sosial merupakan manifestasi dari tingkatan partisipasi yang lebih tinggi 

lagi.Semua uraian tahapan partisipasi tersebut juga dimainkan oleh elit 

lokal.Tantangan mendesak adalah menjadikan PILKADES sebagai 

bentuk artikulasi politik rakyat yang rasional dan kritis. Inilah esensi 

dari partisipasi politik, walaupun demikian partisipasi elit lokal dalam 

proses demokratisasi terrkadang dimanfaatkan oleh berbagai politik 

kepentingan, dan terkadang menjadi agen- agen dari kepentingan 

tertentu dan akhirnya akan menjauhkan dari tatanan demokrasi lokal 

yang akan dibangun.
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Mengingat pentingnya PILKADES dalam proses panjang 

demokratisasi di Indonesia, sudah selayaknya elit lokal mengambil 

peranan sebagai bagian dari control sosial dalam proses tersebut. 

Kontrol sosial merupakan segala proses baik yang direncanakan 

maupun tidak direncanakan, yang lebih mendidik, mengajak atau 

bahkan memaksa warga- warga masyarakat agar mematuhi kaidah-

kaidah dan nilai sosial yang berlaku.

Kontrol sosial sangat diperlukan dalam mengawal PILKADES 

agar berjalan demokratis. Elit lokal sebagai simpul kekuatan informal 

didaerah sangat efektif dalam usaha untuk mengawal proses tersebut. 

Kontrol sosial yang dilakukan elit dapat berupa aksi- aksi solidaritas 

pemilu damai, dan juga melalui berbagai kegiatan dengan memberikan 

masukan kepada calon dan konstituen politik untuk melakukan tindakan 

yang wajar dalam berkampanye dan kegiatan- kegiatan lainnya.

Munculnya basis- basis kekuatan dalam PILKADES langsung dari 

para pendukung, merupakan sebuah fenomena yang positif dalam era 

demokrasi. Banyaknya calon mengindikasikan tingginya partisipasi 

masyarakat dalam proses demokrasi. Sehingga dibutuhkan kontrol-

kontrol dari berbagai pihak untuk mengantisipasi terjadinya berbagai 

kekacauan yang menghambat proses demokkratisasi ditingkat lokal 

tersebut.
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Lemahnya kontrol terhadap proses Pilkades akan mengakibatkan 

banyak penyimpangan- penyimpangan dalam proses demokratisasi 

tersebut. Dan proses tersebut hanya akan mewujudkan demokrasi lokal 

yang minimalis, bukan secara substansial. Kerangka idealnya seperti 

yang telah disebutkan dalam uraian diatas tetapi pasa tataran realitas 

bahwa elit lokal terkadang bukan menjadi kontrol sosial tetapi menjadi 

kontrol lawan politiknya, sehingga kondisi ini sering menimbulkan 

pecahnya konflik yang telah tersimpan sebagai bahaya laten.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan peran tokoh mayarakat 

mempunyai fungsi yang sangat pentig yaitu seorang yang memiliki 

perhatian yang sangat besar disebuah aparatur pemerintahan 

diperdesaan untuk memberikan pembinaan kesadaran hukum 

masyarakat dan motivasi- motivasi bagi masyarakat setempat.

Dalam melakukan sosialisasi, partiipasi, dan kontrol sosial selama 

penyelenggaraan proses pilkades yang diselenggarakan di Desa Way 

Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pada 

tahun 2017 sudah tentu dalam masyarakat biasanya ada orang- orang 

tertentu yang yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta 

nasihat anggota msyarakat lainnya mengenai urusan- urusan tertentu.

Mereka ini seringkali memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 

orang lain untuk bertindak dalam cara- cara tertentu. Mungkin mereka 

itu menduduki jabatan formal, tetapi pengaruh itu berlaku secara 

informal, pengaruh itu tumbuh bukan karena ditunjang oleh kekuatan 
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atau birokrasi formal.Jadi kepemimpinan mereka itu bukan diperoleh 

karena jabatan resminya, melainkan karena kemampuan dan hubungan 

antar pribadi mereka dengan anggota masyarakat.

Orang- orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 

orang lain seperti ini disebut tokoh masyarakat, pemuka pendapat,  

pemimpin informal atau sebutan lainnya yang senada. Sedangkan 

kepemimpinan (leadership) menurut Gary Yuki (1994: 4), adalah 

sebagai proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interprestasi 

mengenai peristiwa- peristiwa bagi para pengikut, pilihan diri, saran-

saran tersebut, motivasi dari pada pengikut untuk mencapai sasaran, 

pemeliharaan hubungan kerjasama (teamwork) ], serta perolehan 

dukungan dan kerja sama dari orang- orang yang berbeda diluar 

kelompok atau organisasi.23

Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan 

pemimpin dalam mempengaruhi orang lain dalam melakukan kerjasama 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan pendapat 

dimasyarakat modern biasanya bersifat monomorfik yakni hanya 

berkenan dengan salah satu urusan, misalnya hanya dalam bidang 

pertanian saja atau bidang kesehatan saja.Sedangkan dimasyarakat 

tradisional kepemimpinan pendapat itu kebanyakan bersifat polimorfik 

yakni berkenaan urusan atau bersifat umum, mengenai semua 

                                                            
23Harbani, Pasolong, teori administrasi public, (Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010). 

h.111.
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urusan.Para tokoh masyarakat ini memainkan peranan penting dalam 

proses penyebaran inovasi.24

5. DEMOKRASI MASYARAKAT DESA

a. Pengertian Demokrasi Desa

Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktikkan 

ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam 

tingkat kenegaraan, desa- desa diindonesia sudah menjalankan 

demokrasi, misalnya dengan pemilihan pemimpin dan adanya budaya 

bermusyawarah dengan istilah rembung desa dijawa, musyawarah ragari 

minang dan sakehe dibali. Indonesia masa lalu adalah deokrasi tingkat 

bawah, tetapi feodalisme ditingkat atas, demikan pendapat moh.Hatta 

(1953).Demokrasi desa itulah yang disebut demokrasi asli.25

Menurut Abraham Lincoln (1863) “Demokrasi adalah 

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (govermment for 

the people, by the people and for the people).26Dalam demokrasi 

kekuasaan pemerintah dinegara itu berada ditangan rakyat.Rakyat adalah 

pemegang kekuasaan tertinggi disebut pemerintah demokrasi.Pemerintah 

demokrasi dapat dinyatakan pula sebagai sistem pemerintahan yang 

berkedaulatan rakyat.

                                                            
24Abdillah Hanafi, Memasyarakatkan Ide- ide baru, (Usaha Nasional, Surabaya, 

1987),h.111. 
25Priyono, yumiko & Tjiptoherujanto.Demokrasi di Pedesaan Jawa.Jakarta Sinar Harapan. 

1983.
26http://www.infopasuruan.com/budaya politik demokrasi ditingkat lokal.Diakses pada 

tanggal 04 desember 2017.
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Menurut Harris Soche menyatakan demokrasi adalah bentuk 

pemerintahan rakyat karena kekuasaan pemerintah itu melekat pada diri 

rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang 

banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari 

paksaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.27

Dari dua pendapat para ahli diatas maka demokrasi dapat diartikan 

sebagai suatu sistem pemerintahan dari rakyat, pemerintah negara itu 

mendapat mandate dari rakyat untuk menyelengggarakan pemerintahan 

oleh rakyat (pemerintah negara itu dijalankan oleh rakyat), untuk rakyat 

(pemerintah negara menghasilkan dan menjalankan kebijakan- kebijakan 

yang diarahkan rakyat.

b. Pengertian Desa

Menurut Suryani Nur Muharmiah, “ Desa merupakan wilayah yang 

dihuni oleh masyarakat yang memilih sistim pemerintahan sendiri:. 

Menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, 

disebut bahwa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

negara kesatuan republic Indonesia. dalam kaitannya dengan demokrasi, 

desa merupakan suatu arena politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang 

                                                            
27https:/kmberugakdese.wordpress.com/ demokrasi milik semua lapisan 

masyarakat.Diakses pada tanggal 04 desember 2017.
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memiliki kewajiban untuk menumbuhkan, menjalankan, dan mengawasi 

pelaksanaan demokrasi didesa itu sendiri.

c. Demokrasi Desa

Pilkades adalah refleksi dari demokrasi yang coba 

diimpelementasikan, disisi lain pilkades merupakan sarana sirkulasi elit 

dan transfer kekuasaan ditingat lokal. Dalam hal ini pilkades diharapkan 

secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan 

kewajibannya. Pilkades adalah suatu moment masyarakat mengerti posisi 

mereka sebagai warga dalam percaturan politik didesa tersebut.

Pilkades tidak sesederhana seperti yang dibayangkan didalamnya 

berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan 

orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga paska kegiatan pilkades 

adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait, didalam menentukan 

arah dan agenda enam tahun kedepan kemana desa tersebut akan dibawa.

Demokrasi desa adalah bingkai pembaharun terhadap tata 

pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan elemen- elemen masyarakat desa 

yang lebih luas. Dalam memahami demokrasi ditingkat lokal ini, tidak 

boleh terjebak pada seremonial yang terpenting dalam demokrasi adalah 

proses dan hubungan antar rakyat secara substansif, pemilihan kepala 

desa juga penting tetapi yang lebih penting dalam proses praktik sehari-

hari yang melibatkan bagaimana hubungan antara pemerintah desa, BPD, 

lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat.
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Demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa merupakan 

demokrasi asli yang lebih dahulu terbentuk sebelum negara Indonesia 

berdiri, bahkan pada masa kerajaan sebelum era kolonial, pada 

demokrasi desa yang dilambangkan oleh musyawarah dalam mencapai 

keputusan dan gotong royong pelaksanaannya dan gotong royong 

tersebut diperkirakan dasarnya adalah sistim sosial ekonomi 

dimasyarakat desa dan inilah yang dianggap sebagai dasar pembangunan.

d. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Demokrasi Desa

Badan Permusyawaratan desa selanjutnya disingkat BPD, tugas, 

fungsi dan kedudukan BPD terus berubah- ubah.Perubahan tersebut tak 

lepas dari perubahan regulasi yang mengatur urusan desa.Perubahan 

tugas dan fungsi BPD berpengaruh pasang naik dan surutnya demokrasi 

didesa.Desa sebagai republik kecil mengandalkan setiap warganya 

memiliki hak untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan karena itu, BPD menjadi lembaga demokrasi perwakilan 

ditingkat desa.

Istilah BPD diperkenalkan oleh undang- undang no. 22 tahun 1999 

tentang otonomi daerah sebagai lembaga legislatif desa, peran BPD 

sebagai lembaga legislatif yang kuat ditingkat desa selanjutnya di ubah 

oleh undang- undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. BPD 

bergeser menjadi unsur dari pemerintah desa, sebagai unsur pemerintah 

desa, BPD berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa.
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Undang- undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memposisikan 

kembali BPD sebagai lembaga legislatif desa.Undang- undang Nomor 6 

2014 tentang desa menggeser posisi badan permusyawaratan desa (BPD) 

sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu 

lembaga legislatif desa.

BPD bertugas untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, 

dan mengawasi pemerintah desa, pada pasal 55, undang- undang desa 

menyebutkan fungsi di BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (1) 

membalas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala 

desa (2) menampung dan menyebutkan aspirasi masyarakat desa, dan (3) 

melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Lebih dari itu, pasal 61 turut 

memberikan 2 memberikan hak pada BPD untuk mengawasi 

penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu : mengawasi dan meminta 

keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah 

desa, mengatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, 

pelaksanaan pembangunan dessa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa, serta mendapat biaya operasional 

pelaksanaan tugas dan fungsi dari dari anggaran pendapatan belanja desa.

BPD juga bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa 

(musdes) dengan peserta terdiri dari kepala desa, perangkat desa 

kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah peserta tergantung situasi dan 

kondisi desa, musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan 

membicarakan segala kebijakan tentang  desa jika dilihat dari 
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kedudukannya, pemerintah desa dan BPD memilih kedudukan yang sama 

yakni sama- sama merupakan kelembagaan desa. Undang- undang desa 

tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu 

hirearki, artinya keduanya memiliki kedudukan yang sama, namun 

dengan fungsi yang berbeda.

Bila kepala desa berfungsi sebagai pemimpin masyarakat dan 

kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat maka BPD 

berfungsi untuk menyiapkan kebijakan pemerintah desa bersama kepala 

desa lembaga demokrasi desa dalam hal ini badan permusyawaratan desa 

atau nama lain berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah 

desa disamping itu BPD sebagai badan pengawasan meruppakan wahana 

untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila28 BPD harus 

mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD 

tidak dapat menyatukan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh 

masyarakat desa. Untuk lebih memahami hubungan antara kepala desa 

dan BPD, mempunyai  fungsi dan tugas sebagai berikut (1) kepala desa 

dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 

poin 7 undang- undang desa), (2) kepala desa dan BPD memprakarsai 

perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa 

(pasal 11 ayat (1)), (3) kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan 

pemerintah secara tertulis kepada BPD (pasal 27 huruf C undang-

undang desa), (4) BPD memberitahukan kesepakatan kepada kepala desa 

                                                            
28Ibid.h.39-40.
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mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 

(enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (pasal 32 ayat 1 undang-

undang desa), (5) kepala desa mengajukan rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja desa dan memusyawarahkannya bersama BPD 

(pasal  73 ayat 2), (6) kepala desa dan BPD membahas bersama 

pengelolaan kekayaan milik desa (pasal 77 ayat 3 undang- undang 

desa)29 adapun fungsi lain badan pengawasan desa adalah sebagai 

pengayom untuk menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan 

berkembang didesa yang bersangkutan, sepanjang menunjang 

kelangsungan pembangunan.

B. PEMILIHAN KEPALA DESA

a. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Pilkades merupakan singkatan dari Pemilihan Kepala Desa yaitu 

suatu kegiatan penyaluran hak demokrasi setiap warga negara dalam 

memilih dan menentukan pemimpin politik pemerintah desa.30 Pemilihan 

kepala desa pasca reformasi memiliki sistem dan aturan yang hamper 

sama dengan pilkada,ciri- ciri khususnya adalah masyarakat bebas 

memilih calon pemimpin desa dan dijamin kerahasiaannya. Pada zaman 

orde baru setiap calon duduk didepan kotak suara dan pemilih akan 

ketahuan memilih calon yang mana disebabkan setiap pemilih harus 

menutupi kotak calon yang akan dipilihnya. Selain itu, intervensi dari 

                                                            
29Yossy suparyo, https://forum.Warga.or.id, peran –strategis –BPD-sebagai-lembaga-

leggislatif-desa, diakses pada tanggan 10 oktober 2017 
30H.A. Widjaya, Pemerintahan Desa/ marga berdasarkan undang- ungang nomor 22 tahun 

1999 tentang pemerintah daerah, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001), h.19.
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pihak penguasa, dengan sistem yang baru pemilihan memasukkan suara 

pada kotak yang sama dalam bilik tertutup, disinilah kerahasiaan pemilih 

dapat terjamin dan lebih transparan dengan adanya saksi dari masing-

masing calon.

Secara empirik, pemilihan kepala desa secara langsung dan 

keberadaan BPD tidak mencerminkan indikator yang sempurna bagi 

demokrasi dessa hal ini dapat dibuktikan berdasarkan sejarah bahwa 

pemilihan kepala desa diberbagai tempat selalu rawan permainan politik 

uang serta protes sosial yang berkepanjangan antar kelompok warga 

dikomunitas desa, sedangkan bagi lembaga perwakilan tidak juga 

menjamin secara substansif terhadap timbulnya demokrasi desa.

Warga desa berharap dengan hadirnya BPD menjadi dorongan baru 

bagi demokrasi desa yaitu sebagai articulator, aspirasi dan partisipasi 

masyarakat, pembuatan kebijakan secara partisipatif dan alat kontrol 

yang efektif terhadap pemerintah desa. Kehadiran BPJ telah membuat 

pemerintah desa lebih hati- hati dalam bertindak dan membuat ruang 

politik desa semakin marah, akan tetapi kehadiran BPD juga 

menimbulkan masalah baru seperti ketegangan antara kepala dessa 

dengan BPD. Disatu sisi BPD sering melanggar batas- batas kekuasaan 

dan kewenangan yang telah digariskan regulasi.31

Cara pemilihan kepala desa dapat bervariasi antara desa satu dengan 

lainnya.Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa dalam 

                                                            
31Khairuddin Tahmid, Demokrasi dan otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

(Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2004), h.58.
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kesatuan masyarakat hukum adat besetta hak tradisionalnya sepanjang 

masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum 

adat setempat.Pemilihan (PILKADES) merupakan bentuk praktik 

demokrasi langsung dipedesaan.

Dalam praktek demokrasi langsung seperti ini yang dikedepankan 

adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu 

aspek kompetisi antar kontestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi), 

sebelum mengadakan pemilihan kepala desa seharusnya BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa) harus memberitahu secara tertulis maupun lisan 

kepada desa 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Langkah 

berakhirnya setelah memberitahukan dan mengumumkan akan masa 

berakhirnya masa jabatan kepala desa, BPD membentuk kepanitiaan 

pemilihan kepala desa dan ini sering disebut denngan panitia II. 

Kepanitiaan pemilihan kepala desa harus bersifat mandiri dan 

independen artinya tidak memihak kepada salah satu calon.

b. Syarat- Syarat Menjadi Calon Kepala Desa

Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa 

(PILKADES) oleh penduudk desa setempat. Syarat- syarat menjadi calon 

kepala desa sesuai dengan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, Bahwa calon kepala desa kepala desa adalah Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan YME dan yang dapat 

dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara republik
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Indonesia dengan syarat- syarat berikut :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Setia dan taat kepada pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945

c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan 

yang menghianati Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, 

G30SPKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya

d. Berpendidikan sekurang- kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat

e. Berumur sekurang- kurangnya 25 tahun

f. Sehat jasmani dan rohani

g. Nyata- nyata tidak terganggu jiwa/ ingatannya

h. Berkelakuan baik, jujur, dan adil

i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana

j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap

k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didesa setempat

l. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, dan 

m. Memenuhi syarat- syarat lain yang sesuai dengan adat istiadar yang 

diatur dalam peraturan daerah

Ketigabelas syarat tersebut merupakan syarat- syarat umum dan 

yang pokok yang harus diterapkan oleh panitia pemilihan kepala desan 
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baru, unsur pemilihan keala desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh 

masyarakat.32

c. Penetapan Pemilih

Penetapan pemilih sesuai dengan Undang- Undang desa pasal 10 

yaitu : 1. Pemilihan yang mengamalkan hak pilih, harus terdaftar sebagai 

pemilih, 2. Pemilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi syarat : a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara 

pemilihan kades sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih, b. 

nyata- nyata tidak sedang terganggu jiwanya/ ingatannya, c. tidak sedang 

dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, dan d. berdomisili didesa sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pemilih sementara 

yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan 

penduduk,. 3. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar yang dimmakdus 

pada ayat (2) tidak dapat mengguatkan hak pilih.33

Berdasarkan undang- undang nomor 32 tahun 2014 tentang 

pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta 

hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya  

berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda 

dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.34

                                                            
32Haw Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom,  Opcit, h.270. 
33http://image slideshareedn.com/permendagri-no-112 tahun 2014 –pemilihan kepala 

desa, diakses pada tanggal 3 oktober 2017.
34Asep Muslim, Undang- Undang Otonomi Daerah (Fokusmedia, bandung, 20080, 

h.2008.
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Warga masyarakat yang akan melaksanakan haknya dalam 

pemilihan kepala desa juga harus memenuhi ketentuan bahwa yang 

bersangkutan nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya dan 

beromisili didaerah pemipih sekurang kurangnya 6 bulan sebelum 

disahkannya  daftarpemilih sementara dengan sebagai bukti kartu tanda 

penduduk.

Pemilihan kepala desa yang seperti ini banyak meninggalkan 

masalah yang sangat besar, dimana warga desa yang tinggal didesa 

tetangga menyebabkan hubungan kekerabatan dengan pihak aparat desa, 

dapat dengan mudah memperoleh kartu tanda penduduk dan mereka 

dapat mengikuti pemilihan kepala desa, padahal mereka berstatus tinggal 

sementara, kasus- kasus ini banyak terjadi yang memang menjadi 

penyebab munculnya masalah- masalah sosial dalam protes pemilihan 

kepala desa. 

d. Dasar Hukum

Landasan yang menjadi dasar hukum dari proses tersebut yaitu UU 

No. 32/ 2004 tentang pemerintah daerah tahun 2004 yang diperkuat oleh 

peraturan pemerintah (PP) No. 6/ 2005 tentang pemilihan, pengesahan, 

pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, 

yang menandakan regulasi bersejarah pemilhan kepala daerah secara 

langsung.

Sebagaimana diatur dalam undang- undang nomor 32 tahun 2004 

dalam bab XI pasal 200-210 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa 
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dan peraturan pemerintah No. 3 tahun 2005 tentang pedoman umum. 

Pengaturan mengenai desa menekan pada prinsip demokrasi, peran serta 

masyarakat pemerataan dan  keadilan serta memperhatikan potensi dan 

keanekaragaman daerah.

Dalam pasal 200 bahwa pemerintah daerah kabupaten/ kota dibentuk 

pemerintah desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan 

permusyawaratan desa, dimana pemerintah desa terdiri dari kepala desa 

dan perangkat desa, dan perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan 

perangkat desa lainnya, sedangkan badan permusyawaratan desa (BPD) 

sesuai pasal 210 adalah anggota badan permusyawaratan desa adalah 

wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara 

musyawarah dan mutakhir yang mempunyai fungsi penetapan peraturan 

desa bersama kepala desa, menampung dan mengeluarkan aspirasi 

masyarakat.35

Berdasarkan uraian pasal- pasal dalam undang- undang No. 32 tahun 

2004 yang mengatur tentang kewajiban desa yang disebutkan diatas 

merupakan manifitrasi perubahan asas dari undang- undang sebelumnya, 

yaitu undang- undang nomor 22 tahun 1999 dari sentralistik menjadi 

desentralistik yang merupakan bentuk pengembangan hubungan sinergis 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal (daerah desa) dan 

antara pemerintah lokal dengan warga masyarakat..

                                                            
35Asep Muslim, Undang- undang Otonomi Daerah 2008 (Fokus Media, Bandung, 2008), 

h.129-131.
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Desentralisasi deokrasi hendak mengelola kekuasaab untuk 

mengembangkan kebijakan, perluasan proses demokrasi pada level 

pemerintahan desa, dan mengembangkan standar yang menjamin bahwa 

demokrasi berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah, khususnya mengenai pelaksanaan demokrasi didalam 

penyelenggaraan pemerintah desa way galih kecamatan tanjung bintang 

kabupaten lampung selatan dapat diuraikan sebagai berikut, pemerintah 

desa way galih yang berpenduduk sekitar 6000 jiwa dan memiliki mata 

pilih yang terdaftar adalah 4943 jiwa, peraturan lebih lanjut mengenai 

desa ditetapkan dalam peraturan daerah (PERDA) hak paten sesuai 

dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh pemerintah.36

Adapun beberapa prinsip- prinsip demokrasi yang dijadikan landasan 

bahwa suatu pemerintah desa telah diselenggarakan berdasarkan prinsip-

prinsip demokrasi, yang dapat dilaksanakan dalam sistim pemerintah 

desa umumnya dan khususnya desa way galih yang menjadi sampel 

dalam pemilihan ini, dapat diuraikan bahwa demokrsi berhubungan 

dengan pengelolaan kebijakan atau regulasi desa, kepemimpinan dan 

penyelenggaraan pemerintah desa, serta berpartisipasi masyarakat dalam 

pemerintahan desa dan pembangunan dalam pemilihan ini tiga prinsip 

tersebut diatas, dijadikan indikator dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa.

                                                            
36Khoiruddin Tahmid, Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan 
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Memahami demokrasi desa, diupayakan tidak terpilih pada 

seremonial, prosedur dan lembaga yang tampak dipermukaan, prosedur 

dan lembaga sangat penting tetapi tidak mencukupi yang terpenting 

dalam demokrasi desa adalah proses dan hubungan antar rakyat secara 

substansif, pemilihan kepala desa juga penting namun yang penting 

dalam proses politik sehari- hari yang melibatkan bagaimana hubungan 

antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat.

e. Kampanye Dalam Pilkades

Sebagaimana layaknya dalam pemilihan kepala daerah proses 

pemlihan kepala desa menggunakan kampanye sebagai sarana untuk 

menjaring suara pemilih diantara bentuk- bentuk kampanye yang dapat 

dipergunakan sebagai alat untuk merekrut suara :

a. Pertemuan terbatas

b. Tatap muka dan dialog

c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik

d. Penyiaran melalui radio dan atau televisi

e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

f. Pemasangan alat peraga ditempat umum

g. Rapat umum

h. Debat politik atau debat terbuka antara calon dan 

i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang- undangan37

                                                            
37Zain Badjeber, Ketua Badan Legislasi DPR RI 1999-2004, Peraturan Pemerintah No. 6 

Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah 
Dan Wakil Kepala Daerah, (Forum Indonesia Maju, Jakarta, 2005). H. 33.
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Kampanye dalam pemilihan kepala desa tidak jauh berbeda dengan 

kegiatan kampanye dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden atau 

pilkada, yang membedakan hanyalah pada tingkat partisipasi politik 

masyarakat dan skala komplikasi yang terjadi.Pada kasus pilpres banyak 

sekali konflik cenderung lebih besar dibandingkan dengan pemilihan 

kepala dessa, hal ini dapat dipahami mengingat dalam pemilihan kepala 

desa antara peserta saling kenal disebabkan hubungan kekerabatan dan 

faktor kedekatan geografis.Sebaiknya dalam pemilihan presiden tidak 

saling kenal karena kampanye dijadikan satu antara daerah- daerah.

Lembaga penyelenggara pilkades adalah badan pemusyawaratan 

desa (BPD) dalam menyelenggarakan pilkades, BPD membentuk panitia 

pemilihan yang diisi oleh perangkat desa. Dalam penyelenggaraan 

pemilihan kepala desa, yang berperan sebagai pengawas adalah para 

anggota BPD, tetapi untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, 

penting untuk mendorong munculnya pengawasan mandiri dari unsur-

unsur masyarakat seperti kelompok tani, kelompok perempuan, 

kelompok karang taruna.

Penitia pemilihan kepala desa memegang peranan yang sangat 

strategis pada semua tahapan pemilihan mulai dari pendaftaran calon 

pemilih, penyaringan bakal calon kepala desa, melaksanakan 

pemungutan suara, menghitung perolehan suara, dan melaporkan seluruh 

hasil pemilihan kepala desa karena itu personil yang direkrut untuk 
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menjadi panitia pemilihan harus orang yang memiliki kecakapan dan 

keterampilan dalam administrasi, logistik, dan proses pemilihan. 38

Pelaksanaan pilkades berlangsung tertib, aman, dan lancar. 

Hambatan pelaksanaan tata cara pemilihan, pencalonan, pelantikan dan 

pemberhentian kepala desa secara umum dapat dikatakan tidak ada

hambatan, hal ini berdasarkan fakta fakta awal pembentukan panitia 

pemilihan, pengumpulan, dan seleksi administrative, pelaksanaan 

pemungutan dan penetapan ternyata berjalan sesuai dengan mekanisme 

dan aturan yang berlaku. Masyarakat desa menyadari lebih jauh adalah 

menentukan sosok bapak kepala desa yang dianggap layak untuk 

memimpin desa dan masyarakatnya selama 6 tahun kedepan.

Pemilihan kepala desa way galih yang telah berlangsung tanggal 22 

mei 2017, pukul 08.00 WIB dimana masyarakat desa way galih 

kecamatan tanjung bintang kabupaten lampung selatan memiliki 

partisipasi yang rentan yaitu terbukti pada perolehan suara yang sangat 

sedikit, karena 22% dari suara dalah golput, namun disisi lain mereka 

memiliki harapan yang tinggi pada calon yang mereka pilih untuk dapat 

mensejahterakan masyarakatnya dengan menciptakan rasa aman, 

nyaman, tentram serta menumbuhkan lapangan kerja baru, adanya kartu 

kesehatan bagi masyarakat miskin, memberantas kemiskianan, adanya 

bantuan dalam biaya pendidikan dan sebagainya.

                                                            
38Ahmad Mansur, Kategori Desa “Http//id.wikipdia.org/w/indek-php?title desa &oldid”, 

diakses tanggal 8 Oktober 2017 
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Pemilihan umum merupakan pesta pemerintah, maka pemilihan 

umum ditingkat desa disebut dengan pemilihan kepala desa adalah pesta 

rakyat, dimana pemilihan kepala desa dapat diartikan sebagai suatu 

kesempatan untuk menampilkan orang- orang yang dapat melindungi 

kepentingan masyarakat desa.Pemilihan kepala desa (Pilkades) 

merupakan bentuk demokrasi langsung dipedesaan. Dalam persepektif 

demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah 

proses pemilihan yang memegang teguh tiga (3) aspek penting, yaitu 

aspek kompetensi antar calon, partisipasi dan kebebasan, aspek 

kompetensi berkaitan dengan orang- orang yang mencalonkan diri 

sebagai kepala desa dan cara- cara yang dipakai untuk menjadikan 

mereka ini sebagai calon kepala desa.

Pemilihan kepala desa biasanya dipilih langsung oleh penduduk desa 

dari calon yang telah memenuhi syarat, pemilihan kepala desa bersifat 

langsung, umumnya bebas, rahasia, jujur, dan adil.Pemilihan kepala desa 

juga dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
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BAB III

GAMBARAN UMUM DESA WAY GALIH

A. Sejarah Singkat Desa Way Galih

Desa Way Galih pada mulanya di buka pada tahun 1918 yang mayoritas 

pendatang sebagai pekerja Onderneming Negeria (PTPN VII Unit Usaha Kedaton 

saat ini). Setelah itu berkembang menjadi sebuah susukan (Dusun saat ini) bagian 

wilayah dari kampung Tempel (sekarang Banjar Agung) sekitar tahun 1944 

dengan kepala kampung Bapak Hadi Utomo. Pada masa Agresi Belanda kedua 

kurang lebih tahun 1949 Onderneming Negeria mempunyai sebutan lain yaitu 

Onderneming Way Galih.

Kurang lebih tahun 1955 Susukan ini di beri nama Hadisarono oleh Bapak 

Hadi Utomo dengan kepala suku di jabat oleh Bapak Mangun Wiyono namun 

tetap lebih di kenal dengan sebutan Way Galih, sekitar tahun 1965 Susukan 

Hadisarono berkembang menjadi kampung dengan nama kampung Way Galih 

yang mengandung arti ( Di beri hasil pemikiran) dengan kata lain bahwa dari hasil 

pemikiran Bapak Hadi Utomo maka sebuah susukan Hadisarono menjadi 

kampung Way Galih. Yang wilayahnya saat itu meliputi Ladang Kidul (Desa Way 

Galih) Ladang Wetan (Desa Sabah Balau Dusun 2 saat ini), Ladang Kulon  (Desa 

Sabah Balau Dusun 3 saat ini) yang dipimpin oleh pejabat kepala kampung Bapak 

Sudariyanto.

Setelah peristiwa G.30 S PKI sekitar tahun 1966 kepala kampung berganti 

kepada Bapak Abu Yani.Yang ditunjuk oleh Bapak Totong komandan Puterpra 

(Koramil pada saat ini) dengan markas di Natar. Tahun 1966 akhir s/d 1977 
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kepala kampung dijabat oleh Bapak M. Yusuf sebelumnya Carek (Sekdes) karena 

Bapak Abu Yani pindah tempat tinggal dari kampung Way Galih. 

Sekitar tahun 1970an wilayah kampung Way Galih hanya Lading Kidul 

(Desa Way Galih saat ini) sedangkan Lading wetan dan Lading Kulon di gabung 

ke Desa Sabah Balau serta menjadi bagian dari wilayah kecamatan Kedaton. 

Sekitar tahun 1977 s/d 1979 kepala kampung berganti kepada Bapak Endi 

Sanudin saat itulah Balai Desa Way Galih di bangun.

Tahun 1979 s/d 1980 kepala kampung di ganti oleh Bapak Komari Zaman 

karena Bapak Endi Sanudin akan mencalonkan dalam pemilihan kepala kampung 

pertama hasil pemilihan masyarakat yaitu Bapak Kamiran menjabat dari tahun 

1980 s/d 1989 awal. Saat itulah kampung Way Galih berubah nama menjadi Desa 

Way Galih bagian wilayah kecamatan Tanjung Bintang Way Galih yang berarti ( 

Air Yang Bagus). Karena Desa Way Galih di apit dua sungai dan adanya 

bendungan peninggalan Belanda. Tahun 1989 s/d 1990 pejabat kepala desa Bapak 

Gatot Supeni dan Desa Way Galih melaksanakan demokrasi pemilihan kepala 

desa dan terpilih kembali Bapak Kamiran jabatan kepala desa yang kedua dari 

tahun 1990 s/d 1998. Hasil pemilihan kepala desa yang ketiga di menangkan oleh 

Bapak Sapuan Abadi menjabat dari tahun 1998 s/d 2007. Sekitar 4 Januari 2007 

s/d 30 Desember 2008 kepala desa di jabat Bapak Nanang Ermanto hasil 

pemilihan kepala desa Way Galih yang ke empat. Dan sekitar 30 Desember 2008 

s/d 14 Januari 2010 Pejabat Sementara.Kepala desa Bapak Eli Suprapto,14 Januari 

2010 s/d 20 September 2010 Pejabat Sementara. Kepala desa Bapak Karmono, 

hasil Pilkades Desa Way Galih yang ke lima di menangkan oleh ibu Winarni 
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menjabat mulai tanggal 20 September 2010 s.d 04 oktober 2016, PJS 04 oktober 

s.d 22 mei 2017. Pemilihan keenam 22 mei 2017 dimenangkan oleh bapak 

Suwarno.

Berdasarkan uraian data diatas desa Way Galih sejak awal berdiri hingga 

kini terlah mengalami pergantian sebanyak 6 kali, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bapak kamiran pejabat periode pertama tahun 1980- 1989 awal.

2. Bapak kamiran pejabat periode kedua tahun 1990-1998.

3. Bapak sapuan abadi pejabat periode ketiga tahun 1998-2007.

4. Bapak nanang ermanto pejabat keempat tahun 2007-2008.

5. Ibu winarni pejabat keempat tahun 2010-2016.

6. Bapak suwarno pejabat keenam tahun 2017-2023.1

B. Kondisi Geografis Dan DemografisDesa Way Galih

Secara administratif desa Way Galih terletak di Kecamatan Tanjung 

Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

1. Potensi Umum

Tabel I

Data Potensi Pekon Dan Desa Way Galih

Batas Pekon Kecamatan

Sebelah Utara Banjar Agung Jati Agung

Sebelah Selatan Sabah Balau Tanjung Bintang

Sebelah Timur Sindang Sari Tanjung Bintang

                                                            
1Monografi Desa Way Galih, tahun 2015.
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Sebelah Barat Harapan Jaya Sukarame, Bandar Lampung

2. Luas Desa Wilayah Menurut Penggunaan :

a. Luas PTPN VII : 1.073 Ha.

b. Luas tanah milik masyarakat :    537 Ha.

c. Luas Desa Way Galih : 1.610 Ha.

Iklim :

1. Curah hujan : 2.257- 2.454 mm

2. Jumlah hari hujan : 76-166 hari/ tahun

3. Kelembapan suhu rata- rata harian 23- 37 C tinggi tempat dari 

permukaan laut 700 mdpl3

Kondisi Geografis Desa Sukajaya adalah sebagai berikut :

1. Ketinggian dari permukaan laut 700 mdpl

2. Banyaknya curah hujan 2.257- 2.454 mm/ tahun

3. Typografi (pegunungan, sungai, sawah, hutan,kawasan rawan)

4. Suhu udara rata- rata 23-37C

3. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan sebagai berikut) : 

a. Jarak ke pusat Pemerintahan Kecamatan : + 15 Km.

b. Jarak ke pusat Pemerintahan Kabupaten : +60 Km.

c. Jarak ke Pemerintahan Provinsi : +20 Km.

4. Pertanahan : 

a. Tanah hak guna bangunan : -

b. Tanah yang bersertifikat : 1.542 Bidang.



65

c. Tanah yang belum bersertifikat : + 500 Bidang.

Jumlah penduduk desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang, berjumlah 

6.373, jiwa dari jumlah tersebut laki- laki 3.174 jiwa dan perempuan berjumlah 

3.199 jiwa. 

Tabel II

Data Penduduk Menurut Agama

Agama Islam 6.098 Jiwa

Agama Kristen 215 Jiwa

Agama Katolik 47 Jiwa

Agama Hindu 9 Jiwa

Agama Budha 4 Jiwa

Tabel III

Data Penduduk Menurut Pendidikan

Taman Kanak-kanak 220 Orang

Sekolah Dasar 1.837 Orang

SMP / SLTP 1.682 Orang

SMU / SLTA 850 Orang

Akademi / D1 s/d D3 58 Orang

Sarjana/S1 s/d S3 42 Orang

Pondok Pesantren 28 Orang

Madrasyah 29 Orang
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Tabel IV

Perincian Pendidikan Desa Way Galih Berdasarkan 

Tingkat Penddidikan Aparat

No Nama Jabatan Desa/ Kelurahan Pendidikan

1. Winarni Kades SMA

2. Ely Suprapto Sekdes D3

3. Tukarno Kepala Urusan Pemerintahan SMA

4. Sudiono Kepala Urusan Pembangunan SMA

5. Serly Apriani Kepala Urusan Umum SMA

6. Herawati
Kepala Urusan Kesejahteraan 

Rakyat
SMA

7. Suprapto Kepala Urusan Keuangan SMA

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan diatas, masyarakat desa Way Galih 

dapat dikatakan cukup baik, berkat adanya kesadaran yang cukup tinggi terhadap 

kebutuhan pendidikan disamping tersedianya sarana pendidikan yang cukup 

memadai didesa Way Galih.

Kondisi pendidikan masyarakat didesa Way Galih dapat digolongkan 

kategori menengah, hal ini menunjukan bahwa sebagian masyarakat desa Way 

Galihsudah menyadari perlunya pendidikan untuk anak- anaknya. Disamping itu 

pendidikan juga diperlukan untuk dapat menunjang terlaksananyaprogram 

pemerintah dalam pembangunan politik masyarakat pedesaan.
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Dengan tingkat pendidikan yang baik, masyarakat lebih mudah beradaptasi 

dengan lingkungan dan dapat menerima berbagaimacam perubahan sosial dengan 

lebih jernih dan dapat menyelesaikan konflik sosial dengan jalan damai serta 

penuh kekeluargaan.Penduduk desa Way Galih sebagian besar memiliki 

matapencaharian sebagai petani hal ini sesuai dengan luasnya dareah 

pertanian.Kondisi perekonomian penduduk desa Way Galih memiliki jenis usaha 

ekonomi yang beragam, sebagian besar memiliki matapencaharian dibidang 

petani/ berkebun yang mencapai 30%.Mata pencaharian jenis usaha ini sesuai 

dengan kondisi desa way galih yang sebagian besar tanahnya 

perkebunan.Disamping itumatapencaharian semacam ini menimbulkan kerawanan 

ekonomi terutama disaat musim paceklik tiba.2

Didesa Way Galih memiliki lembaga organisasiseperti lembaga partai 

politik dengan rincian sebagai berikut :Desa Way Galih 1Apartai PDIP memiliki

pengurus ranting 9 orang dengan jumlah anggota 10 orang dan pengurus PAC 

memiliki 11 orang pengurus, dengan jumlah pengurus setiap ranting 9  16 desa, 

keseluruhan pengurus 144 orang.

5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian : 

a. Pegawai : 

1. TNI/POLRI :     7 Orang  

2. Pegawai Swasta : 257 Orang 

3. Pegawai Negeri Sipil :  42 Orang

b. Wiraswasta : 325 Orang 

                                                            
2Monografi Desa Way Galih, Tahun 2015.
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c. Tani : 957 Orang

d. Pertukangan : 787 Orang 

e. Perbengkelan :   14 Orang

f. Pensiunan :   50 Orang 

g. Buruh Tani : 645 Orang 

h. Jasa :   90 Orang 

6. Jumlah Perangkat Desa : 

a. Sekertaris : 1 Orang 

b. Kepala Urusan : 5 orang 

c. Staf Desa : -

d. Kepala Dusun : 10 Orang 

e. Jumlah RW : 15 Orang 

f. Jumlah RT : 36 Orang 

7. Badan Perwakilan Desa (BPD) :

a. Jumlah Anggota : 11 Orang 

b. Ketua : 1 Orang 

c. Wakil Ketua : 1 Orang 

d. Sekertaris : 1 Orang 

e. Anggota : 8 Orang 

8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) :

a. Jumlah Anggota LPM : 12 Orang 

b. Ketua : 1 Orang 

c. Wakil ketua : 1 Orang 
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d. Bendahara : 1 Orang 

e. Anggota / Seksi : 8 Orang 

9. Keadaaan Pemerintah Desa / Perangkat Desa : 

a. Kepala Desa : Winarni

b. Sekertaris Desa : Eli Suprapto 

c. Kepala Urusan Pemerintah : Tumarno

d. Kepala Urusan Pembangun : Sudiono 

e. Kepala Urusan Umum : Sherly Apriani

f. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat : Herawati

g. Kepala Urusan Keuangan : Suprapto 

10. Kepala Dusun Desa Way Galih :

a. Kepala Dusun I.A : Abdul Rohim 

b. Kepala Dusun I.B : Bambang Wd

c. Kepala Dusun II.A : Abdul Gofar 

d. Kepala Dusun II.B : Subroto 

e. Kepala Dusun III : Jalal

f. Kepala Dusun IV : Suyadi 

g. Kepala Dusun V.A : Wagimin

h. Kepala Dusun V.B : Soegito 

i. Kepala Dusun VI.A : Hj. Maryadi

j. Kepala Dusun VI.B : Rahman Taufik 
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11. Infrastruktur 

1. Prasarana Perhubungan 

a. Jalan Beraspal : +3 Km Kondisi Rusak 

b. Jalan Berbatu : + 4 Km kondisi Rusak 

c. Jalan Tanah : + 3 Km Kondisi Rusak

d. Jembatan : 2 Buah 

2. Prasarana Pendidikan 

a. Paud : 4 Buah 

b. SD / MI : 5 Buah

c. SLTP / MTS : 1 Buah

d. SLTA : -

e. Madrasah Aliyah : -

f. Perguruan Tinggi : -

3. Prasarana Kesehatan 

a. BKIA : -

b. Posyandu : 4

c. Puskesmas : -

d. Pos KB : -

e. Bidan desa / Dukun bayi : 5 Orang 

f. Dokter : 2 Orang 

4. Tempat Peribadatan 

a. Masjid / Musholah : 15 Buah 

b. Gereja : 5 Buah 
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5. Listrik 

a. PLN : -

6. Sarana Olahraga 

a. Lapangan Sepak Bola : 1 

b. Lapangan Volley : 1 

c. Lapangan Bulu tangkis : 1 

12. Potensi Dan Masalah 

a) Sumber Daya Alam

Potensi yang dimiliki desa Way Galih adalah sumber daya 

alam yang dimiliki desa seperti sungai, sawah, hutan, 

pegunungan, yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara

maksimal

b) Sumber Daya Manusia 

Potensi yang dimiliki desa Way Galih adalah tenaga, kader, 

kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai, 

ini bisa dilihat dari table tingkat pendidikan diatas.

c) Sumber Daya Sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki desa Way Galih 

adalah banyaknya lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, 

kelompok pengajian, kelompok simpan pinjam, posyandu, karang 

taruna, risma, dan lain-lain.
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d) Sumber Daya Ekonomi 

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki desa Way Galih 

adalah adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan, maupun 

peralatan kerja seperti perternakan, perdagangan, pertukangan.

Permasalahan yang ada di desa Way Galih secara umum 

dijabarkan sebagai berikut :

a. Bidang Sarana Prasarana Fisik 

1. Jalan desa yang rusak karena kualitas pengerjaan yang 

kurang bagus sehingga tidak bisa bertahan lama.

2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam 

berswadaya dan pemeliharaan bangunan.

3. Kebiasaan membuang sampah sembarangan di sungai 

terutama di bawah jembatan.

4. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala 

prioritas tetapi masih berdasarkan keinginan.

5. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang 

dikelola.

6. Pembangunan yang kurang berdasarkan skala prioritas.

b. Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pembangunan terhadap potensi ekonomi 

desa

2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal.

3. Terbatasnya dana untuk modal.
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c. Bidang Sosial Budaya 

1. Pembangunan non fisik / moral yang masih terabaikan

2. Tingginya tingkat kenakalan remaja dan rentannya 

konflik antar dusun

3. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa

d. Bidang Pemerintahan 

1. Terbatasnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan 

pemerintahan 

2. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik

3. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara 

optimal.

e. Bidang Kesehatan 

1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (KD) yang 

memadai

2. Pemanfaatan posyandu yang belum optimal

3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan 

dan masih tergantung pada petugas kesehatan

4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan 

masyarakat

5. Keterbatasan peralatan medis

f. Bidang kelembagaan 

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan 

fungsi dari kelembagaan desa
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2. Tingak pertemuan / rapat koordinasi yang masih kurang 

3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja

4. Buku administrasi belum dimanfaatkan secara optimal

g. Bidang Kamtibnas 

1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal

2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati 

peraturan 

h. Bidang Lingkungan Hidup 

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam 

pemeliharaan lingkungan 

2. Belum tersedianya tempat pembangunan sampah yang 

memadai 

3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal

4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang 

i. Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang 

2. Kegiatan gotong royong yang masih kurang 

3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam 

kegiatan sosial

j. Bidang Pertanian 

1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik

2. Perkumpulan petani belum berjalan baik

3. Kekurangan air pada musim kemarau
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4. Petani bekerja masih secara tradisional

5. Harga pupuk mahal

k. Bidang Hukum

1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada

2. Penegakan hukum yang masih kurang

3. Alergi terhadap aparat penegak hukum

4. Kurang memahami tentang sadar hukum

l. Bidang Perkebunan 

1. Masih kurangnya air pada musim kemarau

2. Bekerja masih secara tradisional

3. Harga obat dan pupuk mahal

m. Bidang Perindustrian

1. Home industri yang belum dikembangkan

2. Kesulitan dalam penambahan modal

13. Rencana Pembangunan Jangka Memengah Desa Visi Dan Misi 

Desa Way Galih yang demokratis memiliki makna bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa 

harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui badan 

permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai 

mitra pemerintah desa yang mampu mewujudkan peran aktif 

masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta 

bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama 

sebagai sesame warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan 



76

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan 

kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah 

dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun kedepan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan dapat benar-benar mendasar pada prinsip 

keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap desa 

Way Galih dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan visi 

misi

1. VISI 

Mewujudkan pemerintahan desa yang berorientasikan pada 

optimalisasi pelayanan masyarakat serta terwujudnya masyarakat 

sejahtera, dinamis, berwawasan lingkungan, dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa.

2. MISI 

1. Mengembangkan dan membangun system pemerintahan desa 

professional 

2. Mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, amanah dan 

transparan serta berorientasi pada oprimalisasi pelayanan 

kepada masyarakat.

3. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih, aman, 

tertiup dan teratur



77

4. Meningkatkan peran generasi muda dalam mewujudkan cita-

cita pembangunan

5. Meingkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 

kemasyarakatan, gotong royong, ketertiban dan keamanan.

3. Kebijakan Pembangunan 

Program desa diawali dari musyawarah desa yang dihadiri 

oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, pemerintah 

desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan. Dari 

penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang 

ada di desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat 

sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai wakil dari masyarakat BPD berperan aktif membantu 

pemerintah desa dalam menyusun program pembangunan dalam 

hal ini menyusun pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan 

harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala 

prioritas.

4. Arah Kebijakan Pembangunan Desa  

a. Arah Pengelolahan Pendapatan Desa

1. Pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa 

swadaya masyarakat dan dana dari pemerintah.

2. Pajak dipungut oleh kepala dusun dibantu oleh perangkat 

desa sesuai dengan wilayah nya masing-masing 
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kemudian di kumpulkan dan di setorkan oleh kepala 

desa.

3. Pendapatan dari pendapatan asli desa dan swadaya 

masyarakat dan dari pemerintah dikelola oleh bendahara 

desa.

b. Arah Pengelolahan Belanja Desa 

1. Pengasilan tetap Kades dan perangkat desa.

2. Tunjangan BPD dan honor RT dan RW.

3. Pengadaan barang dan jasa.

4. Pengadaan ATK, inventaris kantor desa dll.

5. Biaya operasional pemrintahan desa.

6. Pembangunan sarana dan prasarana dll.

c. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintahan desa bersama BPD melaksanakan 

musyawarah guna membahas anggaran yang dibutuhkan 

selama setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-

tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam 

APBDes.

5. Program Pembangunan Desa 

a. Sarana dan Prasarana 

1. Pembangunan / rehap balai dan kantor desa

2. Saluran air

3. Jembatan dan gotong royong
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4. Pembangunan pemagaran TPU

5. Pembangunan TPA

6. Jalan desa

b. Ekonomi

1. Mengembangkan BUMDES

2. Saluran air pertanian

c. Sosial Budaya 

1. Peningkatan Siskamling 

2. Keterbatasan sarana dan prasarana

3. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa

d. Pendidikan 

1. Pelatihan Wiraswasta

2. Peningkatan SDM (PKK dan Kader Keuangan Desa)

3. Pelatihan Pertanian 

4. Beasiswa 

5. Rehab zsekolah SD/MI

6. Rehab Sekolah MTS

e. Kesehatan 

1. Perbaikan saluran pembuangan 

2. MCK / Jamban Keluarga 

3. Belum tersedianya lokasi TPA / sampah
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f. Agama

1. Pembangunan / rehab masjid 

2. Pembangunan / rehab mushola

3. Pembangunan TPA 

4. Kurang pembinaan terhadap RISMA

6. Strategi Pencapaian  

a. Strategi, program desa Way Galih dilaksanakan dengan 

mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan 

kondisi sosial ekonomi masayarakat.

b. Menetapkan desa Way Galih sebagai ujung tombak 

pembangunan dengan focus pengembangan di berbagai 

sector yaitu pada potensi desa yang ada yang memiliki 

keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing 

dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat.

c. Menysusun langkah-langkah operasioanal pembangunan 

desa, yaitu :

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan 

ekonomi massyarakat

2. Peningkatan kualita SDM melalui pendidikan 

3. Pengingkatan peran massyarakat melalui pemberdayaan 

masyarakat



81

4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli 

kesehatan 

5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang 

berdasarkan nilai-nilai religious

d. Menetapkan prioritas pengembangan desa

1. Pembangunan desa di arahkan pada infrastruktur 

perdesaan 

2. Pembangunan sarana dan prasarana umum

7. Bidang Mental Sektoral

Kondisi bidang Lintas Sektoral di desa Way Galih 

berdasarkan hasil observasi selama KKN diantaranya :

a. Bidang Sarana Fisik 

1. Kurangnya pemeliharaan masjid dan mushola

2. Masih kurangnya sarana transportasi yang menuju ke 

tiap-tiap dusun

3. Tidak adanya plang jalan di setiap dusun

4. Plang nama Kades, Kadus dan masjid belum ada

5. Tempat wudhu masjid kurang terawatt

6. Belum bagusnya jalan yang menghubungkan anatara 

dusun, desa, dan kecamatan

7. Kondisi jalan yang rusak
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b. Bidang Sosial Budaya dan Kesehatan 

1. Sosial Budaya

a. Kurangnya kekompakan sebagian pemuda

b. Kurangnya kegiatan gotong royong yang 

mengakibatkan tidak efesiennya kegiatan sosial 

tersebut

2. Bidang Kesehatan 

a. Minimnya tenaga medis

b. Kurangnya penyuluhan tentang hidup sehat.

C. Kondisi Sosial Keagamaan Dan Kemasyarakatan Desa Way Galih

Kondisi kehidupan beragama masyarakat desa Way Galih pada tahun 

2010- 2016 dengan rincian umat islam 6.098 Jiwa, agama Kristen 215 Jiwa, 

Khatolik 47 Jiwa, agama Hindu 9 jiwa dan Budha 4 jiwa. Kondisi beragama desa 

way galih dapat dilihat dari bangunan fisik keagamaan, rincian bangunan 

pribadatan desa Way Galih terdiri dari masjid dan mushola berjumlah 15 buah, 

gereja berjumlah 5 buah, majlis taklim desa 3 buah, majlis taklim dusun 10 buah, 

TPA berjumlah 3 buah. Sedangkan didesa Way Galih belum memiliki tempat 

peribadatan lainnya seperti peribadaan agama budha yaitu Wihara, peribadatan 

agama hindu yaitu Pura, dan peribadatan agama islam didesa Way Galih cukup 

memadai.

Desa Way Galih dalam memajukan kegiatan keagamaan khususnya agama 

islam sudah berjalan secara rutin seperti diadakannya pengajian rutin ibu- ibu 

setiap malam jumat dan malam senin yang dilaksanakan ba’da maghrib dsn 
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pengajian bapak- bapak setiap malam jumat yang pelaksanaannya dilakukan ba’da 

isya sedangkan, kegiatan keagamaan remaja dilakukan melalui kegiatan Risma 

yang dilaksanakan malam minggu pada setiap minggunya.

Masyarakat desa Way Galih meskipun memiliki beragam kepercayaan 

namun mereka dapat hidup dengan berdampingan, dalam kehidupan sehari- hari 

cukup baik dan memiliki toleransi yang tinggi dengan saling menghargai dan 

menghomati satu sama lain dalam menjalankan keyakinannya sesuai dengan 

kepercayaannya masing- masing,dalam hal ini dapat dilihat saat perayaan hari 

besar keagamaan yaitu hari besar islam seperti hari raya idul fitri atau idul adha 

maupun hari natal mereka saling kunjung.

Desa Way Galih dalam kehidupan sosial kemasyarakatan memliki 

solidaritas yang tinggi hal tersebut dapat dilihat dalam kegiatan desa seperti 

gotong royong, penyuluhan, dan melaksanakan program- program didesa 

masyarakat cukup memiliki kesadaran yang tinggi sebagai warga desa.Kehidupan 

sosial bergotong- royong menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan 

kedamaian dan pembangunan desa baik dibidang politik dan dibidang ekonomi, 

namun ada beberapa diantaranya yang memang kontra tetapi tidak membuat 

cukup berarti menjadi penghambat program- program yang ada.

D. Pilkades Desa Way Galih Tahun 2017

Pelaksanaan pilkades didesa Way Galih dilaksanakan pada hari 

minggu tanggal 22 Mei 2017, masa kepengurusan kepala desa yang lama 

berakhir bulan 04 oktober 2016 pada masa itu dijabat oleh ibu winarni
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sebagai kepala desa. Panitia Pilkades Way Galih mulai bekerja efektif 

pada bulan maret2017. Kegiatan- kegiatan yang dilakukan panitia 

dintaranya adalah penjaringan bakat calon, dalam pencalonan kepala desa 

diikuti oleh 7 orang kandidat, nama kedua kandidat tidak dapat 

meneruskan pencalonannya dikarenakan pencalonan tidak memenuhi 

persyaratan dan calon tidak boleh melebihi dari 5 orang calon, pada 

akhirnya pilkades diikuti oleh 5 orang kandidat yaitu 1. Suwarno, 

2.Karmono amat kancil, 3.Marwoto, 4.Sumardi, 5.Joko waskito. Syarat-

syarat dapat mengikuti penjaringan bakal calon :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Setia dan taat pada pancasila dan Undang- Undang Dasar (UUD) 

1945.

3. SKKKB/ SKCK.

4. Pendidikan sekurang- kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

(SLTP)/ Sederajat.

5. Berumur sekurang- kurangnya 25 tahun.

6. Sehat jasmani dan rohani.

7. Surat Keterangan Kesehatan Dari Dokter.

8. Keterangan tidak pernah dihukum dari pengadilan.

9. Tidak dicabut hak pilihya berdasarkan keputusan pengadilan.

10. Penduduk daerah setempat dan warga desa.

11. Bersedia dicalonkan.
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12. Memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur 

dalam peraturan daerah (Perda).3

Dari tahapan penjaringan bakal calon pilkades didesa Way Galih dari 

keempat bakal calon memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh 

Undang- Undang Dasar (UUD) No. 32 Tahun 2004 dan PP (Peraturan 

Pemerintah) No. 72 Tahun 2005. Penerimaan berkas bagi bakal calon 

Pratin dimulai pada bulan maret dan pendaftaran dimulai 23 maret 

sampai dengan 5 april 2017. Setelah itu seleksi panitia, pengawas (seleksi 

mata pilih, data pemilih sementara) yang disampaikan kebalon (bakal 

calon), selanjutnya verifikasi berkas administrasi bakal calon seleksi desa 

dan kecamatan selesai pada 12 april 2017. Tahapan berikutnya verifikasi 

berkas dari panitia kabupaten dilakukan pada tanggal 17-19 april 2017. 

Pada tahapan itu selesai tahapan selanjutnya adalah penetapan calon dan 

nomor urut calon diumumkan, serta diajukan untuk menjadi calon kepala 

desa way galih pada tanggal 28 april 2017. Nama dan nomor urut calon 

adalah sebagai berikut : 1. Suwarno, 2. Karmono amat kancil, 3. 

Marwoto, 4. Sumardi, 5. Joko waskito.

Setelah masa penentuan calon selanjutnya adalah masa kampanye 

yang diikuti oleh masing- masing calon pada tahapan penentuan 

kampanye ditentukan oleh panitia yang dilaksanakan dibalai desa tanggal 

17 mei 2017 pukul 14.00 WIB, adapun bentuk kampanye yang diberikan 

dilakukan oleh calon sesuai dengan aturan yang diberikan oleh panitia 

                                                            
3 Haw Widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah otonomi edisi , Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, 2011, h.270.
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Pilkades didesa Way Galih yaitu dalam bentuk terbuka dan dialogis. 

Dalam pelaksanaan calon lebih banyak memilih bentuk terbuka dengan 

melaksanakan kampanye yang dilakukan dibalaidesa dengan 

caraberkumpul dan bersosialisasi menyampaikan visi dan misinya 

dihadapan panitia dan masyarakat.

Tahapan selanjutnya bagi warga yang berhak memilih diberikan 

undangan pemilihan dimana didalamnya berisikan hari dan tempat 

memilih. Cara inipun sebenarnya tidak semua Warga Negara Indonesia 

(WNI) menerima undangan disebabkan sesuatu hal, akan tetapi bagi 

mereka yang tidak menerima undangan bisa datang dengan membawa 

KTP. Menarik untuk dicermati lebih mendalam adalah kekuatan politik 

yang dimiliki oleh masing- masing calon menurut keterangan dari bapak 

sudiono selaku sekertaris panitia pilkades 2017 dan bapak Soli Hartawan 

selaku tokoh agama didesa Way Galih, dari kelima calon yang tampil 

mereka banyak yang aktif dalam kegiatan pengajian dan memiliki jamaah 

yang cukup loyal dan memang tokoh agama yang ada mereka sangat 

hati- hati dalam menentukan pilihannya, selain itu para calon 

bersosialisasi melalui dialog dengan dor to dor (bersilahturahmi kepada 

masyarakat).

Berdasarkan keterangan bapak Karmono selaku kepala dusun 

sekaligus menjadi Pejabat Sementara (PJS) tahun 2010 dan peserta calon 

kades 2017, Andra selaku bendahara panitia pilkades dan Koirul amin 
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sebagai ketua pelaksana Pilkades 2017, Serta Sudiono selaku sekertaris 

Pilkades 2017.

Sudiono selaku sekertaris panitia pelaksanaan pilkades 2017

mengatakan bahwa warga yang berhak memilih adalah warga yang 

memiliki KTP yang masih berlaku dan minimal 15 tahun bagi yang 

sudah menikah atau 17 tahub bagi mereka yang belum menikah, data 

tersebut diperoleh dari masing- masing ketua RT.

Selanjutnya bagi warga yang berhak memilih diberikan undangan 

pemilihan dimana didalamnya berisikan hari pemilihan dan tempat 

memilih, dengan cara itu sebenarnya tidak semuanya warga menerima 

undangan disebabkan suatu hal, akan tetapi yang tidak menerima 

undangan bila datang dengan membawa KTP.4

Setelah masa penentuan calon selanjutnya adalah masa kampanye 

yang diikuti oleh masing- masing calon dalam penentuan kampanye 

ditentukan pada tanggal 17 mei 2017pukul 14.00 WIB sampai dengan

selesai yang merupakan akhir masa kampanye dibalai desa dan tanggal 

18 mei sudah memasuki hari tenang, adapun bentuk kampanye yang 

dilakukan oleh calon sesuai dengan aturan yang diberikan oleh panitia 

pilkades didesa Way Galih yakni : Bentuk terbuka dan dialogis dalam 

pelaksanaan calon lebih banyak memilih bentuk terbuka dengan 

melakukan kampanye pawai dan berkumpul dilapangan ataupun 

digedung, cara ini dinilai lebih efektif dan dapat mengukur kekuatan 

                                                            
4Sudiono, panitia pilkades desa way galih tanggal 10 april 2017.
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calon dilihat dari banyaknya jumlah peserta (pemilih yang mengikuti 

pawai kampanye).

Menarik untuk dicermati lebih mendalam adalah peta kekuatan 

politik yang dimiliki oleh masing- masing calon menurut keterangan dari 

bapak karmono tokoh masyarakat setempat, dari keempat calon yang 

tampil mereka banyak yang aktif dalam kegiatan pengajian dan memiliki 

jama’ah yang cukup loyal, dan memang dari tokoh agama yang ada. 

Mereka sangat hati- hati dalam menentukan pilihannya.

Dari pihak calonpun memang berusaha untuk menarik simpati dari 

jamaah pengajian dengan cara rajin bersilahturahmi dan berusaha untuk 

aktif dalam kegiatan- kegiatan pengajian  yang diberikan terutama dalam 

pembangunan fisik seperti rehab masjid, TPA, serta memberikan alat-

alat untuk pengajian.

Adapun isu program yang digulirkan para calon saat kampanye 

umumnya adalah perbaikan secara fisik pembangunan desa dan 

memperhatikan pembangunan dibidang keagamaan. Isu program ini 

menjadi target para calon dalam menarik simpati para pemilih. 

Masyarakat desa way galih sebagaimana masyarakat desa yang 

menyambut pemilihan kepala desa, pada saat kampanye hamper setiap 

hari berkumpul dirumah calon untuk sekedar berbincang- bincang sambil 

minum kopi, hal ini sudah menjadi tradisi dan ciri khas peserta 

demokrasi diperdessaan.
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Dari hal yang menjadi tradisi inilah dapat dilihat sejauh mana 

lotalitas dari pemilih meskipun tidak bisa dipatika apakah yang datang 

pasti memilih calon tersebut atau tidak 

Berdasarkan data dokumentasi desa mempunyai pemangku masing-

masing yang disebut kepala dusun diantaranya :

a. Kepala dusun IA Abdul Rahim

b. Kepala dusun IB Bambang Wd

c. Kepala dusun IIAAbdul Gofar

d. Kepala dusun IIB Subroto

e. Kepala dusun III Jalal

f. Kepala dusun IV Suyadi

g. Kepala dusun VA Nagimin

h. Kepala dusun VB Soegito

i. Kepala dusun VIA Hj. Maryati

j. Kepala dusun VIB Rahman Taufik

Berdasarkan keterangan tersebut bapak Karmono selaku PJS dan 

bapak Iskandar selaku ketua panitia pilkades didesa Way Galih 

menentukan mana yang berhak memilih adalah mereka yang memiliki 

KTP, yang masih berlaku dan berusia minimal 15 tahun.5

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

Pada hari pelaksanaan Pilkades didesa Way Galih tanggal 22Mei 

2017 masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih berkumpul disatu TPS 

                                                            
5 Tokoh masyarakat desa Way Galih tanggal 10 september 2016
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dari enam dusun yang dipecah menjadi 10 dusun agar bisa lebih baik dan 

kondusif serta mempercepat pilkades dalam pelaksanaannya tidak semua 

pemilih menentukan hak pilihnya, berdasarkan keterangan penitia 

pilkades desa Way Galih tercatat 4.948 mata pilih sedangkan pemilih 

yang menentukan hak pilihnya 3.805 dari 4.948 mata pilih sedangkan 

yang tidak memilih (Golput) berjumlah 1.143 mata pilih.

Teknis pemilihan kepala desa didesa Way Galih hamper ssama 

dengan teknis pelaksanaan pilkada, dimana calon tidak harus menghadiri 

akan tetapi tetap tinggal dirumah atau memperhatikan proses pemilihan. 

Masyarakat tidak lagi memilih dengan ditunggu oleh para calon, para 

bakal calonpun berhak memilih dengan cara seperti ini lebih demokratis 

sebab masyarakat dijamin kerahasiaannya dan calonpun tidak tahu 

masyarakat akan memilih siapa.

Proses pemungutan suara ini berlangsung dari pukul 08.00 sampai 

pukul 13.00 WIB, selanjutnya istirahat setelah itu petugas panitia 

memulai menghitung suara yang disaksikan oleh para saksi yang diambil 

dari masyarakat sendiri da nada utusan dari masing- masing calon. Proses 

perhitungan suara ini berjalan dengan lancar dan masing- masing 

saksipun mengikuti langkah- langkahnya dengan baik dan tegas.

3. Profil Tokoh Masyarakat

No. Tokoh Agama Tokoh Adat Tokoh Masyarakat

1. M. Teguh Prasetyo, S.Ag. Jalal Suwartono 

2. Warni Suyadi Buang 
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3. Hj. Maryati Abdul Rohim Slamet 

4. Joko Waskito Rohamin Sholi 

Tokoh masyarakat mempunyai kedekatan yang sangat erat dengan 

masyarakat yang mempunyai kedudukan sosial dan kehormatan yang 

sangat tinggi dalam usaha membina masyarakat dalam kelangsungan 

hidup masyarakat setempat.

Implementasi tokoh agama sangat berperan sebagai mediator antara 

pemerintah dan tokoh adat untuk urusan- urusan pemerintahan.Peran 

tokoh agama dengan kepemimpinan terhadap kinerja aparat secara 

eksplisit disebut bahwa ada kewenangan mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat.Tetapi dalam tata susunan struktur dan fungsi 

pemerintah secara implisit masih banyak mengakomodasi kepentingan 

pemerintah.Tokoh agama memiliki fungsi sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawabnya dimasyarakat dalam membangun masyarakat desa 

way galih dimana peran tokoh agama dapat mempercepat upaya 

pemberdayaan masyarakat, dan menciptakan sumber kehidupan yang 

baru, melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pembangunan desa 

yang produktif.

Tokoh adat desa Way Galih dalam menjalankan tugasnya belum 

optimal bagi masyarakat desa Way Galih.Meskipun banyak kendala 

ataupun kekurangan- kekurangan dalam mengerjakan setiap aktifitasnya 

tokoh adat cenderung menjalankan aktifitasnya.
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BAB IV
PERAN POLITIK TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN 

KEPALA DESA WAY GALIH 

A. PROSES KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pemilihan kepala desa way galih dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 

2017 yang dimulai pukul 08.00- 13.00 WIB dengan jumlah mata pilih 

yang terdaftar 4948 mata pilih, namun yang ikut serta dalam pemilihan 

berjumlah 3.805 mata pilih sedangkan yang tidak memilih (golput) 

berjumlah 1.143 mata pilih, dengan jumlah persen bagi yang memilih hak-

hal terpenting yang dianalisis dalam skripsi ini adalah yang berkaitan 

dengan tokoh- tokoh masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa yang 

meliputi :

1. Persiapan

Lampung selatan akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) 

serentak tahun 2017, pesta demokrasi ditingkat desa dijadwalkan 

berlangsung pada sekitar bulan mei mendatang. Kepala bagian otonomi 

daerah (Otda) setdakab lampung selatan saripudin, bersama jajarannya 

membentuk tim kepanitiaan pilkades kabupaten lampung selatan guna 

merumuskan tahapan- tahapan untuk pelaksanaan pilkades tersebut, 

khususnya terkait uji materi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa oleh 

mahkamah konstitusi (MK).

Tim kepanitiaan selajutnya melakukan perbaikan dan penyusunan 

peraturan daerah (Perda) No. 6 Tahun 2015 dan peraturan bupati (Perbup) 

No. 21 tahun 2015 yang berkenaan dengan syarat pencalonan kepala desa. 
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syarat pencalonan untuk lulusan SMA, kewenangannya diambil oleh 

provinsi jadi legalitas ditarik oleh provinsi, selanjutnya peraturan disusun 

kembali dan diperbaiki menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. 

Anggaran pelaksanaan pilkades bersumber dari APBD desa dan dana 

shoring APBD kabupaten dimana dana yang disiapkan untuk kepanitiaan 

pilkades dari APBD desa maksimal 15 juta yang nantinya disesuaikan 

dengan jumlah mata  pilih dimasing- masing desa.

Sedangkan untuk dana shoring APBD kabupaten akan disesuaikan 

dengan dana rulnya dan dana shoring kabupaten tersebut akan digunakan 

untuk tim pengawasan, pelaksanaan, surat suara, sampai dengan kegiatan 

pelantikan kepala desa terpilih setelah terbentuk kepanitiaan tim pilkades 

lampung selatan selesai maka akan dijadwalbukaan calon kepala desa yang 

diagendakan sekitar maret ini namun masih harus menunggu surat dari 

pemerintah kabupaten (pemkab) lampung selatan, selanjutnya apabila surat 

perintah sudah turun desa berarti desa sudah bisa dan siap untuk 

melakukan penjaringan bakal calon kepala desa.

2. Proses  Kegiatan Pelaksanaan Pilkades

a. Proses Penjaringan Calon Kepala Desa

Proses penyaringan bakal calon, ditentukan oleh syarat- syarat 

diantaranya warga negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), memiliki ijazah paling rendah berpendidikan SLTP 

atau sederajat, umur minimal 25 tahun dan maksimal 50 tahun pada 

saat mendaftar, surat keterangan berbadan sehat dari dokter, dan surat 
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keterangan berkelakuan baik dari kepolisian dan surat keterangan tidak 

terlibat organisasi terlarang, serta bebas narkoba dan sejenisnya.

Mengenai persyaratan semacam ini, dalam pandangan islam 

sangatlah berbeda, persyaratan yang diuraikan tersebut lebih banyak 

kedalam aspek administrasi bukan pada kemampuan seseorang sebagai 

pemimpin. Selain itu penjaringan bakal calon sering kali mengabaikan 

prinsip- prinsip akhlak sebagai pemimpin.

Dalam ajaran islam telah dijelaskan bahwa syarat- syarat menjadi 

seorang pemimpin adalah berdasarkan wahyu allah, semuanya 

terkumpul dalam 4 (empat) sifat yang dimiliki oleh para wali/ rasul 

sebagai pemimpin umatnya yaitu (1) shidiq, yaitu jujur, kebenaran 

yang sesungguhnya dalam bersikap, berucap, dan bertindak dalam 

melaksanakan tugasnya dengan kata lain tidak bohong. (2) amanah, 

yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga 

sebaiknya yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang- orang yang 

dipimpinnya terlebih kepada allah swt dengan kata lain tidak berhianat. 

(3) fathonah, yaitu kecerdasan, cukup dan handal yang melahirkan 

kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul 

dengan kata lain tidak bodoh. (4) tabligh, yaitu penyampaian secara 

jujur dan bertanggungjawab atas segala tindakan yang diambil 

(akuntabilitas dan transparansi).

Dari tahapan penjaringan bakal calon Pilkades didesa way galih 

ada 5 orang kandidat yang memenuhi syarat, yaitu 1.Suwarno,           
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2.Karmono, 3.Marwoto, 4.Sumardi, 5. Joko Waskito, verifikasi berkas 

administrasi bakal calon kades, tim seleksi desa dan kecamatan selesai 

pada tanggal 12 april 2017 tahapan selanjutnya adalah verifikasi berkas 

administrasi bakal clon kades selesai pada tanggal 17- 19 april 2017 

pukul 15.30 WIB oleh tim seleksi kabupaten, setelah tahapan tersebut 

selesai maka dilanjutkan dengantahapan penetapan calon kades oleh 

panitia seleksi kabupaten. Jadwal penetapan calon kades dilakukan 

pada tanggal 28 april 2017 yaitu penentuan calon kades dan no urut 

masing- masing calon.

Tahapan penjaringan ini menghasikan lima calon yang dianggap 

layak sebagai peserta pemilihan kepala desa, dalam pandangan islam 

cara seperti ini termasuk dalam sistem formatur artinya, sesuai dengan 

ajaran islam. Menurut sejarah khalifah prinsip pemilihan yang pertama 

dilakukan melalui jalan formatur yaitu: pemilihan secara seleksi orang-

orang yang dianggap maupun memimpin. Dalam kaitan ini nampak 

sebagai calon sepeninggalan rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar 

dan Ali setelah proses ini selesai barulah pemimpin diserahkan kepala 

seluruh umat islam untuk menentukan sendiri siapa pemimpinya.

Dengan demikian dalam islam prinsip pemilihan langsung secara 

tersirat dapat dipahami sebagai bagian dari demokrasi, hal ini 

sesungguhnya sama dengan sistem pemilihan diindonesia. Calon 

kepala desa misalnya dipilih oleh panitia khusus melalui tahapan yang 
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pada akhirnya rakyatlah yang menentukan sendiri melalui pemilihan 

kepala desa sebagai symbol dari pesta demokrasi desa.

b. Proses Kampanye Pilkades

Pemilihan kepala desa dewasa ini sebagaimana layaknya dalam 

pemilihan kepala desa, bahwa dalam proses pemilihan selalu 

menggunakan kampanye sebagai sarana dan prasarana untuk 

menyaring suara pemilih. Diantara bentuk- bentuk kammpanye yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk merekrut suara adalah dengan cara 

mengadakan pertemuan terbatas, tatap muka dan diselingi dengan 

dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat 

peraga ditempat umum, serta mengadakan rapat umum.

Kampanye merupakan tahapan akhir dalam proses pemilihan 

kepala desa, dimana masing- masing calon menyampaikan visi dan 

misinya. Penyampaian visi dan misi calon kepala desa didesa way 

galih dilakukan dibalai desa setempat dimulai pukul 14.00 WIB.

Penyampaian visi dan misis serta program kerja ini merupakan 

tahapan- tahapan akhir kampanye, karena terhitung 18 mei 2017 adalah 

masa tenang sehingga masing- masing calon diminta mencopot baleho 

dan tanda gambar.

Adapun beberapa masyarakat yang mengalami ketegangan-

ketegangan dalam kampanye pilkades diantaranya disebabkan dari 

kesalah pahaman dari pemilih itu sendiri, masalah kampanye dalam 

persepektif islam memang tidak diatur secara mudah tetapi menjadi 
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titik tekan yaitu apapun bentuknya setiap kecurangan yang dapat 

memecah belah persatuan umat merupakan pelanggaran atas hukum-

hukum allah .

Jelas sekali terlihat kondisi seperti ini sangat berpengaruh 

terhadap hasil pemilihan, jika dianggap tidak sesuai dengan aturan 

maka sebagian masyarakat akan bersikap tidak loyal yang berujung 

pada ketidaktaatan kepada seorang pemimpin.

Berdasarkan data yang diuraikan tersebut dapat dilihat dalam 

pandangan islam bahwa ketegangan dimasyarakat dapat menumbuhkan 

persatuan dan kesatuan umat islam, apalagi sampai menebar 

permusuhan dan kebencian antar umat sangat dilarang. Sebaliknya 

dalam pendangan islam seleksi dalam pemilihan merupakan 

sunatullah, apabila dilandasi dengan semangat kebersamaan dalam 

membangun untuk kemakmuran bersama.

Konflik sosial jelas akan bertentangan dengan prinsip- prinsip 

ajaran islam yang lebih mengutamakan persaudaraan antar sesame 

muslim dan senantiasa taat pada pemimpin dalam perkara yang hak 

telah dijelaskan dalam alquran surat an-nissa ayat 59 yaitu perintah 

agar orang- orang mukmin senantiasa taat kepada pemimipin.

Berdasarkan analisa yang diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa 

tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala desa way galih tahun 2017, 

proses penyaringan bakal calon yang tidak mengutamakan 

kemampuan, keterampilan dan akhlak seorang pemimpin tentu sangat 
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bertentangan dengan syariat  islam, proses kampanye pilkades yang 

saling mengejek dan menggunakan cara kotor jelas bertentangan 

dengan prinsip- prinsip demokrasi dalam islam. Sistem pilkades yang 

menggunakan cara penyaringan calon sesuai dengan sistem formatur 

tentu sesuai dengan ajaran islam yang menggunakan formatur dalam 

pemilihan seorang pemimpin.

B. PERAN TOKOH MASYARAKAT

Tokoh masyarakat dalam menjalankan peranannya pada pemilihan 

kepala desa didesa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

lampung Selatan sangatlah penting. Hal ini disebabkan tokoh masyarakat 

mampu berperan dalam memberikan arahan, pendapat, serta masukan 

yang objektif dalam pemilihan calon kepala desa, sehingga warga dapat 

memilih calon kepala desa yang amanah, jujur, serta dapat memberikan 

perubahan yang lebih baik pada desa Way Galih dimasa yang akan datang. 

Peran tokoh masyarakat diantaranya adalah sebagai penentu arah, 

kemmudian sebagai komunikator yang dapat diandalkan serta menjadi 

integrator atau pemimpin yang mampu bertindak cepat dalam menghadapi 

persoalan sehingga memberikan informasi, motivasi, saran- saran juga 

meyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dalam 

pemilihan yang dilaksanakan tanggal 22 mei 2017 pukul 08.00 s.d. pukul 

13.00 WIB dibalai desa Way Galih Tokoh masyarakat juga berperan 

sebagai jembatan atau penghubung aspirasi masyarakat yang nantinya 

disampaikan kecalon kepala desa, agar jika terpilih nanti aspirasi 
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masyarakat dapat direalisasikan seperti pembangunan dan perbaikan 

fasilitas yang ada didesa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten lampung Selatan. 

Faktor komunikasi yang mendukung peran tokoh masyarakat 

dalam pemilihan kepala desa didesa Way Galih Kecamatan Tanjung 

Bintang Kabupaten lampung Selatanadalah adanya kepercayaan 

masyarakat terhadap tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan-

pesannya kemudian adanya kebersamaan bahasa antara tokoh masyarakat 

dengan warga sehingga mudah bagi mereka untuk dapat saling memahami 

pesan- pesan yang disampaikan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat memiliki 

kontribusi peran yang sangat besar terhadap pemilihan kepala desa. Tokoh 

masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam kelancaran 

pembangunan yang mengemban tugas dan peranan yang amat penting 

sebagai motivator dalam kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala dessa 

Way Galih, sebagai warga yang harus taat kepada pemerintah setempat, 

khususnya dalam usaha pemilihan kepala desa.

Masyarakat desa Way Galih berada dalam lingkungan yang 

memegang teguh adat istiadat leluhurnya dalam pemilihan kepala desa 

yang diselenggarakan pada tahu 2017, tokoh masyarakat menjadi individu 

yang memilih peran penting dalam perkembangan desa tersebut.

Dengan segala kelebihan yang dimiliki serta budaya lokal, tokoh 

masyarakat dapat menentukan siapa saja calon yang diangggap lulus test 
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seleksi pencalonan. “karmono” mengatakan pada saat pencalonan dirinya 

menjadi kepala desa, “saya melibatkan orang- orang hendak membangun 

dea Way Galih menjadi desa yang lebih baik dan maju dalam segala segi 

dimasa yang akan datang”. Seperti halnya tokoh masyarakat yang ada 

didesa way galih ini, dengan kondisi desa yang merupakan hasil 

pembentuk badan rekontruksi nasional  nasional (BRN), yang mana 

penduduknya merupakan transmigrasi dari berbagai daerah yang saat ini 

didominasi oleh suku jawa, sehingga tokoh masyarakat memegang teguh 

adat istiadat suku sunda yang menjadi panutan dari penduduk yang tinggal 

didesa way galih.

Dari hasil pembahasan tokoh masyarakat tokoh masyarakat dapat 

sisimpulkan bahwa tokoh masyarakat memiliki perhatian yang besar 

terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa, dimana tokoh masyarakat 

selalu memberikan pembinaan kesadaran hukum masyarakat, dengan jalan 

memberikan penerangan dan motivasi secara khusus dengan mengambil 

tempat yang cukup strategis yaitu dibalai desa, masjid dan dalam 

kumpulan bapak- bapak dalam pengajian yasin bersama atau pada setiap 

malam jumat ba’da isya demikian pula terhadap masyarakat desa yang 

tidak melakukan ketentuan adat, tokoh- tokoh masyarakat selalu 

memberikan pengarahan kepada masyarakat yang bersangkutan dengan 

jalan musyawarah, sehingga partisipasi tokoh masyarakat dalam membina 

kesadaran masyarakat terhadap pemilihan kepala desa Way Gaih dapat 

dilakukan dengan baik dan aman.
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Tokoh masyarakat dalam kehidupan masyarakat desa Way Galih 

memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting, oleh karena itu 

dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

masyarakat adat setempat.Sehingga segala tindak tanduknya merupakan 

pada aturan yang patut diteladani oleh masyarakat adat setempat 

mengingat kedudukan yang penting itulah tokoh masyarakat senantiasa 

dituntut berpartisipasi dalam pembinaan kesadaran hukum dan politik 

masyarakat adat desa way galih, partisipasi tokoh masyarakat sangat vital 

dalam pemilihan kepala desa untuk membina kesadaran masyarakat desa 

way galih.Hal ini dapat dijelaskan pada sistim kemasyarakatan 

didesa.Peran tokoh masyarakat dalam skripsi ini mengacu pada 

pelaksanaan pemeliharaan kepala desa dalam membangun desa yang 

orientasi, berpotensi pada tugas dan fungsi kepala desa.

Tokoh masyarakat berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan 

menggali sumber daya untuk kesinambungan dan kelangsungan desa Way 

Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten lampung Selatan dan 

mempunyai fungsi :

1. Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan desa 

Way Galih seperti perbaikan jalan, pembangunan gedung 

pendidikan, perbaikan siring, dan pembuatan talut.

2. Menaungi dan membina kegiatan desa Way Galih seperti gotong 

royong, penggunaan lahan pekarangan untuk ditanami tumbuhan 

apotik hidup dipekarangan masing- masing.
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3. Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-

kegiatan didesa Way Galih seperti aktif dalam kegiatan PMPM, 

PKK, Posyandu, dan Diskusi Partai Politik.

4. Memberikan dukungan dalam pengelolaan desa way galih seperti 

adanya pencalonan kepala desa.

5. Mengkordinasikan penggerakkan masyarakat untuk memanfatkan 

pelayanan kesehatan dan pemberian faksin pada anak- anak yang 

berada dilingkungan desa Way Galih.

6. Memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana belajar pada 

anak seperti TPA dimasjid dan mushola, apabila memungkinkan.

Menurut Sudiono selaku sekertaris panitia pemilihan kepala desa 

Way Galih tahun 2017 mengatakan bahwa terlibatnya para tokoh 

masyarakat dalam setiap kegiatan pemilihan kepala desa untuk 

mewujudkan masyarakat yang dinamis berbeda antar suku, budaya, adat 

dan ras ini. Turut didorong oleh kesadaran untuk ikut berpartisipasi politik 

secara aktif yang dihadapi oleh masyarakat setempat.Tokoh masyarakat 

dalam memberikan semangat kepada masyarakat untuk saling 

menghormati dan menghargai antar sesame. Dalam kaitannya dengan 

pemilihan kepala desa menjadi sarana proses pembelajaran demokrasi 

masyarakat ditingkat desa, dimana setiap pesta demokrasi memiliki 

beberapa tahapan yang cukup panjang.

Demokrasi desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata 

pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan 
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Permusyawaratan Desa (BPD) dan elemen- elemen masyarakat desa yang 

lebih luas.Dalam memahami demokrasi tingkat lanjut ini, masyarakat tidak 

boleh terjebak pada serimonial, prosedur dan lembaga yang tampak 

dipermukaan. Pilkades adalah suatu moment dimana masyarakat mengerti 

posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik didesa tersebut, 

dimana terjadi proses interaksi antara rakyat untuk rakyat.

Politik merupakan semi proses membentuk dan membagi- bagi 

kekuasaan melalui pengambilan keputusan masyarakat ada dua tipe yaitu 

masyarakat elit dan non elit. Masyarakat elit sendiri terdiri dari masyarakat 

elit politik dan elit penguasa. Elit politik adalah orang tertentu yang 

berkuasa dan mengemban tugas dengan kedudukan tinggi dalam 

masyarakat, kedua secara umum masyarakat dikelompokkan kedalam lima 

kelompok, yang berkuasa dan yang dikuasai, ketiga elit bersifat homogen, 

bersatu dan memiliki kesadaran kelompok, keempat elit mengatur sendiri 

kelangsungan hidupnya dan kelima bersifat otonom.

Persepektif aktif elit yang pertama adalah persepektif Gaetomo 

Mosea Mosca memandang bahwa distribusi kekuasaan dalam masyarakat 

terdapat dua kelas yang menonjol pertama, kelas yang memerintah yang 

terdiri dari sedikit orang menjalankan semua fungsi politik.Memonopoli 

kekuasaan dan menikmati keuntungan- keuntungan yang ditimbulkan 

kekuasaan. Kedua kelas yang diperintah, yang berjumlah lebih banyak, 

diarahkan dan dikendalikan oleh penguasa dengan cara- cara yang kurang 

lebih berdasarkan hukum, semuanya dan dipaksakan.
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Tahapan pengambilan keputusan yaitu terjadinya perubahan sistem 

pemerintah dari sentralistik menjadi desentralistik, disahkan UU No. 22 

dan No. 32 Tahun 2004 sebagai landasan otonomi daerah merupakan 

rangkaian dari proses demokratisasi diindonesia tahapan terakhir 

merupakan tahapan yang menekan pada pengembangan demokrasi dalam 

budaya politik.

Menurut Anders Uhli bahwa demokratisasi sebagai sebuah proses 

yang terus berjalan dan berkembang, tentunya dengan adanya banyak 

faktor dan yang mempengaruhi jalannya demokrasi tersebut. Otonomi 

daerah diikuti pemilihan kepala desa secara langsung (PILKADA), 

(PILKADES) sebagai bentuk dari proses demokratisasi ditingkat lokal, 

direspon oleh berbagai elemen dalam masyarakat lokal, terutama oleh elit-

elit lokal.

Elit berdasarkan kajian teoritis yang dibangun awal- awalnya oleh 

Michels mempunyai beberapa prinsip- prinsip umum yaitu pertama, 

adanya kekuasaan politik kedua, secara umum masyarakat dikelompokkan 

kedalam dua kelompok yang berkuasa dan yang dikuasai ketiga, elit 

bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok keempat, elit 

mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan kelima, elit bersifat otonom.

Elit lokal merupakan perorangan atau aliansi yang dinilai pintar 

dan mempunyai pengaruh didalam masyarakat, misalnya para tokoh 

masyarakat, pemuka agama, dan orang- orang yang mempunyai 
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kemampuan finansial yang relatif tinggi dibandingkan masyarakat umum 

atau dengan kata lain elit lokal diartikan sebagai elit non-politik.

Pada dasarnya semua elit lokal merespon dinamika politik dengan 

mengambil peran sosial membenahi dan meningkatkan sumber daya 

manusia baik secara formal maupun non formal, elit lokal didefinisikan 

sebagai elit yang tidak memerintah tetapi memiliki pengaruh dalam 

masyarakat lokal dan elit politik diartikan secara fungsional sebagai elit 

pemerintah. Otonomi daerah sebagai awal dari reformasi yang disambut 

cukup antusias oleh masyarakat lokal, respon positif sangat nampak dari 

dari kalangan elit- elit lokal.

Perkembangan demokrasi melalui desentralisasi dan otonomi 

daerah, munculnya semangat loyalitas dan kedaerahan bisa memberikan 

sumbangan yang pasitis bagi perkembangan daerah terhadap proses 

demokratisasi.

Peran tokoh dalam analisis ini mengacu pada pelaksanaan 

pemilihan kepala desa dalam proses pendidikan berdemokrasi untuk 

pembangunan desa yang berorientasi, berpotensi pada tugas dan fungsi 

kepala desa.

C. BENTUK- BENTUK PERAN TOKOH MASYARAKAT

1. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Motivator

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi ditingkat 

lokal, sehingga begitu penting pemahaman masyarakat terhadap sistim 

politik serta bagaimana masyarakat terlibat dan memainkan peran 
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didalam sehingga menempatkan pendidikan, harus dipromosikan dan 

didorong agar masyarakat menjadi subjek politik, tidak hanya menjadi 

penggembira yang dimanfaatkan suaranya ketika pemilihan dan 

kemudian ditinggalkan dengan janji- janji kosong.

Peran tokoh masyarakat sebagai motivator yang memberikan 

nasihat, saran, dan dorongan moral dalam membangun kesadaran 

politik, serta memberi masukkan yang objektif agar warga masyarakat 

tidak salah dalam memilih pemimpin sesuai dengan harapan, jujur, 

amanah, dan mau bekerjasama dengan masyarakat dan membawa 

perubahan yang lebih baik bagi warga masyarakat desa.

Perlunya pendidikan politis mengharuskan semua pihak yang 

terkait dalam PILKADES langsung, yaitu Pemerintah, KPUD, LSM, 

Media Cetak maupun Elektronik, Organisasi Masyarakat dan Elit- elit 

lokal untuk menjadi fasilitator yang memberikan pemahaman akan 

pentingnya pemilih dan partisipasi masyarakat didalamnya. tentunya 

dalam hal ini kapasitas dan kapabilitasnya berbeda dari masing-

masing elemen tersebut.

Sosialisasi merupakan cerobong utama atau sebuah mekanisme 

pembangunnan input mengenai pendidikan politik. Dan keberhasilan 

PILKADES ditentukan oleh bagaimana proses sosialisasi dilakukan. 

Menyoroti peranan elit lokal dalam proses sosialisasi PILKADES 

langsung, tidak serta merta bahwa elit lokal adalah ujung tombak bagi 

proses sosialisasi, tetapi aktor- aktor elit lokal biasanya adalah 
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perpanjangan tangan atau saluran dari lembaga formal dalam hal ini 

pihak pemerintah. Peran elit lokal sebagai salah satu perantara antara 

pihak pemerintah dengan masyarakat sebagai konstituen 

politik.Kebudayaan dan aktivisme agen penyalur aspirasi merupakan 

isu sentral untuk mengukur seberapa kuat dan berdaya masyarakat 

sipil.

Peran elit lokal dalam pertisipasi politik PILKADES langsung 

merupakan wujud dari artikulasi dari pemahaman kognitif. Proses 

dalam sosialisasi seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, 

tentu melibatkan elit lokal yang merupakan salah satu bentuk dari 

parisipasi dan keterlibatan secara fisik yang memiliki nilai lebih tinggi 

dari sekedar pengetahuannya tentang kegiatan tersebut.

Keaktifan elit lokal dalam mengartikulasikan kepentingan melalui 

berbagai kegiatan dan aksi sosial merupakan manifestasi dari tingkatan 

partisipasi yang lebih tinggi lagi, semua uraian tahapan partisipasi 

tersebut juga dimainkan oleh elit lokal.

Tantangan mendesak adalah menjadikan PILKADES sebagai 

bentuk artikulasi politik rakyat yang rasional dan kritis inilah inti dari 

partisipasi elit lokal  dalam proses demokrasi terkadang dimanfaatkan 

oleh berbagai kepentingan politik dan terkadang menjadi agen- agen 

dari kepentingan tertentu dan akhirnya akan menjauhkan dari tatanan 

demokrasi lokal yang akan dibangun.
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Elit lokal dibekali seperangkat pengetahuan untuk menjadi 

fasilitator informal yang memberikan pendidikan politik bagi 

masyarakat disekelilingnya merupakan kemajuan dalam proses 

demokrasi ditingkat lokal.

Selain itu penyampaian metode sosialisasi yang dilakukan oleh 

elit sangatlah khas sekali, biasanya melalui kesempatan- kesempatan 

informal dalam hajatan, melalui ceramah agama dan pertemuan face to 

face dan sebagainya. Peranan elit lokal sebagai gerakan moral dalam 

menanamkan nilai- nilai demokrasi dalam masyarakat lokal.Para 

sesepuh, tokoh agama, tokoh adat, dan elit terpelajar dalam masyarakat 

memberikan sumbangsih yang besar bagi kemajuan demokrasi lokal.

Sejalan dengan jumrana Z sukisman bahwa wacana pendidikan 

politik bagi masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, 

tetapi yang terpenting adalah bagaimana mematikan partisipasi 

msyarakat dalam menyusun dan laju gerak political will dinegara ini, 

sehingga masyarakat bukan hanya sebagai objek politik tetapi juga 

berperan sebagai subjek politik.

2. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Dinamisator

Pemilihan kepala desa dalam bingkai demokrasi selalu melibatkan 

tokoh masyarakat karena tokoh masyarakat sangat memiliki peranan 

penting diantaranya yaitu peran sebagai dinamisator, yang memberikan 

semangat pada masyarakat dalam bentuk berpartisipasi pada 

pembinaan, pencerahan, dan arahan serta masukkan yang penting 
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memberikan pendidikan politik pada warga masyarakat sehingga 

masyarakat mengerti arti pentingnya pemilihan dalam pesta demokrasi 

desa, untuk meminimalisir angka golput serta meningkatkan 

masyarakat agar mau dan ikut serta pada pemilihan kepala desa yang 

dilaksanakan pada tanggal 22 mei 2017.

Sebuah sistem politik yang ideal dengan keikut sertaan 

masyarakat didalamnya, sebagai bentuk partisipasi dan pemenuhan 

hak- hak politik yang asasi. Partisipasi elit lokal dalam PILKADES 

langsung merupakan kombinasi dari dua jenis level partisipasi yaitu 

partisipasi individu dan partisipasi pada level kompak atau keagenan.

Menurut Agus dwiyaanto dkk, partisipasi pada level individu 

merupakan keterlibatan atau keikut sertaan individu dalam kegiatan-

kegiatan kemasyarakatan merupakan indikasi awal untuk menentukan 

posisi dan peran masyarakat sipil. Pada level keagenan atau kelompok 

persoalan- persoalan kemandirian.

3. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial

Mengingat pentingnya PILKADES dalam proses panjang 

demokrasi diindonesia, tentu sudah selayaknya elit lokal mengambil 

pernanan sebagai bagian dari kontrol sosial dalam proses tersebut. 

Sosial kontrol merupakan segala proses baik yang direncanakan 

maupun yang tidak direncanakan yang bersifat mendidik, mengajak, 

mengarahkan atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi 

aturan- aturan, kaidah- kaidah dan nilai sosial yang berlaku.
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Kontrol sosial sangatlah diperlukan dalam menjaga dan 

mengawal PILKADES agar berjalan secara demokratis, Elit lokal 

merupakan simpul kekuatan informal didaerah. Sangatlah efektif 

dalam usaha untuk mengawal proses tersebut. Kontrol sosial yang 

dilakukan dapat berupa aksi- aksi solidaritas pemilu damai, melalui 

berbagai kegiatan dengan memberikan masukan kepada calon dan 

konstituen politik untuk melakukan tindakan yang wajar dalam

berkampanye dan kegiatan- kegiatan lainnya.

Munculnya basis- basis kekuatan dalam PILKADES langsung 

dari para pendukung, merupakan sebuah fenomena yang positif dalam 

era demokrasi. Banyaknya calon mengindikasikan tingginya partisipasi 

masyarakat dalam proses demokrasi sehingga dibutuhkan kontrol dari 

berbagai pihak untuk mengantisipasi terjadinya berbagai konflik yang 

menghambat proses demokrasi ditingkat lokal tersebut.

Lemahnya kontrol terhadap proses PILKADES akan 

mengakibatkan banyaknya penyimpangan- penyimpangan dan 

kecurangan dalam proses demokratisasi tersebut, dan hanya akan 

mewujudkan demokrasi lokal yang minimalis, bukan secara 

substansial. Kerangka idealnya seperti yang telah disebutkan dalam 

uraian diatas, tetapi pada tataran realitasnya bahwa elit lokal terkadang 

bukan menjadi kontrol sosial tetapi menjadi kontrol bagi lawan 

politiknya, sehingga kondisi ini sering menimbulkan pecahnya konfllik 

yang telah tersimpan dan menjadi suatu kekacauan.
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Dari hasil analisis tentang tokoh masyarakat dan teori tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat desa way galih telah 

sebaris dengan kriteria yaitu memilih keahlian atau pengetahuan 

tertentu yang melebihi dari keahlian kebanyakan orang terutama para 

pengikutnya, tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya untuk 

diri sendiri melainkan berusaha untuk berbagai dan menyebarkan 

pengetahuannya kepada orang lain, sehingga partisipasi tokoh 

masyarakat dalam pemilihan kepala desa way galih dapat dilakukan 

dengan baik, lancar dan damai tanpa terkendala, hal ini dapat dilihat 

dari keberlangsungan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada 

tanggal 22 Mei 2017.

D. PELAKSANAAN

Pemilihan kepala desa tentu harus mengikuti prosedur dan aturan 

yang berlaku, tentu melalui proses yang panjang. Pemilihan kepala desa tak 

pernah berbeda dengan pemilihan kepala daerah dan legislatif, seperti halnya 

pemilihan kepala desa way galih tahun 2017, tentu melalui tahapan- tahapan 

seperti tahapan penjaringan calon kepala desa yang dilaksanakan pada 

tanggal 12 april 2017 yaitu verifikasi berkas administrasi calon kades yang 

dilakukan didesa dan diikuti oleh 5 orang kandidat, Selanjutnya verifikasi 

berkas berkas dikecamatan dikecamatan yang dilakukan pada tanggal 17-19 

april 2017 pukul 15.30 WIB oleh tim seleksi kabupaten, kemudian 

dilanjutkan dengan tahapan penetapan calon kades oleh panitia seleksi 
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kabupaten yang dilakukan pada tanggal 28 april 2017 yaitu penetapan calon 

kades dan nomor urut.

Kemudian tahapan berikutnya adalah penyampaian visi dan misi dari 

masing- masing calon kades yang dilakukan tanggal 18 mei 2017 kemudian 

adalah masa tenang selama  3 (tiga) hari dengan diturunkannya semua atribut 

para calon kades, pada tanggal 22 mei 2017  adalah tahapan terakhir 

pemilihan kepala desa yaitu pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diikuti 

oleh warga setempat dengan mata pilih yang ada didalam daftar pemilih 

berjumlah 4.948 mata pilih sedangkan yang ikut memilih dalam pilkades 

berjumlah 3.805 mata pilih yang tidak memilih (golput) berjumlah 1.143 

mata pilih dalam jumlah % yang tidak memilih berjumlah 22% walaupun 

demikian hal ini dapat dilihat dari berlangsungnya pelaksanaan pemilihan 

kepala desa berlalu dengan baik, lancar dan damai tanpa ada terkendalan 

pada tanggal 22 mei 2017 didesa way galih kecamatan tanjung bintang 

kabupaten lampung selatan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian sejarah awal hingga akhir, sesuai uraian

pembahasan yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran tokoh masyarakat dalam pilkades memiliki peranan yang sangat

strategis, penting, dan sangat menentukan dalam setiap kegiatan, sebagai 

motivator, dinamisator, yang mampu memberikan dorongan moral, 

nasihat, saran pendapat dan masukan yang objektif dalam setiap

melakukan pembinaan sehingga warga masyarakat mendapatkan

pencerahan agar ikut serta berpartisipasi dalam pilkades, yang dapat

menghasilkan pemimpin yang baik, amanah, jujur, dan mampu

membawa perubahan yang lebih baik pada masyarakat desa. Peran

tokoh masyarakat sebagai kontrol sosial merupakan keterlibatan  tokoh

masyarakat dalam mengawasi berjalannya pelaksanaan pilkades agar 

dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan. Peran sebagai mediator 

dalam konflik pilkades tokoh masyarakat menjadi komunikator yang 

aktif sebagai penghubung bagi para calon pilkades mampu bertindak

cepat dalam menyelesaikan konflik dan persoalan- persoalan yang 

terjadi dalam pilkades.
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2. Berdasarkan peran tokoh masyarakat dalam pemilihan telah mampu

melaksanakan pilkades dengan baik, aman, damai, dam sukses. 

B. SARAN

Penelitian skripsi ini masih lebih jauh dari sempurna dan perlu adanya

penelitian lanjutan khususnya perantokoh masyarakat dalam pemilihan

kepala desa. Disarankan masih harus melanjutkan penelitian yang sudah

dihasilkan agar lebih baik dan lebih ilmiah serta lebih dapat dipertanggung

jawabkan hasilnya.

C. PENUTUP

Demikianlah karya ilmiah penulis ini yang disusun dalam bentuk

skripsi, mudah- mudahan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan

bagi para pembaca pada umumnya. Penulis menyadari masih banyak

terdapat kecurangan baik dalam hal isi maupun dalam penulisan. Penulis

berharap masukan dan saran dari pembaca sekalian demi perbaikan

penulisan dimasa yang akan datang.
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Lampung Selatan ?

3. Apakah bapak mendukung adanya pemilhan kepala desa ?

4. Apakah bapak ikut memilih dalam pemilihan kepala desa didesa Way Galih

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ?
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6. Bagaimana teknis dalam pembentukan panitia pilkades ?
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