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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Pelaksanaan Demokrasi  

a. Sejarah Perkembangan Demokrasi 

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi empat 

periode yaitu; periode 1945 – 1959, periode 1959 – 1965, periode 

1965 – 1998, dan periode pasca Orde Baru. Demokrasi pada periode 

1945 – 1959 dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer, sistem 

ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Namun 

demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk 

Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan 

demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar 

kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik. 

Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi 

parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan 

afiliasi kesukuan dan agama. Akibatnya, pemerintahan yang berbasis 

pada koalisi politik pada masa ini jarang dapat bertahan lama. Hal ini 

mengakibatkan destabilitas politik nasional yang mengancam 

integrasi nasional yang sedang dibangun.  

Demokrasi pada periode 1959 – 1965 ini dikenal dengan sebutan 

demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominan politik 

presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara 
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(ABRI) dalam panggung politik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh 

lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari 

jalan keluar dari kebuntuan politik melalui kepemimpinan personal 

yang kuat.  

 
Demokrasi pada periode 1965 – 1998 ini merupakan masa 

pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Orde Baru 

merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, Orde Lama. Seiring 

pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi terpimpin Presiden 

Soekarno telah diganti oleh elite Orde Baru dengan Demokrasi 

Pancasila.  

 
Demokrasi pasca Orde Baru sering disebut dengan era reformasi 

sampai dengan sekarang. Periode ini erat hubungannya dengan 

gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan 

HAM secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai oleh lengsernya 

Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998, 

setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan demokrasi 

Pamcasilanya. Penyelewengan atas dasar negara Pancasila oleh 

penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian 

masyarakat terhadap dasar negara atau Pancasila.  

 

Demokrasi di negara Indonesia bersumber dari Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 sehingga sering disebut dengan 

demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah 

untuk mufakat, dengan berpangkal tolak pada paham kekeluargaan 
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dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan yang 

mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan 

kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur. Dalam demokrasi 

Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus 

diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.  

 

Pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang dilakukan 

oleh rakyat dan untuk rakyat, maka persoalan tentang sistem 

pemerintahan demokrasi itu langsung mengenai soal-soal rakyat 

sebagai penduduk dan warga dalam hak dan kewajibannya. Dengan 

kata lain paham tersebut memiliki makna bahwa suatu pemerintahan 

yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Artinya dalam 

setiap pemerintah akan mengambil sebuah keputusan yang akan 

dijadikan kebijakan maka rakyat selalu diikutsertakan dalam agenda 

tersebut melalui perwakilannya yang duduk di Dewan Perwakilan 

Rakyat.  

 
Demokrasi pada masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk 

pemerintahan. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan. 

Akan tetapi, sekarang ini demokrasi dipahami lebih luas lagi sebagai 

sistem pemerintahan atau politik. Konsep demokrasi sebagai bentuk 

pemerintahan berasal dari para filsuf Yunani. Dalam pandangan ini, 

demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan.  

 
Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato dalam 

Winarno (2008 : 93 – 94), dibedakan menjadi: 
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a. Monarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang 

oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan 
untuk kepentingan rakyat banyak.  

b. Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang 
oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan 
untuk kepentingan pribadi. 

c. Aristokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang 
dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan 

dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. 
d. Oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang 

oleh sekelompok orang dan untuk kepentingan 

sekelompok orang tersebut. 
e. Demokrasi, yaitu suatu pemerintahan yang dipegang oleh 

rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. 
f. Mobokrasi/Okhlokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan 

yang dipegang oleh rakyat tetapi rakyat yang tidak tahu 

apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan dan rakyat yang 
tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya 

pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk 
kepentingan rakyat banyak. 

 

b. Pengertian Demokrasi 

Secara etimologis “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, 

“Demokrasi” terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, 

dan cratein/cratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat 

diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sering dikenal dengan 

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

 
Berdasarkan sudut pandang terminologis, banyak sekali definisi 

demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik. Masing-

masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. 

Beberapa definisi tentang demokrasi yaitu :  

Menurut Haris Soche dalam Winarno (2008:91), mengatakan  

bahwa : 
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Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa 

kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh 
wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam 

pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip 
kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana 
terjaminnya kebebasan politik. 

 

Menurut Miriam Budiardjo (2010:59) mengatakan bahwa  

“Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh 

rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana 
kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh 

mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah 
sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara 
mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; 

rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas 
politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan 

keturunan atau kesewenang-wenangan”.  
 
 

Menurut Philippe C. Schmitter dalam Komaruddin Hidayat dan 

Azyumardi Azra (2008:36) mengatakan bahwa : 

demokrasi adalah suatu sistim pemerintahan di mana 

pemerintahan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-
tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara, yang 

bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan 
kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. 
 

 
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa demokrasi adalah bentuk 

pemerintahan rakyat, karena itu kekusaan pemerintahan itu melekat 

pada diri rakyat atau diri orang banyak dan merupakan hak bagi 

rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan 

melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau 

badan yang diserahi untuk memerintah serta peran utama rakyat 

dalam proses sosial dan politik dan pertanggungjawaban wakil 
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rakyat yang duduk di pemerintahan kepada rakyat serta pemilihan 

wakil rakyat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung melalui pemilihan umum. Sehingga demokrasi adalah 

pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal 

yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan 

pemrintahan untuk rakyat yang penuh tanggung jawab. 

 

c. Demokrasi Pancasila 

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa 

dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila 

Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. 

 
Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang 

berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, 

ekonomi, dan sosial. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti 

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan perwakilan. 

 

Menurut Dardji Darmodihardjo, S.H. dalam Budiyanto (2005:54), 

mengatakan bahwa “Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi 

yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa 

Indonesia, yang perwujudannya adalah seperti termaktub dalam 

ketentuan-ketentuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

 
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berkembang di 

Indonesia. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai 
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yang dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa. 

Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai : 

1. Cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam 

membuat dan menilai keputusan politik, 

2. Alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai 

bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi. 

 

Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Kedaulatan rakyat, 

2. Republik, 

3. Negara berdasar atas hukum, 

4. Pemerintahan yang konstitusional 

5. Sistem perwakilan, 

6. Prinsip ketuhanan. 

 
Baik dari sudut pandang ideologi maupun konstitusi, demokrasi 

Pancasila memiliki prinsip-prinsip, sebagai berikut : 

1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, 

2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, 

3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain, 

4. Mewujudkan rasa keadilan sosial, 

5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, 

6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, dan  
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7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 

 

Ada beberapa sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di 

Indonesia, yaitu sebagai berikut : 

1. Ide kedaulatan rakyat 

Bahwa yang berdaulat di negara demokrasi adalah rakyat. ide ini 

menjadi gagasan pokok dari demokrasi. tercermin pada pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 

“Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan 

Undang-Undang Dasar 1945”. 

2. Negara berdasar atas hukum 

Negara demokrasi adalah juga negara hukum. Negara hukum 

Indonesia menganut hukum dalam arti meteril (luas)untuk 

mencapai tujuan nasional. Tercermin pada pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dassar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia 

adalah negara hukum”. 

3. Bentuk republik 

Negara dibentuk untuk memperjuangkan realisasi kepentingan 

umum (republika). Negara Indonesia berbentuk republik yang 

memperjuangkan kepentingan umum. Tercermin pada pasal 1 

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ”Negara 

Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. 

4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi 

Penyelenggaraan pemerintahan menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan berlandaskan konstitusi atau Undang-
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Undang Dasar 1945 yang demokratis. Tercermin dalam pasal 4 

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Presiden Republik 

Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-

Undang Dasar 1945”. 

5. Pemerintahan yang bertanggung jawab 

Pemerintah selaku penyelenggara negara merupakan pemerintah 

yang bertanggung jawab atas segala tindakannya. Berdasarkan 

demokrasi Pancasila, pemerintah ke bawah bertanggung jawab 

kepada rakyat dan ke atas bertanggung jawab secara moral 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

6. Sistem perwakilan 

Pada dasarnya, pemerintah menjalankan amanat rakyat untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. Demokrasi yang dijalankan 

adalah demokrasi perwakilan atau tidak langsung. Para wakil 

rakyat dipilih melalui pemilu. 

7. Sistem pemerintahan presidensil 

Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi, presiden adalah 

kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 

 
 

d. Ciri-ciri Demokrasi 

Menurut Bingham Powel dalam Budiyanto (2005:53 – 54), 

mengatakan bahwa sistem politik demokrasi ditandai oleh ciri-ciri 

sebagai berikut; 

1. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa 
pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya, artinya 
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klaim pemerintah untuk patuhpada aturan hukum didasarkan 

pada penekanan bahwa apa yang dilakukan merupakan 
kehendak rakyat, 

2. Legitimasi kekuasaan diperoleh melalui pemilihan umum 
yang kompetitif, 

3. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses 

pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk 
menduduki jabatan penting, 

4. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa paksaan, 
5. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti 

kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan 

kebebasan pers. 
 

e. Macam-Macam Demokrasi 

Macam-macam demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia 

yaitu; 

1. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang 

menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada 

badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang 

perdana menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam 

kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam 

demokrasi parlementer presiden menjabat sebagai kepala negara 

2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut 

sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini, kekuasaan 

legislatif dipegang oleh kongres, kekuasaan eksekutif dipegang 

presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh mahkamah 

agung. 

3. Demokrasi melalui referendum, yang paling mencolok dari sistem 

demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh 
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rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkan 

suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat.  

 
Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam 

yaitu; 

1. Demokrasi langsung, demokrasi ini memiliki makna bahwa 

paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya 

dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum 

dan undang-undang. 

2. Demokrasi tidak langsung, demokrasi ini memiliki makna 

bahhwa paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem 

perwakilan. Demokrasi tidak langsung dan demokrasi perwakilan 

biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. 

Jeff Hayness dalam Winarno (2000:112) membagi pemberlakuan 

demokrasi ke dalam tiga model berdasarkan penerapannya yaitu : 

1. Demokrasi formal ditandai dengan adanya kesempatan 
untuk memilih pemerintahannya dengan interval yang 

teratur dan ada aturan yang mengatur pemilu. Peran 
pemerintah adalah mengatur pemilu dengan memperhatikan 

proses hukumnya. 
2. Demokrasi permukaan (façade) merupakan gejala yang 

umum di Dunia Ketiga. Tampak luarnya memang 

demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki substansi 
demokrasi. Pemilu diadakan sekadar para os inglesses ver, 

artinya "supaya dilihat oleh orang Inggris". Hasilnya adalah 
demokrasi dengan intensitas rendah yang dalam banyak hal 
tidak jauh dari sekadar polesan pernis demokrasi yang 

melapisi struktur politik. 
3. Demokrasi substantif menempati rangking paling tinggi 

dalam penerapan demokrasi. Demokrasi substantif memberi 
tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, 
kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan etnik, 

untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingannya 
dalam agenda politik di suatu negara. Dengan kata lain, 
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demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh 

agenda kerakyatan, bukan sekadar agenda demokrasi atau 
agenda politik partai semata. 

 

f. Prinsip-Prinsip Demokrasi 

Prinsip-prinsip demokrasi dirincikan oleh Sukarna dalam Winarno 

(2008:95) yaitu : 

1. Diberlakukannya pembagian kekuasaan; kekuasaan 
eksekutif,legeslatif, dan yudikatif berada pada badan yang 

berbeda; 
2. Pemerintahan konstitusional; 

3. Pemerintahan berdasarkan hukum; 
4. Pemerintahan mayoritas; 
5. Pemerintahan dengan diskusi; 

6. Pemilihan umum yang bebas; 
7. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan 

fungsinya; 
8. Manajemen yang terbuka; 
9. Pers yang bebas; 

10. Pengakuan atas hak-hak minoritas; 
11. Perlindungan atas hak azasi manusia; 

12. Peradilan yang bebas dan tidak memihak; 
13. Pengawasan terhadap administrasi negara; 
14. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik 

masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah; 
15. Kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilann 

politik tanpa paksaan dari manapun; 
16. Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi; 
17. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas 

tertentu; 
18. Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis; 

19. Prinsip persetujuan. 
 

Parameter yang dapat dijadikan ukuran apakah suatu negara atau 

pemerintahan dapat dikatakan demokratis atau sebaliknya. 

Sedikitnya tiga aspek dapat dijadikan landasan untuk mengukur 

sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara. Ketiga 

aspek tersebut adalah: 

http://www.anneahira.com/kekuasaan-islam.htm


13 
 

1. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. 

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen penting dalam 

proses pergantian pemerintahan. 

2. Susunan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan negara dijalankan 

secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan 

dalam satu tangan atau satu wilayah. 

3. Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara 

simetris,memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme 

yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (check and 

balance) terhadap kekuasaan yang dujalankan eksekutif dan 

legeslatif.  

 

Beberapa nilai yang terkandung dalam demokrasi yang disebutkan 

oleh Zamroni dalam Basrowi dan Suko Susilo (2006:98), yaitu: 

1. Toleransi,  

2. Kebebasan mengemukakan pendapat, 
3. Menghormati perbedaan pendapat, 
4. Memahami keanekaragaman dalam masyarakat, 

5. Terbuka dan komunikasi, 
6. Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, 

7. Percaya diri, 
8. Tidak menggantungkan pada orang lain, 
9. Saling menghargai, 

10. Mampu mengekang diri, 
11. Kebersamaan dan, keseimbangan. 

 
 
 

 
2. Pemilihan Kepala Desa 

Pemilihan umum merupakan mekananisme demokrasi untuk memutuskan 

pergantian pemerintahan di mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya 
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secara aman dan bebas. Menurut Thomas H. Greene dalam Padmo 

Wahjono (2008 : 220) mengatakan bahwa “Pemilihan umum merupakan 

mekananisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintahan di 

mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara aman dan bebas”. 

Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi secara terbuka 

dan sederajat diantara partai-partai politik. Melalui pemilihan umum rakyat 

memilih wakilnya untuk duduk dalam struktur pemerintahan.  

 
Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, “Desa adalah suatu wilayah 

yang di tempat oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di 

bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri 

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Menurut Undang-Undang No.72 Tahun 2005, “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 Republik Indonesia”. 

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo dalam M. Sugandhi, dkk (2006:54) 

“Desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang 

berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”. 

Secara keilmuan, ahli sosiologi menyatakan bahwa desa merupakan 

lingkungan di mana warga memiliki hubungan akrab dan bersifat informal. 

Paul H. Landis dalam Maurice Duverger (2005:45) yang mewakili pakar 
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sosiologi pedesaan, mengemukakan 3 definisi desa untuk tujuan analisis 

yang berbeda-beda, yaitu analisis statistik, analisis sosial psikologis, dan 

analisis ekonomi. 

Menurut Roucek dan Warren dalam M. Sugandhi, dkk (2006:66), untuk 

memahami masyarakat desa dapat dilihat dari karakteristiknya yaitu : 

1. Besarnya peranan kelompok primer; 
2. Faktor geografis sebagai dasar pembentukan kelompok; 

3. Hubungan bersifat akrab dan langgeng; 
4. Homogen; 

5. Keluarga sebagai unit ekonomi; 
6. Populasi anak dalam proporsi lebih besar. 

 

 
Menurut Pitirin A. Sorokin dan Carle C. Zimmerman dalam Maurice 

Duverger (2005:50), faktor-faktor yang dapat menentukan karakteristik 

masyarakat desa dan kota adalah: 

1. mata pencaharian; 
2. ukuran komunitas; 
3. tingkat kepadatan penduduk; 

4. lingkungan; 
5. diferensiasi sosial; 

6. stratifikasi sosial; 
7. interaksi sosial; 
8. solidaritas sosial. 

 

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. pemerintah desa yang 
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dimaksud yaitu kepala desa, dan perangkat desa (Sekretariat Desa, 

Pelaksana Teknis Lapangan, Unsur Kewilayahan). 

 
Menurut Undang-Undang No. 72 Tahun 2005 “Kepala Desa adalah 

seseorang yang penjabat yang diusulkan oleh BPD yang selanjutnya 

mendapat persetujuan Bupati untuk segera melaksanakan hak, wewenang 

dan kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu”.  

 
Menurut Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal 44 tentang 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon kepala desa, yaitu : 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah; 
3. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP) dan/atau sederajat; 
4. Berusia paling rendah 25 tahun (dua puluh lima) tahun; 
5. Bersedia dicalonkan sebagai kepala desa; 

6. Penduduk desa setempat; 
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 

kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; 
8. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

9. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 
(sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan; 

10. Memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota. 

 

Hal yang berkaitan dengan pencalonan kepala desa juga termuat dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 37 Tahun 2000, Pasal 

10 berkaitan dengan pencalonan kepala desa yaitu: 

(1). BPD memberitahukan kepada kepala desa tentang 
berakhirnya masa jabatan kepala desa; 

(2). Kepala desa yang akan berhenti karena berakhir masa 

jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa 
jabatan, mengajukan permohonan berhenti kepada BPD; 
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(3). BPD berdasarkan permohonan berhenti dari kepala desa 

segera memberi persetujuan kepada yang bersangkutan dan 
mengusulkan kepada bupati; 

(4). Pejabat yang berwenang menugaskan ketua panitia pengawas 
guna memproses pengganti kepala desa yang bersangkutan. 

 

Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 37 Tahun 2000 

yang berbunyi “Panitia Pemilihan mengadakan konsultasi mengenai 

pencalonan kepala desa dengan panitia pengawas”. 

 
Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 37 Tahun 2000 

yang berkaitan dengan pencalonan kepala desa yaitu: 

(1). Ketua Panitia pemilihan berdasarkan hasil konsultasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, 
menugaskan kepada panitia pemilihan untuk melakukan 

kegiatan penjaringan; 
(2). Setelah selesai penjaringan sebagaimana dimaksud Ayat (1) 

pasal ini panitia pemilihan menetapkan tatacara penyaringan 
bakal calon; 

(3). Setelah tatacata penyaringan ditetapkan panitia pemilihan 

melakukan penyaringan bakal calon; 
(4). Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud Ayat (3) pasal 

ini pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama bakal calon 
hasil penjaringan, dengan ketentuan jumlah bakal calon hasil 
penyaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-

banyaknya 5 (lima) orang bakal calon dan ditetapkan dengan 
berita acara penyaringan bakal calon oleh panitia pemilihan; 

(5). Teknis pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon 
ditetapkan oleh ketua panitia pemilihan. 

 

 
Hal serupa juga termuat dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Timur No. 37 Tahun 2000 yaitu: 

(1). Bakal calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 12 
Peraturan Daerah ini bersama-sama dengan kelengkapan 

administrasi persyaratannya disampakan oleh ketua panitia 
pemilihan kepada ketua BPD. 

(2). Ketua BPD setelah menerima laporan dari ketua panitia 

pemilihan mengadakan penelitian administrasi persyaratan dan 
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mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon, penetapan 

calon dituangkan dalam berita acara penetapan calon. 
(3). Berita acara penetapan calon diajukan oleh ketua panitia 

pemilihan kepada panitia pengawas melalui camat dengan 
dilampiri; 
a. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon; 

b. Surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa; 

c. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik 
Indonesia. 

d. Surat pernyataan tidak pernah terlibat langsung dalam 
setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau 
organisasi terlarang lainnya. 

e. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan 
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena 
melakukan tindak pidana kriminal; 

f. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh majelis 

penguji kesehatan pegawai atau dokter setempat; 
g. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian; 

h. Daftar riwayat hidup; 
i. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir 

oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu; 

j. Akte kelahiran/surat kenal lajir dari pejabat yang 
berwenang mengeluarkannya; 

k. Pas photo (hitam putih) ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) 
lembar; l. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di 
desa yang bersangkutan; 

l. Surat keterangan bertempat tinggal di desa yang 
bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir, 

atau salinan KTP (khusus untuk putera desa tidak 
diperlukan); 

m. Surat izin dari atasannya yang berwenang dari bakal calon 

yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil. 
 

Sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan maka calon kepala desa yang 

telah ditetapkan oleh BPD dapat melakukan kampanye untuk dapat 

menarik simpati masyarakat desa. Hal mengenai kampanye calon kepala 

desa juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 

No. 37 Tahun 2000 pada Pasal 16 yaitu: 
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(1) Waktu kampanye dimulai 2 (dua) minggu sebelum pemilihan 

dengan masa kampanye paling lama 1 (satu) minggu; 
(2) Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih; 

(3) Masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum pemilihan calon 
yang berhak dipilih dilaksanakan; 

(4) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, 

tentram dan tertib yang dibimbing oleh amat dan kasi 
pemerintahan kecamatan selaku anggota panitia pengawas; 

(5) Kampanye sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, tidak 
dibenarkan dalam bentuk : 
a. Pawai atau arak-arakan; 

b. Pemberian uang, barang atau fasilitas lain; 
(6) Panitia pemilihan memberikan tindakan terhadap calon yang 

berhak dipilih sebagaimana dimaksud Ayat (6) harus disetujui 
BPD; 

(7) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang 

berhak dipilih sebagaimana dimaksud Ayat (6) harus disetujui 
BPD; 

(8) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud Ayat (6) 
yang mengakibatkan terjadinya calon tinggal, pelaksanaan 
pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan dan untuk 

menentukan calon terpilih berlaku ketentuan sebagaimana 
dimaksud Pasal 15. 

 
 

Pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan asas: 

a. Langsung 

Pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya 

menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. 

b. Umum 

Pada dasarnya semua penduduk desa warga negara Indonesia yang 

memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 (tujuh 

belas) tahun atau telah pernah kawin, berhak memilih dalam pemilihan 

kepala desa (Pilkades). Jadi, pemilihan bersifat umum berarti 

pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa warga 

negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut di atas. 

c. Bebas 
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Pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk 

menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh, tekanan atau 

paksaan dari siapapun dan tanpa apapun. 

d. Rahasia 

Pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang 

diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan 

dengan jalan apapun.  

 
Pelaksanaan pemilihan kepala desa telah diatur dalam Undang-Undang 

No.5 Tahun 1979 Pasal 10 – 21. 

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban 

untuk: 

a. Menjamin agar mekanisme demokrasi Pancasila berjalan dengan 

lancar, tertib dan teratur; 

b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur. 

Pada saat pemungutan suara dialaksanakan, para calon kepala desa 

harus berada di tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan 

untuk mengikuti jalannya pemungutan suara. Panitia pemilihan 

bertanggung jawab atas kelebihan suara yang diberikan oleh penduduk 

desa yang berhak memilih yang hadir pada saat pemungutan suara 

dilaksanakan.  

 
Pada waktu pelaksanaan pemungutan suara panitia pemilihan bertanggung 

jawab sepenuhnya terhadap hal-hal yang timbul di dalam pelaksanaan 

pemilihan tersebut sehingga reaksi-reaksi dari masyarakat terhadap 
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ketidakpuasan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) dimaksud 

dapat dihindarkan. 

 
Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang 

pemerintahan desa yaitu: 

(1) Pemilihan kepala desa dinyatakan syah apabila jumlah pemilih 
yang menggunakan hak pilihnya sekurng-kurangnya 75% dari 

jumlah seluruh pemiilih yang telah disyahkan oleh panitia 
pemilihan. 

(2) Dalam hal pemilih menggunakan hak pilihnya kurang dari yang 
ditentukan dalan Ayat (1) pasal ini, sesudah tiga hari Panitia 
Pemilihan mengadakan pemilihan ulang. 

(3) Apabila di dalan pemilihan ulangan sebagaimana dimaksudkan 
dalam Ayat (2) pasal ini jumlah pemilih yang menggunakan hak 

pilihnya kurang dari 50% dari jumlah pemilih, maka berlakulah 
ketentuan dalam pasal 29, yaitu ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Bupati/Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II 

atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Camat. 
 

Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat 

jumlah dukungan suara terbanyak, sekurang-kurangnya 20% dari jumlah 

seluruh pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Dalam hal calon kepala 

desa hanya terdapat satu orang, maka calon kepala desa tersebut baru 

dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara terbanyak, sekurang-

kurangnya 50% atau separuh ditambah satu dari jumlah pemilih yang 

menggunakan hak pilihnya.  

Menurut Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 yaitu: 

(1) Dalam hal tidak seorang calonpun yang mendapat jumlah 

dukungan suara, maka Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan 
ulangan. 

 
(2) Dalam hal pemilihan ulangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, 

nasibnya tetap sama, yaitu ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Bupati/Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II atas nama 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Camat. 



22 
 

 

Panitia pemilihan menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan 

ulangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan pertama. 

Pemilihan ulangan dinyatakan sah apabila separuh dari jumlah pemilih 

yang telah dinyatakan sah oleh panitia pemilihan menggunakan hak 

pilihnya. Apabila dalam suatu pemilihan hanya terdapat satu orang calon, 

maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) 

tempat kotak suara masing-masing untuk suara mendukung dan yang tidak 

mendukung.  

 
Setelah pemungutan suara selesai maka, panitia pemilihan pada hari dan 

tanggal pemungutan suara itu juga segera (Pasal 21): 

a. Menandatangani berita acara pelaksanaan pemungutan suara pemilihan 

kepala desa bersama-sama dengan para calon kepala desa dengan 

pengertian bahwa jalan pemungutan suara telah berjalan dengan lancar, 

tertib, dan teratur; 

b. Membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk 

setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon kepala desa tersebut; 

c. Mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara sebagaimana dimaksud 

ayat b pasal ini dan membuat berita acara perhitungan suara dimaksud 

ditandatangani oleh ketua panita dan semua calon kepala desa. 

 
3. Faktor Pendorong dalam Pemilihan Kepala Desa 

Untuk memilih sistem pemilihan kepala desa langung bukanlah melalui 

suatu cara yang datang secara tiba-tiba dan kemudian disepakati, namun 
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melalui berbagai penelitian, dialog, untuk menjaring aspirasi masyarakat, 

pihak pemerintah, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. 

Pelaksanaan pemilihan kepala desa terdapat beberapa faktor pendorong 

yang dapat memperlancar pelaksanaan pemilihan kepala desa.  

 
Banyak faktor yang mendorong digunakannya pemilihan kepala desa 

secara demokrasi adalah sebagai berikut : 

a. Penggunaan sistem pemilihan perwakilan diwarnai dengan banyak 

masyarakat yang tidak setuju atau banyak masalah. 

b. Dengan cara ini masyarakat dapat berpaeran langsung untuk memilih 

kepala desanya. 

c. Terjadinya politik uang akan semakin kecil terjadi. 

d. Hasil lebih objektif. 

Pemilihan kepala desa langsung menghasilkan kepala desa dalam arti 

siapapun terpilih itulah kehendak mayoritas rakyat. Hasil objektif tidak 

selalu identik dengan terpilihnya kepala desa yang memiliki kapasitas 

dan kapabilitas yang baik dan dibutukan daerahnya. 

e. Pemahaman masyarakat tentang demokrasi yang baik. 

f. Kesejahteraan masyarakat terjamin. 

g. Kondisi desa yang aman, tenteram dan rukun. 

h. Adanya kebebasan yang bertanggung jawab dalam masyarakat. 

 
4. Faktor Penghambat dalam Pemilihan Kepala Desa 

Gambaran di atas belum tentu menjadi kenyataan karena beberapa sebab-

sebab yang sering kali menyurutkan motivasi untuk melakukan 
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eksperimen demokrasi, atau malah mengaburkan pemahaman bahwa 

pilkades langsung merupakan jalan menuju demokratisasi desa. 

a. Kelemahan pada sistem perwakilan bukan permanen. Sesungguhnya 

kelemahan sistem perwakilan tidak bersifat permanen  apabila 

mekanisme terkontrol oleh pemerintah dan akses publik untuk 

mengontrol tahapan-tahapan pelaksanaan terbuka lebar, besar 

kemungkinan sistem perwakilan lebih efektif dalam mencari kepala 

desa yang berpotensi baik secara kualitas maupun kapabilitas. 

b. Peluang terjadi politik uang yang semakin menipis atau kecil juga 

belum tentu terbukti, masyarakat yang konsumtif dan materialistik 

prefensi politik terhadap calon-calon sangat ditentukan oleh sejauh 

mana mampu memberikan keuntungan jangka pendek. Pada saat itulah 

rakyat memberikan dukungan  sangat besar. Kerawanan itu bisa 

dikurangi apabila panitia pengawas pemilihan kepala desa bekerja 

keras dan bertindak objektif. 

c. Kondisi keamanan desa yang tidak terjamin. 

d. Pemahan masyarakat tentang demokrasi rendah. 

e. Masih banyak masyarakat yang hidupnya belum sejahtera. 

f. Makin merosotnya nilai kharismatik dan berkembangnya secara pesat 

paham materialistik dan individualistik telah membuat figur pimpinan 

cenderung hanya menjadi simbol formal. 

g. Penyalahgunaan kebebasan dalam masyarakat. 

 
5. Kebebasan Memilih dan Dipilih 
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Masyarakat memilliki kebebasan atau memiliki hak untuk memilih dan 

dipilih. Hal ini sesuai atau telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 28E, Undang-Undang tentang Pemilu yaitu Undang-Undang 

No. 10 Tahun 2008 disebutkan pada Pasal 19 Ayat (1) yang berbunyi 

:”WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau 

lebih/pernah kawin mempunyai hak pilih”. Hak memilih dan dipilih juga 

tercantum dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 

43 yang mengatakan “Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih 

dalam pemilu”. Peraturan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang No. 

12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Hak Sipil Politik yaitu Pasal 

25 yang berbunyi “Hak setiap warga negara ikut serta dalam 

penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih”. Dari sudut 

hukum sangat jelas sekali jika memilih dan dipilih adalah hak 

pengecualian hanya bagi mereka yang terkena hukuman pidana lebih dari 

5 tahun/terbukti tidak setia kepada NKRI dan selain dari hal tersebut setiap 

WNI berhak memilih dan dipilih. 

 

Pemilih adalah penduduk yang telah memenuhi persyaratan untuk 

menggunakan hak pilih.  

Yang berhak memilih menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Pasal 9, 

yaitu yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah 
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus  

2. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun dan sudah pernah 
kawin, 

3. Tidak kehilangan hak memilih dan dipilih atas dasar keputusan 

pengadilan yang tidak dapat diubah lagi; 
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4. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung 

dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, seperti gerakan G-30-S/PKI dan atau 
organisasi terlarang lainnya. 

 

a. Hak Memilih dan Dipilih  

Hak memilih dan dipilih merupakan hak yang dimiliki oleh setiap 

warga negara Indonesia. Hak memilih dan dipilih juga merupakan hak 

azasi manusia, pembagian bidang, jenis dan macam hak azasi manusia 

dunia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak 

asasi pribadi / personal Right meliputi: 

 Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah 

tempat.  

 Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.  

 Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. 

 Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama 

dan kepercayaan yang diyakini masing-masin. 

 
Hak asasi politik / Political Right meliputi: 

 Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan 

 Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan 

 Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi 

politik lainnya. 

 Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. 

 
Hak azasi hukum / Legal Equality Right meliputi: 
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 Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan 

pemerintahan 

 Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns 

 Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum 

 
Hak azasi Ekonomi / Property Rigths meliputi: 

 Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli 

 Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak 

  Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-

piutang, dll 

 Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu 

 Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak 

 
Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights meliputi: 

 Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan 

 Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, 

penahanan dan penyelidikan dimata hukum 

 Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right 

 Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan 

 Hak mendapatkan pengajaran 

 Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan 

minat  

 

Kebebasan atau hak memilih dan dipilih tercantum dalam Undang-

Undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan international 

covenant on civil and political rights (kovenan internasional tentang 
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hak-hak sipil dan politik), Pasal 25 Setiap warga negara harus 

mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun dan tanpa 

pembatasan yang tidak layak, untuk:  

(a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik 
secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih 

secara bebas;  
(b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang 

murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta 

dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk 
menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para 

pemilih;  
(c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas 

dasar persamaan dalam arti umum.  

 
 

Hak memilih dan dipilih juga terdapat pada Undang-Undang No. 10 

Tahun 2008 tentang pemilihan umum, Pasal 19 Ayat (1) yaitu “Warga 

Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap 

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin 

mempunyai hak memilih”. 

 
Hak pilih adalah hak dimiliki pemilih untuk menentukan sikap 

pilihannnya; 

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang 

pemerintahan desa yaitu “Dalam pemilihan kepala desa, setiap warga 

negara Indonesia penuduk desa yang bersangkutan dan telah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan mempunyai hak memilih dan 

hak dipilih”.  

Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang 

pemerintahan desa yaitu: 
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(1) Yang dapat dipilih menjadi kepala desa sebagaimana 

dimaksud Pasal 6 adalah penduduk desa warga negara 
Indonesia, yang: 

a. Taqwa Kepada TuhanYang Maha Esa 
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 

c. Setia dan taat kepada negara dan pemerintah 
d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak 

langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G-

30-S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya 
e. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan 

secara sah sekurang-kurangnya selam satu tahun 
dengan tidak terputus-putus, kecuali putra desa yang 
berada di luar desa yang bersagkutan, hal tersebut tidak 

diberlakukan dengan ketentuan bahwa yang 
bersangkutan sudah mengenal situasi desa tersebut 

f. Sehat jasmani dan rohani 
g. Tidak pernah dihukum oleh yang berwajib karena 

melakukan tindak pidana 

h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti 

i. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun dan 
setinggi-tingginya berumur 50 tahun 

j. Sekurang-kurangnya telah tamatan Sekolah Menengah 

Pertama atau yang sederajat 
k. Mempunyai kecakapan yang cukup di bidang 

pemerintahan desa 
(2) Pegawai Negari Sipil atau ABRI yang mencalonkan diri 

untuk dapat dipiih menjadi kepala desa selain harus 

memenuhi syarat-syarat tersebut di atas kecuali huruf e, 
harus pula memiliki surat keterangan dari atasannya yang 

diberi wewenang untuk itu.  
 

 

Ditetapkan syarat-syarat yang lebih berat lagi calon kepala desa 

diamaksud agar jabatan tersebut dapat diduduki oleh orang yang 

benar-benar mempunyai daya kemampuan dan dapat menunjukkan 

prestasinya sesuai dengan tuntutan zaman. Ditetapkan ketentuan 

pengecualian pada huruf e, dimaksudkan untuk memberikan 

kesempatan kepada penduduk yang berasal dari desa yang 
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bersangkutan dan sekarang menjadi penduduk desa lain, dengan 

pengertian bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui tentang dan 

kondisi desa tersebut. 

 
Kebebasan atau hak memilih dan dipilih juga termuat dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 37 Tahun 2000 tentang tata 

cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala 

desa yaitu pada pasal 7 juga disebutkan bahwa: 

Yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk desa Warga Negara 

Republik Indonesia yang: 

(1) Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara 
sah sekurang-kurangnnya 6 (enam) bulan terakhir dengan 

tidak terputus-putus; 
(2) Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah 

pernah kawin; 
(3) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

(4) Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung 
dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau 
organisasi terlarang lainnya. 

 
Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 37 Tahun 

2000 tentang pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian 

kepala desa. 

(1) Yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk 
desa Warga Negara Republik Indonesia yang: 
a.  Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 
1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; 

c. Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung 
dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, G.30 S/PKI dan/atau 

kegiatan organisasi terlarang lainnya; 
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d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama atau yang sederajat; 
e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) 

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 kriminal; 
j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

k.  Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di 
desa setempat; 

l. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; 
m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat 

istiadat yang diatur dalam peraturan daerah; 

(2).  Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai kepala 
Desa selain harus  memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, juga harus memiliki 
suratketerangan persetujuan dari kepala instansi tempat 
bersangkutan bekerja atau atasannya yang berwenang untuk 

itu di st daerah kecuali jika ditentukan lain; 
(3)  Bagi Pegawai Negeri dan putera desa yang terpilih dan 

diangkat menjadi kepala desa terhitung mulai tanggal 
pelantikan sebagai kepala desa harus bertempat tinggal di 
desa yang bersangkutan. 

 
 

Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 37 

Tahun 2000 tentang pencalonan, pemilihan, pelantikan dan 

pemberhentian kepala desa yaitu ”Dalam pemilihan Kepala Desa, 

setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih,dalam 

Pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada 

siapapun”. 

 

B. Kerangka Pikir 

Uma Sekaran (1992:43) mengemukakan bahwa, “Kerangka pikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. 
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Untuk mengetahui gambaran bagaimana pengaruh pelaksanaan demokrasi 

pada pemilihan kepala desa terhadap kebebasan memilih dan dipilih di desa 

Sumbersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur akan 

disajikan bagan skematik sebagai berikut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Pelaksanaan demokrasi pada 

pemilihan kepala desa: 
 

a. Tingkat pemahaman dan 
kesadaran masyarakat 

b. Pola pelaksanaan 

pemilihan kepala desa 
c. Faktor pendukung dan 

penghambat pemilihan 
kepala desa 

d. kebebasan yang 

bertanggung jawab          
 

Kebebasan memilih dan 
dipilih: 

 
a. Berpengaruh 
b. Kurang 

berpengaruh  
c. Tidak 

berpengaruh 


