
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia dibangun dan dibentuk dari desa. Desa adalah pelopor 

sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa telah memiliki 

sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah 

yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Pengertian 

desa menurut UU No. 32 Tahun 2004, Desa atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan 

mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Otonomi Daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, 

merupakan wujud dari terciptanya otonomi desa, dimana otonomi desa 

merupakan capaian dari usaha desa yang dilandasi motivasi. Motivasi untuk 

berada pada pusat hubungan antar agen atau subjek. Desa yang memiliki 

otonomi adalah desa yang memenangkan pertempuran agenda antar subjek. 
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Desa yang mampu menduduki pusat hubungan, mempengaruhi tujuan agen 

yang lain, dan dengan demikian menjadikan agendanya sebagai agenda umum. 

Otonomi desa, sejatinya adalah sifat dinamis desa. Otonomi desa secara 

sederhana dapat disebut sebut sebagai identitas kemenangan desa. 

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa 

terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa diangkat 

berdasar hasil suara terbanyak dari pemilihan langsung yang diikut oleh 

penduduk desa setempat. Namun, pada desa-desa yang masih menjadi 

kesatuan hukum adat dapat merujuk pada ketentuan hukum adat yang sudah 

mendapat penetapan dari peraturan daerah. 

Berkaitan dengan hal di atas, hakekatnya otonomi daerah ditujukan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Arah pembangunan Indonesia saat ini menuju otonomi yang sesungguhnya 

serta penerapan prinsip-prinsip good governance disetiap tingkatan 

pemerintahan. Selain itu pengertian desa menurut UU No. 32 Tahun 2004, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. 
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Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Landasan pemikiran dalam desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi 

asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dimana dalam desa, peran 

Kepala Desa dibutuhkan untuk memimpin suatu desa tertentu. 

Desa juga mengenal adanya pemilihan Kepala Desa yang bertujuan untuk 

membentuk masyarakat desa yang demokratis. Pemilihan Kepala Desa, atau 

seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara 

langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan 

Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki 

oleh warga biasa. 

Berlakunya peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 72 Tahun 

2005 tentang desa (pemilihan kepala desa) telah menciptakan suasana baru 

dalam proses pilkades dan tidak dapat dipungkiri bahwa ketrlibatan masyarakat 

dan bangsa dalam system pemilihan kepala desa (pilkades) ini telah menambah 

semaraknya mereka didalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi. 

Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. 

Pelaksanaan Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung ada, namun 

belakangan ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu 

Kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan 

agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi 

keamanan. 
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Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 

Tahun 2005 sbb: 

1. Bertakwa kepada Tuhan YME  

2. Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, 

serta Pemerintah 

3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat 

4. Berusia paling rendah 25 tahun 

5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa 

6. Penduduk desa setempat 

7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan 

hukuman paling singkat 5 tahun 

8. Tidak dicabut hak pilihnya 

9. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali 

masa jabatan 

10. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota  

Pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan yang paling bawah dalam 

sistem pemerintahan nasional. Pemerintah desa mempunyai kedekatan 

dengan masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai 

persoalan dalam masyarakat menunjukkan bahwa jika pemerintahan desa 

berfungsi dengan baik, maka akan sangat memberikan pengaruh signifikan 

terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.  
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Berkaitan dengan hal di atas, pemerintahan desa seringkali menerapkan gaya 

kepemerintahan yang berbeda seperti yang ada di Indonesia, mereka cenderung 

menggunakan kepemimpinan yang masih menganut paham terhadap adat dan 

budaya yang berlaku.  Lebih lanjut, kemunduran paham dalam menerapkan 

kepemimpinan yang baik dan benar ini kerap memicu timbulnya 

penyalahgunaan dalam kepemimpinan.  

Pemerintah desa yang tidak paham akan pentingnya kepemimpinan, 

membiarkan keadaan ini menjadi semakin carut marut dengan membudayakan 

penyalahgunaan untuk mendapatkan kekuasaan. Dimana pemilihan kepala desa 

yang seharusnya menjadi pesta demokrasi warga, justru menjadi ajang untuk 

berebut kekuasaan bagi para calon kepala desa dengan menghalakan berbagai 

macam cara. Munculnya ambisi yang berlebihan terhadap jabatan hingga 

cenderung menghalalkan segala cara, melalui politik uang (Money Politic) dan 

kampanye negatif. Secara umum memang sudah lazim bahwa untuk 

memenangkan pemilihan kepala desa seseorang memerlukan dana yang tidak 

sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun yang ilegal seperti 

Money Politic guna mempengaruhi masyarakat memilih. 

Kehidupan politik sejatinya adalah untuk mewujudkan idealisme bagi 

masyarakat dan negara. Namun dalam prakteknya politik adalah untuk 

mempengaruhi dan menggiring pilihan dan opini masyarakat dengan segala 

cara. Sehingga, seseorang dan sekelompok orang bisa meraih kekuasaan 

dengan pilihan dan opini masyarakat yang berhasil di bangunnya atau 

dipengaruhinya. Ini memerlukan modal atau dukungan pemilik modal.  



 6 

Suatu hal yang mustahil apabila Kepala Desa yang terpilih dengan biaya 

sedemikian besar akan merelakan begitu saja biaya yang telah di keluarkan. 

Berbagai macam cara mereka lakukan, mulai dari melakukan pertemuan 

umum, pertemuan khusus, pertemuan di rumah makan sampai pertemuan di 

rumah warga. Mulai dengan membagi-bagi semen, sembako, amplop, bahkan 

sampai dengan mengobral janji-janji gombal dan sumpah serapah yang ke 

semua itu mereka lakukan semata untuk menggaet hati rakyat. 

Sehingga dapat dipastikan bahwa Kepala Desa seperti itu akan berusaha sekuat 

tenaga untuk mendapatkan ganti rugi biaya yang dimaksud untuk itu, Potensi 

terjadinya korupsi kolusi dan nepotisme dalam era kepemimpinan kepala desa 

tersebut menjadi sangat besar. 

Berbagai kenyataan  yang disinggung di atas dapat mengantarkan orang pada 

pertanyaan-pertanyaan tentang pilkades, terutama yang terkait dengan masalah 

ambisi terhadap jabatan, Money Politic dan eksistensi pilkades itu sendiri. 

Seorang Kepala Desa biasanya akan mencari simpati warganya dengan cara 

memberikan imbalan uang, beras, gula atau bahkan pekerjaan dan jasa-jasa 

lainnya dengan tujuan agar warganya bersimpati dan mendukungnya sehingga 

terpilih menjadi Kepala Desa. 
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Hasil penelitian yang peneliti dapatkan ada salah satu calon yang 

berkampanye mempromosikan dirinya agar terpilih menjadi kepala desa tidak 

tanggung-tanggung mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Seperti ini 

dapat merugikan dirinya jika dikemudian hari dia tidak terpilih menjadi 

Kepala Desa dan apakah biaya yang telah dikeluarkan sebagai suap atau 

hadiah tadi harus dikembalikan oleh warga yang telah menerima suap atau 

hadiah tersebut. 

Salah satu upaya mensejahterakan kehidupan umat manusia adalah memilih 

pemimpin yang adil dan bijaksana. Upaya ini telah dilakukan oleh 

masyarakat Desa Putra Aji II dalam memilih Kepala Desa melalui pilkades. 

Sebagaimana masyarakat lain, masyarakat Desa Puta Aji II, mendambakan 

pelaksanaan pilkades yang murni, tulus dan berjalan sesuai prosedur. Namun 

yang terjadi, para calon Kepala Desa berusaha menarik simpati masyarakat 

dengan berbagai cara demi memenangkan pilkades. 

Menarik simpati masyarakat itu lumrah, namun bila cara menarik simpati itu 

dilakukan dengan Money Politic akan merugikan masyarakat sendiri. Selain 

memang juga dituntut harus memiliki integritas, dedikasi, loyalitas terhadap 

warga dan bahkan kapabilitas untuk memimpin sebuah desa. Bila calon 

Kepala Desa sudah terpilih, ia akan lupa janjinya sebab yang ia tawarkan 

adalah janji sebagai umpan untuk mendapatkan kekuasaan bukan rencana 

untuk memakmurkan rakyat dan melaksanakan tugas kepemimpinan dengan 

ikhlas. Pemilihan Kepala Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten 
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Lampung Timur yang dilaksanakan pada 21 desember 2011 yang diikuti oleh 

tiga calon kandidat Kepala desa berikut dengan hasil perolehan suara, yaitu : 

Tabel 1. Nama calon dan hasil perolehan suara pilkades 

No. Nama Calon Kepala Desa Hasil Perolehan 

1. Rozikin 423 

2. Tamrin 198 

3. Herni Sapli 229 

                         JUMLAH 850 

Sumber : Data Pilkades Tahun 2011 Desa Putra Aji II 

Pemilihan diikuti oleh 949 orang pemilih, dari hasil perolehan suara pada tabel 

diatas terdapat 99 orang tidak memilih (golput). Berdasarkan hasil perolehan 

suara pada tabel diatas, Rozikin menempati posisi tertinggi dalam perolehan 

suara mengungguli dua calon lainnya yaitu Tamrin dan Herni Sapli. 

Berdasarkan pra riset yang dilakukan peneliti pada 11 februari 2013 pukul 

20.00 WIB bertempat dikediaman salah satu Perangkat Desa Putra Aji II, 

peneliti mendapatkan beberapa informasi yang cukup untuk menjadi bahan 

dalam penelitian ini. Beliau menjelaskan bahwa  Pemilihan Kepala Desa Putra 

Aji II dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2011 yang diikuti oleh tiga 

calon yaitu Rozikin, Tamrin, dan Herni Sapli. 

Rozikin merupakan warga biasa di  desa Putra Aji II, akan tetapi beliau juga 

ikut berperan dalam pembangunan kemajuan desa terutama dibidang 

pertanian, beliau berhasil menggerakkan kelompok tani yang sempat tidak 
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berjalan akibat tidak ada yang dapat mengkoordinasikannya kepada 

masyarakat. Kemudian Tamrin adalah ketua RT 07 di Desa Putra Aji II, dalam 

tugasnya Tamrin bekerja sangat baik itu terbukti sejak beliau menjadi ketua 

RT 07 menggantikan bapak Selamet Pattah terlihat pembangunan infrastruktur 

di RT 07 yang begitu pesat dan berjalan dengan baik. 

Herni Sapli merupakan mantan Kepala Desa Putra Aji II pada dua periode 

sebelumnya. Semasa kepemimpinan beliau, Desa Putra Aji II mengalami 

banyak kemajuan terutama dibidang keamanan dan pembangunan desa. Dapat 

dilihat saat beliau menjadi Kepala Desa tingkat kriminalitas yang terjadi di 

Desa Putra Aji II menurun drastis hal tersebut terjadi karena beliau 

menerapakan sistem jaga malam kepada warga. Kemudian pembangunan jalan 

desa dan pemasangan listrik bagi warga-warga yang belum mendapatkan 

penerangan listrik. 

Pada tahun 2011 tepatnya pada saat pemilihan kepala desa Putra Aji II 

berlangsung, penulis menemukan fakta-fakta adanya praktek Money Politic 

dalam proses pemilihan kepala desa Putra Aji II, hal tersebut dapat dilihat 

karena penulis menjadi salah satu tim sukses dari salah satu calon. Dalam 

tugasnya menjadi salah satu tim sukses, penulis menjelaskan bahwa dalam 

proses pemilihan Kepala Desa Putra Aji II ini setiap calon melakukan 

kampanye yang berbeda-beda selayaknya kampanye yang dilakukan oleh 

seseorang yang mencalonkan diri menjadi pemimpin pemerintahan. Akan 

tetapi ada salah satu calon yang menurut widarto dalam proses kampanyenya 

mendapatkan bantuan dari Elite Daerah, bantuan tersebut berupa dana yang 
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dikhususkan untuk dibagi-bagikan kepada warga Desa Putra Aji II. Calon 

tersebut melakukan kampanye dengan cara menggelar pengajian yang 

bertempat dikediamannya dan mengundang semua warga Desa Putra Aji II, 

etiap warga yang hadir diberikan amplop yang berisikan uang sebesar Rp 

50.000. 

Calon tersebut juga mengajak beberapa warga untuk makan siang bersama di 

suatu rumah makan di Daerah Tridatu dengan dalih silaturahmi dan setiap 

warga yang diajak diberikan uang sejumlah Rp 100.000. Tidak sampai disitu 

saja, pada saat hari pemilihan tepatnya pukul 05.00 WIB dini hari, calon 

tersebut melelui orang-orang yang menjadi tim suksesnya memberikan uang 

sebesar Rp 100.000 kepada setiap warga agar pada saat pemilihan disuruh 

memilih dirinya. Widarto mengatakan semua dana yang diberikan oleh salah 

satu calon Kepala Desa kepada warga tersebut semuanya berasal dari Elit 

Daerah yang mendukungnya. 

Menurut sumber data yang peneliti dapatkan dari informan tentang proses 

pemilihan Kepala Desa Putra Aji II tersebut diatas, terdapat praktek Money 

Politic yang dilakukan oleh salah satu calon Kepala Desa. Peneliti 

menemukan indikasi adanya  Money Politic berdasarkan informasi yang 

didapat dari informan yang mengetahui tentang proses Pemilihan Kepala Desa 

tersebut. Diperlukan penelitian mendalam untuk mengetahui bagaimana 

fenomena Money Politic yang terjadi dalam proses pemilihan Kepala Desa 

Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang praktek Money Politic yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa 

Putra Aji II. Bentuk dan proses pemberian seorang calon Kepala Desa untuk 

mempromosikan dirirnya agar memperoleh jabatan dan dipilih menjadi 

Kepala Desa. Bagaimana kasus suap ini terjadi dan apa kaitannya dengan 

pelaksanaan pilkades. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian  latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

Karakteristik Money Politic Calon Kepala Desa Dalam Proses Pemilihan 

Kepala Desa Putra Aji II Tahun 2011 Dikabupaten Lampung Timur?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui Karakteristik 

Money Politic  Calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Putra Aji II 

Tahun 2011 di Kabupaten Lampung Timur. 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Secara teoritis: penelitian ini merupakan salah satu kajian politik, 

khususnya Praktek Money Politic dalam proses pemilihan Kepala Desa. 

2. Secara praktis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

penilaian terhadap Pemerintah Desa Putra Aji II dalam proses pemilihan 

Kepala Desa. 


