
  

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Perilaku Pemilih di Indonesia 

Kajian mengenai perilaku pemilih telah banyak dijelaskan oleh para ahli 

seperti Afan Gaffar dan Kristiadi, dan hingga sekarang kosep tersebut masih 

di kumandangkan oleh para ahli-ahli penerusnya. Penelitian Afan Gaffar 

(1992) dalam Leo Agustino (2009:203-204), tentang perilaku pemilih adalah 

empat variable yang dapat menjelaskan perilaku pemilih. Variable pertama, 

keyakonan sosioreligius (the socio-religious beliefs), keyakinan keagamaan 

merupakan variabel yang sangat siknifikan dalam memperngaruhi pilihan 

seseorang terhadap partai politik. Pada penelitian Geertz yang terdapat pada, 

The Religion Of java. Menurutnya, kaum santri, yang memiliki keyakinan 

keislaman lebih baik dibanding dengan kaum abangan (ataupun priyai) kan 

memilih calon-calon atau partai-partai yang berideologikan keislaman, 

sedangkan mereka-mereka yang mengidentifikasikan dirinya sebagai kaum 

abangan akan memilih partai yang non-islam. Variabel kedua, menurut Gafar 

adalah partai identification, perilaku sangan bergantung pada perilaku 

psikologis-ideologis. Maksudnya, sejauhmana seseorang merasa dekat secara 

psikologis dengan partai tertentu, maka sejauh itu pulalah ia akan 

berhubungan dengan apartai tersebut. Kedekatan psikologis-ideologis ini 
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dapat terbentuk dan dibentuk melalui institusi yang bernama sosialisasi 

(politik). Sebagai contoh, seseorang yang berorganisasi disebuah organisasi 

yang sekular atau nasionalis, maka secara psikologis ia akan memilih partai 

yang non-islam, sedangkan mereka yang besar hidup dipesantren, maka secara 

psikologis mereka akan meilih partai yang bernafaskan keislam. 

 

Variabel ketiga, menurut gafar pola kepemimpinan (the patiern of leadership), 

perilaku pemilih di Yogyakarta sangat dipengruhi oleh peran pemimpin di 

dalam masyarakat jawa; pemimpin birikratik-formal dan pemimpin non-

formal. Biasanya perilaku pemilih atau masyarakat di desa jawa sangat 

dipengruhi oleh peran pemimpin non-formal, seperti; kyai, ustadz, guru, 

dukun, dan lain sebagainya. Menurut Geertz, perilaku kaum santri atau pilihan 

politik kaum santri akan sangat dipengaruhi oleh petuah kyai-kyai dan ustadz-

ustadznya, sedangkan perilaku pemilih kaum abangan akan banyak 

dipengaruhi oleh peran guru dan dukun yang dipercayai mempunyai 

kemampuan spiritual yang lebih dibandingkan orang kebanyakan. Variabel 

keempat, klas dan status sosial, klas atas (bersetatus sosial tinggi) akan 

memilih partai politik yang pro status quo sedangkan mereka-mereka yang 

berada pada klas bawah (yang bersetatus soisal rendah) akan memilih partai 

yang non-status quo atau bahkan partai-partai oposisi. 
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Menurut Nursal (2004) dalam Leo Agustino (2009:212-213), perilaku pemilih 

ditentukan oleh tujuh domain kognitif dalam pendekatan Political Marketing, 

yakni : 

1. Issu dan kebijakan (issues and policies), yang merepresentasikan issu-issu 

dan kebijakan-kebijakan yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh kandidat 

atau partai ketika berkampanye dan ketika kelak menjadi kandiadat 

terpilih. 

2. Citra sosial (social imagery), upaya membangun „kedekatan sosial‟ atau 

„keberadaan diri‟ kandidat atau partai dengan masyarakat atau para 

pemilih yang heterogen. 

3. Perasaan emosional (emosional felling), upaya membangun kedekatan atau 

kelekatan emosional antara kandidat atau partai dengan warga masyarakat. 

4. Citra kandidat (candidate personality), membagun gambaran-gambaran 

positif tentang diri kandidat (karakter, wibawa, dll) atau partai (kapabilitas, 

transparansi, dll). 

5. Peristiwa-peristwa mutakhir (current events), yang berkembang menjelang 

dan selam kampanye. 

6. Peristiwa-peristiwa personal (personal events), mengacu pada kehidupan 

pribadi dan peristiwa yang pernah dialami oleh seorang kandidat atau 

partai. 

7. Issu-issu epistemik (epistemic issue), adalah issu-issu spesifik atau khusus 

yang memicu keingin tahuan para pemilih mengenai hal-hal baru. 
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B. Tinjauan Tentang Money Politic 

Arti dari Money Politic (politik uang) sebagai suatu istilah, dipahami dalam 

konteks yang berbeda-beda, di dunia Internasional, tergantung kepada 

berbagai macam faktor seperti lingkungan politik atu suasana pemilihan yang 

ada disetiap Negara. Dengan kata lain, politik uang memiliki sejumlah 

definisi, tergantung konteks ia diaplikasikan. Misalnya, Flores (2000) 

menyubutkan apa yang didefinisikan sebagai Money Politic di Amerika 

Serikat, politik uang dipahami dalam konteks sumbangan uang dalam jumlah 

banyak kesuatu partai politik atau calon presiden/Gubernur untuk melindungi 

kepentingan bisnis sang donator dengan cara mempengaruhi tindakan atau 

kebijakan pemerintah jika calon Presiden/gubernur yang disumbangnya 

menjadi penguasa pucuk pimpinan jabatan politik. 

Lebih jauh, Flores (2000) menyebutkan bahwa di Filipina, politik uang bisa 

diartikan sebagai penggunaan uang atau imbalan dalam kegiatan pembelian 

suara untuk secara langsung memengaruhi pilihan yang dicoblos oleh si 

pemilih terhadap calon untuk memastikan pilihan mereka yang bersimpati 

melindungi kepentingan si penyumbang dana. Pada kedua konteks yang 

berbeda ini (baik di amerika serikat maupun di Filipina), tujuan utama politik 

uang adalah untuk melindungi kepentingan sang penyandang dana dengan 

mempengaruhi tindakan pemerintah (jika kandidat presiden/gubernur yang 

disokongnya terpilih) guna membela kepentingannya (Flores, 2000). 

Sementara itu, untuk kasus Indonesia, Teten Masduki (2004) menyebutkan 

bahwa politik uang (Money Politics) berbeda dengan ongkos politik (Political 
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Cost). Politik uang menurutnya ialah pemberian uang, atau barang, atau 

fasilitas tertentu, dan janji kepada orang-orang tertentu agar seseorang dapat 

dipilih apakah misalnya menjadi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah. 

Sedangkan biaya politik (Cost Politic) misalanya biaya kampanye yang 

dikeluarkan oleh seorang calon untuk memenangkan suatau jabatan, biaya 

sang calon mengadakan pertemuan dengan tamu dan para pendukungnya atau 

bila si calon datang ke suatu tempat untuk berkampanye untuk 

kemenangannya dapat dikatakan ini adalah uang politik, atau biaya, atau 

ongkos politik. Biaya atau ongkos politik memilki aturan yang kesemuanya 

berdasarkan kesepakatan yang dibuat. Artinya aliran dana yang digunakan 

jelas dan merujuk kepad tata aturan sebagaimana yang telah diatur oleh PP 

No. 6 Tahun 2005. 

Lebih jauh Teten Masduki (2004) menyebutkan bahwa politik uang 

merupakan fenomena baru yang muncul dalam dua kali pemilu terakhir. 

fenomena politik uang dalam Pilkades digerakkan oleh sistem nilai yang sama 

antara publik atau masyarakat bawah (Demos) dan para elit politik di desa, 

yaitu nilai non demokratis, yang meruntuhkan tidak saja demokrasi prosedural 

(Procedural Democracy), akan tetapi juga menyulitkan perwujudan demokrasi 

hakiki. Pemilihan Kepala Desa (pilkades), dalam sejarahnya, dikatakan 

sebagai pemilihan umum paling demokratis, langsung dan adil, karena dalam 

pilkades, aspirasi masyarakat relatif bisa terartikulasi dan tersalurkan dengan 

jernih, tanpa rekayasa dan manipulasi seperti yang sering terlihat pada pemilu 

lainnya, baik pemilukada, pileg maupun pilpres.  
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Desa juga merupakan level pemerintahan terendah yang langsung bersentuhan 

dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat, yang dengan demikian mereka 

akan berpikir seribu kali untuk melakukan rekayasa, oleh karena efeknya, 

akan langsung mereka rasakan sendiri. Akan tetapi dalam beberapa tahun 

terakhir ini, kemurnian dan kejernihan pilkades, sudah tercemari dengan 

berbagai macam bentuk penyimpangan, terutama politik uang (Money Politic).  

Dalam pemilu-pemilu pada era Orde Baru, tindak korupsi dalam pemilu lebih 

didominasi oleh manipulasi perhitungan suara dan pemiliha, yang dilakukan 

oleh panitia pemilih dan birokrasi pemerintah. Di masa lalu, upaya untuk 

memengaruhi pemilih dilakukan oleh partai penguasa (The Ruling Party) 

dalam penggunaan fasilitas publik, seperti pembangunan proyek-proyek 

pemerintah yang populis menjelang pelaksanaan pemilu. Perkembangan ini 

ada kaitannya dengan semakin terbukanya penyelenggaraan pemilu karena 

dijalankan oleh sebuah lembaga yang relatif independen dan bukan oleh 

birokrasi pemerintah di masa lalu.  

Besarnya pengaruh politik partai yang berkuasa terhadap penyelenggaraan 

pemilu juga semakin berkurang. Dengan demikian, korupsi dalam pamilu 

sekarang telah bergeser ke ranah yang melibatkan uang, misalnya dalam 

bentuk pembelian suara (Vote Buying), baik langsung atau tidak. Teten 

Masduki (2004). 

Dari kedua paparan di atas yang diungkapkan oleh Flores (2000) mengenai 

politik uang dan Teten Masduki (2004), dapat diambil garis demarkasi yang 

membedakan antara politik uang dan dana politik. Politik uang adalah uang 
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yang dimaksudkan untuk memengaruhi kandidat penguasa baik local maupun 

nasional guna melindungi kepentingan bisnis maupun politik sang 

penyumbang dana. Politik uang juga kita biasa definisikan sebagai biaya yang 

dikeluarkan oleh seorang kandidat yang ditujukan untuk membeli suara (Vote 

Buying) dalam pemilu. Kesepakatan ini dibuat umumnya dengan tidak 

transparan dan tidak merujuk kepada tata aturan yang ditetapkan oleh lembaga 

penyelenggara pemilihan umum. 

Sedangkan dana politik ialah uang yang digunakan guna menjalankan 

operasionalisasi kampanye seorang kandidat penguasa baik lokal maupun 

nasional yang harus merujuk kepada tata aturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah dan komisi pemilihan umum. Besarnya sumbangan sudah diatur 

dan harus diaudit secara terbuka oleh auditor independen. Uang politik tidak 

dimaksudkan untuk memengaruhi kandidat penguasa lokal maupun nasional 

jika nantinya terpilih. Uang politik juga tidak dimaksudkan untuk 

memengaruhi pemilih untuk memilih kandidat-kandidat lokal maupun 

nasional tersebut. 

Sementara itu, Pfeiffer (2004: 76) menyebutkan bahwa korupsi pemilu dengan 

melakukan politik uang bisa terjadi pada relasi antara partai politik dan 

kandidat penyumbang pada satu sisi, dan antara partai politik dengan 

penyelenggaraan pemilu dan pemilih pada sisi lain, pada kasus-kasus tertentu. 

Antara politik uang dan ongkos politik/uang politik ini sulit dibedakan, 

misalnya ketika penyumbang memberikan sejumlah uang atau „kebaikan‟ 

kepada pemilih secara langsung. Hal ini bisa dikatakan bahwa manipulasi 
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pendanaan politik (ongkos politik) dan politik uang bisa terjadi secara 

bersama. Sementara itu, sumbangan kepada kandidat seharusnya dilakukan 

lewat mekanisme tertentu yang diatur oleh undang-undang (misalnya lewat 

rekening dana kampanye) dan pada sisi yang lain telah terjadi praktek beli 

suara antara penyumbang dana dengan partai politik maupun antara 

penyumbang dana dengan pemilih (Voters). Hal yang sama juga terjadi ketika 

penyumbang adalah kandidat atau elit partai itu sendiri (Djani dan Badoh, 

2006: 13). 

Dalam sistem politik yang lain ada yang namanya “Serangan Fajar” bagi para 

bakal calon kepala daerah beserta tim suksesnya pada calon pemilih, adapun 

masa yang paling rawan adalah H-2 dan H-1 pemilihan. Dalam masa inilah 

masing-masing calon saling melakukan pengintaian guna semaksimal 

mungkin dan seakurat mungkin mendapatkan informasi tentang berapa besar 

dan yang beredar bagi satu suara. Informasi ini menjadi sangat penting karena 

pada H-1 merupakan kesempatan terakhir dalam perebutkan suara tersebut. 

Namun, dalam praktek juga terjadi Serangan Fajar yang dimaksud 

sebenarnya adalah dengan Serangan Fajar ialah pada hari Fajar hari H (Hari 

Pemilihan), kandidat kepala daerah atau tim suksesnya memanfaatkan 

informasi paling mutakhir tentang berapa harga satu suara dari para calon 

pemilih yang akan melakukan pencoblosan pada pagi harinya dan mana saja 

yang kemungkinan masih dapat digarap untuk dimintai suaranya dalam 

pemungutan suara dan masa uji publik serta masa pelantikan kepala daerah. 

Ada beberapa kategori yang dapat di ketahui yaitu sebagai berikut : Pertama, 

Anggota Dewan (DPRD) yang selama ini dikenal dengan kondisi siap 
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menyeberang asal sesuai harga. Kedua, Anggota Dewan (DPRD) yang masih 

dihadapkan pada keraguan antara misi partai dengan iming-iming uang yang 

berjumlah besar. 

 

Ada beberapa macam-macam bentuk pemberian uang dari kandidat kepada 

masyarakat yang terlibat dengan politik uang (Money Politics). Macam-

macam itu adalah sebagai berikut: 

1. Melalui tim sukses calon. 

2. Serangan Fajar 

3. Pemberian langsung oleh kandidat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Politik uang adalah 

uang yang dimaksudkan untuk memengaruhi kandidat penguasa baik local 

maupun nasional guna melindungi kepentingan bisnis maupun politik sang 

penyumbang dana. Melihat modus dan bentuk politik uang yang terbuka yang 

ditujukan untuk memengaruhi suara pemilih, bisa ditarik kesimpulan bahwa 

wilayah yang paling rawan politik uang adalah masyarakat miskin yang sering 

disebut sebagai pemilih irasional. 

 

 

 

 

 

 



22 

 

C. Tinjauan Tentang Transaksional 

Menurut Jeremy Boissevain dalam Nizam Sulaiman pendekatan transaksional 

terdapat pada peraturan normatif dan peraturan pragmatif. Peraturan normatif 

adalah menggariskan panduan umum terhadap tingkah laku anggota 

masyarakat, membentuk peraturan umum yang formal dan unggul dalam 

masyarakat. Sedangkan yang dimaksud peraturan pragmatik adalah peraturan 

permainan atau tidak melanggar norma. Nizam Sulaiman (1999:81) 

 

Menurut Jeremy Boissevain dalam Nizam Sulaiman transaksional adalah 

menjelaskan hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap tindakan 

untuk memenuhi permintaan. Faktor persahabatan adalah penting dan jadi 

keutamaan. Pada kondisi tertentu pendekatan transaksional meletakkan peran 

individu lebih dominan, dan tidak terikat kepada peraturan atau sistem. Nizam 

Sulaiman (1999:82) 

Persaingan dalam hubungan transaksional hanya boleh berjalan apabila semua 

peraturan telah ditentukan, dipahami dan dipersetujui. Dalam hubungan 

transaksional terdapat individu yang mencari kesempatan, menipu, 

memaksimumkan keuntungan dan mencari jalan pintas untuk menang. 

 

Menurut Jeremy Boissevain dalam Nizam Sulaiman fokus pendekatan 

hubungan transaksional adalah, pergerakan yang bersifat pragmatis, berada 

diluar peraturan yang sewajarnya. Pendekatan transaksional coba 

membongkar ruang pribadi dalam masyarakat, mencoba membedah fakta 

sosial yang tersembunyi. Nizam Sulaiman (1999:83). 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksional adalah 

cara untuk memastikan kepentingan seseorang atau kelompok dengan 

menerapkan kepentingan kelompok berbeda. Pada Desa Putra Aji II diketahui 

konsep transaksional berperan dalam Pemilihan Kepala Desa Putra Aji II di 

Kecamatan Sukadan Kabupaten Lampung Timur.  

 

D. Tinjauan Tentang Desa dan Pemerintahan Desa 

Desa merupakan badan hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri. Lebih lanjut Sadu Wasistiono mengatakan bahwa 

kata desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “Swadest” yang berarti 

tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada 

satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang 

jelas. Sadu Wasistiono (2006:7) 

Desa berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah adalah 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 setempat yang diakui dan 

dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Menurut Bintarto dalam Wasistiono (2006:8) memandang desa dari segi 

geografi, mendefinisikan desa sebagai: 

“Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia 

dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau 

penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, 

social ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur 

tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain”   

 

Menurut Bouman dalam Wasistiono (2006:8) yang mendefinisikan desa: 

“Sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak 

beberapa ribu orang, hamper semuanya saling mengenal, kebanyakan 

yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan 

sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak 

alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan 

keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.” 

 

Menurut Widjaja (2005:46) Desa adalah kesatuan hukum dimana bertempat 

tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk melaksanakan pemerintahan 

sendiri. Sedangkan persyaratan terbentuknya desa terdiri dari lima syarat: 

1. Jumlah penduduk minimal 1500 atau 33 kepala keluarga (KK) 

2. Luas wilayah 

3. Sosial budaya 

4. Potensi desa/marga 

5. sarana dan prasarana 

 

Desa didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang 

desa, menyebutkan yang dimaksud dengan desa atau 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 setempat yang 
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diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

Menurut HAW. Widjaja pemerintahan desa/marga adalah kegiatan 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Marga dan Badan 

Perwakilan desa/Marga. HAW. Widjaja (2005:44) 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, memberikan 

definisi Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 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. 

 

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dirumuskan dari berbagai 

segi, yaitu: 

1. Dari segi politis, bertujuan untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945, yang dikonstruksikan dalam system pemerintahan yang 

memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan, 

2. Dari segi formal dan konstitusional, yang bertujuan untuk melaksanakan 

ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan yang 

mengatur mengenai desa, 
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3. Dari segi operasional, yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan 

hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, 

4. Dari segi administrasi pemerintah, yang bertujuan untuk lebih 

memperlancar menertibkan tata pemerintahan agar dapat terselenggara 

secara efektif, efisien, dan produktif dengan menerapkan prinsip-prinsip 

rule of law dan demokrasi. 

 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: 

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, 

2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa, 

3. membantu tugas pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah 

kabupaten/kota, 

4. urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa desa adalah tanah 

tumpah darah atau tanah kelahiran, desa dapat didefinisikan sebagai suatu 

organisasi wilayah hukum yang memiliki wilayah, masyarakat, dan kekuasaan 

atau wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan ciri khas 

atau adat istiadat yang dimiliki tiap-tiap wilayah. Sedangkan pemerintahan 

desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Desa/Marga dan Badan Perwakilan desa/Marga. 
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1. Pengertian Kepala Desa  

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 11 menyebutkan bahwa 

pemerintah desa atau pekon terdiri dari kepala desa atau pekon dan 

perangkat desa atau pekon. Kepala desa merupakan pimpinan 

penyelenggaraan pemerintahan desa atau pekon berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan 

Hippun Pemekonan (BHP), dengan kata lain bahwa kepala desa atau 

pekon merupakan pemimpin lembaga eksekutif desa atau pekon yang 

dibantu oleh para perangkat desa atau pekon yang telah dibentuk oleh 

kepala pekon tersebut untuk membantu menjalankan tugas-tugas kepala 

pekon.  

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo dalam buku  Saparin (1985 : 30) 

menyatakan : 

Pimpinan yang berwenang dalam Pemerintahan Desa ialah Kepala Desa 

atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi 

(Jawa Tengah), Mandor, Lembur, Kekolot (Jawa Barat dan Banten), 

Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh), Pengulu 

Adiko (Sumatera Barat), Penyimbang, Kepala Marga (Sumatera Selatan), 

Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon), Raja Penusunan (sekitar Danau 

Toba), Kesair Pengulu (Karo Batak), Parek, Klain, Marsaoleh (Gorontalo), 

Komelaho (Kalimantan Selatan). 
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Dalam buku yang berbeda menurut Yumiko dan Prijono (2012 : 83) pada 

dasarnya pemimpin-pemimpin desa terdiri dari : 

a.  Pemimpin formal yaitu kepala desa dengan pamongnya. 

b.  Pemimpin infolmal yang terdiridari para alim ulama atau pemuka 

agama, para tetua desa atau seringkali disebut pemuka desa/pemipin 

adat, dan tokoh-tokoh partai politik yang saat ini tidak begitu berfungsi 

lagi karena usaha golkarisasi sejak menjelang pemilu 1971. 

Masa jabatan kepala desa sendiri adalah selama 6 (enam) tahun terhitung 

sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali 

masa jabatan berikutnya hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 tahun 2005 pasal 53. Dengan demikian seorang kepala desa 

hanya dapat menjabat sebagai kepala pekon maksimal selama dua periode 

masa jabatan, pada periode ke tiga seorang kepala desa tersebut harus 

digantikan dengan orang lain. 

Kepala desa dipilih langsung melalui Pemilihan kepala desa oleh 

penduduk desa setempat. Seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai 

kepala desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 44 yaitu : 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan 

 kepada NKRI, serta Pemerintah. 
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c. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat Berpendidikan 

paling rendah SLTP atau sederajat. 

d. Berusia paling rendah 25 tahun. 

e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa. 

f. Penduduk desa setempat. 

g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 

 kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun. 

h. Tidak dicabut hak pilihnya. 

i. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun 

 dan atau 2 kali masa jabatan. 

j. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota. 

 

2.   Tugas dan Wewenang Kepala Desa 

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan, hal tesebut tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 14 ayat 1. Pada 

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain pengaturan 

kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan 

peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan 

Badan Usaha Milik Pekon, dan kerjasama antar desa.  

Pada tugas menyelenggarakan urusan pembangunan antara lain 

pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas 

umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. 

Sedangkan pada tugas menyelenggarakan urusan kemasyarakatan meliputi 
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pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya 

masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta adat istiadat. Untuk 

melaksanakan tugas-tugas kepala desa di atas, maka Kepala Desa juga 

mempunyai wewenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

tahun 2005 pasal 14 ayat 2, yaitu : 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa. 

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan 

bersamaBPD. 

d. Menyususn dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai 

APB-Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. 

e. Membina kehidupan masyarakat desa. 

f. Membina perekonomian desa. 

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan 

pelestarian pembangunan di desa. 

h. Mewakili di desanya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
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3.   Kewajiban Kepala Desa 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang kepala pekon seperti 

yang telah dijabarkan di atas, maka kepala pekon juga mempunyai 

kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 

pasal 15 ayat 1 yaitu : 

a.  Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas 

dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. 

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan 

desa. 

g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. 

i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 

desa. 

j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. 

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. 

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa. 
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m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan 

adat istiadat. 

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. 

o. Mengembangka potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup. 

Selain itu Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan pekon kepada bupati atau wali kota, 

memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BHP, dan 

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan pekon kepada 

masyarakat. 

4.   Larangan Bagi Kepala Desa 

Kepala desa atau pekon juga mempunyai larangan, sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 16 yaitu : 

a. Menjadi pengurus partai politik. 

b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, dan lembaga 

kemasyarakatan di desa bersangkutan. 

c. Merangkat jabatan sebagai anggota DPRD. 

d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan 

pemilihan kepala daerah. 

e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, 

dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain. 



33 

 

f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan 

atau jasadari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau 

tindakan yang akan dilakukannya. 

g. Menyalahgunakan wewenang. 

h. Melanggar sumpah atau janji jabatan. 

5.   Pemberhentian Kepala Desa 

Kepala Desa dapat berhenti atau diberhentikan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 17 yaitu : 

a. Meninggal dunia. 

b. Permintaan sendiri. 

c. Diberhentikan. 

Seorang kepala desa diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa 

dikarenakan : 

1) Berakhinya masa jabatan dan telah dilantiknya pejabat baru yang akan 

menggantikannya sebagai kepala desa. 

2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan 

tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. 

3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa. 

4) Dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan. 

5) Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa. 

6) Melanggar larangan bagi kepala desa. 

 



34 

 

Pemberhentian kepala desa seperti hal yang telah dijeaskan di atas diusulkan 

oleh pimpinan BHP kepada bupati atau walikota melalui camat berdasarkan 

keputusan musyawarah BHP yang  dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) 

dari jumlah anggota BHP. 

Pengesahan pemberhentian kepala pekon ditetapkan dengan keputusan bupati 

atau walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan dari BHP yang 

melalui camat diterima oleh bupati atau walikota, dan selanjutnya bupati atau 

walikota mengangkat pejabat kepala pekon yang tata caranya di atur melalui 

peraturan daerah atau kota. 

 

E. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Desa 

 

1. Pemilihan Secara Langsung 

 

 

Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk memilih para pejabat 

politik dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Rudini dalam Archna 

Sutomo (2007:25) menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan sarana 

demokrasi untuk membuat suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya 

lahir dari rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan, dengan 

demikian dapat pula dikatakan bahwa pemilihan umum itu tiada lain sebagai 

alat atau sarana untuk mengembangkan demokrasi. 

 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam 

UU No.32/2004 Pasal 56  Pasal 19 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2005 

tentang cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan Pemberhentian 
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Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara khusus ketentuan pilkada 

langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan 

dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan : 

“ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan 

calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.  

 

Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan fesimisme 

tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengambilan “hak-

hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh 

dalam rangka rekruitmen pemimpin daerah sehingga mewujudkan kehidupan 

demokrasi ditingkat lokal. 

Tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung menurut UU 

No.32 Tahun 2004 pasal 65 ,yaitu  masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. 

Masa persiapan meliputi: 

a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa  

jabatan. 

b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan  

kepala daerah. 

c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan  jadwal 

tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 

d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS. 

e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. 
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      Tahap pelaksanaan meliputi: 

a. Penetapan daftar pemilih. 

b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala  daerah. 

c. Kampanye. 

d. Pemungutan suara. 

e. Penghitungan suara, dan 

f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih,   

pengesahan, dan pelantikan. 

 

Menurut Amirudin (2003: 184-186), kelebihan sistem Pemilihan Kepala 

Daerah langsung sebagai berikut : 

a. Konkritisasi Demokrasi, dengan memberikan perspektif baru bahwa 

peroses Pemilihan Kepala Daerah akan memenuhi keidah proses 

demokrasi di dua level struktural dan kultural. Di level strukturasl, proses 

Pemilihan Kepala Daerah diduga akan lebih beradab karena melibatkan 

unsur partisipasi publik yang makin meluas dari bawah sesuai aspirasi 

masyarakat lokal. Di level kultural, Proses Pilkada memberi kelulasaan 

bagi merembesnya nilai-nilai transparansi, independensi, dan kejujuran. 

b. Adanya kemungkinan kekerasan terhadap proses dan kekerasan terhadap 

data, sedikit terkurangi. 

c. Berkurangnya praktek premanisme politik uang. Jika Pilkada dilakukan 

sacara langsung, kemungkinan politik uang dapat diminimalisasi.  
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2. Pemilihan Kepala desa 

 

Dalam sistem pemerintahan desa, kepala desa dipilih langsung oleh 

penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat serta mempunyai suara 

terbanyak. Sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia hanya kepala desa 

yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan presiden dan wakil presiden 

berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 baru dilaksanakan pada 

pemilu 2004, hal itu merupakan perkembangan baru dalam pemerintahan 

Indonesia. Pemilihan kepala desa memiliki sejarah panjang sejak sebelum 

undang-undang nomor 5 tahun 1979. Dengan demikian soal pemilihan 

kepala desa sampai saat ini masih relevan untuk dibahas dan dikaji. Agar 

mendapat kejelasan yang mendalam kita perlu mengetahui sejarah 

perjalanan pemilihan kepala desa di Indonesia adalah sebagai berikut : 

Periode sebelum berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 

a. Berdasarkan konstitusi kerajaan Belanda tahun 1948 diterbitkanlah 

Indische Staatregeling yang berlaku mulai tahun 1854, ketentuan 

mengenai desa diatur dalam pasal 128 : 

1) Desa-desa bumiputra dibiarkan memilih kepada anggota 

pemerintahan desanya sendiri, dengan persetujuan penguasa yang 

ditunjuk untuk itu menurut ordonasi. Gubernur jendral menjaga 

hak tersebut terhadap segala pelanggarannya. 

2) Dengan ordonasi dapat ditentukan keadaan dimana kepala desa dan 

anggota pemerintah desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk 

untuk itu. 
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3) Kepala desa bumiputra diberikan hak mengatur dan mengurus 

rumah tangganya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang 

dikeluarkan oleh gubernur jendral, pemerintah wilayah dan residen 

atau pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonasi. 

4) Jika yang ditentukan dalam ayat (1) dan (2) daripasal ini tidak 

sesuai dengan lembaga masyarakat atau dengan hak-hak yang 

diperkenankan dimiliki, maka berlakunya ditangguhkan. 

5) Dengan ordonasi dapat diatur wewenang dari desa bumiputra untuk 

: (a) memungut pajak dibawah pengawasan tertentu ; (b) didalam 

batas-batas tertentu menetapkan hukuman terhadap pelanggaran 

atas aturan yang diadakan oleh desa. (Suhartono, 2001: 46). 

Ketentuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa juga tertuang dalam 

Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005, dimana disebutkan bahwa 6.

 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 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. 
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F. Kerangka Pikir 

 

Kerangka pikir adalah konsep yang terjadi dari hubungan antara sebab akibat 

atau kausal hipotesa antar variabel bebas dan variabel terikat atau tidak bebas 

dalam rangka memberikian jawaban sementara terhadap permasalahan yang 

sedang diselidiki, (Sukardi, 2005:97). 

Konsep pendekatan Teori Transaksional memiliki keterkaitan pada pelaksaan 

pilkades di desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur 

terlihat dengan adanya pendekatan secara pribadi yang dilakukan oleh salah 

satu calon kepala desa yang pada saat itu mengikuti pemilihan kepala desa. 

Adapun keterkaitannya dalam penelitian ini diukur dari karakteristik yang 

menyebabkan  terjadinya Money Politic. 

Dalam konteks ini, politik uang terjadi dalam relasi antara kandidat baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan Swing Voters untuk 

mempengaruhi mereka untuk memilih kandidat tertentu. Praktik politik uang 

juga bisa terjadi dalam relasi antara kandidat dengan partai politik yang 

bersedia mengusung dengan mensyaratkan pengelontoran dana untuk partai 

politik yang mau mengusungnya. 
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Terdapat 4 Karakteristik Money Politic yang terjadi dalam pemilihan kepala 

desa Putra Aji II yaitu: 

a. Menggunakan Tim Sukses 

b. Serangan Fajar 

c. Pemberian Langsung Oleh Kandidat  

Berdasarkan uraian diatas, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Money 

Politic  yang dilakukan oleh calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa 

putra aji II tahun 2011 di kabupaten lampung timur. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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