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ABSTRAK

STRATEGI KAMPANYE KEPALA DESA TERPILIH DESA DANAU
RATA TAHUN 2013

(Studi Pada Kepala Desa Terpilih Siswanto di Desa Danau Rata Kecamatan
Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)

Oleh:
OKI VANZELEN

Citra diri Kepala Desa Terpilih Siswanto yang pernah mendapatkan hukuman
pidana tidak menjadi halangan untuk memenangkan pilkades Desa Danau Rata
tahun 2013. Hal ini yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini dengan
memperhatikan strategi kampanye yang dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui strategi kampanye Kepala Desa terpilih Siswanto pada pilkades Desa
Danau Rata Tahun 2013. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Jenis data ada dua yaitu data primer yang diperoleh dari hasil
wawancara dan data sekunder yaitu data tambahan berupa data hasil dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kampanye Kepala Desa terpilih
Siswanto untuk memenangkan pilkades terdapat lima tahapan yaitu, pertama
tahap Identifikasi atau penciptaan identitas dengan menggunakan slogan “mudah
untuk diminta pertolongan” melalui media stiker. Kedua, tahap Legitimasi yaitu
dengan memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat seperti ibu-ibu
pengajian dan pemuda-pemudi. Ketiga, tahap Partisipasi yaitu dengan melibatkan
masyarakat langsung dalam pemasangan stiker dan poster di rumah masing-
masing. Keempat, tahap Penetrasi dengan produk politik kampanye berupa
program pembangunan berkelanjutan untuk Desa Danau Rata. Kelima, tahap
Distribusi atau tahap dimana pembuktian janji politik Kepala Desa terpilih
Siswanto berupa pembangunan Poskesdes, Taman Kanak-kanak dan Jalan
setapak.

Kata kunci : Kepala Desa, Strategi Kampanye.



ABSTRAK

CAMPAIGN STRATEGY HEAD OF THE VILLAGE OF LAKE VILLAGE
SELECTED AVERAGE YEAR 2013

(Study on Elected Village Head Siswanto in Lake Village Average Sungai Rotan
Muara Enim South Sumatra Province )

By :
OKI VANZELEN

Self-image Elected Village Head Siswanto ever getting a criminal conviction is
not an obstacle to winning the elections and the village of Lake Rata 2013. This is
the background of this study with regard strategies the campaign. The purpose of
this study to determine campaign strategy Siswanto elected village chief in the
elections and the village of Lake Rata 2013. This research method using
descriptive qualitative method. There are two types of data are primary data
obtained from interviews and secondary data, additional data results data in the
form of documentation.

These results indicate that strategy was elected village chief Siswanto campaign to
win the elections and that there are five stages, the first stage of identification or
identity creation by using the slogan "easy to be asked for help" through the media
sticker. Second, the legitimacy of the stage is to obtain strong support from
society as mothers, and youth study. The third stage is to involve community
participation directly in the installation of stickers and posters in their homes.
Fourth, the stage of product penetration with political campaigns such as
sustainable development program for the Village of Lake Avg. Fifth, the
distribution stage or phase where evidence of political appointments elected
village chief Siswanto form Poskesdes development, kindergarten and walkways.

Keywords: Village Head, Strategy Campaign.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-

Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk

menyelenggarakan Otonomi Daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu

lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,

pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman

daerah yang seyogyanya pula disertai dengan asas-asas umum pemerintahan

yang baik (good governance).

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah merupakan payung pelaksanaan Otonomi Daerah di

Indonesia, dapat memberikan implikasi yang besar bagi pelaksanaan

pemerintahan di daerah termasuk juga di desa. Konsep tentang definisi desa

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat
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setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara

kesatuan republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Desa terdiri atas

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

perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang

memenuhi persyaratan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yaitu

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. Adapun urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang

diserahkan pengaturannya kepada Desa disertai pembeayaannya; yang
secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat.

c) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan
prasarana, serta sumber daya manusia dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada Desa.

Pemerintah Desa merupakan struktur yang paling bawah dalam sistem

Pemerintahan Nasional. Pemerintah Desa mempunyai kedekatan dengan

masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai
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persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa jika Pemerintahan

Desa berfungsi dengan baik, maka akan sangat memberikan pengaruh

signifikan terhadap kemajuan berbagai bidang dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

1) Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga
negara Repablik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara
pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan
Pemerintah.

2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan
kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai
kepala desa.

3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui
keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang
ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.

Pemilihan Kepala Desa merupakan hak mengurus dan mengatur politik rakyat

lokal pedesaan dan proses pensejahteraan rakyat dalam konsep

penyelenggaraan Otonomi Desa. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menciptakan suasana baru

dalam proses pilkades dan tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan

masyarakat dalam pemilihan kepala desa ini telah menambah semaraknya

peran mereka dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi (Koswara,

2001: 27).
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Berdasarkan ketentuan umum penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa 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.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disingkat (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa. Lembaga penyelenggara Pilkades adalah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD membentuk Panitia Pemilihan

yang diisi oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa dan tokoh masyarakat

desa.

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang berperan sebagai pengawas

adalah para anggota BPD yang bertujuan untuk mencapai hasil pemilihan

yang lebih baik, penting untuk mendorong munculnya pengawasan mandiri

dari unsur-unsur masyarakat seperti karang taruna, kelompok perempuan,

kelompok tani dan sebagainya (Sembiring, 2009: 47).
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Panitia pemilihan Kepala Desa memegang peranan yang strategis pada semua

tahapan pemilihan. Mulai dari pendataan calon pemilih, penjaringan bakal

calon kepala desa, melaksanakan pemungutan suara, menghitung perolehan

suara, dan melaporkan seluruh hasil pemilihan kepala desa berdasarkan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemilihan Kepala Desa secara langsung merupakan salah satu bentuk

penerapan wujud demokrasi yang mengusung asas kebebasan dan

mengandung nilai-nilai dalam pelaksanannya termuat hak-hak asasi manusia

serta penegakan hukum. Pemilihan kepala desa merupakan bentuk

implementasi demokrasi yang mutlak untuk mewujudkan pemerintahan yang

berdasarkan asas demokrasi dengan menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai

demokrasi yang ada.

Pemilihan kepala desa secara langsung merupakan mekanisme demokratis

dalam rangka rekrutmen pemimpin di desa, dimana rakyat secara menyeluruh

memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang akan

didukungnya, sehingga calon-calon tersebut harus berusaha untuk

mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dengan cara menggunakan

strategi politik dalam berkampanye tentang Visi dan Misi yang akan

dilaksanakan oleh para calon pemimpin tersebut.
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Strategi politik memiliki tujuan yakni untuk mewujudkan segala rencana yang

telah disusun, kemudian menjadi satu fokus utama dalam sebuah pemilihan

yakni perolehan suara terbanyak sebagai bentuk kemenangan untuk

memperoleh kekuasaan. Kekuasaan  inilah yang menjadi tujuan dari sebuah

strategi karena merupakan kemenangan politik yang dapat digunakan dalam

sebuah sistem politik.

Strategi politik itu sendiri adalah sebuah cara yang telah dipahami dan disusun

terlebih dahulu untuk merealisasikan cita-cita politik yang digunakan untuk

perubahan jangka panjang. Perencanaan strategi politik merupakan suatu

analisa yang jelas dari keadaan kekuasaan, gambaran yang jelas mengenai

tujuan akhir yang akan dicapai dan pemusatan segala kekuatan untuk

mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Arnold Steinberg (dalam Pito,2006:196) strategi adalah rencana atau

tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau

gagalnya strategi pada akhirnya. Jadi dengan kata lain strategi adalah suatu

rencana yang dibuat oleh para pemimpin agar dapat mencapai tujuan yang

diinginkan.

Pada tanggal 8 Desember 2013, Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan

Kabupaten Muara Enim, melaksanakan pemilihan kepala desa secara

langsung yang merupakan wujud dari demokrasi, dimana masyarakat desa
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Danau Rata mempunyai hak dalam menentukan pemimpin desanya. Calon

Kepala Desa Siswanto merupakan salah satu calon yang ikut ambil bagian

dalam pertarungan Pilkades tersebut. Dalam rangka menghadapi pilkades

Desa Danau Rata tersebut, calon Kepala Desa Siswanto pun melaksanakan

proses kampanye politik.

Salah satu bentuk strategi kampanye dan komunikasi politik calon kepala desa

terpilih yang sukses mengungguli perolehan suara lebih dari setengah jumlah

daftar pemilih tetap (DPT) Desa Danau Rata sehingga dapat mengalahkan

lawan calon lainnya. Pada masa kampanye calon Kepala Desa Siswanto

mengatakan apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa maka saya akan

berusaha untuk memajukan Desa ini dengan program-program pembangunan

selama saya menjabat.

Penggunaan strategi kampanye Siswanto dapat terlihat saat kampanye

dilakukan, bahkan dalam kurun waktu selama 3 tahun sebelum

pencalonanpun, calon kepala desa nomor urut 1 ini sudah melakukan

pencitraan diri dengan cara pendekatan kepada masyarakat dengan bentuk

memberi bantuan apabila masyarakat desa tersebut ada yang sakit dan mau

berobat kerumah sakit dia membantu mengantar dan mengurus surat-

menyuratnya tanpa meminta bayaran ataupun imbalan dari orang yang

dibantunnya. Hal inilah yang merupakan salah satu nilai beda dari calon

Kepala Desa Siswanto dibandingkan dengan ketiga calon kandidat lainnya.
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Permasalahan citra diri dari calon kepala desa nomor urut 1, selama ini yang

dinilai kurang baik karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang

terjadi seperti pernah mendapatkan hukuman kurungan (Pidana) pada masa

sebelum mencalonkan diri sebagai kepala desa, calon kepala desa tersebut

tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup besar dari masyarakat desa

tersebut, namun pada kenyataan yang terjadi calon kepala desa nomor  urut 1

ini mampu memenangkan pilkades tersebut dan tentulah adanya suatu strategi

kampanye yang dilakukan sehingga dapat memenangkan pilkades tersebut.

Adapun hasil perolehan suara Pilkades Desa Danau Rata tersebut dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel I. Data perolehan suara akhir pilkades Desa Danau Rata Kecamatan
Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

No Urut Nama Calon Perolehan
Suara

1 Siswanto 1097

2 Suharman M 483

3 Zainudin 392

4 Suharman S 201

Jumlah Perolehan Suara Sah Pilkades 2173

Sumber Data : PPS Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan
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Berdasarkan data penelitian dapat diketahui bahwa hasil akhir perhitungan

suara Pilkades Desa Danau Rata dimenangkan oleh Siswanto dengan

memperoleh 1.097 suara dari daftar pemilih tetap yang berjumlah 2.407 pemilih

sehingga Siswanto terpilih menjadi Kepala Desa Danau Rata. Kandidat

Siswanto didukung oleh Tim sukses dan beberapa pihak pendukung. Hal ini

yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai strategi

yang telah digunakan oleh Siswanto bersama tim pemenangnnya, sehingga

calon mereka keluar sebagai calon terpilih pada pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti memandang perlu mengkaji lebih

lanjut berbagai masalah strategi yang telah digunakan oleh Siswanto bersama

tim pemenangnnya, sehingga peneliti menganggap perlu diadakan penelitian

mengenai “Strategi Kampanye Kepala Desa Terpilih Desa Danau Rata Tahun

2013” (Studi Pada Kepala Desa Terpilih Siswanto di Desa Danau Rata

Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang permasalahan di atas maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Strategi Kampanye Kepala Desa

terpilih Siswanto Pada Pilkades Langsung di Desa Danau Rata Kecamatan

Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2013?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui strategi kampanye Kepala Desa terpilih Siswanto dalam

pemilihan Kepala Desa langsung di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai

Rotan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Memperkaya ilmu pengetahuan tentang politik, khususnya yang berkaitan

dengan strategi kampanye yang digunakan oleh kepala desa yang terpilih

beserta dengan tim suksesnya yang bertujuan untuk memenangkan pilkades

Desa Danau Rata Tahun 2013.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini memberi masukan berharga bagi calon kepala daerah

tentang strategi kampanye yang dilakukan oleh kepala desa terpilih dan oleh

tim suksesnya dalam rangka untuk memenangkan pilkades Desa Danau Rata

Tahun 2013 dalam bentuk pengetahuan tentang langkah-langkah atau strategi

kampanye politik yang ditempuh untuk memenangkan calon didalam

pemilihan kepala desa.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Strategi Kampanye

1. Pengertian Strategi

Menurut Arnold Steinberg (dalam Pito,2006:196) strategi adalah rencana atau

tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau

gagalnya strategi pada akhirnya. Jadi dengan kata lain strategi adalah suatu

rencana yang dibuat oleh para pemimpin agar dapat mencapai tujuan yang

diinginkan.

Definisi yang paling sering menjadi rujukan salah satunya menyebutkan bahwa

kampanye adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dampak tertentu

pada sejumlah besar orang dalam jangka waktu tertentu melalui satuan kegiatan

komunikasi yang terorganisasi dengan baik. Rogrs dan Storey dalam Venus

(2004 :7) Mengatakan bahwa ada empat hal yang harus terkandung dalam

aktifitas kampanye yaitu :

a) Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak
tertentu.

b) Jumlah khalayak yang besar

c) Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu.
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d) Melalui serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi.

Strategi adalah cara yang digunakan dengan menggunakan sarana yang tersedia

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Nimmo, 2005). Tujuan akhir

dalam kampanye pemilihan kepala daerah adalah untuk memenangkan pasangan

calon yang didukung oleh tim kampanye politiknya untuk menduduki suatu

jabatan kepala daerah yang diperebutkan dengan melalui mekanisme sistem

pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Agar suatu tujuan akhir tersebut bisa

dicapai, maka diperlukan strategi yang disebut strategi komunikasi dalam

konteks kampanye politik.

Berdasarkan beberapa definisi strategi menurut para ahli tersebut, dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara atau langkah yang

mendasar untuk menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi

melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dan memperlihatkan kendala

atau pilihan yang diarahkan mencapai tujuan organisasi.

Strategi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh sesuatu yang ingin

dicapai, atau proses penentuan rencana dari seorang pemimpin puncak atau

ketuanya yang bertujuan pada jangka panjang, serta disertai dengan penyusunan

suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Pengertian strategi

secara khusus adalah strategi merupakan tindakan yang incrumental (senantiasa

meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan dari sudut pandang serta apa yang
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diharapkan oleh para pelanggan (masyarakat) dimasa depan. Dapat disimpulkan

strategi adalah pendekatan dalam mengelola kegiatan, dengan mengintegrasikan

komponen urutan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara

efektif dan efesien.

Pendapat lain mengenai tahap-tahap yang harus dilakukan dalam penyusunan

strategi. Menurut Gregory dalam Venus (2004; 145), tahapan dalam perencanaan

strategi kampanye adalah :

a) Analisis masalah

b) Penyusunan tujuan

c) Identifikasi dan segmentasi sasaran

d) Menentukan pesan

e) Taktik (perencanaan program)

f) Alokasi waktu dan sumber daya

g) Evaluasi dan tinjauan

2. Strategi Kampanye

Strategi Kampanye merupakan cara yang digunakan oleh calon maupun tim

pemenangan untuk melakukan analisis, perencanaan, implementasi yang

dirancang untuk menciptakan, membangun dan memelihara pertukaran hubungan

yang menguntungkan antara calon dan pemilih demi tujuan untuk mencapai

komunikasi politik yang baik. Menurut A. Muis menjelaskan bahwa istilah

komunikasi politik menunjukan pada pesan sebagai objek formalnya sehingga



14

titik berat konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. Pada

hakikatnya komunikasi politik mengandung informasi atau pesan tentang politik

(Istyanto, 2011:68). Menurut Graber memandang bahwa komunikasi politik

adalah proses pembelajaran, penerimaan, dan persetujuan atas kebiasaan-

kebiasaan atau aturan-aturan, struktur, dan faktor-faktor lingkungan yang

berpengaruh terhadap kehidupan politik. Berdasarkan uraian di atas yang

dimaksud dengan komunikasi politik adalah pembicaraan untuk mempengaruhi

masyarakat dalam pencitraan, pesan, dialog atau tindakan politik dalam

pencitraan menjelang pemilihan (Istyanto, 2011:73).

Perencanaan strategis lebih menggambarkan aktifitas periodik yang dilakukan oleh

organisasi untuk mengatasi perubahan-perubahan lingkungan eksternal. Di satu sisi

perlu juga mengidentifikasi faktor internal. Kedua faktor ini akan memberikan dasar

lahirnya keputusan yang strategis, yakni dengan cara menangkap peluang yang ada

dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengurangi kelamahan dan

mengatasi ancaman (Haryanto, 1984:61).

Secara garis besar perencanaan strategis merupakan pernyataan maksud dan tujuan

suatu organisasi serta sumberdaya yang digunakan dan cara pencapaian tugas dan

tujuan tersebut. Dalam bidang kearsipan, perencanaan strategis berarti memusatkan

perhatian pada visi kearsipan yang diinginkan. Artinya ke arah mana kearsipan itu

dikembangkan, bagaimana caranya, kendala apa yang dihadapi, bagaimana cara
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mengatasinya, dan bagaimana agar pengguna arsip dapat memanfaatkannya secara

efektif dan efisien.

Strategi itu sendiri selalu memiliki tujuan yaitu “kemenangan”. Kemenangan

akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandatnya dalam perolehan

tambahan suara. Dalam sebuah kemenangan pemilu bagi kandidatnya atau dalam

mayoritas bagi suatu peraturan. Jenis-jenis kampanye pada prinsipnya

membicarakan motivasi yang melatarbelakangi diselenggarakannya sebuah

program kampanye.

Beberapa model kampanye meliputi: Model Komponensial Kampanye, Model

Kampanye Ostergaard, The Five Functional Stages Development Model, The

Communicative Functions Model, Model Kampanye Nowak dan Warneryd,

dan The Diffusion of Innovations Model. (Venus, 2004 12-13).

Keenam model tersebut yang paling populer digunakan adalah The Five

Functional Stages Development Model, model ini dikembangkan oleh tim

peneliti dan praktisi kampanye di Yale University Amerika Serikat pada awal

tahun 1960-an. Kepopuleran ini tidak terlepas dari fleksibilitas model untuk

diterapkan, baik pada candidate oriented campaign, product oriented

campaign atau cause or idea oriented campaign.
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Fokus dalam model strategi ini adalah tahapan kegiatan kampanye, bukan pada

proses pertukaran pesan antara campaigner dengan campaignee. Pada model ini,

digambarkan bagaimana tahapan kegiatan kampanye harus dilalui sebelumnya

akhirnya kegiatan tersebut berhasil atau gagal mencapai tujuan. Dimana tahapan-

tahapan kegiatan tersebut meliputi: identifikasi, legitimasi, partisipasi,

penetrasi, dan distribusi.

a) Tahap identifikasi merupakan tahap penciptaan identitas kampanye yang

dengan mudah dapat dikenali oleh khalayak. Hal yang umum digunakan

untuk kampanye pemilu misalnya logo, lagu atau jingle dan slogan yang

digunakan oleh semua tim pemenangan peserta pemilihan.

b) Tahap berikutnya adalah legitimasi. Dalam kampanye politik, legitimasi

diperoleh ketika seseorang telah masuk dalam daftar kandidat calon, atau

seorang kandidat memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat.

c) Tahap ketiga adalah partisipasi. Tahap ini dalam praktiknya relatif sulit

dibedakan dengan tahap legitimasi karena ketika seorang kandidat,

mendapatkan legitimasi, pada saat yang sama dukungan yang bersifat

partisipatif mengalir dari khalayak. Partisipasi ini dapat bersifat nyata

(real) atau simbolik. Partisipasi nyata ditunjukkan oleh keterlibatan orang-

orang dalam menyebarkan pamflet, brosur atau poster, menghadiri

demonstrasi yang diselenggarakan kandidat. Sedangkan simbolik

dinyatakan dengan perbuatan menempelkan stiker atau gambar/poster

kandidat.
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d) Tahap keempat adalah tahapan penetrasi. Pada tahap ini seorang kandidat,

sebuah produk atau sebuah gagasan telah hadir dan mendapat tempat di

hati masyarakat. Seorang juru kampanye misalnya, telah berhasil menarik

simpati masyarakat dan meyakinkan mereka bahwa ia adalah kandidat

terbaik dari sekian yang ada.

e) Terakhir adalah tahap distribusi atau dapat disebut dengan tahap

pembuktian. Pada tahap ini tujuan kampanye pada umumnya telah

tercapai. Kandidat politik telah mendapatkan kekuasaan yang mereka cari

tinggal bagaimana mereka membuktikan janji-janji mereka saat

kampanye. Bila mereka gagal melakukan hal itu maka akibatnya akan

fatal bagi kelangsungan jabatan atau gagasan yang telah diterima

masyarakat.

Pada model kampanye Nowak dan Warneryd terdapat delapan elemen kampanye

yang harus diperhatikan, yakni :

1. Efek yang diharapkan. Efek yang ingin dicapai harus dirumuskan terlebih

dahulu secara jelas, dengan demikian penentuan elemen-elemen lainnya

akan dengan lebih mudah dilakukan. Kesalahan umum yang sering terjadi

adalah terlalu mengagung-agungkan efek kampanye, sehingga efek yang

ingin dicapai menjadi tidak jelas dan tidak tegas.

2. Persaingan komunikasi. Agar suatu kampanye menjadi efektif, maka perlu

diperhitungkan suatu potensi gangguan dari kampanye yang bertolak

belakang (counter campaign).
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3. Objek komunikasi. Objek kampanye biasanya dipusatkan pada satu hal

saja, karena untuk objek yang berbeda menghendaki metode komunikasi

yang berbeda. Ketika objek kampanye telah ditentukan, pelaku kampanye

akan dihadapkan lagi pada pilihan apa yang akan ditonjolkan atau yang

ditekankan pada objek tersebut.

4. Populasi target dan kelompok penerima. Kelompok penerima adalah bagian

dari populasi target. Agar penyebaran pesan dapat lebih mudah dilakukan

maka penyebaran lebih baik ditujukan kepada opinion leader (pemuka

pendapat) dari populasi target. Kelompok penerima dan populasi target

akan diklasifikasikan menurut sulit atau mudahnya mereka dijangkau oleh

pesan kampanye. Mereka yang tidak membutuhkan atau tidak terterpa

pesan kampanye adalah bagian dari kelompok yang sulit dijangkau.

5. Saluran (The Chanel). Saluran digunakan dapat bermacam-macam

tergantung karakterisik kelompok penerima dan jenis pesan kampanye.

Media dapat dijangkau hampir seluruh kelompok, namunbila tujuannya

adalah mempengaruhi perilaku maka akan lebih efektif bila melakukan

melalui saluran antar pribadi.

6. Pesan (the message). Pesan dapat dibentuk sesuai dengan karakteristik

kelompok yang menerimanya, pesan juga dapat dibagi kedalam tiga fungsi,

yakni : Menumbuhkan kesadaran, Mempengaruhi, serta, Memperteguh dan

meyakini penerima pesan bahwa pilihan atau tindakan mereka adalah

benar.



19

7. Komunikator/penerima pesan. Komunikator dapat dipilih berdasarkan

pertimbangan tertentu, misalnya seorang ahli atau seseorang memiliki

kedua sifat tersebut. Pendeknya komunikator harus memiliki kredibilitas

dimata penerima pesannya

8. Efek yang dicapai. Efek kampanye yang meliputi efek kognitif (perhatian,

peningkatan pengetahuan dan kesadaran), afektif (berhubungan dengan

perasaan, mood dan sikap) dan konatif (keputusan bertindak dan

penerapan).

3. Kampanye Politik

Kampanye politik dalam suatu pemilihan umum adalah bagian dari demokrasi,

meskipun kritik yang disampaikan melalui karikatur sering memberikan kesan

tidak baik, tetapi kampanye pemilu tidak dapat dianggap sebagai tidak legitim

ataupun tidak bermoral. Kampanye pemilu merupakan instrumen yang sah,

dimana kelompok kepentingan politik berupaya menjelaskan kebenaran

tujuannya kepada masyarakat umum. Kampanye politik mendapatkan legitimasi

dari arti pemilu itu sendiri, karena pemilu adalah fondasi kebebasan individu.

Menurut Arnold Steinberg, kampanye politik adalah cara yang digunakan warga

negara dalam demokrasi untuk menentukan siapa yang akan memerintah mereka,

kampanye politik merupakan usaha yang terkelola, terorganisir untuk

mengikhtiarkan orang dicalonkan, dipilih, atau dipilih kembali dalam suatu

jabatan resmi. Setiap kampanye politik adalah suatu usaha hubungan masyarakat.
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Apapun ragam dan tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu

terkait dengan aspek pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan perilaku

(behavioral), yaitu:

1. Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan

pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang

diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau

meningkatnya pengetahuan khalayak terhadap isu tertentu.

2. Pada tahap berkutnya diarahkan pada perubahan sikap. Sasarannya adalah

untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian dan keberpihakan

khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kamanye.

3. Pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku

khalayak secara kongkrit dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya

tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye.

Menurut Charles U. Larson (Venus: 2004- 11) kampanye dibagi kedalam tiga

kampanye yaitu :

1. Product iriented campaign (comercial campaign atau corporate

campaign) atau kampanye yang berorientasi pada produk umumnya

terjadi di dunia bisnis. Motivasi yang mendasarinya adalah keuntungan

finansial. Cara yang ditempuh adalah dengan memperkenalkan produk

dan melipat gandakan penjualan sehingga didapatkan keuntungan yang

diharapkan.
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2. Candidate Oriented Campaigns atau kampanye yang berorientasi pada

kandidat, umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan

politik.Jenis kampanye ini dapat juga disebut sebagai political campaigns

(kampanye politik). Tujuannya antara lain adalah untuk memenangkan

dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan oleh

partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang

diperebutkan melalui proses pemilihan umum.

3. Ideologically or cause oriented campaigns adalah jenis kampanye yang

berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan sering kali

berdimensi perubahan sosial.

4. Tim Kampanye Politik

Tim kampanye adalah sebuah tim yang dibentuk oleh pasangan calon kepala

daerah dan wakil kepala daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

kegiatan kampanye calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Anggota tim

kampanye sebagian besar berasal dari anggota partai politik pendukung pasangan

calon kepala daerah.

Tugas tim kampanye adalah merumuskan rencana-rencana strategis sebagai

bagian dari usaha untuk memenangkan pasangan yang didukungnya. Menurut

Roni (2012: 45), Komunikator politik adalah orang yang malakukan komunikasi

dalam konteks politik kapanpun dan dimanapun menyampaikan pesan-pesan

politik,  pesan itu disampaikan baik kepada individu, kelompok maupun massa.
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Karakteristik komunikator (juru kampanye) dalam kampanye politik adalah

berpendidikan tinggi melebihi rata-rata populasi, memiliki pendapatan dan status

sosial yang lebih tinggi, terlibat aktif dalam politik, memiliki kepercayaan

politik, dan berpengaruh besar terhadap pembuatan kebijakan.

5. Teknik-Teknik Kampanye Politik

Teknik kampanye merupakan suatu cara yang digunakan tim kampanye dalam

suatu tindakan, dimana tim kampanye berusaha untuk mendapatkan dukungan

dan simpati pemilih agar pemilih menjatuhkan pilihannya pada calon yang

diusung. Tim kampanye politik menggunakan teknik-teknik kampanye politik

yang kemudian diterapkan dalam suatu bentuk kegiatan kampanye politik untuk

mempengaruhi pemilih. Imawan (1997) dalam Amir (2006) merumuskan

beberapa teknik kampanye politik, yaitu:

1. Kampanye dari rumah ke rumah (door to door campaign), yaitu calon

kepala daerah mendatangi langsung para pemilih sambil menanyakan

persoalan-persoalan yang dihadapi. Kampanye ini efektif dilakukan pada

pemilihan umum tahun 1955, dengan mendatangi orang-orang yang

pilihannya dianggap masih ragu dan dapat dibujuk atau diancam untuk

mengubah sikap dan pilihan politik mereka.

2. Diskusi kelompok (group discussion), dilakukan dengan membentuk

kelompok-kelompok diskusi kecil yang membicarakan masalah yang

dihadapi masyarakat.
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3. Kampanye massa langsung (direct mass campaign), dilakukan dalam

bentuk aktivitas yang menarik perhatian massa, seperti pawai,

pertunjukkan kesenian dan sebagainya. Teknik inilah yang dilarang dalam

kampanye Pemilu 1992, karena selain tidak efektif juga berpotensi

menimbulkan bentrokan fisik.

4. Kampanye massa tidak langsung (indirect mass campaign), yang

dilakukan dengan cara berpidato di radio, televisi atau memasang iklan di

media cetak dan elektronik.

B. Tinjauan Tentang Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan desa yang mengatur semua kegiatan dalam rumah

tangganya sendiri, menerima aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas

pemerintahan pusat dan daerah, dan melaksanakan koordinasi dalam rangkaiaan

pelaksanaan pemerintah lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang dimaksud

dengan Menyelenggarakan Pemerintahan seperti pembuatan peraturan desa,

pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa,

kerja sama antar desa. Adapun yang dimaksud dengan “Melaksanakan
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Pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana

prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa.

Sedangkan yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat yaitu melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti

bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat (Soemantri, 2011:43).

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa

Tugas pokok kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa,

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa menjalankan tugas di samping

berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi

kepala desa adalah merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan

pemerintahan, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan

pembangunan, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan

pembinaan kemasyarakatan (Soemantri, 2011:49).

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa,

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa, hal tesebut tertuang dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1). Pada tugas

menyelenggarakan pemerintahan desa antara lain pengaturan kehidupan

masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, memimpin penyelenggaraan

Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa,
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memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan

Peraturan Desa,  menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina

kehidupan masyarakat desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemilihan kepala

desa dapat di jelaskan berdasarkan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 34

a) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa.

b) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil.

c) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan,

pemungutan suara, dan penetapan.

d) Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan kepala desa.

e) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas

mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan

persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara,

menetapkan calon kepala desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan

pemilihan kepala desa.

f) Biaya pemilihan kepala desa.

Pasal 37

a) Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang

memperoleh suara terbanyak.

b) Panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon kepala desa terpilih.

c) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon kepala desa

terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh)
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hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

d) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah

menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon kepala

desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

e) Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan

daripanitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan

Bupati/Walikota.

f) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa,

bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

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. Pada tugas menyelenggarakan

urusan pembangunan kemasyarakatan meliputi pemberdayaan masyarakat Untuk

melaksanakan tugas-tugas kepala desa di atas, maka kepala desa juga mempunyai

wewenang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2014 Pasal 26 ayat (1), yaitu :

a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

d) Menetapkan Peraturan Desa.

e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
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f) Membina kehidupan masyarakat desa.

g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif.

i) Mengembangkan sumber pendapatan desa.

j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan kekayaan negara guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

l) Memanfaatkan teknologi tepat guna.

m) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

n) Mewakili desa di dalam maupun di luar pengadilan atau menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Kewajiban Kepala Desa

Adapun kewajiban dari Kepala Desa 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;
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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) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;

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;

m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan

adat istiadat;

n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan

o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

lingkungan hidup;

4. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Sistem pemilihan Kepala Desa di Indonesia 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 baru dilaksanakan pada pemilu

2004, hal itu merupakan perkembangan baru dalam pemerintahan Indonesia.

Pemilihan kepala desa dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik

masyarakat. Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk

mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami
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terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik (Kansil,

2005:87).

Pemilihan kepala desa memiliki sejarah panjang sejak sebelum Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1979. Oleh karena itu soal pemilihan kepala desa sampai saat ini

masih relevan untuk dibahas dan dikaji. Agar mendapat kejelasan yang

mendalam 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 :

b. 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.

c. Dengan ordonasi dapat ditentukan keadaan dimana kepala desa dan

anggota pemerintah desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk untuk

itu.

d. 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.

e. 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.
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f. 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 (Soemantri, 2011:64).

g. Desa diketahui sebagai badan hukum adat yang berhak mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan stbl. 1855, untuk

menentukan siapa yang berhak menjadi kepala desa, maka rakyat

pedesaan memilih sendiri secara langsung kepala desanya. Kemudian

dikeluarkan undang-undang yang mengatur tentang kedesaan oleh

pemerintah Hindia Belanda (Soemantri, 2011:70).

C. Kerangka Pikir

Sistem pemilihan kepala desa di Indonesia 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 baru dilaksanakan pada pemilu

2004, hal itu merupakan perkembangan baru dalam pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan ketentuan umum penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa 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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Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

desa. Lembaga penyelenggara Pilkades adalah Badan Permusyawaratan Desa

(BPD). BPD membentuk Panitia Pemilihan yang diisi oleh perangkat Desa,

pengurus lembaga Desa dan tokoh masyarakat Desa.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, yang berperan sebagai

pengawas adalah para anggota BPD. Namun demikian untuk mencapai hasil

pemilihan yang lebih baik, penting untuk mendorong munculnya pengawasan

mandiri dari unsur-unsur masyarakat seperti karang taruna, kelompok

perempuan, kelompok tani dan sebagainya (Sembiring, 2009:47).

Pemilihan kepala desa secara langsung merupakan mekanisme demokratis dalam

rangka rekrutmen pemimpin di desa, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki

hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang akan didukungnya, sehingga

calon-calon tersebut harus berusaha untuk mendapatkan dukungan penuh dari

masyarakat dengan cara menggunakan stratgi politik dalam berkampanye tentang

Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh para calon pemimpin tersebut.

Pada tanggal 8 Desember 2013 Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan

Kabupaten Muara Enim melaksanakan pemilihan kepala desa secara langsung
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yang merupakan wujud dari demokrasi. Salah satu bentuk strategi kampanye dan

komunikasi politik calon Kepala Desa terpilih Siswanto yang sukses

mengungguli perolehan suara lebih dari setengah jumlah daftar pemilih tetap

(DPT) Desa Danau Rata sehingga dapat mengalahkan lawan calon lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut peneliti strategi kampanye yang digunakan

Siswanto bersama Tim Suksesnya dalam pemenangan Pemilihan Kepala Desa

Danau Rata terdapat kesamaan dengan Model Kampanye Charles U Larson, yang

mana bentuk kegiatan kampanye politik untuk mempengaruhi pemilih supaya

memperoleh kemenangan di dalam pemilihan (Venus, 2004 12-13). Kerangka

Pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut

:
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Gambar. I Bagan Kerangka Pikir

Strategi Kampaye Politik

Model Kampanye The Five
Functional Stages Development
Model, Yang tahapan kegiatan
meliputi

1. Tahap identifikasi.
2. Tahap legitimasi.
3. Tahap partisipasi.
4. Tahap penetrasi.
5. Tahapan distribusi.

Kemenangan Calon Kepala
Desa Danau Rata Pada
Pilkades Tahun 2013.

Calon Kepala Desa
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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini

dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan

rinci berkaitan dengan suatu peristiwa atau gejala sosial yang dalam hal ini

mengenai strategi kampanye Kepala Desa terpilih Siswanto dalam pemilihan

kepala desa di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara

Enim Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk

mengetahui kondisi tentang permasalahan penelitian yang didasarkan pada

pemahaman serta pembentukan pemahaman yang diikat oleh teori terkait dan

penafsiran peneliti.

Menurut Moleong (2005: 11) deskriptif kualitatif artinya mencatat dengan teliti

berbagai fenomena yang dilihat dan didengar serta dibaca via wawancara  atau

catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan serta memo dan

lain-lain. Peneliti harus membanding-bandingkan, mengkombinasikan,

mengabstraksikan dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian deskriptif kualitatif

jenis data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.



35

Hal ini dikarenakan berbagai data yang terkumpul kemungkinan menjadi kunci

terhadap apa yang akan atau sudah diteliti.

Berkenaan dengan penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor berpendapat bahwa

penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara terjun langsung ke

lapangan untuk meneliti obyek kajian. Hal ini ditunjukkan untuk memperoleh

informasi yang mendalam dangan jalan berinteraksi langsung kepada masyarakat

(Singarimbun, 1989:24). Prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan,

menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan atau

kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Selanjutnya Mathew B.

Miles dan A. Mitchel Huberman dalam Singarimbun (1989:32) menjelaskan:

“Data kualitatif sangat menarik. Ia merupakan sumber dari deskripsi yang
luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses
yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif, kita dapat
mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-
akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh
penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif dapat
membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga
sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru; data tersebut
membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh lagi dari praduga dan
kerangka kerja awal”.

Penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan tentang obyek atau

fenomena yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu mengenai strategi

kampanye Kepala Desa terpilih Siswanto pada pilkades Desa Danau Rata

Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
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Tahun 2013. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan tipe penelitian

deskriptif yang dimaksudkan sebagai pengukuran cermat terhadap fenomena

sosial tertentu.

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Tipe studi kasus

yang dipilih ialah studi kasus instrumental, seperti yang dikemukakan oleh Stake

dalam Sitorus (1998), bahwa studi kasus instrumental merupakan kajian atas

suatu kasus khusus untuk memperoleh wawasan atas suatu isu atau wawasan

untuk penyempurnaan teori. Kasus khusus yang dibahas dalam penelitian ini

adalah strategi kampanye yang digunakan selama masa kampanye dalam

pemilihan Kepala Desa di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten

Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, yang akan dianalisis

menggunakan teori model kampanye Charles U Larson terdapat lima elemen

kampanye yang harus diperhatikan, sebagai pijakan teori utama dalam

pengukuran pengaruh kampanye politik yang dikomunikasikan oleh tim

kampanye dan calon kepada khalayak pemilih.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, fokus penelitian memegang peranan yang sangat

penting. Fokus penelitian menentukan batasan dalam sebuah penelitian sehingga

masalah yang diteliti tidak melebar kemana-mana. Ditegaskan oleh Sudarto

bahwa: “Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam

penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.
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Bagaimanapun penentuan fokus sebagai masalah dalam penelitian penting

artinya dalam usaha menemukan batasan penelitian (Singarimbun, 1989:33).

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui model strategi kampanye

Kepala Desa terpilih Siswanto dan tim pemenagan dengan mengacu pada

landasan teori model kampanye yang dikemukakan oleh Charles U Larson

yaitu: The Five Functional Stages Development Model, yang tahapan kegiatan

meliputi:

a) Tahap identifikasi.

Tahap penciptaan identitas kampanye yang umum misalnya logo, lagu,

dan slogan yang digunakan oleh calon dan tim sukses pada pilkades.

b) Tahap legitimasi.

Tahap legitimasi diperoleh ketika seseorang telah masuk dalam daftar

kandidat, seorang kandidat memperoleh dukungan yang kuat dari

masyarakat.

c) Tahap partisipasi.

Tahap ini partisipasi ini dapat bersifat nyata (real) atau simbolik.

Partisipasi nyata ditunjukkan oleh keterlibatan orang-orang dalam

menyebarkan pamflet, brosur atau poster, menghadiri demonstrasi yang

diselenggarakan kandidat.

d) Tahap penetrasi.
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Pada tahap penetrasi ini, seorang kandidat telah mempunyai gagasan

berupa program-program kerja yang telah hadir dan berhasil mendapat

tempat di hati masyarakat

e) Terakhir tahapan distribusi.

Tahapan distribusi atau dapat disebut dengan tahap pembuktian janji-janji

kampanye setelah kandidat berhasil memperoleh kekuasaan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap

fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam

rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi

ditentukan peneliti dengan sengaja. Penentuan lokasi penelitian cara yang baik

ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif dan menjajaki

lapangan untuk mencari kesesuaian. Sebagai pertimbangan dalam menentukan

lokasi penelitian (Singarimbun, 1989:42).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Alasan pemilihan lokasi ini

karena Kepala Desa terpilih Siswanto mampu mengungguli 52% perolehan suara

dari calon lainnya. Kurun waktu penelitian dimulai dari bulan Juli sampai dengan

November yang dimaksud adalah waktu yang digunakan untuk mengumpulkan

data, baik data hasil pengamatan lapangan, data hasil wawancara.
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D. Jenis Data

Sumber data pada pelaksanaan penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam  (in-depth interview)

dengan panduan wawancara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari

hasil wawancara yang dilakukan kepada informan. Informan adalah orang

yang dapat memberikan keterangan atau informasi tentang situasi dan

kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, digunakan

teknik purposive sampling yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan atau maksud tertentu. Dari informan yang mengalami

langsung situasi atau kejadian-kejadian kemungkinan besar diperoleh

informasi yang dijadikan data primer dalam penelitian ini yakni data yang

dihasilkan merupakan hasil pengamatan dari kegiatan kampanye politik

Kepala Desa terpilih Siswanto, serta wawancara yang dilakukan peneliti

terhadap 5 orang narasumber yaitu:

a) Kepala Desa terpilih yaitu: Siswanto.

b) Dua orang dari tim pemenangan yaitu:

1. Sukron. (selaku ketua tim pemenangan).

2. David Saputra. (selaku ketua tokoh pemuda tim pemenangan).

c) Satu orang dari tokoh masyarakat desa Danau Rata yaitu Sumri.

d) Satu orang dari ketua PPS desa Danau Rata yang akan diberikan

pertanyaan terkait pemilihan kepala desa di Desa Danau Rata
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Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten. Muara Enim tahun 2013, yaitu:

Elwinsyah. (selaku ketua PPS tingkat desa)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang bukan asli

memuat informasi atau data tersebut (second hand information) atau sumber-

sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data tersebut

berupa Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 2014, Data

diperoleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai buku-buku penunjang,

mempelajari dan melakukan olah data profil dari Desa Danau Rata

Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.

Data tambahan yang berkaitan dengan topik penelitian didapatkan melalui

studi dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai foto-

foto kegiatan kampanye dari tim kampanye Siswanto di Desa Danau Rata

Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, pemberitaan media

massa, cetak dan elektronik mengenai kegiatan kampanye yang dilakukan

oleh Kepala Desa terpilih Siswanto, yang juga digunakan sebagai data

tambahan untuk memperkaya substansi penulisan skripsi.

E. Teknik Pengelolaan Data

Dalam suatu teknik pengelolaan data yang telah dikumpulkan dari lapangan

sebelum disajikan terlebih dahulu diolah beberapa tahap yaitu :
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1. Identifikasi data, yaitu mencari dan meneliti kembali data yang diperoleh

untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan

menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang

akan dibahas.

2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya

diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-

benar objektif.

3. Sistematisasi data, yaitu malakukan penyusunan dan penempatan data pada

setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan

tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

4. Interpretasi data, yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara teoritis

terhadap suatu data (Singarimbun, 1989:53).

F. Teknik Analisis Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data

kualitatif. Dalam penelitian deskriptif ini pengolahan data tidak harus dilakukan

setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah

pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang diperoleh

kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses

analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari

hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga



42

menjadi sebuah catatan lapangan. teknik ini bertujuan untuk menggambarkan

secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh. serta hasil-hasil penelitian

baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas

gambar hasil penelitian.

Miles dan Hebermes dalam Bunguin (2003: 229) mengatakan bahwa selama

peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan, peneliti juga melakukan

analisis data. Semua data yang telah didapat kemudian diolah melalui tiga jalur

analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan. Secara rinci, tahapan analisis data dijabarkan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan cara memberikan kode terhadap data-data

yang sesuai dengan kebutuhan data penelitian untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari perumusan masalah penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu data yang telah direduksi kemudian diorganisasikan dan

disajikan dalam bentuk tulisan yang memiliki arti dan kemampuan untuk

menjawab masalah-masalah penelitian. Penyajian data juga dilakukan dalam

bentuk: gambar, dan berbagai kutipan penjelasan dari informan. Kutipan

langsung yang digunakan untuk menjelaskan proses perencanaan strategi

kampanye dan mengetahui citra yang diharapkan muncul dalam benak
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masyarakat sebagai sasaran kegiatan kampanye, sedangkan gambar

digunakan untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan

oleh tim kampanye Kepala Desa terpilih Siswanto.

G.  Teknik kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah

diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

adalah usaha untuk mencari atau memahami makna arti, keteraturan, pola-pola,

penjelasan alur, sebab akibat atau proposisi yang dapat menggunakan teknik Etik

dan emik. Teknik etik mencakup pada temuan-temuan yang tampak konsisten

atau tetap dengan kata lain sebuah etik mengacu pada kebenaran atau prinsip

yang universal. Sedangkan teknik emik sebaliknya, mengacu pada temuan-

temuan yang tampak berbeda, dengan demikian, sebuah emik mengacu pada

kebenaran yang bersifat khas.

Menurut Singarimbun (1989: 61) Etik adalah sudut pandang orang luar terhadap

fakta sosial dan budaya masyarakat, sedangkan emik adalah cara pandang dari

sisi masyarakat sendiri. Kontruksi emik  adalah deskripsi dan analisis yang

dilakukan dalam konteks skema dan kategori konseptual yang dianggap

bermakna oleh partisipan dalam suatu kejadian atau situasi yang dideskripsikan

dan dianalisis. Kontruksi etik adalah deskripsi dan analisis yang dilakukan dalam

konteks skema dan kategori konseptual yang dianggap bermakna oleh komunitas

penganut ilmiah. Rrobert Lawless dalam  Singarimbun (1989: 64) membahas
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istilah emik dan etik dalam kerangka model folk dan model analisis. Model folk

adalah representasi stereotipikal, normatif, dan tidak  kritikal dari realitas yang

dimiliki bersama oleh para  anggota suatu kebudayaan.dan model analisis adalah

representasi profesional, eksplanatoris, dan komprehensif dari realitas yang

diakui oleh komunitas ilmiah.

Marvin Haris dalam Singarimbun (1989: 68) membedakan pernyataan emik dan

etik atas dasar epistemologi, yaitu kerja emik mencapai tingkat tertinggi tatkala

mengangkat informan native pada ststus penilai tertiggi bagi kecukupan deskripsi

dan analisis peneliti. Pengujian kecukupan dari analisis emik adalah

kemampuannya menghasilkan pernyataan-pernyataan yang dapat diterima native

sebagai nyata, bermakna, atau sesuai. Kerja etik mencapai tingkat tertinggi

tatkala mengangkat pengamat kepada status penilai tertinggi dari kategori-

kategori dan konsep-konsep yang digunaakan dalam deskripsi dan analisis.

Pembedaan antara data yang diperoleh atas dasar wawancara dan pengamatan

saja tidak dengan sendirinya mencukupi untuk  membangun status emik atau etik

dari deskripsi dan analisis, melainkan deskripsi dan analisis tersebut harus diukur

dengan menggunakan standar-standar lain yakni penilaian dari native untuk emik

dan evaluasi untuk etik. Deskripsi dan eksplanasi  antropologi adalah etik apabila

memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Deskripsi harus bermakna sesuai dengan komunitas luas penelitan ilmiah.

2. Deskripsi harus divalidasi oleh peneliti secara independen.
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3. Deskripsi harus memenuhi persyaratan berupa  aturan-aturan  dalam

memperoleh pengetahuan dan bukti ilmiah.

4. Deskripsi harus dapat diterapkan secara lintas budaya dalam masyarakat.

5. Kajian-kajian dalam konteks teori tahap-tahap perkembangan yang

mengilustrasikan bahaya yang bakalan menimpa ilmu-ilmu sosial yang gagal

membedakan emik dan etik.

Menurut Robert Foln dalam Singarimbun (1989: 73) bahwa analisis data emik

dan etik adalah dua macam sudut pandang dalam etnografi. Emik (native point of

view) misalnya, mencoba menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan

sudut pandang masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, etik merupakan penggunaan

sudut pandang orang luar yang berjarak (dalam hal ini peneliti) untuk

menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat..

Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi

data, penyajian data, triangulasi, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari

kegiatan-kegiatan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membantu penulis dalam

menarik suatu kesimpulan yang akan mengarahkan pada pengambilan

kesimpulan berikutnya. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari

kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari

pengolahan data.
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Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses pengumpulan data dengan tetap

meninjau data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk memastikan

bahwa data yang dibutuhkan sudah lengkap, sehingga penarikan kesimpulan

dapat dilakukan dengan tepat berdasarkan data-data yang sudah terkumpul. Data

hasil wawancara dianalisis, selama proses analisis dan penyajian data, penulis

juga terus melakukan penyempurnaan atau bahkan merevisi kerangka analisis

yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Tujuannya adalah untuk

membantu penulis dalam menarik suatu kesimpulan yang akan mengarahkan

pada pengambilan kesimpulan berikutnya.
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IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Desa Danau Rata

1 Kondisi Geografis

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Danau Rata, Kecamatan Sungai Rotan

Kabupaten Muara Enim. Secara geografis Desa Danau Rata merupakan

daerah pertanian dan perkebunan bagi masyarakat. Secara administratif batas

daerah Desa Danau Rata adalah:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukarami Kecamatan Sungai

Rotan.

b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penandingan Kecamatan

Sungai Rotan.

c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pengabuan Kecamatan Tanah

Abang Kabupaten PALI.

d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sebau Kecamatan

Gelumbang.

Pola penggunaan lahan di kelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu lahan

terbangun dan tidak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari kawasan

pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas perdagangan dan

jasa, sedangkan lahan tidak terbangun terdiri dari persawahan, perladangan,

dan penggunaan lainnya. Kawasan tidak terbangun didominasi oleh

persawahan dengan sistem tadah hujan seluas 2.968,15 hektar atau 43,38%
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55, dari luas wilayah, selebihnya adalah lahan kering pekarangan,dan

perkebunan. Kedudukan Desa Danau Rata di tengah-tengah wilayah

Kecamatan Sungai Rotan memiliki kelebihan karena dapat menjadi

penghubung ke berbagai daerah lain. Secara topografi daerah Desa Danau

Rata dibagi menjadi 4 bagian:

1) Daerah daratan, ini merupakan daerah terluas yang dimanfaatkan

untuk perekonomian masyarakat.

2) Daerah rawa, terdapat sepanjang area pertanian dengan ketinggian 0-1

m, yang merupakan daerah rawa pasang surut.

3) Daerah Alluvial, meliputi sungai sebelah Barat yang merupakan

bagian hilir (down steem dari sungai-sungai yaitu pembagian alur

sungai Lematang yang menghubungan antar desa), dimanfaatkan

untuk mencari ikan.

Desa Danau Rata dihuni oleh sekitar 3.118 orang penduduk. Secara

administratif Desa Danau Rata sebagian besar wilayahnya adalah areal

persawahan. Desa Danau Rata memiliki luas 105313 Ha yang terdiri atas

tanah pemukiman 24455 Ha, tanah persawahan 61643 Ha, Tanah pemakaman

1796 Ha, tanah pekarangan 3113 Ha , luas tanah sawah atau ladang 61643

Ha, luas tanah bangunan umum 420 Ha, dan tanah yang diperuntukan untuk

lain-lain seluas 13819 Ha. Desa Danau Rata  berada di daerah dataran rendah

dengan rata-rata curah hujan 2000 mm/m dengan ketinggian tanah dari

permukaan laut 7 M di atas permukaan laut. (monografi desa tahun 2013)
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Jarak Desa Danau Rata dengan pusat pemerintahan kecamatan 5 Km, dengan

lama jarak tempuh dengan kendaraan motor roda dua kurang lebih 12 sampai

15 menit. Sementara untuk jarak tempuh ibu kota kabupaten kurang lebih 17

Km., dengan lama jarak tempuh ke kabupaten kurang lebih 1 jam.

Selanjutnya jarak tempuh dengan ibu kota propinsi kurang lebih 130 Km.

Luas lahan persawahan dan perkebunan karet di Desa Danau Rata lebih luas

dari lahan pemukiman. Hal inilah yang menjadikan pekerjaan masyarakat

Desa Danau Rata yang mayoritas sebagai petani.

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa keadaan wilayah Desa Danau

Rata yang memiliki luas lahan yang lebih luas dibandingkan dengan lahan

pemukiman. Sehingga penduduk atau masyarakatnya mayoritas bekerja

sebagai petani, dari jumlah total penduduk 1.905 jiwa, yang berpencaharian

sebagai petani.

Berbagai potensi yang dimiliki Desa Danau Rata dengan posisi geografis ini

diharapkan dapat mengantar Desa Danau Rata untuk meraih peluang menjadi

salah satu pusat pertumbuhan yang berperan dalam sistem ekonomi maupun

menjadi bagian dari kegiatan ekonomi desa dalam ruang perekonomian

tersebut, Desa Danau Rata berpeluang mengisi fungsi-fungsi ekonomi secara

selektif dan kompetitif, terutama dalam sistem pusat-pusat pertumbuhan yang

ada terutama dibidang pertanian.
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3. Pendidikan

Perkembangan pendidikan masyarakat di Desa Danau Rata mempunyai

kesadaran yang baik. Hal itu ditandai dengan tumbuhnya beberapa lembaga

pendidikan yang menjadi wadah untuk meningkatkan generasi muda. Tabel

dibawah ini menunjukkan jumlah lembaga pendidikan di Desa Danau Rata.

Tabel II
Jumlah Lembaga Pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1 TK 1

2 SD / Sederajat 3

3 SMP/ Sederajat 1

4 SMA/ Sederajat -

5 SLB -

6 Perguruan Tinggi -

Jumlah 5

Sumber: Monografi Desa Danau Rata

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ternyata masyarakat Desa

Danau Rata mempunyai fasilitas gedung pendidikan yang cukup memadai,

dari seluruh jumlah penduduk hanya 415 (0,04%) yang tidak tamat sekolah

dasar.

B. Gambaran Umum Pemilihan Kepala Desa Danau Rata

Sistem Demokrasi merupakan sebuah sistem yang masih dianggap terbaik

buat negeri ini. Dalam demokrasi, setiap individu memiliki hak dan

kewajiban terhadap bangsanya. Salah satu hak warga negara adalah



51

memperoleh kesempatan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala

Desa, karena di dalam sistem demokrasi menggunakan pemilihan one man

one vote, yang artinya satu orang mempunyai hak pilih yang sama di dalam

pemilihan kepala desa tanpa membeda-bedakan warna kulit, etnis dan agama,

termasuk mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin di Desa Danau Rata .

Pemilihan Kepala Desa di Danau Rata pada Tahun 2013 telah dilaksanakan

yang diikuti oleh 4 calon, antara lain: Siswanto, Suharman M, Zainudin,

Suharman S. Berdasarkan hasil akhir perhitungan suara Pilkades Desa Danau

Rata, dapat diketahui bahwa pemenang dan terpilih menjadi Kepala Desa

adalah Siswanto.

1. Tata Tertib Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Danau Rata

Tahun 2013

A. Pengumuman Pendaftaran Calon

1. Pendaftaran bakal calon kepala desa bertempat di kantor desa.

2. Persyaratan Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga

negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan;

a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan

dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Calon Kepala

Desa;

b) Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, yang
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dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari

Calon Kepala Desa;

c) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat

pertama dan atau sederajad, yang dibuktikan dengan foto copi

ijasah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang ;

d) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-

tingginya 55 tahun terhitung sejak dibukanya pendaftaran

calon Kepala Desa, yang dibuktikan dengan foto copi akte

kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;

e) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, yang dibuktikan

dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Calon Kepala

Desa;

f)Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap di

Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir

dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan foto copi

Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang

g) Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan paling

singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat

pernyataan bermaterai dari calon Kepala Desa ;

h) Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan

pengadilan yang mempunyai kekuata hukum tetap, yang
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dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari Calon

Kepala Desa ;

i)Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10

(sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan, yang

dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari Calon

Kepala Desa;

j)Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat

Keterarangan dari dokter pemerintah ;

k) Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat Keterangan

dari Kepolisian;

l)Bersikap jujur dan adil yang dibuktikan dengan surat

pernyataan bermaterai cukup dari Calon Kepala Desa,

m)Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa

setempat.

3. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan sebagai Kepala Desa

harus mendapatkan ijin tertulis dari instansi induknya dan

berhenti sementara dari jabatan organiknya berpangkat serendah-

rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/B) dan setinggi-tingginya

1 (satu) tingkat di bawah pangkat Camat setempat, yang buktikan

dengan foto copi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon

Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir

yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .

4. Anggota Tentara Nasional Indonesia aktif yang mencalonkan

sebagai Kepala Desa harus :
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a) mendapatkan ijin tertulis dari instansi induknya dan berhenti

sementara dari jabatan organiknya;

b) berpangkat serendah-rendahnya Sersan Satu dan setinggi-

tingginya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat Komandan Rayon

Militer setempat, yang buktikan dengan foto copi Surat

Keputusan Pengangkatan sebagai Tentara Nasional Indonesia

dan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .

5. Anggota POLRI aktif yang mencalonkan sebagai Kepala Desa

harus :

a) mendapatkan ijin tertulis dari instansi induknya dan berhenti

sementara dari jabatan organiknya ;

b) berpangkat serendah-rendahnya Brigadir Satu dan setinggi-

tingginya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat Kepala Kepolisian

Sektor, yang buktikan dengan foto copi Surat Keputusan

Pengangkatan sebagai Anggota Polri dan Keputusan Kenaikan

Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang

6. Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus

memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa dan

mengajukan permohonan non aktif;

a) Dalam hal perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala

Desa terpilih sebagai Kepala Desa, terhitung sejak tanggal
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pelantikan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan

berhenti sebagai perangkat desa.

b) Penjabat Kepala Desa tidak dapat mencalonkan sebagai Kepala

Desa.

c) Penjabat Kepala Desa sebelum diusulkan sebagai Penjabat

Kepala Desa, harus membuat surat pernyataan bermaterai cukup

bahwa yang bersangkutan tidak mencalonkan sebagai Kepala

Desa.

B. Pendaftaran Calon Kepala Desa

1. Pengumuman perdaftaran bakal calon kepala desa dapat

dilakukan melalui RT, RW dan menempelkan pengumuman pada

papan pengumuman kantor desa, pada tempat – tempat yang

strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat.

2. Bakal calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, mengajukan

Permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada

Kepala Daerah melalui Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala

Desa dengan dilampiri semua berkas persyaratan.

3. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa melaksanakan

penyaringan dengan melakukan penelitian kelengkapan berkas

persyaratan yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara hasil

penelitian
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4. Pembukaan Pengumuman pendaftaran Pertama dilaksanakan

selama 2 (dua) minggu yang dimulai pada tanggal 21 Agustus

2013 dan ditutup pada tanggal 4 September 2013

5. Pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan mulai pukul

07.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB dirumah ketua PPS Desa

Danau Rata. Setelah penutupan pendaftaran calon kepala desa di

dapatkan 4 (empat) calon sebagai calon kepala desa Danau Rata

C. Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

1. Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan dalam

Keputusan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan disampaikan

kepada calon yang memenuhi persyaratan serta diumumkan kepada

masyarakat desa

2. Bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat

pemberitahuan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa

bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon

Kepala Desa.

3. Tanda gambar yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa adalah

berupa Foto Calon Kepala Desa, Tanda gambar calon Kepala Desa

dapat menggunakan foto bewarna

4. Penetapan nomor urut dan tempat duduk Calon Kepala Desa,

ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa

melalui pengundian.
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5. Calon kepala desa yang berhak dipilih menyaksikan proses

pengundian nomor urut

6. Apabila calon kepala desa tunggal maka nomor urutnya adalah

nomor 1 ( satu ) sedangkan pendampingnya kotak kosong berwarna

putih dan dilengkapi dengan nomor urut 2.

7. Penetapan nomor urut calon kepala desa dimulai dengan nomor 1

dan berada di tempat paling kanan, kemudian diikuti dengan nomor

urut berikutnya.

8. Apabila calon kepala desa lebih dari satu maka foto dan background

calon harus dapat dibedakan.

D. Penetapan Pemilih

1. Penduduk Desa yang memiliki hak memilih adalah penduduk

Desa warga negara Republik Indonesia yang pada hari

pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17

(tujuh belas ) tahun atau sudah/pernah kawin

2. Untuk dapat menggunakan hak memilih, penduduk desa harus

terdaftar sebagai pemilih.

3. Pendaftaran pemilih harus memenuhi syarat :nyata-nyata tidak

sedang terganggu jiwa / ingatannya.

4. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Pemilih yang telah terdaftar, kemudian tidak lagi memenuhi

syarat, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
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6. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

7. Calon Pemilih harus terdaftar sebagai penduduk desa yang

bersangkutan sekurang – kurangnya 6 ( enam ) bulan terakhir

dengan tidak terputus – putus yang dibuktikan dengan Kartu

Tanda Penduduk (KTP) desa setempat dan atau tercantum dalam

Kartu Keluarga (KK).

8. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih, kemudian berpindah

tempat tinggal ke desa lain sebelum pelaksanaan pemungutan

suara, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

9. Pemilih yang berpindah tempat, dibuktikan dengan surat

keterangan pindah dari Kepala Desa terhitung sejak tanggal

ditetapkan pendaftaran calon pemilih dilakukan oleh Panitia

Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan bukti sah

yang dimiliki pendaftar

10. Hasil pendaftaran calon pemilih, disusun dalam daftar calon

pemilih sementara yang ditandatangani oleh Panitia Pencalonan

dan Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa.

11. Susunan daftar calon pemilih sementara diumumkan melalui RT

dan RW serta ditempelkan di tempat strategis yang mudah dilihat

oleh masyarakat dan di balai desa.

12. Daftar calon pemilih sementara diumumkan secara terbuka

selama 7 (tujuh) hari agar masyarakat desa mengetahui.

13. Apabila ada penduduk desa yang belum terdaftar atau terdaftar

ganda atau sudah bukan penduduk desa tetapi masih didaftar,
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dapat melaporkan kepada RT, RW atau panitia pendaftaran

pemilih untuk ditindaklanjuti.

14. Dalam hal pengumuman daftar calon pemilih sementara

terdapat penambahan/pengurangan calon pemilih, maka disusun

daftar calon pemilih tambahan/pengurangan yang ditandatangani

oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan Calon

Kepala Desa.

15. Dari daftar calon pemilih sementara dan daftar calon pemilih

tambahan/pengurangan, disusun daftar calon pemilih tetap yang

ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan

Kepala Desa dan ditandatangi panitia dan calon kepala desa

16. Setelah daftar calon pemilih tetap ditetapkan maka daftar calon

pemilih tetap sudah tidak boleh dirubah lagi.

17. Setelah daftar calon pemilih tetap ditetapkan panitia

melaksanakan pencetakan kartu suara dengan jumlah sama

dengan DPT ditambah dengan 10 % dari DPT ( sebagai

cadangan ).

18. Dalam pencetakan kartu suara untuk pemungutan suara,

memuat Nomor urut Calon, foto calon dan nama Calon Kepala

Desa yang berhak dipilih, ditandatangani Ketua dan Sekretaris

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
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E. Tata Cara Kampanye

1. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat melakukan

kampanye berupa pemasangan tanda gambar, anjangsana dan

penyampaian visi dan misi yang pelaksanaanya disesuaikan

dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan tetap

menjamin terciptanya suasana aman dan tentram.

2. Kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3

(tiga) hari sebelum pemungutan suara.

3. Dalam pelaksanaan kampanye, masyarakat mempunyai

kebebasan untuk menghadiri kampanye.

4. Jadwal dan pengaturan kampanye ditetapkan oleh Panitia

Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.

5. Penetapan jadwal dan pengaturan kampanye, dengan

mempertimbangkan usulan dari para Calon Kepala Desa yang

berhak dipilih.

6. Dalam pelaksanaan kampanye, setiap Calon Kepala Desa dapat

membentuk Tim Sukses Pencalonan Kepala Desa sejak yang

bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak

dipilih oleh Panitia.

7. Tim Sukses Pencalonan Kepala Desa, mempunyai tugas

membantu Calon Kepala Desa agar terpilih sebagai Kepala Desa

dan mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa agar

berjalan secara tertib, aman dan damai sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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8. Tim Sukses Pencalonan Kepala Desa berjumlah sebanyak-

banyaknya 10 (sepuluh) orang dan daftar nama-nama Tim sukses

harus diserahkan kepada Panitia Pencalonan dan Pemilihan

Kepala Desa.

9. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Sukses

dalam pencalonan Kepala Desa, merupakan tanggungjawab

penuh masing-masing Calon Kepala Desa.

10. Dalam pelaksanaan kampanye, para calon Kepala Desa, tim

sukses dan pendukung dilarang :

11. Memasang tanda gambar/tulisan atau foto Calon tanpa ijin

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa ;

12. Memasang tanda gambar/tulisan atau foto calon yang melebihi

ukuran yang telah ditetapkan.

13. Memasang tanda gambar/tulisan atau foto calon di luar dari

tempat-tempat yang ditetapkan.

14. Membuat slogan-slogan dan tulisan-tulisan serta selebaran yang

mengarah kepada tindakan kekerasan, penghinaan dan tindakan

curang lainnya. Membagi-bagikan barang dan atau uang serta

pemberian berbagai fasilitas kepada para pemilih dengan tujuan

mempengaruhi pemilih ;

15. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memecah persatuan

dan kesatuan, sehingga menimbulkan gangguan keamanan dan

ketentraman Masyarakat.
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16. Mengadakan pawai/arak-arakan atau sengaja mengumpulkan

masa sehingga mengganggu kelancaran aktifitas kehidupan

Masyarakat.

17. Merusak dan atau menghilangkan tanda gambar/ tulisan atau

foto Calon.

18. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.

19. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa.

20. Melibatkan aparat Pemerintah Desa.

21. Bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang terbukti

melanggar ketentuan larangan kampanye, dikenakan sanksi oleh

Tim Pengawas atas dasar saran dan pertimbangan dari Kepala

Desa, Ketua BPD dan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala

Desa.

22. Sanksi yang dikenakan oleh Tim Pengawas adalah berupa

penertipan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan calon

Kepala Desa

23. Hari tenang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan 3 (tiga) hari

sebelum pelaksanaan Pemungutan suara.

24. Pada hari tenang, semua Lambang atau tanda gambar/ tulisan/

foto para calon, harus sudah dibersihkan oleh Panitia Pencalonan

dan Pemilihan Kepala Desa, kecuali yang dipasang di halaman

dan atau pekarangan rumah para calon.
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F. Pemungutan Suara

1. Pemilih memasuki lokasi pemungutan suara/coblosan melalui

pintu masuk dan menempati tempat antrian yang ditentukan

2. Pemilih mendatangi petugas pendaftaran dengan menunjukkan

surat panggilan.

3. Petugas menerima dan memeriksa surat panggilan/Undangan

dengan mencocokkan dengan DPT

4. Petugas menandai pada Daftar pemilih tetap ( DPT )

5. Surat panggilan/Undangan dikumpulkan dan dibendel.

6. Setelah sesuai dengan DPT, petugas menyerahkan kartu suara

kepada pemilih

7. Pemilih memeriksa kartu suara, apabila cacat maka ditukar

kepada petugas untuk diganti dengan kartu suara yang baik

8. Pemilih menggunakan hak pilihnya pada bilik suara yang telah

disediakan.

9. Pemilih melaksanakan pemungutan suara dengan alat yang

disediakan di tempat coblosan/bilik suara.

10. Kotak suara sejumlah 12

11. Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, pemilih

memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang telah

disediakan. ( Kotak suara dalam keadaan terkunci )

12. Sebelum meninggalkan lokasi pemilih diberi tanda oleh petugas

dengan mencelupkan salah satu ujung jari ke tinta yang telah

disediakan.
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13. Pemilih meninggalkan lokasi pemungutan suara /coblosan

melalui pintu keluar

G. Alat Peraga Dan Bilik Suara

1. Alat pencoblos dan bantalan dalam proses pemungutan suara,

ditentukan oleh panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa

dengan memperhatikan faktor kemudahan dan keabsahan surat

suara yang dicoblos.

2. Semua kelengkapan peralatan dalam tempat pemungutan suara

disediakan oleh panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa,

termasuk kursi calon kepala desa.

H. Ketentuan Hak Pilih

1. Hak pilih melaksanakan pencoblosan dimulai pukul 08.00 WIB

dan berakhir pukul 15.00 WIB

2. Setiap Penduduk desa yang mempunyai hak pilih, hanya

mempunyai 1 ( satu ) suara dan tidak boleh diwakilkan dengan

alasan apapun.

3. Pemilih yang hadir, harus membawa kartu panggilan / undangan

untuk diganti/ ditukar dengan 1 ( satu ) lembar surat suara oleh

Panitia Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

4. Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti,

apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak,

pemilih berhak meminta surat suara baru dan menyerahkan surat
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suara yang rusak tersebut kepada panitia pencalonan dan

Pemilihan Kepala Desa.

I. Ketentuan Pemungutan Suara

1. Pada saat pemungutan suara, calon Kepala desa yang berhak

dipilih, harus berada di tempat pemungutan suara.

2. Pemilih mencoblos surat suara yang memuat foto, nomor dan

nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

3. Apabila pemilih sakit, sudah tua atau cacat dengan didampingi

oleh salah satu anggota keluarga atau panitia mendapat prioritas

untuk melakukan pemungutan suara

4. Pemilih yang sakit dan tidak bisa hadir di tempat pemungutan

suara, tidak dapat diwakili dan panitia tidak boleh mendatangi

rumahnya untuk menggunakan hak pilihnya.

5. Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara

dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia

pencalonan dan pemilihan kepala desa.

6. Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara

tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan oleh panitia

dalam keadaan terlipat.

J. Ketentuan Sah Dan Tidak Sahnya Surat Suara

1. Surat suara dinyatakan sah apabila :

a) Surat suara dalam keadaan tidak rusak.
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b)Lubang coblosan berada dalam satu kotak tanda gambar

c) Bekas coblosan berasal dari alat coblos yang disediakan oleh

panitia.

d)Dalam hal terdapat lebih dari 1 ( satu ) lubang bekas coblosan,

selama masih dalam 1 ( satu ) kotak tanda gambar calon

kepala desa, surat suara dinyatakan sah.

2. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

a) Surat suara dalam keadaan rusak

b)Lubang coblosan berada tidak dalam kotak/ tanda gambar

c) Bekas coblosan tidak berasal dari alat coblos yang disediakan oleh

panitia.

d)Terdapat lebih dari 1 ( satu ) lubang bekas coblosan, tetapi tidak

dalam 1 (satu ) kotak tanda gambar calon kepala desa

K. Penghitungan Suara

1. Penghitungan suara dilaksanakan dengan membuka dan membaca

kartu suara.

2. Pembacaan kartu suara dengan menyebutkan nomor urut calon

kepala desa.

3. Penghitungan suara diikuti dengan pencatatan perolehan suara

pada papan tulis atau lainnya yang disediakan oleh panitia dan

harus dapat dilihat dan dibaca oleh calon Kepala desa dan

masyarakat yang hadir.
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4. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih, adalah calon yang

mendapat dukungan suara terbanyak.

5. Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang

ditandatangani oleh panitia dan Calon kepala desa.

6. Apabila calon Kepala desa terpilih yang mendapat dukungan

suara terbanyak lebih dari 1 ( satu ) calon dengan jumlah yang

sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi kepala

desa diadakan pemilihan ulang, hanya untuk calon yang

mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama,

selambat lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari.

7. Apabila terdapat calon kepala desa yang tidak bersedia

menandatangani berita acara atau meninggalkan tempat pemilihan

sebelum penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia

pencalonan dan pemilihan berhak meneruskan penghitungan

suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara

dianggap sah setelah dikonsultasikan dengan BPD dan

dituangkan dalam catatan berita acara hasil pemungutan suara /

penghitungan suara.

8. Dalam hal terdapat beberapa panitia pencalonan dan pemilihan

Kepala Desa yang tidak bersedia menandatangani berita acara

atau meninggalkan tempat pemilihan sebelum penghitungan suara

selesai, maka ketua panitia pencalonan dan pemilihan berhak

meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses
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penghitungan suara dianggap sah dan dituangkan dalam catatan

Berita Acara hasil pemungutan suara/penghitungan suara

2. Profil Kepala Desa Terpilih Siswanto

Siswanto dilahirkan di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan

Kabupaten Muara Enim pada 07 Desember 1961. Ayah nya Aminudin dan

ibu Hania. Siswanto adalah anak kedua dari empat bersaudara. Pada usia 8

tahun Siswanto mulai mengenyam pendidikan formal di SD Negeri Desa

Danau Rata dan tamat pada tahun 1973. Usai menyelesaikan pendidikan

dasar Siswanto melanjutkan SMP dan SMA nya di Kota Prabumulih.

a. Data Pribadi Siswanto

Nama Lengkap Siswanto

Tempat /Tanggal Lahir Danau Rata, 07 Desember 1961

Alamat Tempat Tinggal Dusun 2 Desa Danau Rata Kecamatan
Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim
Provinsi Sumatera Selatan

Jenis Kelamin Laki-laki

Agama Islam

Istri Khomala

Ayah Aminudin

Ibu Hania
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b. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

Jenjang
Pendidikan

Institusi Tahun (Masuk-
Lulus)

SD SDN Danau Rata Lulus Tahun 1973

SMP SMP Prabumulih Lulus Tahun 1976

SLTA SMA N 1 Prabumulih Lulus Tahun 1979

c. Visi :

1. Menjadikan desa Danau Rata, menjadi desa yang lebih maju dan

lebih baik dalam segala aspek.

2. Dalam bidang pembangunan, akan kami tingkatkan sarana dan

prasarana vital terutama yang bisa mendorong peningkatan

masyarakat.

3. Dalam hal pelayanan, kami menyadari sepenuhnya kepala desa

ataupun perangkat desa adalah pelayanan masyarakat yang

bersentuhan langsung, maka kami akan sekuat tenaga dan

semaksimal mungkin akan melayani masyarakat dengan sepenuh

hati.

4. Menjadikan desa Danau Rata yang taat pada aturan pemerintahan

dan hukum.
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d. Misi:

1. Bersama – sama dengan masyarakat ( LPMD, BPD, dan Tokoh

Mayarakat) akan selalu bekerja sama, bermusyawarah dan bertukar

pikiran secara terbuka sehingga apa yang menjadi keputusannya

nanti tepat sasaran yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan

masyarakat.

2. Memberikan layanan yang terbaik dan solusi yang bernilai tambah

kepada seluruh masyarakat Desa Danau Rata.

3. Menciptakan masyarakat yang selalu Kondusif, Aman tentram,,

Guyup Rukun yang menunjukkan suatu masyarakat Desa yang

berpola pikir modern.

4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab lingkungan,

terutama lingkungan yang bersentuhan langsung kepada

masyarakat.

5. Menjadikan Desa Danau Rata yang tidak akan tertinggal dengan

desa – desa yang lain terutama dalam hal pembangunan. Karena

pembangunan adalah wujud nyata dan bisa dirasakan oleh

masyarakat.

6. Dalam melaksanakan kinerja Pemerintahan desa, siap melaporkan

tiap tahun.

7. Menjalankan pemerintahan jujur dan transparan.
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2. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Danau Rata Tahun
2013

Dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan

kepala desa dipilih langsung oleh rakyat. Keputusan komisi pemilihan

umum Kabupaten Muara Enim tentang tahapan program dan Jadwal

penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang diikuti oleh 4 (Empat) calon,

adapun hasil perolehan suara sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel III
Data Hasil Prolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Danau Rata

Tahun 2013

No Nama Calon Hasil Suara
Sah

CalonTerpilih

1 SISWANTO 1,092 suara Calon Nomor Urut
1 terpilih Sebagai
Kepala Desa

2 SUHARMAN M 483suara -

3. ZAINUDIN 392 suara -

4. SUHARMAN S 201 suara -

Sumber: DataPPS Desa Danau Rata Tahun 2013
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VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap temuan peneliti di

lapangan tentang strategi kampanye Kepala Desa terpilih Siswanto pada

pemilihan Kepala Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten

Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, maka dapat

disimpulkan bahwa strategi kampanye Siswanto jika dikaitkan dengan teroi

Charles U Larson yaitu: The Five Functional Stages Development Model,

yaitu:

1. Tahap identifikasi atau penciptaan identitas kampanye yaitu dengan

mengenalkan slogan Mudah diminta pertolongan slogan tersebut di

sampaikan kepada masyarakat melalui media cetak berupa stiker;

2. Tahap legitimasi atau tahapan seorang calon ketika memperoleh

dukungan yang kuat dalam polling yaitu Survei oleh tim pemenangan

calon Kepala Desa Siswanto dan mendapatkan dukungan dari ibu-ibu

pengajian serta pemuda-pemudi Desa Danau Rata;

3. Tahap partisipasi dari khalayak yang ikut serta dalam kampanye dengan

cara ikut memasang stiker, poster di rumah masing-masing;
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4. Tahapan penetrasi atau produk politik kampanye dari calon yaitu: pesan

politik berupa program pembangunan berkelanjutan untuk Desa Danau

Rata;

5. Tahap distribusi atau tahap pembuktian dari program kampanye yaitu:

Pembuktian janji politik Kepala Desa terpilih Siswanto berupa

pembangunan Poskesdes, Taman Kanak-Kanak, dan Jalan setapak yang

baru dibangun pada tahun 2015;

Penggunaan strategi kampanye Siswanto dapat terlihat saat kampanye

dilakukan, yang mana proses pembentukan citra diri telah dilakukan dalam

kurun waktu selama 3 tahun sebelum pencalonan, calon Kepala Desa

Siswanto dengan nomor urut 1 ini sudah melakukan pencitraan diri dengan

cara pendekatan kepada masyarakat dengan bentuk memberi bantuan

apabila masyarakat desa tersebut ada yang sakit dan mau berobat kerumah

sakit dia membantu mengantar dan mengurus surat-menyuratnya tanpa

meminta bayaran ataupun imbalan dari orang yang dibantunya. Hal inilah

yang menjadi salah satu faktor pendukung kemenangan calon Kepala Desa

terpilih Siswanto dibandingkan dengan ketiga calon kandidat lainnya
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B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis

mengajukan saran terkait strategi kampanye yang digunakan calon dan tim

pemenangan yaitu:

1. Penelitian ini belum mampu menelusuri secara mendalam berbagai

bentuk permasalahan dalam kampanye yang terjadi pada pilkades. Untuk

itu, harapan penulis agar dilakukan penelitian lanjutan terkait

permasalahan dan bentuk pelanggaran-pelanggaran kampanye politik.
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