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ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF SIMULTANEOUS VILLAGE HEAD 

ELECTIONS ACCORDING TO LAW NUMBER 6/2014  

CONCERNING THE VILLAGE  

(A Case Study In Serang Regency) 

 

By 

Mas Adi Eka Nugraha 

 

Democracy in the context of village head election (Pilkades) can be understood as 

the recognition of diversity and political attitudes of the people in the frame of 

participatory democracy at the village level. This refers to the Law No. 6/2014 

regarding the village, it stated that the village head election should be held 

simultaneously and should be working no more than 3 (three) times in a period of 

6 (six) years. Further, the Regional Regulations of Serang Regency No. 1/ 2015 

regarding the Procedures for Selection, Appointment and Dismissal of the village 

head is the continuation of the law No. 6/2014, and for being the legal umbrella 

organization of village head election in the regency of Serang, previously, the 

village head election has been undertaken in Gosara Village, District of Ciruas; 

thus, this simultaneous election would certainly be different from the previous 

non-simultaneous election.  

 

The research problems are formulated as follows: how is the implementation of 

simultaneous village head election in Serang regency, and what are the inhibiting 

and supporting factors in the implementation of simultaneous village head 

election in the regency of Serang. The method used in this research is focused 

interview with a direct speaker and was done orally by referring to the list of 

questions prepared in outline evolving at the time of the interview.  

 

Based on the results of the study, it showed that the implementation of the 

simultaneous village head elections has been in accordance with stages and terms 

that have been determined as listed in the Regional Regulations of Serang 

Regency No. 1/2015 regarding the Procedures for Selection, Appointment and 

Dismissal of the village head. After conducting the votes in the simultaneous 

village head elections in the district of Ciruas, Gosara village, it revealed that the 

inhibiting and supporting factors in the implementation of simultaneous village 

head elections, supporting factors included: the high level of public participation 

and the role of local governments while the inhibiting factors of the 

implementation of simultaneous village head elections included: the late budget 

and voters who did not cast their voting rights.  

 

Keywords: Implementation, village headelections, simultaneous 
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PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  

TENTANG DESA  

(STUDI KASUS KABUPATEN SERANG) 

 

 

Oleh 

Mas Adi Eka Nugraha 

 

 

Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades) dapat dipahami 

sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari 

masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan bahwa 

pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secara serentak yang dilaksanakan 

bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, 

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan peraturan 

yang di bentuk pemerintah Kabupaten Serang sebagai tindak lanjut dari UU No 6 

Tahun 2014 tentang Desa, dan juga sebagai payung hukum penyelenggaraan 

pemilihan kepala desa di Kabupaten Serang, dari pemilihan kepala desa secara 

serentak dan sebelum serentak ini yang di lakukan di Desa Gosara, Kecamatan 

Ciruas, yang pasti nya berbeda dengan pemilihan yang belum serentak. 

Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pelaksanaan proses pemilihan 

kepala desa secara serentak di kabupaten serang dan apa saja faktor penghambat 

dan pendukung dalam pemilihan kepala desa secara serentak di kabupaten serang. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terfokus melalui 

pembicara langsung dan lisan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang 

disiapkan secara garis besar yang berkembang pada waktu wawancara 

berlangsung 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala 

desa secara serentak telah sesuai dengan tahap tahap dan syarat yang telah 

ditentukan dan tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 

Tahun 2015Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, 

kemudian setelah dilakukan pemilihan kepala desa secara serentak, khususnya di 

kecamatan ciruas, Desa Gosara, memiliki faktor penghambat dan pendukung 

dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, faktor pendukung nya antara 

lain tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan peran pemerintah daerah 

sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak 



antara lain anggaran yang telat turun dan masih ada yang tidak menggunakan hak 

pilih nya 

(Kata Kunci : Pelaksanaan, Pilkades, Serentak) 
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MOTTO 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali 

kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka” 

(Ar Raad : 11) 

 

 

”Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 

didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya“  

(Abraham Lincoln) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Negara demokrasi telah menjadi arus utama bagi negara-negara modern.
1
 

Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga 

negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam pemerintahan, dalam hal 

ini rakyat diberi kekuasaan untuk turut serta menentukan pemerintahaan yakni 

kewenangan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari legitimasi rakyat.
2
 Salah 

satu sarana untuk menyalurkan demokrasi adalah melalu pemilihan umum. Secara 

umum pemilu merupakan media dan alat perwujudan kedaulatan rakyat baik 

secara langsung (direct democracy) atau tidak langsung (indirect democracy) 

untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahaan baik ditingkat pusat, 

daerah, maupun di tingkat desa. 

Demokrasi di desa diwujudkan dengan dilakukanya pemilihan kepala desa 

secara langsung oleh masyarakat. Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala 

desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap 

politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat 

desa. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

                                                           
1
 Janedri M Gaffar, Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2013, 

hlm. 1. 
2
 Ibid, hlm. 14. 
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yang mengakui dan menghormati pemerintahan desa untuk melaksakan hak dan 

kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sesuai dengan hak asal usul serta 

adat istiadat setempat. 

Mekanisme pemilihan kepala desa saat ini diatur dalam Pasal 31 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bahwa pemilihan kepala desa 

dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan 

daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa 

secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian di dalam 

Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 

2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat 

dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 

(enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam 

penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk 

penjabat kepala desa. Penjabat kepala desa berasal dari pegawai negri sipil 

dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.  

Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa 

dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dimungkinkan pelaksanaannya 

secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, 

dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang 

berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata 

Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan 



3 

peraturan yang di bentuk pemerintah Kabupaten Serang sebagai tindak lanjut dari 

UU No 6 Tahun 2014 dan juga sebagai payung hukum penyelenggaraan 

pemilihan kepala desa di Kabupaten Serang. Pada tanggal 28 Juni 2015 

Kabupaten Serang untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan kepala desa 

serentak yang diikuti sebanyak 118 desa yng tersebar di 27 kecamatan. Dari 

berlangsungnya pemilihan kepala desa secara serentak di kabupaten serang, ada 

beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten serang dalam 

melangsungkan pemilihan kepala desa secara serentak ini, dari tidak ada kepastian 

waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terus diundur-undur sehingga 

tidak adanya kepastian yang dapat diberikan kepada para calon atau tim sukses 

dari masing-masing untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan 

kepala desa secara serentak di kabupaten serang ini.
3
  

Kemudian kisruh yag terjadi dalam pemilihan Kepala Desa ini, bentrok 

terjadi antara arga Kampung Kejayen dan Kampung Pengarengan, Desa Pejaten, 

Kecamatan Kabupaten Serang, Banten saling serang. Bentrok antar kampung 

tersebut dipicu lantaran tidak terima pasangan calon kepala desanya kalah dalam 

pilkades, Aksi yang berlangsung di Jalan Raya Serang - Cilegon ini warga kedua 

kampung dipersenjatai dengan, balok kayu, batu, rante, bahkan senjata tajam 

berupa golok dan samurai. Bentrok terjadi dikarenakan kades terpilih Rofai sudah 

dilantik, namun entah kenapa pendukung Rofai tidak terima dan langsung 

menyerang hingga membuat lalu lintas dari arah Serang maupun Cilegon 

tersendat, karena warga membakar puluhan ban bekas di tengah jalan.
4
 Adapun 

                                                           
3
 http://inilahbanten.com/2015/03/16/penetapan-pelaksanaan-pilkades-di-kabupaten-serang-

lamban/ 
4
 http://news.okezone.com/read/2015/08/15/340/1196698/kisruh-pilkades-warga-dua-kampung-

saling-serang 
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permasalahan yang dihadapi dalam pemilihan kepala desa ini mengenai 

penggelembungan suara, daftar pemilih dari sekitar 3.600 di DPS menjadi  4.006 

di DPT. Salah seorang Warga desa Rancasumur, kecamatan Kopo, Kabupaten 

Serang, Grlly Pitaraga mengatakan, pihaknya sangat tidak terima dengan kinerja 

panitia Pilkades. Pasalnya, pada penyelenggaraan pilkades terdapat 

penggelembungan daftar pemilih.
5
  

Di desa yang berbeda lagi terdapat Tiga desa di Kabupaten Serang 

mengajukan keberatan atas hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang 

digelar Ahad (28/6/2015). Tiga desa tersebut yakni Desa Pejaten Kecamatan 

Kramatwatu, Desa Gosara Kecamatan Ciruas dan Desa Malabar Kecamatan 

Bandung. Mereka mengajukan keberatan karena menduga terdapat sejumlah 

permasalahan dalam pilkades tersebut. Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada 

Seketaiat Daerah Kabupaten Serang Rudi Suhartanto mengatakan, ketiga desa 

tersebut sudah mengajukan keberatan melalui surat yang dilayangkan langsung ke 

Bagian pemerintahan Desa. Masalah yang mereka sampaikan hampir sama, antara 

lain tentang penentuan data pemilih sementara dan data pemilih tetap, diduga ada 

warga luar desa yang ikut memilih, ada warga desa yang membawa surat 

panggilan orang lain dan ikut memilih dan dugan adanya pelanggaran kampanye.
6
 

 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 

Secara Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. 

 

                                                           
5
 http://inilahbanten.com/2015/07/27/pilkades-lontar-dan-rancasumur-janggal-warga-ngadu-ke-

dewan/ 
6
 http://kabar-banten.com/news/detail/25196 
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1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan 

permasalahn yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di 

Kabupaten Serang ?  

2. Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Serang ?  

 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Lingkup bidang penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara dimana 

yang dilihat dan diteliti khususunya adalah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 

Secara Serentak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian   

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan 

Administrasi dan juga khsusunya bertujuan untuk mengetahui:  

1. Untuk memberikan mengetahui bagaimana Proses Pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Serang. 

2. Untuk mengetahui Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Serang. 
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1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil peneltian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan 

hukum, dalam hal ini khususnya didalam hukum Administrasi Negara, 

memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum yaitu 

hukum Administrasi negara, khususnya dalam memahami Proses Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa Serentak  (Studi kasus di Kabupaten Serang, Provinsi 

Banten). 

2. Kegunaan Praktis  

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini adalah:  

a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengambilan kebijakan 

tentang pemerintahan desa yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa 

secara serentak. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi 

pihak-pihak yang akan melakukan penelitian sejenis dalam skala yang 

lebih luas. 

c.  Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi 

strategis bagi pejabat pengambil kebijakan dalam pemilihan kepala desa 

untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. 

d. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi 

dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi 

mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh 

tentang masalah ini. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Macam-macam Demokrasi  

 

Demokrasi sebagai sebuah ide penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis 

pada rakyat. Rakyat bahkan sering disebutkan sebagai pemilik dari 

penyelenggaraan pemerintahan apabila mengacu dari sudut pandang demokrasi. 

Kata demokrasi sendiri muncul pada abad ke-5 sebelum masehi.
7 

Demokrasi 

apabila kemudian dilihat secara terminologis sering diartikan sebagai 

pemerintahan oleh dari, oleh dan untuk rakyat. Jimly Asshiddiqie menerjemahkan 

makna demokrasi dalam 4 (empat) ciri besar: 1) kekuasaan berasal dari rakyat; 2) 

rakyat menentukan seluruhnya arah sesungguhnya serta menyelenggarakan 

kehidupan kenegaraan; 3) keseluruhan sistem penyelenggaraan negara 

diperuntukkan untuk rakyat; dan 4) negara yang ideal bahkan diselenggarakan 

bersama-sama dengan rakyat.
8  

                                                           
7
 Adam Przeworski menyebutkan mengenai kata demokrasi sebagai berikut: The story is 

bewildering. The word “democracy” appeared during the fifth century bc in a small municipality 

in Southeastern Europe, acquired a bad reputation, and vanished from usage already in Rome. 

According to the Oxford English Dictionary, its first appearance in English was in 1531. The 1641 

constitution of Rhode Island was the first to refer to a ”Democratical or Popular Government. 

Demokrasi berdasarkan pada pernyataan Adam tersebut bahwa kemunculan demokrasi berawal 

dari Eropa Selatan, dan kamus Bahasa Inggris Oxford pertama kali muncul sebagai sebuah kata 

adalah pada tahun 1531. Lihat Adam Przeworski, Democracy and The Limits of Self Government, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2010, hlm 4. 
8
 Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 

2011, hlm 293. 
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Demokrasi dengan ciri-ciri umumnya tersebut lebih lanjut diderivasikan ke 

dalam ciri yang lebih khusus apabila mengacu pada aliran yang melatarbelakangi 

demokrasi tersebut. Miriam Budiarjo berkenaan dengan demokrasi memandang 

bahwa ada dua kelompok aliran demokrasi yang besar, yakni demokrasi 

konstitusional dan demokrasi yang berdiri diatas Komunisme.
9
 Jimly Asshiddiqie 

juga memiliki pendapat mengenai aliran besar demokrasi. Jimly lebih cenderung 

melihatnya dari subjek yang memandang demokrasi tersebut, yakni antara 

pemikiran individualis dan kolektivitas.
10

 Jimly lebih lanjut berpandangan bahwa 

kaum individualist adalah rakyat berdaulat ketika dia berdiri sebagai individu 

otonom, sedangkan kaum kolektivitas beranggapan bahwa rakyat berdaulat ketika 

berdiri dalam kolektif dan totaliter.
11

 Kedua aliran demokrasi terebut tentu dalam 

implementasinya memiliki alasan tersendiri.  

Demokrasi dengan haluan individualis mendorong pada terbinanya 

masyarakat yang dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing, dan dalam hal ini 

tidak bergantung pada peran-peran negara. Demokrasi pada sisi lain juga 

sebagaimana diungkapkan oleh Adam Prezeworski adalah sebuah sistem tertentu 

pemrosesan dan pengakhiran konflik-konflik antar kelompok.
12

 Perkembangan 

pemikiran demokrasi yang sedemikian rupanya, seringkali disebutkan berasal dari 

Yunani Kuno. Namun bagaimana pemikiran Yunani Kuno hingga sekarang ini 

berkembang menjadi sebuah teori demokrasi seringkali tidak terungkap. 

Pemikiran politik moderen saat ini menganggap bahwa demokrasi Yunani adalah 

                                                           
9
 Mirriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (cetakan ke delapan), Jakarta: CV Prima 

Gravika, 2013, hlm 105. 
10

 Jimly, Pilar-Pilar … Opcit, hlm 242. 
11

 Ibid 
12

 Adam Prezeworski, Sebuah Masalah dalam Transisi Menuju Demokrasi, dalam 

Guilermo O Donnel, Philippe Schimitter, dkk, Transisi Menuju Demokrasi Tinjauan Berbagai 

Perspektif, Jakarta: LP3ES, 1993, hlm 89.  
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demokrasi yang sifatnya partisipatoris. Artinya demokrasi yang menyediakan 

keterlibatan bagi seluruh rakyat dalam penyelenggaraan negara. 

 

2.1.1 Teori Demokrasi 

Demokrasi dalam perkembangannya tidak lagi hanya mengandalkan ide 

tentang bagaimana rakyat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. 

Demokrasi dengan perkembangannya dengan demikian mengarah pada wujud 

partisipasi yang lebih kompleks lagi, dan tidak sesederhana seperti yang ada 

dalam pemikiran demokrasi klasik. Demokrasi dengan demikian memunculkan 

dua pandangan besar terhadapnya, yakni demokrasi klasik dan demokrasi 

kontemporer sebagaimana didapat dalam literatur-literatur ilmu politik.
13

 Teori 

demokrasi klasik menurut Zamroni memiliki tiga makna sekaligus, yakni:
14

  

1. Demokrasi sebagai sumber otoritas negara, yang berada ditengah rakyat, atau 

merupakan kekuasaan rakyat; 

2. Demokrasi sebagai tujuan dari pemerintah untuk menyediakan kebutuhan 

rakyat; 

3. Demokrasi sebagai metode untuk memilih pemimpin politik oleh rakyat. 

 

Makna-makna yang terkandung dalam demokrasi klasik masih sangat 

sederhana, tidak heran hal ini terjadi demikian karena makna demokrasi secara 

umum ketika itu hanya dipandang sebagai dominasi kekuasaan negara oleh rakyat 

dan partisipasinya saja. Demokrasi yang diselenggarakan sebagaimana diungkap 

sebelumnya belum mencakup kepentingan setiap warga negara, karena masih ada 

diskriminasi terhadap gender dan status sosial serta keturunan. Teori demokrasi 

                                                           
13

 Zamroni, Pendidikan Demokrasi pada Masyarakan Multikultur, Yogyakarta: Ombak, 

2013, hlm 59. 
14

 Ibid 
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kontemporer di sisi menurut Zamroni disarikan dari pemikiran Jeremy Bentham 

dan James Stuart Mill. Teori Demokrasi kontemporer disebutkan olehnya 

memiliki 4 (empat) ciri utama yakni:
15

 

1. Pemerintahan demokratis merupakan institusi penjaga kebebasan warga 

masyarakat; 

2. Perkembangan sistem ekonomi untuk dapat tumbuh dan berkembang 

bergantung kepada pemerintahan yang demokratis; 

3. Adanya sistem dan mekanisme pelaksanaan hak-hak rakyat; 

4. Mekanisme dan prosedur yang ada ditetapkan melalui undang-undang 

 

Teori demokrasi kontemporer memberikan lahan baru bagi demokrasi untuk 

berkembang yakni dibidang ekonomi. Rakyat diberikan ruang lebih luar untuk 

dapat menyelenggarakan kehidupannya dan memperoleh kesejahteraan yang 

diidamkannya. Demokrasi kontemporer dapatlah dikatakan sebagai salah satu 

wujud demokrasi moderen namun bukan berarti awal mula demokrasi dan akhir 

demokrasi moderen berasal dari demokrasi kontemporer. Pemaparan dari Zamroni 

tersebut hanya merupakan pengantar terhadap teori demokrasi moderen yang 

hendak dibahas. 

Teori demokrasi saat telah berkembang semakin beragam. Pembahasan 

terhadap kata teori dewasa ini seringkali tidak pada sesuai dengan makna 

sebenarnya, misalnya pembicaraan orang itu tentang pertanian hanya penuh 

dengan teori saja tidak tau bagaimana cara menanam yang baik dan memanen di 

sawah. Hal seperti ini yang kemudian dianggap bahwa teori itu sebuah pemikiran 

dan pandangan seseorang akan suatu hal saja. Teori tidak akan terlepas dari 

                                                           
15

 Ibid 
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preposisi-preposisi, namun ada struktur yang membangun persepsi tersebut untuk 

dapat dikatakan sebagai teori. Teori dalam pandangan ilmu logika tidak akan 

terlepas dari hipotesis. Teori yang ada beranjak dari hipotesis, untuk selanjutnya 

dapat menjadikan hipotesis tersebut menjadi sebuah teori maka hipotesis harus 

dibuktikan kebenarannya.
16

 Oleh karena itu butuh proses bahkan penelitian untuk 

menguji apakah hipotesis yang ada tersebut dapat dikatakan sebagai teori. 

Teori telah disebutkan sebelumnya sebagai hipotesis yang diuji kebenarnya, 

lalu bagaimana dengan teori demokrasi. Demokrasi juga mengalami 

persimpangan arti dan makna antara teori demokrasi dan pemikiran demokratis. 

Jeffrey D. Hilmer menyebutkan bahwa ada perbedaan mendasar antara pemikiran 

demokratis dan teori demokrasi. Pemikiran demokratis dapat didefinisikan sebagai 

kategori umum yang mencakup pemikiran politik yang kurang sistematis. 

Literature, karya sejarah, pamflet politik, dan berbagai pemikiran organisasi 

tentang partisipasi rakyat dalam pemerintahaan berdasarkan definisi tersebut dapat 

dikategorikan sebagai pemikiran demokratis. Teori demokratis pada sisi lain 

adalah upaya yang lebih sistematis untuk mendeskripsikan atau memprediksikan 

atau kedua-duanya perilaku fenomena politik.
17

  

Teori demokrasi dalam perkembangannya secara praktik digunakan sebagai 

dasar dalam pemahaman hubungan antara warga negara dan pemerintah. 

Pemahaman demikian menimbulkan beberapa versi tafsir demokrasi yang ada di 

dunia ini. Teori demokrasi dalam hal ini banyak merupakan versi teori yang 

tumbuh dan berkembang dari praktik politik di Amerika. Untuk itu pada sub bab 

                                                           
16

 Mundiri, Logika, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm 199. 
17

 Lihat tulisan Jeffrey D. Hilmer, Pemikiran Demokratis Moderen dalam John T. Ishiyama 

dan Marijke Breuning, Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21 Sebuah Referensi Panduan 

Tematis, Opcit, hlm 977. 
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ini akan diberikan pemahaman mengenai teori demokrasi yang ada dan masih 

eksis saat ini, sehingga akan terang pemahaman terhadap tarik ulur hubungan 

pemerintahan dan warga negaranya. 

 

2.1.2 Demokrasi Partisipatoris 

Yunani dalam hal pemikiran tentang demokrasi memberikan sumbangsih 

yang besar terhadap model demokrasi pertama yakni demokrasi partisipatoris. 

Yunani kuno dalam hal ini di Athena mengadopsi bentuk pemerintahan 

demokratis yang memberikan kesempatan bagi warganya untuk dapat 

berpartisipasi langsung dalam pembuatan keputusan.
18

 Ide dasar demokrasi 

partisipatoris adalah bagaimana warga negara dapat beradaptasi secara langsung 

dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi Athena ini dalam perkembangan 

pemikiran politik moderen dikembangkan oleh C.B Machperson. 

Machperson sebagai seorang yang mengembangkan konsep demokrasi ini, 

mulanya membahas terlebih dahulu bagaimana participatory democracy dapat 

berfungsi sebagai sebuah sarana mewujudkan demokrasi diantara masyarakat. 

Machperson pertama-tama menguraikan bahwa selama ini participatory 

democracy dapat diwujudkan dengan menggunakan sistem piramida. Sistem 

piramida menggunakan model demokrasi yang mengandalkan partisipasi disetiap 

levelnya, mulai dari level sistem masyarakan paling rendah hingga pada tataran 

nasional/negara. Sistem piramida menurut Machperson lebih lanjut di sisi lain, 

memiliki 3 (tiga) kondisi yang mengakibatkan sistem piramida tidak berfungsi 

                                                           
18

 John T Ishiyama, Tatyana kelman dan Anna Pechenina, Model Demokrasi dalam John T. 

Ishiyama dan Marjike Breuning, Ilmu Polotik dalam Paraigma Aba ke-21 Sebuah Referensi 

Panduan Tematis (Terjemahan Ahmad Fedyani Saifuddin), Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup, 2013, hlm 446 
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dengan baik.
19

 Pertama, sistem piramida tidak membuktikan pertanggungjawaban 

dari pemerintah di setiap level dibawahnya dalam kondisi pasca revolusi.; apabila 

tidak demikian hal ini akan menimbulkan situasi kontra-revolusi, dengan ataupun 

tidak melibatkan intervensi asing. Kedua, kondisi lain yang timbul sistem 

pertanggungjawaban konsul model piramida tidak akan memberikan pokok 

kemunculan dari pembagian kelas, dan oposisi. Ketiga, sistem konsul piramida 

tidak akan berkerja apabila masyarakatnya apatis. 

Model demokrasi participatory dalam hal ini tidak hanya dibahas oleh 

Machperson, Benjamin Barber juga turut membahas mengenai teori demokrasi 

ini. Benjamin menyebutkan bahwa:
20

 

Strong democracy is a distinctively modern from of participatory 

democracy. It rests on the idea of a self-governing community of citizens 

who are united less by homogeneous interest than by civic education and 

who are make capable of common purpose and mutual action by virtue of 

their civic attitudes and participatory institution rather than their altruism 

or their good nature.  

 

Teori demokrasi participatory dalam istilah Benjamin disebutkan sebagai 

demokrasi yang kuat. Demokrasi yang menciptakan masyarakan berdasarkan pada 

konsep memerintah dan memberdayakan diri sendiri, dan bersatu dalam 

homogenitas yang memiliki tujuan sama serta berpartisipasi dalam institusi. 

Benjamin lebih lanjut menyebutkan bahwa:
21

 

The participatory process of self-legislation that characterizes strong 

democracy attempts to balance adversary politics by nourishing the 

mutualistic art of listening. “I will listen” means to the strong democrat not 

that I will scan my adversary’s position for weaknesses and potential trade-

offs, nor even (as a minimalist might think) that I will tolerantly permit him 

                                                           
19

 C.B Machperson, The Life and Times of Liberal Democracy, Oxford: Oxford University 

Press, 1979, hlm 108-111. 
20

 Benjamin. R. Barber. Strong Democracy Participatory Politics For a New Age, Barkley: 

University of California Press, 2003, hlm 117.  
21

 Ibid, hlm 175.  
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to say whatever he chooses. It means, rather, “I will put myself in his place, 

I will try to understand, I will strain to hear what makes us alike, I will 

listen for a common rhetoric evocative of a common purpose or a common 

good.” 

 

Benjamin dalam hal ini menganggap bahwa demokrasi participatory harus 

dapat mencerminkan suatu pendekatan yang juga berbasis pada self-legislation 

dengan berdasarkan pada konsep mendengarkan. Konsep mendengarkan ini 

berkenaan dengan terbuka kesempatan untuk mengkiritis kelemahan dan kebaikan 

serta mencoba mengerti kebaikan umum. Benjamin disis lain juga menyebutkan 

adanya kesempatan bicara sebagai fungsi politik dalam participatory democracy. 

Ada setidaknya 9 (sembilan) fungsi berbica dalam pemikiran Benjamin: 

1) The articulation of interests; bargaining and exchange 

2) Persuasion  

3) Agenda-setting 

4) Exploring mutuality  

5) Affiliation and affection  

6) Maintaining autonomy  

7) Witness and self-expression 

8) Reformulation and reconceptualization  

9) Community-building as the creation of public interest, common good, 

and active citizens  

 

Konsep demokrasi participatory pada akhirnya bergantung pada keaktifan 

dari warga negara. Warga negara haruslah mengerti bagaimana menyuarakan hak-

haknya untuk dapat melaksanakannya melalui aktif dalam mendengar dan 

berbicara. 
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2.1.3 Demokrasi Pluralis 

Robert Dahl mengembangkan teori pluralist berdasarka pada praktik 

demokrasi di Amerika. Dahl dalam mengungkapkan teori demokrasi tidak secara 

tegas dan ketat mengenai permasalahan definisi teori demokrasi itu sendiri. 

Demokrasi menurut penafsiran Dhal merumuskan teori demokrasi sebagai sebuah 

proses control tingkat tinggi warga negara terhadap pemimpin. Dahl dalam 

bukunya “Praface of democratic theory” membangun teori pluralistnya yakni 

Poliarchy berdasarkan pada koreksi terhadap demokrasi tipe James Madison, 

yang kemudian juga dibandingkan dengan teori pluralist democracy. Dhal 

memaparkan mengenai pokok-pokok utama dari teori Madison. Teori Madison 

dipaparkan oleh Dahl mulai dari pengertian Tirani menurun Madison, hingga pada 

campur tangan pemerintah terhadap hak-hak natural warga negara yang harus 

dijaga supaya tidak terjadi tirani. 

Teori Madison dan para penerusnya menurut Dahl adalah sebagai berikut:
22

 

Pertama, Teori Madison tidak memberikan pengertian yang secara eksplisit 

mengenai Tyranny, yang menjadi permasalahan ketika Madison mengungkapkan 

mengenai teori demokrasinya. Definisi Madison menurut Dahl mengenai Tyranny 

hanya menjawab kasus yang sifatnya berdasarkan momennya yang tepat dan logis 

terhadap argumentasinya. Kedua, tidak ada definisi yang tegas dan jelas mengenai 

apa itu natural rights. Right dan natural rights yang dimiliki oleh warga negara 

tidak dijawab secara jelas oleh Madison. Absen dari pengertian hak natural 

merupakan permasalahan yang ada dalam teori Madison ini. Absensi hak natural 

menurut penulis juga akan menimbulkan permasalahan terhadap penafsiran tirani 

                                                           
22

 Robert A. Dahl, A Preface of Democratic Theory (Expanded Version: 50 years 

Anniversay), Chicago: University of Chicago Press, 2006, hlm 6-7. 
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yang dilakukan oleh pemerintah. Tanpa adanya pengertian yang tegas dan jelas 

terhadap hak natural akan memberikan ruang yang lebih luas kepada tirani, 

meskipun pada dasarnya pasti selalu ada ruang untuk itu tetapi setidaknya 

mengurangi intervensi negara kepada rakyatnya (dalam perspektif demokrasi). 

Ketiga, Dahl menyebutkan dalam istilahnya sebagai “severe derivation” dalam hal 

ambiguitas yang dimunculkan Madison. Sejauh mana pemerintah untuk 

membatasi hak natural dari warga negara tanpa menjadi tirani? Lebih lanjut 

disebutkan oleh Dahl bahwa kemudian Madison dan madisonian lainnya sudah 

menetapkan mengenai kriteria yang memuaskan. Dahl demi memperkuat teorinya 

mengenai demokrasi, teori demokrasi populistic turut pula menjadi bahan 

kajiannya.  

Dahl mengkonsentrasikan permasalahan demokrasi populistic berdasarkan 

pada pertanyaan signifikan. Pertama, teori tersebut tiadak mengindikasikan 

individual ataupun grup harus termasuk dalam sistem politik yang berkenaan 

dengan kesetaraan politik, kedaulatan rakyat, dan aturan yang akan diterapkan. 

Kedua, Dahl yang mengutip pendapat Gactano Mosca mengatakan bahwa tiap 

Society mengembangkan kelas yang berkuasa. Ketiga, permasalahan empiris yang 

ketiga adalah menjadi sumber kebingungan intelektual karena ambiguitas 

linguistik. Kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, dan aturan mayoritas akan 

menghancurkan sistem, dan metode veto akan menyelamatkan mencegah 

kehancuran tersebut. Pembahasan kedua teori ini menurut Dahl digunakan untuk 

membangun dan mengkonstruksi teori demokrasi poliarki.  

Teori demokrasi poliarki Dahl setelah membahas kedua teori demokrasi 

yakni demokrasi Madison dan Populis, ternyata masih menemukan dilema. 
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Jefrrey, D. Hilmer misalnya menyebutkan bahwa poliarki merupakan teori yang 

mengakui hak individual dan organisasinya untuk independen dan otonom, namun 

ia juga tidak menyadari bahwa mereka mungkin memanfaatkan kesempatan itu 

demi kepentingan privat mereka, sering mengorbanka kebaikan publik.
23

 

 

2.1.4 Demokrasi Deliberatif 

Demokrasi deliberatif merupakan teori yang berkembang di tahun 1980an 

dan diperkenalkan oleh Jurgen Gabermas. Demokrasi deliberatif merupakan teori 

yang mengarahkan pada konsep demokrasi yang khususnya dapat dikembangkan 

di negara-negara yang pluralitasnya tinggi. Keberadaan demokrasi deliberatif 

bukan mengarah pada konsep suara terbanyak, karena dalam konsepsinya 

demokrasi deliberatif mengajak untuk merangkul seluruh kepentingan politik 

yang ada baik mayoritas maupun minoritas. Fokus utama dari konsep demokrasi 

deliberatif mengajarkan pada peranan masyarakat dalam public sphere (ruang 

publik). Berikut adalah pendapat Habermas mengenai public sphere yang 

dimaksud olehnya:
24

 

Basic constitutional guarantees alone, of course, cannot preserve the public 

sphere and civil society from deformations. The communication structures 

of the public sphere must rather be kept intact by an energetic civil society. 

That the political public sphere must in a certain sense reproduce and 

stabilize itself from its own resources is shown by the odd selfreferential 

character of the practice of communication in civil society. Those actors 

who are the carriers of the public sphere put forward “texts” that always 

reveal the same sub text, which refers to the critical function of the public 

sphere in general. Whatever the manifest content of their public utterances, 

the performative meaning of such public discourse at the same times 

actualizes the function of an undistorted political public sphere as such. 

Thus, the institutions and legal guarantees of free and open opinion-

formation rest on the unsteady ground of the political communication of 
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actors who, making use of them, at the same time interpret, defend, and 

radicalize their normative content.  

 

Ruang publik yang ada diciptakan secara aktif oleh civil society bukan pada 

pemberian dan jaminan secara konstitusional. Pendekatan yang digunakan 

Habermas hampir mirip dengan yang ada dalam participatory democracy, namun 

perbedaan mendasarnya ada pada cakupan demokrasi deliberatif yang fokus pada 

sektor politik saja. F. Budi Hardiman menerjemahkan demokrasi deliberatif 

Jurgen Hebermas adalah sebagai berikut:
25

 

1) Demokrasi deliberatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar-

daftar tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warga 

negara melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu 

2) Model demokrasi deliberatif juga meminati persoalan kesahihan 

keputusan-keputusan kolektif itu. 

3) Kontrol demokratis dilakukan melalui opini publik; 

4) Opini publik lebih penting bukan pada opini mayoritas, namun dengan 

cara manakah opini-opini mayoritas itu terbentuk sedemikian rupa 

sehingga seluruh warga dapat mematuhi opini-opini. 

Konsep yang digabungkan oleh demokrasi deliberatif bukan pada demokrasi 

suara terbanyak, namun mementingkan pada konsep demokrasi yang 

menghasilkan kepatuhan bersama. Konsep demokrasi ini menurut penulis 

mengurangi gesekan kaum minoritas untuk tidak menerima keputusan demokratis. 

F. Budi Hardiman lebih lanjut membahas mengenai konsep ruang publik 

Habermas dalam wujud komunitas virtual dunia digital. Ada dua kemungkinan 

yang disebutkan oleh F. Budi Hardiman mengenai kemunculan komunitas 
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virtual.
26

 Pertama, kepublikan sebuah ruang komunikasi ditandai oleh sikap para 

partisipan dalam meninggalkan orientasi privat mereka dan mengambil peran 

warga negara untuk terlibat dalam persoalan-persoalan publik. Kedua, kepublikan 

virtual tersebut hanya dapat memiliki efek publik, akan percuma kepublikan 

virtual apabila dibarengi dengan kepentingan real. 

 

2.1.5 Demokratisasi 

Demokrasi dan pembahasan terhadapnya tidak boleh hanya melihat pada 

pengertian dan teori yang berkembang saja. Demokrasi juga perlu dibahas dalam 

proses menuju tahapan demokrasi tersebut. Proses menuju demokrasi yang 

dimaksud dikenal dengan demokratisasi. Demokratisasi menurut Guillermo 

O’Donnel dan Philipe Schimitter merupakan suatu proses perubahan pola 

partisipasi warga negara. Proses dimana aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang 

dulu dijalankan dengan prinsip-prinsip lain (misalnya kontrol dengan kekerasan, 

tradisi masyarakat, pertimbangan para pakar, praktek administratif) atau diperluas 

sehingga mencakup mereka yang sebelumnya tidak menikmati hak dan kewajiban 

(misalnya golongan bebas pajak, kaum buta huruf, wanita, remaja, golongan etnis 

minoritas dan warga negara asing), atau diperluas sehingga meliputi isu-isu dan 

lembaga-lembaga yang semula tidak menjangkaui wilayah partisipasi masyarakat 

(misalnya, badan-badan pemerintah, jajaran militer, organisasi-organisasi partisan,  

asosiasi kepentingan, perusahaan, lembaga pendidikan dan sebagainya).
27

 

Perhatian yang diberikan oleh O’Donnel dan Philipe adalah bagaimana akses 
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terhadap sarana dan prasarana yang ada dalam suatu negara oleh rakyat. Indikator 

yang diberikan oleh mereka berdua adalah perubahan terhadap penyelenggaraan 

negara yang berbasis pada partisipasi. Terbukanya ruang-ruang partisipasi yang 

sebelumnya tertutup oleh tirani atau kekuasaan otoriter. Kekuasaan otoriter yang 

terdesask oleh proses demokratisasi sesungguhnya disebabkan oleh faktor internal 

dari otoritarian tersebut. Adam Przeworski, yang lebih cenderung melihat secara 

umum peralihan rezim otoritarian dilihat dari keretakannya. Adam Przeworski 

membedah keretakan terhadap rezim Otoritarian menjadi 4 (empat) faktor:
28

  

a) Rezim otoritarian telah menyadari kebutuhan fungsional yang dulu 

membawa pada pendiriannya. Dengan demikian, ia tidak lagi dibutuhkan 

dan ia jatuh. 

b) Rezim untuk satu alasan dan alasan lain, dengan salah satu kemungkinan 

alasan adalah kehilangan legitimasi. 

c) Konflik antara blok yang memerintah, terutama dalam militer, untuk satu 

dan lain alasan, dengan satu kemungkinan alasan tidak dapat 

merekonsiliassi diri secara internal, dan sejumlah faksi memutuskan 

dukungan kelompok-kelompok luar. 

d) Tekanan asing untuk menegakan wajah-wajah demokratis yang membawa 

pada kompromi-kompromi mungkin melalui mekanisme.  

 

Adanya sebuah pergumulan yang dilakukan untuk menggeser otoriter dalam 

lapangan kenegaraan, dengan menggunakan counter-majoritarian. Namun proses 

untuk menuju pada perubahan tatanan otoritarian yang sebelumnya tidak 

                                                           
28

 Lihat Adan Prezeworski, Sejumlah Masalah Dalam Transisi Menuju Demokrasi, dalam 

Guilermo O O’Donnel, Philippe Schimetter, dkk, Transisi Menuju Demokrasi Tinjauan Berbagai 

Perspektif, Opcit, hlm 80.  



21 

memberikan ruang partisipasi ataupun belum membuka ruang-ruang partisipasi 

bagi warga negara, tidaklah mudah dan sederhana serta hanya bergantung dari 

faktor keretakan internal dari otoritarian itu sendiri. Hal ini dikarenakan rezim 

otoritarian juga memiliki tameng untuk tetap menumbuhkan dan menjaga 

rezimnya. Richard Lowenthal membagi 4 (empat) macam keabsahan yang 

dijadikan tameng oleh rezim-rezim otoritarian untuk dapat bertahan:
29

 

a) Rezim yang disahkan melalui tradisi  

Negara yang kental akan tradisi seperti Arab Saudi, dan Ethiopia tetap 

mempertahan pemerintahan otoriternya dibawah tradisi pemerintahan 

autokrasi, walaupun kemudian mereka harus menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman moderen. 

b) Rezim tradisional-pembangunan 

Rezim ini merupakan hasil perpaduan antara dua faktor kebebasan, yakni 

tradisional dan pembangunan. Negara tipe ini dapat dilihat pada negara 

Jepang. Jepang pada awal abad ke-19 melakukan sebuah restorasi besar 

yakni restorasi Meiji. Restorasi ini mengakibatkan berdirinya rezim 

otoriter yang berlandaskan pada tradisi, yang kemudian berubah menjadi 

berlandaskan pada pembangunan. 
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c) Rezim yang berlindung pada demokrasi 

Demokrasi acapkali merupakan bentuk pemerintahan yang dipergunakan 

kelompok Oligarki pemilik tanah untuk mempertahankan kekuasaanya. 

d) Golongan militer 

Golongan militer seringkali menggantikan kekuasaan kelompok ologarki 

yang berkedok pada parlementer, sebagai contoh kasus di Amerika Latin 

 

Proses demokratisasi dalam hal ini memiliki hambatan yang tidak hanya 

berasa dari tameng-tameng yang dimiliki oleh rezim-rezim otoritarian saja. 

Karakteristik dari demokrasi itu yang sangan kompleks juga menjadi kendala 

tersendiri. Adam Prezeworski menyebutkan bahwa demokrasi merupakan sistem 

yang memiliki karakteristik tersendiri:
30

  

a) Kehadiran dan pengorganisasian kepentingan-kepentingan yang bersaing 

yang dikenal sebagai ciri politik permanen. 

b) Konflik diproses dan diakhiri mengikuti aturan-aturan yang ditentukan 

priori, eksplisit dan secara potensial dikenal oleh semua partisipasi, hanya 

dapat diubah dengan aturan. 

c) Kekuatan fisik yang terorganisir sebagai pilihan apabila ada kelompok 

yang menginginkan jalan tersebut. 

d) Demokrasi merupakan rangkaian hubungan stabil antara tindakan-tindakan 

kelompok tertentu dan efek-efek dari tindakan-tindakan ini. 

e) Demokrasi untuk derajat tertentu tidak dapat ditentukan melalui posisi-

posisi yang ditempati para partisipan yang dalam semua hubungan sosial. 
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f) Hasil konflik demokratis tidaklah sekedar dapat ditentukan dalam batas-

batas. Mereka sangan tak menentu. 

 

Karakter tersebut yang membuat proses demokratisasi menjadi proses yang 

panjang dan kompleks. Eric M Jepsen menyebutkan untuk menuju pada 

demokratisasi paling tidak harus melihat pada 6 (enam) faktor berikut:
31

 

a) Moderenisasi  

Setelah negara menjadi mampu, berkat pembangunan ekonomi dan 

rasionalisasi interaksi negara masyarakan karena adanya moderenisasi, 

maka demokrasi akan mungkin efektif. Tekanan dari moderenisasi 

dianggap akan menciptakan kebangkitan dari demokrasi itu sendiri. 

b) Prakondisi Ekonomi 

Kondisi ekonomi suatu negara mempengaruhi dari pada proses 

demokratisasi. Kondisi ekonomi yang dimaksud antara lain 1) kekayaan 

negara; 2) praktik kapitalisme dan ekonomi pasar bebas; 3) distribusi dan 

akses merata akan tanah dan sumber daya. Pada kondisi pertama 

berkenaan dengan bagaimana suatu kekayaan yang dimiliki negara 

mempengaruhi dari dorongan terhadap proses demokratisasi ataupun 

dalam sisi lain dapat pula mendorong lahirnya anti demokratisasi. Pada 

kondisi kedua terbentuknya praktik kapitalisme dan pasar bebas 

mendorong terhadap penguatan pemodal, dan kondisi ini menciptakan 

suatu independensi yang mendukung ke arah demokratisasi. Kondisi 

ketiga yakni berkenaan dengan bagaimana proses distribusi dan akses 
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terhadap sumber daya. Semakin tidak tersentralisasinya sumber daya akan 

semakin membuka peluang demokratisasi. 

c) Prakondisi sosial 

Kondisi sosial masyarakat disuatu negara mempengaruhi dari proses 

demokratisasi. Hal ini semisal dapat dilihat dari adanya sistem feodalisme, 

kelas-kelas sosial, bahkan sampai pada homogenitas kultural dan politik. 

d) Waktu, sekuensi, dan politik 

Kondisi yang dimaksudkan ini adalah perkembangan dan persaingan 

politik yang ikut mempengaruhi sebelum meluasnya hek pilih dan 

partisipasi. Kondisi ini juga berkaitan dengan rencana masa depan. 

Demokrasi ke depan dianggap dapat menciptakan kesetaraan dan jaringan 

kepercayaan  

e) Agensi dan advokasi  

Kategori ini berhubungan dengan adanya tindakan dan suatu upaya untuk 

mendorong lahirnya demokrasi, yang dilakukan oleh elemen-elemen 

(indovidu dan kelompok). 

f) Aktor eksternal  

Dorongan dunia atau aktor diluar negara yang bersangkutan menjadi faktor 

yang ikut mendorong proses demokratisasi. Tekanan pro demokrasi dari 

luar negara akan mendorong keberhasilan dan kecepatan dari proses 

demokratisasi. 

 

Faktor-faktor yang disebutkan diatas yakni pada huruf ahingga e dapat 

dikatakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi di dalam suatu negara. 

Faktor internal dapat dikatakan juga sebagai faktor utama yang mendorong proses 
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demokratisasi. Namun pada faktor f yakni aktor eksternal tidak dapat diacuhkan 

dan dianggap kecil peranannya. Aktor eksternal memegang peran penting 

terhadap meluasnya demokrasi dan dikenalnya demokrasi secara internasional. 

Konsep yang ditawarkan oleh aktor eksternal adalah pengalaman. Pengalaman 

terhadap keberhasilan dari praktik demokrasi di negaranya. Laurence Whitehead 

berangkat dari gerakan gerakan yang dilakukan aktor internasional untuk dapat 

mempengaruhi proses demokratisasi, merumuskan bahwa ada 3 (tiga) bentuk 

pengaruh yang dilakukan aktor internasional:
32

  

a) Pernyataan deklaratoris yang dikembangkan untuk menegaskan dan 

mengasumsikan sebuah model demokrasi tertentu yang menekankan pada 

kompetisi elektoral di antara partai-partai politik yang terbentuk secara 

bebas dan misalnya komunisme dianggap sebagai lawan atas demokrasi.  

b) Adanya pembedaan jelas yang dilakukan terhadap liberalisasi dari 

otoritarian dan demokratisasi penuh. 

c) Adanya aspek pusat batas luar dari semua hubungan internasional yang 

diamati. Negara-negara yang mengklaim dirinya demokratis 

mempromosikan pula bahwa mereka adalah masyarakat kapitalis liberal 

yang relatif stabil, kaya, dan dominan. 

 

Proses demokratisasi yang telah disebutkan dapa pokoknya adalah untuk 

membangun kondisi demokratis disuatu negara. Dalam hal ini kondisi menuju 

pada pembangunan demokrasi tersebut dapat memunculkan pola-pola hubungan 
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tertentu. Guillermo O’Donnel beranggapan bahwa transisi demokrasi 

memunculkan dua pola hubungan:
33

  

a) Kelompok garis keras (duros); 

Kelompok ini mengutamakan sebuah gerakan untuk menggulingkan rezim 

otoriter yang mereka maksud, dengan melalui jalan keras yakni melalui 

sejumlah kudeta dan konspirasi. Faksi garis keras ini sebenarnya menurut 

O’Donnel juga terdiri dari mereka yang menolak mentah-mentah benih-

benih kanker dan kekacauan dalam demokrasi, dan meyakini bahwa misi 

yang mereka emban adalah menghapus jejak-jejak patologis semacam itu 

dalam kehidupan politik. 

b) Kelompok garis lunak (blandos) 

Kelompok garis lunak mungkin memiliki kecenderungan untuk terlihat 

sama dengan garis keras. Perbedaan yang kemudian menjadikan kelompok 

ini terlihat berbeda adalah meningkatnya kesadaran bahwa rezim yang 

telah mereka dukung peniriannya dan yang didalamnya mereka menepati 

posisi-posisi penting, yang dalam waktu dekat harus menggunakan 

sejumlah derajat atau bentuk legitimasi melalui pemilu. Bagaimana pun 

cara mencapai dan pola hubungan yang terbentuk, pada akhirnya 

demokrasi membutuhkan juga sebuah instrument perlindungan. Konsepsi 

negara moderen saat ini kemudian menjamin demokrasi tersebut dalam 

bentuk hukum. Hubungan antara hukum dan demokrasi tidak lagi dapat 

dilepaskan. Demokrasi membutuhkan hukum agar kebebasan dan 

partisipasi yang terjalin, sesuai dengan jalurnya dan tidak kemudian 
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seenaknya mengekspresikan kebebasannya. Hubungan antara demokrasi 

dan hukum selanjutnya juga diungkapkan oleh Susan Alberts, Chris 

Warshaw, and Barry R. Weingast. Mereka memasukan hubungan tersebut 

sebagai sebuah efek dari ketentuan counter-majoritarian antara lain:
34

 

1) Democracy enchancing 

Demokrasi yang menggunakan ketentuan konstitusi sebagai upaya 

perlindungan dari hak sipil serta politik. Konstitusi disini menjadi core 

dalam penegakan demokrasi. Demokrasi hanya dapat dilindungi 

seutuhnya apabila dilindungi dalam konstitusi. 

2) Democracy eroding 

Pada efek demokrasi ini yang dituju adalah perolehan kekuasaan. 

Ketentuan counter-majoritarian menginginkan peroleh kekuasaan 

daripada pemilihan bebas. Asumsunya dengan ada kesempatan untuk 

memperoleh kekuasaan dapat dengan mudah untuk mengubah sistem 

yang menurut pandangan kaum tersebut sebagai authoritarian. 

 

Proses demokrasi dalam hal ini dapat dikatakan tidak hanya bergantung 

pada bagaimana menguatkan demokrasi atau konsolidasi demokrasi melalui 

instrumen- instrumen politik saja yang ditunjukan melalui peningkatan partisipasi 

bagi masyarakat. Proses demokratisasi membutuhkan hukum sebagai wujud 

kepastian dan perlindungan terhadap demokrasi. Demokrasi dalam rangka 

mencari sebuah kepastian tidak hanya bergantung pada hukum biasa saja. 

Demokrasi mencari konstitusi sebagai perlindungan terkuatnya di dalam 
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praktiknya, karena kedudukannya sebagai norma tertinggi dan fungsinya dalam 

melakukan pembatasan kekuasaan yang sangat diperlukan oleh demokrasi untuk 

dapat berkembang disuatu negara. 

 

2.2 Pengertian Desa Dalam Beberapa Pandangan 

 

Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas 

wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk 

mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan self-governing community. 

Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa 

kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang 

dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarki-struktural dengan struktur yang lebih 

tinggi.
35

 

1. Pengertian Desa Secara Umum 

Secara umum desa dipahami sebagai tempat dimana bermukim penduduk 

dengan peradapan yang lebih tebelakang dari pada kota. Biasanya dicirikan 

dengan bahasa yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencarian 

umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat, bahwa pemahaman 

umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip Suhartono
36

 

disebutakan bahwa desa adalah: (1) Sekelompok rumah di luar kota yang 

merupakan kesatuan; kampung; dusun; (2) Udik atau dusun; (3)tempat; tanah; 

daerah. Menurut R. Bintarto Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan 
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sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan 

suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor 

alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya 

yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungan nya dengan 

daerah-daerah lain.
37

  

Menurut Paul. Landis Desa adalah suatu wilayah yng penduduknya kurang 

dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling 

mengenal satu sama lain (kekeluargaan), ada pertalian perasaan yang sama 

tentang kesukaan terhadap kebiasaan, serta cara berusaha bersifat agraris dan 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, keadaan alam, dan 

kekayaan alam. Dilihat dari pengertian diatas, saya dapat menyimpulkan bahwa 

Desa adalah wilayah yang paling kecil penduduknya, dan desa terbentuk dari 

kekeluargaan yang terus menerus berkembang dan menjadi suati tempat tinggal 

penduduk asli keturunan dari tanah leluhur mereka. 

2. Pengertian Desa Secara Sosiologis 

Desa dalam pengertian sosiologis, digambarkan sebagai suatu bentuk 

kesatuan masyarakat atau komonitas penduduk yang bertempat tinggal dalam 

suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka 

relatif homogen serta banyak bergantung pada alam.
38

lebih jauh maschab 

menyebutkan bahwa dalam pengertian sosiologis desa diasosiasikan dengan suatu 

masyarakat yang hidup sederhana, pada umumnya hidup dari lapangan pertanian, 

ikatan sosial, adat dan tradisi masih kuat, sifat jujur dan bersahaja, pendidikan 
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relatif lebih rendah dan lain sebagainya.
39

 

 

3. Desa Dalam Pengertian Ekonomi 

Pandangan ekonomi yang lebih menekankan sisi produksi, melihat desa 

sebagai suatu komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas.
40

 

Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam 

suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang 

sosial dan ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan 

kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara 

bersama. selain itu pengertian desa secara ekonomi  ialah suatu lingkungan 

masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa 

yang disediakan alam sekitarnya.
41

 

 

4. Desa Dalam Pengertian Antropologis 

Presfektip antropologis melihat desa sebagai suatu kumpulan manusia atau 

komuniti dengan latar suatu lingkungan atau geografis tertentu yang memiliki 

corak kebiasaan, adat istiadat dan budaya dalam kehidupanny, adanya upaya 

eksistensi hidup dan nilai estetika yang dimiliki mendorong adanya perbedaan 

karakter dan corak budaya yang dimiliki antara satu desa dengan desa lainnya, 

baik antara desa pesisir dengan desa pegunungan atau desa di pedalaman. 

Sedangkan secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat 

politik dan pemerintahan di indonesia.
42
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5. Desa Dalam Pengertian Yuridis-Politis 

Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik yang telah menekankan 

kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, desa di 

pahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum yang dimana bertempat tinggal 

suatu masyarakat, yang berkuasa (memiliki wewenang)  mengadakan 

pemerintahan sendiri
43

 dan seringkali dipandang sebagai suatu pemerintahan 

terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

identitas, entitas yang berbeda-beda dan memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar. 

 

2.3 Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang No 6 

Tahun 2014 tentang Desa 

 

2.3.1 Kepala Desa 

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan 

kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain 

mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan 

negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan 

posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat 

adalah:
44

  

a. Sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal; 

b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa 

Adat dan sebagai pemimpin masyarakat; 
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c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat 

setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal; dan 

d. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis 

partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. 

 

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014, Kepala 

Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang: a. 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan 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; f. membina kehidupan masyarakan Desa; g. 

membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina dan 

meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai 

perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakan 

Desa; i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima 

pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa; k. mengembangkan kehiupan sosial budaya masyarakat Desa; l. 

memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan pembangunan Desa 

secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengailan atau 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
45

 

Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Berhak: a. 

Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. Mengajukan 

rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; c. Menerima penghasilan tetap setiap 

bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan 

kesehatan; d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang 

dilaksanakan; e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya 

kepada perangkat Desa.
46

 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiiban: a. Memegang 

teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Unadng Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. 

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. Memelihara ketentraman dan 

ketertiban masyarakat Desa; d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-

undangan; e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. 

Melaksanakan prinsip tata Pemerintaha Desa yang akuntabel, transparan, 

professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan 

nepotisme; g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di Desa; h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang 

baik; i. Mengelola keuangan dan Aset Desa; j. Melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; k. Menyelesaikan perselisihan 

masyarakan di Desa; l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; m. 
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Membina dan melestarikan nilai sosial masyarakat Desa; n. Memberdayakan 

masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa; o. Mengembangkan potensi 

sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p. Memberikan 

informasi kepada masyarakat Desa.
47

 

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:
48

  

a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir 

tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
49

 

b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa 

jabatan kepada Bupati/Walikota;
50

 

c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara 

tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
51

 

dan 
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d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan 

secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. 

 

Dari penegasan Pasal 27 tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa 

tidak bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa tetapi bertanggung 

jawab kepada Bupati/Walikota dengan menyampaikan laporan tahunan ataupun 

laporan akhir masa jabatan. Sedangkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, 

Kepala Desa hanya wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan 

pemerintahan setiap akhir tahun, serta memberikan dan/atau menyebarkan 

informasi kepada masyarakat kinerja penyelenggaraan pemerintahannya secara 

tertulis setiap akhir tahun anggaran. Dengan demikian, Badan Permusyawaratan 

Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa apabila tidak sejalan dengan pendapat 

atau kebijakannya. 

Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif 

berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif 

tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan 

dapt dilanjutkan dengan pemberhentian.
52

  

Adapun larangan bagi Kepala Desa: a. merugikan kepentingan umum; b. 

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak 

lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, 

dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga 

dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan 

sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, 
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menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mengaruhi 

keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai 

politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap 

jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah 

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan 

dalam peraturan perundangan-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam 

kampanye pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. 

meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan 

yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
53

 

Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

29 deikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tulisan. 

Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan 

pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
54

 

 

2.3.2 Pemilihan Kepala Desa 

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa 

dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan 

daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa 

secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian didalam Pasal 

40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat 

dilaksanakan bergelombang paling banya 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 
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(enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam 

penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk 

penjabat kepala desa. Penjabat kepala desa berasal dari pegawai negri sipil 

dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.  

Pemilihan Kepala Desa secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota 

dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan 

Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan 

biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang 

sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai akibat 

dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam 

Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti 

dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan. 

Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksaakan melalui beberapa 

tahapan, yag disebutkan dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 

tetang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan pelaksanaan pemilihan kepala desa 

melalui tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapa 

Sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa 

memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan 

Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. Badan 

Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia 

pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan 
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Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan 

tokoh masyarakat Desa.
55

 

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga 

negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 

(enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat 

paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tiak secara 

berturut-turut.
56

 

Adapun persyaratan begi calon kepala desa sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 33 UU No. 6 Tahun 2014 sebagai berikut: 

a. Warga Negara Republik Indonesia; 

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; 

e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; 

f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 

g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling 

kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; 

h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 

i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
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penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah 

selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka 

kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai 

pelaku kejahatan berulang-ulang; 

j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

k. Berbadan sehat; 

l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan 

m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah. 

 

2.3.3 Pengertian Pelaksanaan 

Pengertian Pelaksanaan Menurut para ahli, Westra adalah sebagai usaha-

usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang 

telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat 

yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya 

dan kapan waktu dimulainya, sedangkan Pengertian pelaksanaan menurut Bintoro 

Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan  ialah sebagai proses dalam bentuk 

rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan 

maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek,  

Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan Pengertian Pelaksanaan 

adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan 

berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.
57
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah  

 

Pendekatan Masalah diperlukan guna mendapatkan informasi dari berbagai 

aspek mengenai apa isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.
58

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis 

empiris. 

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan normatif atau pendekatan 

kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitia hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum 

yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga 

perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan 

seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang  

dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak 

tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.  
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3.2 Sumber Data  

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sukender.  

1. Data Primer  

Merupakan data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data 

baru. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang 

tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Teknik penelitian untuk 

mengumpulkan data primer adalah dengan cara penelitian, wawancara, dan 

diskusi terfokus. 

 

2. Data Sekunder  

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai 

sumber yang meliputi bahan hokum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer (Primary law material) yang digunakan antara lain: 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Kepala Desa 

4. Peraturan Daerah  Kabupaten SerangNomor 1 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ya.ng digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-

buku literatur, jurnal hukum, makalah dan doktrin atau pendapat ahli 

hukum ketatanegaraan yang terkemuka yang berkaitan dengan pengujian 

peraturan desa dalam sistem peraturan perundang-perundang. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah berupa Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Website, yang mempunyai korelasi dengan pengujian peraturan 

desa, dan peraturan perundang-undangan. 

  

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data  

 

3.3.1 Metode Pengumpulan Data  

Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan cara-cara sebagai berikut:  

1. Studi Kepustakaan.  

Dilakukan dengan cara menelaah, membaca buku, mempelajari, mencatat, 

dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada 

kaitnannya dengan hal yang dibahas.  

2. Studi Lapangan  

Dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk 

mendapatkan dat primer dan dilaksanakan dengan cara wawancara. 

Wawancara terbuka melalui pembicara langsung dan lisan dengan 

berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan secara garis besar yang 

akan berkembang pada waktu wawancara berlangsung.  
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3.3.2 Pengolahan Data  

Setelah data terkumpul dengan baik melalui studi kepustakaan dan studi 

lapangan kemudian data diolah dengan cara mengelompokkan kembali data, 

setelah itu diidentifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Setelah mendapat data 

yang diperoleh, maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: 

1. Editing, yaitu data yang diperoleh dengan cara pemilahan data dengan cermat 

dan selektif sehingga diperoleh data yang relefan dengan pokok masalah.  

2. Evaluasi, yaitu penentuan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.  

3. Klasifikasi, yaitu penyusunan dan mengelompokkan data berdasarkan jenis 

data.  

4. Sistematika Data, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah 

ditetapkan.  

5. Penyusunan Data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai 

dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam 

menganalisa data tersebut. 

 

3.4 Analisis Data  

 

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara 

mengangkat fakta di lokasi pemilihan, dan fenomena-fenomena yang terjadi 

selama penelitian dan menyajikan apa adanya dengan menjabarkan secara rinci 

kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas sehingga memudahkan 

untuk dirangkum untuk perubahan pada bab selanjutnya. 



 

 

 

BAB V  

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Peran Pemerintah Daerah menjadi posisi kunci dalam pelaksanaaan 

Pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Serang. Jika dilihat dari 

fungsi ganda yang dimiiki Pemerintah Daerah yakni sebagai penyelenggara 

sekaligus pengawas pemilihan, berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu 

melaksanakan pemilihan yang Langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan 

adil sesuai dengan tuntutan demokrasi..  

 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Serang 

telah berjalan dengan aman dan tertib, serta tidak ada konflik yang muncul pasca 

pemilihan. Sementara tingkat partisipasi masyarakat yang datang memilih ke TPS 

jika dihitung dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah menunjukkan angka ±90 %. 

Hal ini berarti masyarakat Kabupaten Serang, telah menunjukkan kesadaran 

berdemokrasi mereka melalui partisipasi politik dalam bentuk suara, juga 

didorong oleh kepedulian masyarakat dalam memilih pemimpin mereka di Desa. 

Selanjutnya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Desa Gosara 

dari tahapan persiapan dalam penentuan panitia pemilihan telah dimusyawarakan 

bersama seluruh elemen Desa. Sementara pada tahapan pencalonan juga seperti 

demikian panitia telah menjalankan fungsinya yakni membuka peluang bagi 
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seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat serta melakukan penjaringan 

verifikasi berkas dan ujian tertulis dan pada tahapan pemungutan suara berjalan 

dengan aman dan lancar serta masyarakat yang menggunakan hak suaranya ± 

90%. Angka yang sudah cukup mapan jika diukur dari tingkat partisipasi 

masyarakat dalam memilih pemimpin Desa mereka. Sehingga pelaksanaan 

pemilihan kepala desa secara serentak di desa gosara dari persiapan, pencalonan 

hingga pemungutan suara dapat penulis simpulkan bahwa telah berjalan sesuai 

dengan prosedur yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Serang nomor 1 

tahun 2015 serta Undang-undang nomor 6 tahun 2014. 

Faktor yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan pemilihan Pemilihan 

Kepala Desa secara serentak adalah faktor pendukung dan penghambat. Untuk 

faktor pendukung seperti tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan peran 

pemerintah daerah. Sementara untuk faktor penghambat seperti anggaran yang 

telat turun dan masih ada yang tidak menggunakan hak pilih nya. Faktor 

pendukung dan penghambat inilah yang menjadi kekuatan sekaligus kelemahan 

Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak yang berlangsung di Kabupaten Serang. 

Apabila kedua faktor ini ditanggapi serius oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi 

maka pelaksanaan pemilihan pada gelombang selanjutnya akan lebih baik lagi.  

 

5.2 Saran 

 
1. Pemerintah Perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 

secara serentak juga mereview kembali peraturan daerah yang dijadikan 

acuan dalam penyelenggaraan pemilihan. 
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2. Faktor yang menghambat jalannya pemilihan adalah faktor biaya dan 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan hak suara nya, 

sehingga pemerintah daerah perlu memikirkan kembali pembiayaan 

pemilihan Kepala Desa harus sesuai dengan Kondisi geografis (jarak Desa ke 

Ibukota kabupaten) dan penyuluhan akan pentingnya hak suara masyarakat 

dalam pemiliha Kepala Desa secara serentak. 

3. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Secara Serentak diperlukan 

pengawasan dari pemerintah yang lebih komprehensif dan independen 

dengan cara lebih terbuka atau bersifat transparansi.  
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