
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah sebuah kata yang sudah tidak asing 

lagi dan diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat 

pedesaan di masa demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang 

berkecimpung dalam dunia politik ataupun praktisi politik. Pemilihan kepala desa 

erat kaitannya dengan kehidupan pemerintah desa yang nantinya berperan sebagai 

motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakatnya. 

 

Pemerintah desa sendiri merupakan struktur yang paling bawah dalam sistem 

pemerintahan nasional. Pemerintah desa mempunyai kedekatan dengan 

masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai 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.  

 

Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa telah menciptakan sistem baru dalam proses pilkades dan tidak dapat 

dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa ini telah 

meningkatkan intensitas peran masyarakat pedesaan dalam mengembangkan 

kehidupan berdemokrasi. 
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Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bentuk praktek demokrasi langsung 

di pedesaan. Dalam praktek demokrasi langsung seperti ini yang terpenting 

dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, 

yaitu aspek kompetisi antar calon, partisipasi dan kebebasan. Aspek kompetisi 

berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan 

cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. 

 

Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan 

kepala desa, yaitu cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan 

model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa. 

Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam 

menentukan pilihan politiknya kepada para calon kepala desa.  

 

Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa 

tersebut, diharapkan akan terselenggara praktek demokrasi langsung melalui 

lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat 

nyata bagi masyarakat desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan kepala 

desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut 

diperhatikan secara cermat. 

 

Lembaga penyelenggara Pilkades adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

BPD dalam menyelenggarakan Pilkades, membentuk Panitia Pemilihan yang diisi 

oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa dan tokoh masyarakat desa. Para 

anggota BPD berperan sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemilihan 

kepala desa. Selain pengawasan dari BPD, untuk mencapai hasil pemilihan yang 
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lebih baik, penting untuk mendorong munculnya pengawasan mandiri dari unsur-

unsur masyarakat (karang taruna, kelompok perempuan, kelompok tani).  

 

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 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diketahui 

bahwa: 

1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan 

sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa. 

2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang 

memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap 

pencalonan dan tahap pemilihan. 

3. Kepala desa menjabat maksimal dua kali 

4. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia 

Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga 

kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan 

pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang 

ditentukan, melaksanakan peinungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan 

pemilihan Kepala Desa kepada BPD. 

5. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon 

Kepala Den sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala Desa yang telah 

memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia 

Pemilihan. 

6. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di 

tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat. 

7. Calon Kepala Desa dapat, melakukan kampanye sesuai dengan kondisi 

sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan 

terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia 

Pemilihan Kepala Desa melaporkan hash pemilihan Kepala Desa kepada 

BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dirnaksud pada ayat; 

ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara 

Pemilihan dari Panitia Pemilihan. 

8. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada 

Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa 

Terpilih. 
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9. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang 

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima 

belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari 

BPD. 

10. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima 

belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota. 

11. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 

pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan 

berikutnya. 

 

Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum di kalangan pemerintahan desa memberikan 

peluang kepada masyarakat seluas-luasnya untuk menentukan pilihannya. 

Pilkades merupakan kesempatan bagi warga desa untuk memilih kepala 

pemerintah atau kepala desa yang nantinya dipercaya untuk mengelola kinerja 

aparatur pemerintah di desa. 

 

Penyelenggaraan pilkades merupakan sebuah pesta demokrasi bagi masyarakat 

desa, karena masyarakat desa dapat berpartisipasi langsung dengan memberikan 

suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat 

memajukan potensi desa tersebut. Berkaitan dengan itu maka seorang calon 

kepala desa membutuhkan strategi kemenangan yang ditujukan untuk 

mendapatkan suara dari masyarakat setempat. 

 

Strategi sendiri merupakan perangkat-perangkat yang dapat menentukan tujuan 

yang ingin dicapai serta harus menggunakan metode yang tepat agar hasil yang 

dicapai dapat optimal. Selain itu, strategi merupakan pola keputusan di satuan 

organisasi yang membentuk dan menampilkan tujuan dan sasaran dari organisasi 

itu, yang mana akan melahirkan kebijaksanaan dan rencana untuk mencapai 

tujuan yang dimaksudkan (Salusu, 1996: 89). 
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Berkaitan dengan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sebuah pencapaian harus 

melalui strategi yang matang, guna tercapainya tujuan yang diinginkan seperti 

halnya dalam sebuah pilkades. Strategi menjadi hal yang sangat penting dalam 

upaya memenangkan suara dalam suatu pemilihan. Strategi yang baik merupakan 

strategi yang tersusun atas dasar perencanaan-perencanaan yang matang dengan 

pelaksanaan secara efektif dan efisien. 

 

Lebih lanjut diketahui bahwa dalam penentuan strategi terdapat dua hal yang tidak 

boleh terlewatkan sebelum membangun sebuah strategi, dimana kedua hal 

tersebut yaitu relativitas dan nilai-nilai pribadi yang dimiliki oleh masing-masing 

kandidat, kedua aspek ini merupakan tolak ukur untuk menentukan berhasil atau 

tidaknya strategi yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam meraih suara 

pada saat pemilihan berlangsung.  

 

Berdasarkan kedua titik di atas, strategi minimal dapat diperhitungkan tingkat 

penggunaannya dan kapan strategi tersebut digunakan pada waktu yang tepat. 

Mengingat strategi dapat berubah dalam waktu yang singkat sehingga perlu 

dipersiapkan alternatif strategi yang lain untuk menggantikan strategi 

sebelumnnya sesuai dengan kebutuhan, karena pada dasarnya sebuah strategi yang 

baik sekalipun tetap harus hati-hati dan perlu perhitungan yang matang dalam 

pelaksanaannya. Demikian pula halnya sebuah strategi yang dijalankan oleh para 

calon kandidat dan tim-tim pemenangan dalam pilkades langsung, dengan kondisi 

masyarakat yang plural menurut tim-tim pemenangan untuk dapat memahami 

kondisi agar strategi dapat digunakan pada timing yang tepat. Karena masyarakat 

merupakan subyek pemilih dan obyek bagi tim-tim pemenangan.  
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Strategi dalam pilkades sebenarnya dapat dijalankan pada hampir semua aktivitas 

menjelang pemilihan dan pada saat pemilihan, bahkan ada sebuah strategi yang 

telah dipersiapkan oleh tim-tim pemenangan bersama pasangan calon, jauh 

sebelum pelaksanaan pilkades namun pada umumnya strategi dibangun menjelang 

pemilihan, seperti pada saat pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan 

perhitungan suara dan sebagainya. 

 

Penelitian ini akan membahas strategi yang digunakan oleh salah satu calon 

kandidat kepala desa yaitu Ismali bersama tim-tim pemenangnya. Pilkades Kota 

Gajah Timur yang dilaksanakan pada 15 Oktober 2012 diikuti oleh empat calon 

yang masuk dalam kandidat pemilihan kepala desa Kota Gajah Timur. Masing-

masing calon menggunakan strategi guna memenangkan pemilihan dengan 

perencanaan yang matang untuk dimainkan oleh keempatnya bersama tim 

pemenang dalam rangka memperoleh dukungan dari masyarakat. 

 

Berdasarkan hasil akhir perhitungan suara Pilkades Kota Gajah Timur, ternyata 

yang keluar sebagai pemenang dan terpilih menjadi kepala desa adalah Ismail, 

sedikit informasi bahwa Ismail merupakan seorang petani dan baru pertama kali 

mencalonkan diri sebagai kepala desa. Hal ini yang melatarbelakangi penulis 

untuk melakukan penelitian mengenai strategi yang telah digunakan oleh Ismail 

bersama tim pemenangannya, sehingga calon keluar sebagai calon terpilih pada 

pemilihan kepala desa tahun 2012.  
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Adapun hasil perolehan suara Pilkades Kota Gajah Timur tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 1. Data perolehan Suara Akhir Pilkades Kota Gajah Timur 2012 

No Urut Nama Calon Perolehan Suara Persentase 

1 Ismail 2.467 51% 

2 Hawari 1.161 24% 

3 Heriyanto 774 16% 

4 Kusnoto 435 9% 

Jumlah Perolehan Suara Sah 

Pilkades 

4.837 100% 

Sumber: Perolehan Perhitungan Suara Pilkades Kota Gajah Timur 2012 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimanakah Strategi Pemasaran Politik Ismail dalam 

Pemilihan Kepala Desa Kota Gajah Timur Tahun 2012? 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Strategi Pemasaran Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Kota 

Gajah Timur Tahun 2012. 

 

 



8 
 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan Penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat turut mengembangkan 

khasanah kelimuwan dibidang ilmu pemerintahan yang berkaitan tentang 

strategi pemilihan kepala desa. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah 

satu bahan refrensi yang menambah wawasan di bidang strategi politik 

dalam pemilihan kepala desa.  

 

 

 

 


