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BAB II 

KAJIAN PUASTAKA 

 

2.1 Kajian Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, maka peneliti 

mencantumkan penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti lainnya 

yang relevan dengan penelitian ini. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Enah dengan judul “peran 

tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala desa tahun 2017 (studi kasus desa 

way galih kecamatan tanjung bintang kabupaten lampung selatan)”, 

berdasarkan hasil penelitinya diketahui bahwa peran tokoh masyarakat dalam 

pilkades sebagai motivator yang memberikan nasehat, saran dan dorongan 

moral dalam membangun kesadaran politik pada warga masyarakat agar tidak 

salah dalam memilih pemimpin. Sebagai dinamisator yang memberikan 

semangat pada masyarakat dalam bentuk berpartisipasi dalam pembinaan, 

pencerahan dan arahan serta masukan dalam memberikan pendidikan politik 

agar dapat meminimalisir golput pada pilkades. Dan sebagai kontrol sosial 

yang mengawsi dan mengantisipasi terjadinya berbagai kekacauan yang 

menghambat proses demokrasi didesa. (Enah, 2017). 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andy Irawan dengan judul 

“partisipasi politik masyarakat perspektif islam (studi tentang pilkada 

dikelurahan perumnas way halim kota bandar lampung) penelitian ini 

menyimpulkan bahwa masyarakat kelurahan perumnas way halim dalam 

menyampaikan aspirasi politiknya berbeda-beda, adapun bentuk-bentuk 

partisipasi politik yang banyak dilakukan olehmasyarakat yakni 
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partisipasi politik langsung pemberian suara dalam pilkada, anggota partai 

dan partisipan partai politik, ikut kegiatan kampanye dan orang-orang yang 

golput, bentuk-bentuk partisipasi kelurahan perumnas way halim tidak 

bertentangan dengan ajaran islam, karena islam tidak mengharuskan model 

dalam pasti menyampaikan aspirasi politik. Bahkan memberikan kesempatan 

yang seluas-luasnnya dalam kegiatan politik karena konsep partisipasi politik 

islam merupakan suatu pemberian amanat kepada pemimpin yang dapat 

menegakkan amar ma‟ruf nahi mungkar. (Andy Irawan, 2006). 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nunung Marsini dengan judul 

“aktifitas tokoh agama dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat 

beragama di desa Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way 

Kanan” penelitian ini menyimpulkan bahwa aktifitas tokoh agama dalam 

mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama didesa bumi baru, maka 

aktifitas tokoh agama Islam dan kristen, pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu 

pengajian risma, menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong, saling 

tolong menolong, adanya ronda malam, rukun kematian, doa giliran, santunan 

fakir miskin, mudika (muda mudi khatolik) bentuk-bentuk kerukunan desa 

bumi baru dapat diwujudkan dengan bentuk pertemanan. (Nunung Marsini, 

2010). 

Keempat,penelitian yang dilakukan oleh Yasni Evianti dkk dengan 

judul “peran kaum adat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di lima 

desa dalam kedepatian semerap kecamatan keliling danau Kabupaten Kerinci 

Provinsi Jambi” penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan pemerintah 

dan aturan adat secara kenyataan tidak sejalan. Tetapi juga penggunaan aturan 
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adat di lima desa dalam kedepatian semerap telah mampu menyerap aspirasi 

masyarakat serta menciptakan suasana aman dan kondusif yang selama ini 

belum mampu diwujudkan oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah. 

Walaupun demikian aturan adat tersebut juga memiliki kelemahan-kelemahan 

yang nantinya menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan suatu suasana 

hukum pemerintah dan adat dapat seiring sejalan sesuai dengan nilia-nilai 

kearifan lokal. (Yasni Evianti dkk, 2017). 

Kelima,penelitian yang dilakukan oleh Risky Porajow dengan judul 

“evaluasi peran tokoh masyarakat terhadap partisipasi politik pada pemilihan 

bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Selatan” penilitian ini 

menyimpulkan bahwa peran tokoh masyarakat dirumuskan sebagai kegiatan 

yang berkenaan atau bertujuan dengan proses adaptasi dan pelaksanaan untuk 

menjadikan masyarakat lebih baik dalam menanggapi setiap proses 

pembuatan dan keputusan politik. Tokoh masyarakat sebagai pelaku pengarah 

opini publik harus tetap menjaga tatanan kehidupan masyarakat sehingga 

konflik horizontal yang terkadang melibatkan beberapa kelompok etnis dapat 

terhindarkan. Dalam konteks pemilihan bupati dan wakil bupati 2010 di 

kabupaten minahasa selatan tokoh masyarakat bukan hanya sekedar pengarah 

dan pengendali konflik, tetapi tokoh masyarakat di harapkan membawa 

semangat kedaerahaan yang teraktual dalam sifat etnosentrisme. 

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap karya dan hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dan menjadi 

bahan yang amat berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan 

gambaran sebelumnya, begitu juga sumber-sumber lain yang membahas 
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mengenai peran tokoh adat dalam pemilihan kepala desa, menjadi bahan yang 

sangat berguna sehingga penulis memberikan apresiasi yang setinggi-

tingginya kepada para peneliti sebelumnya. 

Berdasarkan penelitian yang relevan terdapat persamaan dan perbedaan 

yang dilakukan peneliti, Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji terkait peran tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala 

desaAdapun perbedaan pada penelitian ini adalah tempat, waktu dan lokasi 

penelitian yang menjadi bahan peneliti. Dibandingkan dengan peneliti, 

peneliti sebelumnya lebih membahas kepada peran elit tokoh masyarakat 

dalam pemilihan kepala desa dan starategi-strategi yang digunakandalam 

pemilihan kepala desa. Disini peneliti lebih mengarah pada peran tokoh adat 

dalam pemilihan kepala desa studi di desa Laea Kecamatan Poleang Selatan 

Kabupaten Bombana. 

 

2.2 Kajian Teoritik 

2.2.1 Pengertian Tokoh Masyarakat 

Tokoh masyarakat dalam kamus politik dan hukum, tokoh diartikan 

sebagai orang yang terkemuka, terkenal, terpandang dan dihormati oleh 

masyarakat (seperti terkenal dalam bidang politik, ekonomi, agama, 

kebudayaan, dan sebagainya). (Donald A. Ramokoy. 2010, h.340). 

Sedangkan menurut J Laski, masyarakat adalah kelompok manusia yang 

hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan 

bersama.(Meriam Budiarjo.1998,h.34). 

Peran menurut Hendropuspito adalah suatu konsep funsional yang 

menjelaskan fungsi seorang yang dibuat atas tugas nyata yang dilakukan 
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seseorang. (Hendropuspito.1997,h.40). Menurut Subakti, “bahwa tokoh 

masyarakat adalah seorang yng disegani dan dihormati secara luas oleh 

masyarakat dan dapat menjai faktor yang menyatukan suatu bangsa 

negar”.Referentasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan 

bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan 

masyarakat sehingga tokoh masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sifat 

kepemimpinan yang tercermin dalam diri tokoh masyarakt tersebut. 

Pemilihan kepala desa (PILKADES) dinilai banyak pihak kemajuan 

penti yang bisa dicapai oleh bangsa Indonesia diera transisi yang sedang 

berlangsung. Maka yang terpenting dari pemilihan langsung tersebut antara 

lain: pertama, merupakan konstitusional atas hak rakyat. Kedua, kelembagaan 

politik peran substansial rakyat sebagai subjek hukum. Dan ketiga, 

diharapkan terciptanya keseimbangan politik makro da mikro dalam 

kehidupan ketatanegaraan khususya antara eksekutif dan legislatif. 

Landasan hukum dari proses tersebut yaitu UUNo.32 tahun 2004 

tentang pemerintah daerah yang diperkuat oleh peraturan pemeritah (PP) No. 

6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan 

pemberhentian kepala daerah yang menandakan regulasi berjalan pemilihan 

kepala desa secara langsung.Dengan diperjelas dalam penyelenggaraan 

pemerintah desa harus sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah psal 203 kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 

202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa yang dibuktikan 

degan KTP sebagai Warga Negara Indoseia (WNI) dan tata cara 
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pemilihannya diatur dengan perda yang berpedoman kepada peraturan 

pemerintah. (Asep Musli. 2008, h.34.).  

Pemilihan kepala desa sejak kemerdekaan RI 1945 memiliki sistem dan 

aturan yang hampir sama dengan pilkada, ciri khasnya adalah masyarakat 

bebas memilih calon pemimpin desa dan dijamin kerahasiaannya. Pada 

zaman orde baru setiap calon duduk didepan kotak suara dan pemilih akan 

ketahuan memilih calon yang mana disebabkan setiap pemilih harus menuju 

kekotak calon yang dipilihnya. (Abdul Kholik. 2016, h.67). Seperti didesa  

Laea Kecamatan Poleang Selatan pemilhan kepala desa dipilih langsung oleh 

masyarakat dan berkedudukan sebagai warga negara indonesia. 

Regulasi tersebut sebagai wujud dari proses demokratisasi ditingkat 

lokal, dibangun sebagai kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak-hak 

masyarakat sipil, sebuah embrio bagi terwujudnya konsolidasi demokrasi. 

Proses tersebut tentunya memerlukan dan membutuhkan partisipasi dari 

berbagai elemen masyarakat. 

 

a. Tokoh Masyarakat 

Didalam tokoh masyarakat biasanya ada orang-orang tertentu yang 

menjadi tempat bertanya dan tempat untuk meminta nasehat anggota 

masyarakat lainnya mengenai urusn-urusan tertentu itulah yang biasanya 

disebut dengan istilah tokoh masyarakat, mereka seringkali memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara-cara 

tertentu. (Pengetahuan umum 789blogspot.com 2017). Mungkin tokoh 

masyarakat itu memiliki jabatan formal tetapi pengaruh itu tumbuh bukan 

karna ditunjang oleh kekuatan atau birokrasi formal. Jadi kepemimpinan 



 

16 
 

mereka tidak diperoleh karena jabatan resminya, melainkan karena 

kemampuan dan hubungan antar pribadi mereka dengan anggota masyarakat.  

Peran tokoh masyarakat ini memegang peran penting dalam proses 

penyebaran inovasi, tetapi kita perlu ingat bahwa ada tokoh masyarakat 

“hangat” dan ada yang “dingin” terhadap inovasi. Mereka dapat mempercepat 

proses difusi tetapi biasapula meareka yang menghalangi dan 

menghancurkanya, karena itu agen penyebaran harus menaruh perhatian 

khusus kepada tokoh masyarakat dalam sistem sosial yang menjadi kliennya 

kalau ia mendapatkan bantuan maka boleh diharapkan tugasnya akan berjalan 

lancar. Tetapi jika agen pembaru tidak hati-hati dan terbentur dengan tokoh 

masyarakat, maka ia harus bersiap menerima kegagalan atau setidaknya 

mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan tugas. 

Pengertian tokoh masyarakat adalah orang yang memberi pengaruh dan 

dihormati oleh masyarakat karna kemampuan dan kesuksesannya. Menurut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat 6 tentang protocol bahwa 

tokoh masyarakat adalah seseorang yang karna kedudukan sosialnya 

menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah. (Undang-Undang RI 

No.8 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat 6, h.2). Sedang pengertian tokoh masyarakat 

menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 39 Ayat 2 tentang 

kepolisian negara. Republik Indonesia bahwa tokoh masyarakat ialah 

pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian 

terhadap kepolisian. (UU No.2 Tahun 2002 Pasal 39 Ayat 2, h.22).  



 

17 
 

Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan 

seseorang disebut tokoh masyarakat paling tidak disebabkan oleh lima hal, 

yaitu : 

1) Kiprahnya dimasyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh 

masyarakat yang berada dilingkunganya, dengan ketokohannya itu maka 

masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi-posisi penting 

dimasyarakat mulai masjid, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang 

berakar seperti NU, Muhammadiah, Persis, dll. Termaksud tokoh agama, 

t6koh adat, tokoh organisasi kedaerahan, tokoh lingkungan, tokoh dari 

suatu kawasan, tokoh keturunan darah biru, tokoh pekerja, tokoh 

menggerak dan lain-lainnya. Dengan ketokohannya ada yang mencalonkan 

diri dan dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi anggota parlemen 

disemua tingkatan. 

2) Memiliki kedudukan formal dipemerintahan seperti lurah/wakil lurah, 

camat/wakil camat, walikota/wakil walikota, gubernur/wakil gubernur dan 

lain-lain. Karena memiliki kedudukan, maka sering blusukan atau bersama 

masyarakat yang dipimpinnya ketokohanya menyebabkan dihormati, 

dipanuti, diikuti, diteladani oleh masyarakat. Pemimpin formal semacam 

ini pada suwatu-waktu bisa disebut tokoh masyarakat, apakah masih 

memiliki jabatan/kedudukan atau sudah pensiun/tidak lagi memiliki 

kedudukan formal. 

3) Mempuyai ilmu yang tinggi dalam bidangnya, sehingga masyarakat dan 

pemimpin pemerintah dari tingkat paling bawah sampai keatas sealulu 

meminta pandangan dan nasihat kepadanya karena kepakarannya, maka 
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yang bersangkutan diberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi, 

kemudian disebut tokoh masyarakat. 

4) Ketua partai politik yang dekat dengan masyarakat, rajin bersilaturahmi 

kepada masyarakat, menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan 

masyarakat, suka menolong masyarakat diminta atau tidak, ketua partai 

seperti ini dapat disebut tokoh masyarakat. 

5) Usahawan/pengusaha yang rendah hati, suka berzakat, berlimpah dan 

bersedekah, peduli kepada masyarakat, serta bersilaturahmi pada 

umumnya, masyarakat menyebut yang bersangkutan sebagai tokoh 

masyarakat. 

Jadi pada hakikatnya setiap orang adalah pemimpin. Tokoh masyarakat 

dilingkungan masing-maing adalah pemimpin bagi kaumnya, seperti dimasa 

Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk memimpin kaumnya. 

Bedanya kalau Nabi dan Rasul dipilih dan diutus langsung oleh Tuhan untuk 

memimpin kaumnya yang tersesat, akan tetapi tokoh masyarakat seperti ketua 

RT dan ketua RW dipilih oleh masyarakat untuk memimpin, membimbing, 

memandani, menolong mereka terutama yang berkaitan dengan persoalan 

sehari-hari yang dihadapi oleh rakyatnya. (Musni Munar, 2013, h.45). 

 

b. Klasifikasi Tokoh Masyarakat 

1. Tokoh Masyarakat Bidang Agama 

Dalam suatu masyrakat yang memilih beragam agama khususnya 

agama Islam dan Kristen sikenal dengan istilah adanya tokoh gama, 

pemimpin agama, pemuka agama, istilah tersebut dengan peranannya dipakai 

secara bersamaan dengan maksud yang sama. Tokoh agama adalah orang 
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yang terkemuka dalam lapangan agama.(Peter Saliman dan Yeni Salin, 2013). 

Menurut Nunung Marsinu tokoh agama diartikan orang-orang yang dipercaya 

dan dihargai oleh masyarakat untuk menuntut umat yaitu orang yang 

mengerti agama dan tekun telah melakukan ibadah. (Nunung Marsini. 2010, 

h.17). 

Tokoh agama yang dimaksud adalah orang yang telah melakukan 

ibadah serta diakui oleh masyarakat untuk saling hormat dan menghormati 

serta menghargai antar hidup umat beragama sebagai tokoh agama 

diharapkan aktif didalam pembinaan umat, aktif memimpin upacara agama 

dan mengadakan sarana keagamaan. 

Agama memimiliki fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat 

berbangsa dan bernegara yang diantaranya tampak dalam hal pengaruh dari 

cita-cita agama yang didasarkan pada sisi norma dan etika agama dalam 

kehidupan individu maupun kelompok sosial. (Fauzi Nurdin. 2009, h.68). 

dalam proses perubahan pada masyarakat beragama ternyata terdapat 

hubungan nilai dan tujuan dengan norma dimana terjadi transformasi sosial 

sebagai perubahan bentuk struktur masyarakat yang kondisinya beragam, 

maka masayarakat akan memilih sikap dan nilai yang berbeda-beda terutama 

mengenai kebutuan dan pandangan kelompok terhadap ajaran agama. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tokoh 

agama adalah orang yang mengetahui ilmu-ilmu agama yang diamalkan dan 

disosialisasikan dalam masyrakat dan taat  melaksanakan ibadah agama serta 

diakui oleh masyarakat  untuk saling hormat, menghormati dan menghargai 

antar umat sesamanya dan umat beragama lainnya. Sebagai tokoh agama 
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yang menjadi panutan umat beragama dalam hal ini bukan berarti tokoh 

agama yang dipilih dan diangkat oleh masyarakat tetapi karena ini adalah 

panutan umat.Menurut Anthony Giddens peran tokoh masyarakat yaituy : 

a) Peran edukasi yang menangkap seluruh dimensi kemausiaan dan 

membangun karakter bangsa. 

b) Memberi pencerahan kepada masyarakat disaat kondisi sulit. 

c) Membangun sistem tradisi yang mencerminkan kemuliaan.  

Menurut Nunung  dalam  skripsinya mengemukakan bahwa kriteria 

tokoh agama adalah sebagai berikut : 

a) Menguasai ilmu agama dan sanggup memimpin umat dengan memberikan 

bekal-bekal ilmu agama yang bersumber dari kitab suci. 

b) Ikhlas dalam menjalankan agama. 

c) Berbudi pekerti, berfikir, kritis, aktif mendorong masyarakat melakukan 

perbuatan yang positif dan bertanggung jawab. 

d) Mampu menghidupkan sunah rasul dan mengembangkan ajaran agama 

secara utuh. 

e) Berwawasan luas dan menguasai beberapa cabang ilmu, menghargai 

pendapat orang lain dan bersifat lemah lembut.( Nunung, 2011, h. 19). 

Kriteria yang ditemukan diatas telah memberi batasan-batasan  tentang 

tokoh agama, kriteria tersebut merupakan persyaratan bagi seseorang yang 

dapat dikatakan sebagai tokoh agama dalam masyarakat, apabila seseorang 

tidak memiliki kriteria sebagai mana tersebut diatas, maka orang tersebut 

tidak dapat dikatakan sebagai tokoh agama. Berikut ini akan dikecualikan 



 

21 
 

kriteria tokoh agama dengan penjelasan yang detail.Kriteria-kriteria tokoh 

agama diantaraya adalah : 

1) Adil dan jujur 

Ulama mengajarkan bahwa suatu masyarakat akan menjadi aman dan 

makmur apabila keadaan tidak dijadikan barometer dalam segala aspek 

perhubungan manusia, adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatya 

dan kejujuran sesorang akan mencerminkan kebenaran yang hakiki. 

Dari uraian diatas dapast disimpulkan bahwa mernegakkan keadilan dan 

kejujuran adalah sebagai sikap da sifat yang harus dimiliki oleh seseorang 

tokoh agama karena dengan berlaku adil dan jujur ia akan menjadi 

pemeran masyarakat.(Badruddin Hasubky. 1995, h.47). 

2) Bijaksana  

Dalam menghadapi aneka ragam persoalan dan silang pendapat berbeda 

antar umat beragama, maka perlu kiranya tokoh agama yang sangat 

bijaksana. 

3) Berpandangan luas  

Kriteria selanjutnya dari pemuka agama mempunyai pandangan luas 

tentang hal ikhwal kemasyarakatan. Dengan wawasa yang luas ia dapat 

mempertemukan pendapat yang berbeda-beda didalam masyarakat 

sehingga masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan. 

4) Berjiwa Integrasi 

Berjiwa integrasi berarti dapat menyatukan pikiran, sikap, dan tindakannya 

dalam kehidupan bermasyarakat untuk melakukan kebaikan dan mencegah 
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dari tidak kemungkinan pada pikirannya, pola sikap, dan pola tindakannya 

didalam menyampaika ajaran agama. 

5) Berwibawa  

Seorang tokoh agama tercermin dalam akhlaknya, selalu memiliki sifat 

adil atas semua golongan. Sikap toleransi atas perbedaan pendapat 

senantiasa nampak dalam tingkah lakunya. Kewibawaan harus timbul dari 

kekuatan moral dan pandangan sosial yang luas sehingga dengan 

sendirinya masyarakat dapat mengikuti dan patuh terhadap apa yag 

dilakukan oleh pemimpinnya. 

Kelompok keagamaan atau umat terbentuk karena adanya ciri-ciri yang 

sama ditentukan oleh kelompok itu sendiri, kemudian kelompok membentuk 

pola hubungan sosial, saling berintegrasi dan menempati wilayah pemukiman 

tertentu untuk jangka waktu yang lama, pada kelompok masyarakat pedesaan 

kelompok keagamaan ini biasanya komogen baik yang menyangkut agama, 

bahasa, suku, dan bahkan berasal dari satu kerabat. 

Dapat dipahami tentunya seorang tokoh agama memiliki tuigas yang 

cukup besar da mempunyai tanggung jawab yang besar, disamping seorang 

tokoh spirirtual dalam masyarakat, maka tokoh agama juga adalah seorang 

pejuang dalam menggalang persatuan da kesatuan umat, serta pengayoman 

dan perlindungan umat. Selain itu seorang tokoh agama berfungsi tidak 

sebagai subjek namun sekaligus obyek,yakni tidak saja mampu memberi 

tetapi mampu menerima dan menilai apa yag ada didalam dirinya,karena itu 

ia adala pembawa misi syiar agama dalam rangka menyampaikan amanah 

allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Seseorang juga 



 

23 
 

adalah seorang pembangun yaitu selalu mengajak, merujuk umatnya berbuat 

baik dan mencegah untuk berbuat yang tidak baik, serta mencegah untuk 

berbuat yang seperti itu rasa keimanan, sehingga dapat tercapai kualitas umat 

yang makin meningkat dalam segi keimanan. 

Manusia yang hidup didunia ini tentunya mempunyai aktifitas masing-

masing dan aktifitas tersebut untuk kepentinganpribadi dan kepentingan 

bersama. Begitu juga seorang tokoh agama yang memiliki aktifitas dan peran 

yang penting dimasyarakat. Aktifitas tokoh agama tidak lain adalah mengajak 

masyarakat untuk berbuat baik, saling hormat menghormati sesama antar 

umat beragama, saling membantu sesama manusia tolong-menolong. 

Tokoh agama dalam mengajak masyarakat kepada jalan yang lebih baik 

melalui berdakwah sedangkan dakwah pada hakekatnya adalah upaya sadar 

untuk mempengaruhi dan mengajak orang lain atau kelompok tertentu  agar 

mau mengukuti jalan kebenaran.peran yang menjadi tanggung jawab tokoh 

agama adalahg kesanggupan membuka cakrawala baru yang lebih terhadap 

masyarakat dan lebih khusus lagi kepada umatnya terutama dalam perubahan-

perubahan baik sosial maupun teknologi, serta mencegah benturan sosial 

seperti ekslusivisme, fatalisme dan sebagainya. 

 

2. Tokoh Masyarakat Bidang Adat 

Berdasarkan fungsinya seorang tokoh adat biasanya memimpin suatu 

upacara adat, mempertahankan cara hidup secara adat. Menjelaskan makna 

dan filosofi dari suatu adat kaumnya. Pengangkatan seorang tokoh biasanya 

berdasarkan  turun temurun berdsarkan suatu kesepakatan masyarakat adat. 

Tokoh  adat juga dapat berasal dari luar masyarakat adat tersebut, dan 
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biasanya sudah melakukan suatu sumbangsih dalam masyarakat tersebut. 

pengangkatan tokoh adat yang berasal dari luar, biasanya tetap harus 

melewati suatu upacara adat dan menjalankan perilaku adat ketika berada 

ditengah masyarakat adat yang mengangkatnya. 

Dapat disimpulkan bahwa seorang tokoh adat adalah seorang yang 

memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat disuatu wilayah. 

Beberapa jenis tokoh adat yang dikenal dalam kehidupan masyarakat adalah 

kepala suku, kepala adat, juru kunci, dan seniman budaya tradisional. (google 

books : P30GK5YZAH). 

Tokoh adat dalam hal ini mempunyai peranan sebagai pembina dan 

pemelihara kerukunan warga, kemampuan kepada adat dalam hal ini 

menggerakkan partisipasi, tanggungjawab informal kepada adat dalam 

menggerakkan pembangunan, melestarikan nilai-nilai budaya dan adat 

istiadat untuk menigkatkan pembangunan desa yang lebih baik lagi dimasa 

mendatang. (http://www.portal.visib.unmul.ac.id). Adat memiliki beberapa 

peranan dalam pembangunan kehidupan masyarakat yaitu: 

1) Mencabut akar segala bentuk konflik politik dari kampung. 

2) Menghapus segmentasi masyarakat kampung yang bersumber pada 

pengelompokkan politik dari kehidupan kampung. 

3) menjelaskan suatu atura berkenaan dengan mengatur, mengurus, 

memelihara dan menjaga keamanan 

4) Menetapkan aturan menurut kampung secara adat yang berlaku. Tokoh 

adat memiliki kemampuan yang besar dalam mengakomodasi sebagai 

kepentingan yang ada dimasyarakat, beberapa indikator yang digunakan 
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untuk menjelaskan kemampuan tokoh adat meliputi :Inovasi, Pro aktif, 

Demokrasi. 

c. Ciri-ciri Tokoh Masyarakat 

Tokoh masyarakat memiliki hubungan sosial lebihluas daripada 

pengikutnya, mereka lebih sering bertatapan dengan media masa, lebih sering 

mengadakan perjalanan keluar dan lebih kerap berhubungan dengan agen 

pemburu. Tokoh masyarakat kiranya perlu memiliki pengetahuan dan 

keaktifan tertentu,orang kebanyakan terutama pengikutya. Salah satu cara 

membuka pintu untuk ide-ide baru dan pintu masuk itu adalah hubungan 

dengan dunia luar. Tokoh masyarakat tidak menyimpan pengetahuan dan 

keahliannya itu untuk diri sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan 

kepada orang lain. Mereka mempunyai tumpuan bertanya  dan memberi 

nasihat untukdapat melaksanakan fungsinya itu ia harus dekat dengan warga 

masyararakatnya. Ia harus diterima oleh pengikutnya maka dari itu para 

pemimpin “Tokoh Masyarakat” dalam kegiatan-kegiatan sosial, dalam 

pembenaran pertemuan, diskusi-diskusi dan komunikasi tatap muka lainnya. 

Dalam forum-forum seperti itulah gagasan baru dikomunikasikan. (Abdillah 

Hanafi. 2016, h. 111). Dapat diharapkan bahwa para pengikut mencari 

pemimpin “Tokokoh Masayarakat” yang agak tinggi status sosialnya daripada 

dirinya sendiri, dan memang rata-rata tokoh masyarakat itulebih tinggi status 

sosialnya. Sehubungan dengan tersebarnya “suatu penemuan saja timbul dari 

lapisan masyarakat paling bawah, tetapi eksistensinya tergolong pada campur 

tangan lapisan sosial terpanjang” ( http://www.sistempengetahuansosial.). 
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Mereka berpendapat dikenal oleh teman-temannya sebagai ahli yang 

berkompeten dalam inovasi, mungkin karena telah menerima ide-ide baru 

sebelum orang lain. Mereka lebih inovatif dibanding orang kebanyakan akan 

tetapi penemuan-penemuan riset menampilkan bahwa pemulia pendapat itu 

pasti inovator, ada kalanya mereka itu menempatkan orang-orang yang 

pertama kali mengadopsi inovasi, tetapi seringkali termasuk dalam kelompok 

pelopor dari kategori adapter. 

Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga 

masyarakat mengidentifikasi diri kepada sang pemimpin dan ia dianggap 

sebagai penyambung lidah masyarakat, pegawai dan pejabat pemerintahan 

sedangkan elit adat merupakan tokoh yang sangat dihormati dalam tradisi-

tradisi atau adat setempat yang masih hidup dalam keseharian masyarakat 

pedesaan. Bersamaan  dengan posisi mereka sebagai elit desa, sangat 

mungkin mereka memandang lebih dari satu jenis elit, misalnya seorang 

kepala desa selain elit pemerintahan juga sebagai elit ekonomi dan juga elit 

agama, begitu pula untuk tokoh atau elit kecenderungan seserang untuk 

ditokohkan ialah kemampuan-kemampuan dalam berbagai hal yang terwujud 

lewat perilaku kehidupan praktisnya. Kecenderungan seseorang untuk 

ditokohkan ialah karena berbagai kelebihan yang dimiliki serta percakapan 

dalam bertindak dan tentunya kemampuanintelektual, spiritual serta 

komunikasinya. 
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2.2.2 Demokrasi Masyarakat Desa 

a. Pengertian Demokrasi Desa 

Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktikkan ide 

tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dlam tingkat 

kenegaraan, desa-desa diindonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya 

dengan pemilihan pemimpin dan adanya budaya bermusyawarah dengan 

istilah rembug desa jiwa, musyawarah ragari minang dan sakehe dibali. 

Indonesian masa lalu adalah demokrasi tingkat bawah, tetapi feodalisme 

ditingkat atas, demikian pendapat Moh. Hatta (1953). Demokrasi desa itulah 

yang disebut demokrasi asli. (Priyino Yuniko dan Tjipotoherujanto. 1983). 

Menurut Abraham Licoln( (1863) “Demokrasi adalah pemerintahan 

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (goverment for the people, by the 

people and for the people). Dalam demokrasi kekuasaan pemerintah 

dinegaraitu berada ditrangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan 

tertinggi disebut pemerintah demokrasi. Pemerintah  demokrasi dapat 

dinyatakan puyala sebagai sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. 

Menurut Harris Soche menyatakan demokrasi adalah bentuk 

pemerintahan rakyat karena kekuasaan pemerintah itu melekat pada diri 

rakyat, diri orang banyak  dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak 

yang mengatur, mempertahankan da melindungi dirinya dari paksaan orang 

lain atau badan yang diserahi untuk memerintah dilingkungan sekitarnya. 

(https://kmberugagdese.wordpress.com).Dari dua pendapat para ahli diatas 

maka demokrsai dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan dari 

rakyat, pemerintah negara itu mendapat mandate dari rakyat untuk 

https://kmberugagdese.wordpress.com/
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menyelenggarakan pemerintahan oleh rakyat (pemerintah negara itu 

dijalankan oleh rakyat), untuk rakyat (pemerintah egara menghasilkan dan 

menjalankan kebijakan-kebijkan yang diarahkan rakyat). 

 

b. Pengertian Desa 

 Menurut Suryani Nur Muharmiah, “Desa merupakan wilayah yang 

dihuni oleh masyrakat yang memiligh sistim pemerintahan sendiri. Menurut 

peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdsarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yag diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia dalam 

kaitannya dengan demokrasi, desa merupakan suatu arena politik, ekonomi, 

sosial dan budaya yang memiliki kewajiban untuk menumbuhkan 

menjalankan, dan mengawasi pelaksanaan demokrasi didesa itu sendiri. 

 

c. Demokrasi Desa 

Pilkades adalah refleksi dari demokrasi yang coba diimplementasikan, 

disisi lain pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan 

ditingkat lokal. Dalam hal ini pilkades diharapkan secara langsung membuat 

masyarakat mengerti akan hak dan kewajibanya. Pilkades adalah suatu 

moment masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam peraturan 

politik di desa tersebut. 

Pilkades tidak sesederhana seperti yang dibayangkan didalamnya 

berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang 



 

29 
 

banyak. Mulai dari proses, hasil hingga pasca kegiatan pilkades adalah satu 

kesatuan yang utuh dan erat terkait, didalamnya menentuakan arah dan 

agenda enam tahun kedepan kemana desa tersebut akan dibawah. 

Demokrasi desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata 

pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, badan 

permusyawaratan desa (BPD) dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih 

luas. Dalam memahami demokrasi ditingkat lokal ini, tidak boleh terjebak 

pada seremonial yang terpenting dalam demokrasi adalah proses dan 

hubungan antar rakyat secara subtansif, pemelihan kepala desa juga penting 

tetapi yang lebih penting dalam proses praktik sehari-hari yang melibatkan 

bagaimana hubungan antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan 

desa dan masyarakat. 

Demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa meruapakan demokrasi 

asli yang lebih dahulu terbentuk sebelum negara indonesia berdiri, bahkan 

pada masa kerajaan sebelum era kolonial pada demokrasi desa yang 

dilambangkan oleh musyawarah dalam mencapai keputusan dan gotong 

royong dalam pelaksanaannya dan gotong royong tersebut diperkirakan 

dasarnya adalah sistem sosial ekonomi di masyarakat desa dan inilah yang 

dianggap sebagai dasar pembangunan. 

 

d. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Demokrasi Desa 

Badan permusyawaratan desa selanjutya disingkat BPD, tugas, fungsi 

dan kedudukan BPD terus berubah-ubah. Perubahan tersebut tak lepas dari 

perubahan regulasi yang mengatur urusan desa. Perubahan tugas dan fungsi 

BPD berpengaruh pasang naik dan surutnya demokrasi di desa. Desa sebagai 
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republik kecil mengandalkan setiap warganya memiliki hak untuk terlibat 

dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kerena itu, BPD 

menjadi lembaga demokrasi perwakilan ditingkat desa. 

Istilah BPD diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang otonomi daerah sebagai lembaga legislatif desa, peran BPD sebagai 

lembaga legislatif yang kuat di tingkat desa selanjutnya diubah oleh Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. BPD bergeser 

menjadi unsur dari pemerintah desa, sebagai unsur pemerintah desa, BPD 

berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa.Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa memposisikan kembali BPD sebagai lembaga 

legislatif desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menggeser 

posisi badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga desa, fungsi dan 

kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa. 

BPD bertugas untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, 

dan mengawasi pemerintah desa, pada Pasal 55 Undang-undang desa 

menyebutkan fungsi di BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu : a) 

Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 

b) Menampung dan menyebutkan aspirasi masyarakat desa dan. c) 

Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Lebih dari itu, Pasal 61 

memberikan 2 hak pada BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah 

desa, yaitu : mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 

pemerintah desa kepada pemerintah desa, mengatakan pendapat atas 

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta 
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mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari anggaran 

pendapatan belanja desa. 

BPD juga bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa 

(MUSDES) dengan peserta terdiri dari kepala desa, perangkat desa kelompok, 

dan tokoh masyarakat. Jumlah peserta tergantung situasi dan kondisi desa, 

musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan 

segala kebijakan tentang desa jika dfilihat dari kedudukannya, pemerintah 

desa dan BPD memilih kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan 

kelembagaan desa. Undang-undang desa tidak membagi atau memisahkan 

kedudukan keduanya pada suatu hirearki, artinya keduannya memiliki 

kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. 

Bila kepala desa berfungsi sebagai pemimpin masyarakat dan 

kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat, maka BPD 

berfungsi untuk menyiapkan kebijakan pemerintah desa bersama kepala desa 

lembaga demokrasi desa dalam hal ini badan permusyawaratan desa atau 

nama lain berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa, 

disamping itu BPD sebagai badan pengawasan yang merupakan wahana 

untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila. BPD harus 

mempunyai fisi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak 

dapat menyatukan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh 

masyarakat desa. untuk lebih memahami hubungan antara kepala desa dan 

BPD, mempuyai fungsi dan tugas sebagai berikut : 

a) Kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa 

(Pasal 1 Point 7 Undang-undang Desa).  
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b) Kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi 

kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 Ayat 1). 

c) Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah secara 

tertulis kepada BPD (Pasal 27 Huruf C Undang-undang desa). 

d) BPD memberitahukan kesepakatan kepada kepala desa mengenai akan 

berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 bulan sebelum masa 

jabatannya berakhir (Pasal 32 Ayat 1 Undang-undang desa). 

e) Kepala desa mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa 

dan memusyawarahkannya bersama BPD (Pasal 73 Ayat 2). 

f) Kepala desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik 

desa (Pasal 77 Ayat 3 Undang-undang desa). (Yosi suparyo, 2017, h.37). 

adapun fungsi badan pegawsan desa adalah sebagai pengayom untuk 

menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa yang 

bersangkutan, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. 

 

2.2.3 Pemilihan Kepala Desa 

a. Pengertian Pemilihan Kepala Desa 

Pilkades merupakan singkatan dari pemilhan kepala desa yaitu suatu 

kegiatan penyaluran hak demokrasi setiap warga negara dalam memilih dan 

menentukan pemimpin politik pemerintah desa. (H.A Widjaya, 2001, h.19). 

Pemeilihan kepala desa pasca revormasi memiliki sistem dan aturan yang 

hampir sama dengan pilkada, ciri-ciri khususnya adalah masyarakat bebas 

memilih calon pemimpin desa dan dijamin kerahasiannya. Pada zaman orde 

baru setiap calon duduk di depan kotak suara dan pemilih akan ketahuan 

memilih calon yang mana disebabkan setiap pemilih harus menutupi kotak 
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calon yang akan dipilihnya. Selain itu, intervensi dari pihak penguasa, dengan 

sistem yang baru pemilihan memasukan suara pada kotak yang sama dalam 

bilik tertutup, disiilah kerahasiaan pemilih dapat terjamin dan lebih transparan 

dengan adanya saksi dari masing-masing calon. 

Secara empirik, pemilihan kepala desa secara langsung dan keberadaan 

BPD tidak mencerminkan indikator yang sempurna bagi demokrasi desa hal 

ini dapat dibuktikan berdasarkan sejarah bahwa pemilihan kepala desa di 

berbagai tempat selalu rawan permainan politik uang serta protes sosial yang 

berkepanjangan antar kelompok warga dikomunitas desa, sedangkan bagi 

lembaga perwakilan tidak juga menjamin secara subtansif terhadap timbulnya 

demokrasi desa. 

Warga desa berharap dengan hadirnya BPD menjadi dorongan baru 

bagi demokrasi desa yaitu sebagai articulator, aspirasi dan partisipasi 

masyarakat, pembuatan kebijakan secara partisipatif dan alat kontrol yang 

efektif terhadap pemerintah desa. kehadiran BPD telah membuat pemerintah 

desa lebih hati-hati dalam bertindak dan membuat ruang politik desa semakin 

marah, akan tetapi kehadiran BPD juga menimbulkan masalah baru seperti 

ketegangan antara kepala desa dengan BPD. Disatu sisi BPD sering 

melanggar batas-batas kekuasaan dan kewenangan yang telah digariskan 

regulasi. (Khairuddin Tahmid, 2004, h.58). 

Cara pemilihan kepala desa dapat berfariasi antara desa satu dengan 

lainnya. Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 

dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat 
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setempat.Pemilihan (PILKADES) merupakan bentuk praktik demokrasi 

langsung dipedesaan. 

Dalam praktek demokrasi langsung seperti ini yang dikedepankan 

adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu 

aspek kompetisi antar kontestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi), 

sebelum mengadakan pemilihan kepala desa seharusnya BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa) harus memberitahu secara tertulis maupun lisan 

kepada desa 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Langkah berakhirnya 

setelah memberitahukan dan mengumumkan akan masa berakhirnya masa 

jabatan kepala desa, BPD membentuk kepanitiaan pemilihan kepala desa dan 

ini sering disebut dengan panitia II. Kepanitian pemilihan kepala desa harus 

bersifat mandiri dan independen artinya tidak memihak kepada salah satu 

calon. 

b. Syarat-syarat Menjadi Calon Kepala Desa 

Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa 

(PILKADES) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon 

kepala desa sesuai dengan Undang-Undang  No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Bahwa calon kepala desa adalah Warga Negara Indoesia (WNI) yang 

bertakwa kepada tuhan yang maha esa (YME) dan yang dapat dipilih menjadi 

kepala desa adalah penduduk desa warga negara republik Indonesia dengan 

syarat-syarat berikut : 

1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2) Setia dan taat kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

3) Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dala kegiatan yang 

mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30SPKI dan 

ataukegiatan organisasi terlarang lainnya. 
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4) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

dan atau berpengetahuan yang sederajat. 

5) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun 

6) Sehat jasmani dan rohani 

7) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya 

8) Berkelakuan baik, jujur dan adil 

9) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana 

10) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang 

mempunyai kekutan hukum tetap. 

11)  Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didesa setempat 

12) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, dan 

13) Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur 

dalam peraturan daerah. 

 

Ketiga belas syarat tersebut merupakan syarat-syarat umum dan yang 

pokok yang harus diterapkan oleh panitia pemilihan kepala desa baru, unsurp 

pemilihan kepala desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. (Haw 

widjaja. 2015, h. 270). 

 

c. Penetapan Pemilih 

Penetapan pemilih sesuai dengan Undang-undag desa pasal 10 yaitu : 

1). Pemilihan yang mengamalkan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih, 

2). Pemilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat 

: a). Penduduk desa yag pada hari pemungutan suara pemilihan kades 

sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih, b). Nyata-nyata tidak 

sedang terganggu jiwanya/ingatannya, c).tidak sedang dicabut hak pilihnya 

berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, d).  Berdomisili didesa sekurang-kurangnya enam bulan sebelum 

disahkan daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda 

penduduk atau surat keterangan penduduk. 3). Pemilih yang telah terdaftar 

dalam daftar yang dimaksud pada ayat 2 tidak dapat menguatkan hak pilih. 
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d. Dasar Hukum 

1) PERDA Bombana 

Peraturan daerah kabupaten bombana tentang perubahan atas peraturan 

daerah kabupaten bombana Nomor 3 Tahun 2015 Tentang tata cara pemilihan 

kepala desa. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) diubah sehingga keseluruhan 

berbunyi sebagai berikut. 

Pasal 2  

(1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan setiap 6 (enam) tahun sekali secara 

serentak satu kali atau dapat bergelombang diseluruh wilayah kabupaten 

bombana. 

(2) Pemilihan kepala desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada 

wilayah kabupaten. 

(3) Pemilihan kepala desa dapat bergelombang sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelompokan 

waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah kabupaten. 

(4) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada 

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

(enam) tahun. 

(5) Pemilihan kepala desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dilakukan dengan interval waktu paling lama 3 (tiga) tahun. 
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Pasal 3 

(1) Pemilihan kepala desa yang masa jabatanya berakhir pada tahun 2015, 

pelaksanaan tahapan dimulai pada tanggal dan bulan yang sama pada 

tahun 2015. 

(2) Pemilihan kepala desa yang masa jabatanya berakhir pada tahun 2016, 

tahun 2017 dan tahun 2019, pelaksanaan tahapan dimulai pada tanggal 

dan bulan yang sama pada tahun 2018. 

(3) Pemilihan kepala desa yang masa jabatanya berakhir pada tahun 2020 

dan tahun 2021, pelaksanaan tahapan dimulai pada tanggal dan bulan 

yang sama berdasarkan agenda pilkades serentak pada tahun 2022. 

(4) Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa dalam menyelenggarakan 

pemilihan kepala desa serentak, bupati menunjuk pejabat kepala desa 

sampai dengan pelantikan kepala desa terpilih. 

(5) Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (4) berasal dari pegawai 

negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten. 

Pendaftaran Calon Pasal 20 

(1) Pendaftaran calon kepala desa dimulai sejak ditetapkan DPT oleh PPTD 

dengan jangka waktu pendaftaran selama 9 (sembilan) hari. 

(2) Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan : 

a. Warga negara Republik Indonesia; 

b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertaruhkan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Bhineka 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; 
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g. Dihapus 

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 yang diancam dengan pidanan penjara paling singkat (5) 

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 dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat 

terlarang lainya; 

l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; 

m. Mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung bagi ASN, 

TNI/POLRI, Pegawai BUMD; 

n. Bebas temuan dari inspektorat kabupaten bagi calon yang pernah 

menjabat sebagai kepala desa, perangkat desa, BPD dan ASN yang 

mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa; 

o. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan bagi 

yang pernah menjabat Kepala Desa; 

p. Visi dan misi calon kepala desa secara tertulis; 

q. Bersedia cuti bagi calon kepala desa yang berasal dari kepala desa, 

perangkat desa dan BPD; 

r. Bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan 

ditertapkan sebagai kepala desa. 

 

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 

ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan 

prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa 

pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan 

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan 

keadilan sosial. 
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Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan 

pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa 

merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan 

Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat 

Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, 

dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan 

masyarakat Desa. 

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada 

dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas 

meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan 

fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan 

suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait 

seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan 

Sosial Budaya. 

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat 

desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan 

sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa 

diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diitegrasikan dengan rencana 

Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan 

melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan 

Desa. 
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Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya 

mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan 

kawasan pedesaan meliputi: 

s. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan 

kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota. 

t. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

perdesaan. 

u. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan 

pengembangan teknologi tepat guna; dan 

v. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap 

pelayanan dan kegiatan ekonomi. 

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu: 

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa mengacu 

kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi 

pembangunan. Ketiga unsur Trilogi pembangunan tersebut yaitu: 

a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil; 

b) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan 

c) Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk 

desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta 

dikembangkan secara selaras dan terpadu. 

2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan 

yang berkelanjutan. 
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3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, 

debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya. 

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa 

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan 

Pengawasan. 

Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa: 

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai 

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan 

pembangunan Kabupaten/Kota. 

(2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun 

secara berjangka meliputi: 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 

(enam) tahun; dan 

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun. 

(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 

(4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen 

perencanaan di Desa. 
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(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

(6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal 

Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada 

Desa. 

(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) 

merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota. 

Pasal 80 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa: 

(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 

diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. 

(2) Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan 

musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. 

(3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, 

program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, 

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota. 

(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian 

terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: 

a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 
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b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; 

c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 

d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan 

ekonomi; dan 

e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. 

Pasal 81 mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa: 

(1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa. 

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa 

dengan semangat gotong royong. 

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. 

(4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. 

(5) Pembangunan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan 

kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan 

Desa. 

Pasal 81 mengenai Pengawasan Pembangunan Desa: 

(1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan 

pelaksanaan pembangunan Desa. 

(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 

pembangunan Desa. 
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(3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan 

terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa. 

(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan 

Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui 

layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah 

Desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali. 

(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk 

menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa. 

 

e. Kampanye Dalam Pilkades 

Sebagaimana layaknya dalam pemilihan kepala daerah proses 

pemilihan kepala desa menggunakan kampanye sebagai sarana untuk 

menjaring suara pemilih diantara bentuk-bentuk kampanye yang dapat 

dipergunakan sebagai alat untuk merekrut suara : 

1) Pertemuan terbatas 

2) Tatap muka dan dialog 

3) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik 

4) Penyiaran melalui radio dan atau televisi 

5) Penyebaran bahan kampanye kepada umum 

6) Pemasangan alat peraga ditempat umum 

7) Rapat umum 

8) Debat politik atau debat terbuka antara calon dan  

9) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. (Zain 

Badjeber. 2005, h.33). 

 

Kampanye dalam pemilihan kepala desa tidak jauh berbeda dengan 

kegiatan kampanye dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden atau 

pilkada, yang membedakan hanyalah pada tingkat partisipasi politik 
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masyarakat dan skala komplikasi yang terjadi. Pada kasus pilpres banyak 

sekali konflik cenderung lebih besar dibandingkan dengan pemilihan kepala 

desa, hal ini dapat dipahami mengingat dalam pemilihan kepala desa antara 

peserta saling kenal disebabkan hubungan kekerabatan dan faktor kedekatan 

geografis. Sebaiknya dalam pemilihan presiden tidak saling kenal karena 

kampanye dijadikan satu antara daerah-daerah. 

Lembaga penyelenggaraan pilkades adalah badan permusyawaratan 

desa (BPD) dalam penyelenggaraan pilkades, BPD membetuk panitia 

pemilihan yang diisi oleh perangkat desa. dalam penyelenggaraan pemilihan 

kepala desa, yang berperan sebagai pengawas adalah para anggota BPD, 

tetapi untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, penting untuk 

mendorong munculnya pengawasan mendiri dari unsur-unsur masyarakat 

seperti kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok taruna. 

Pelaksanaan pilkades berlangsunfg tertib, aman dan lancar. Hambatan 

pelaksanaan tata cara pemilihan, pencalonan, pelantikan dan pemberhentian 

kepala desa secara umum dapat dikatakan tidak ada hambatan, hal ini 

berdasarkan fakta-fakta awal pembentukan panitia pemilihan, pengumpulan, 

da seleksi admiistrative, pelaksanaan pemungutan dan penetapan ternyata 

berjalan sesuai degan mekaisme dan aturan yang berlaku. Masyarakat desa 

menyadari lebih jauh adalah menetukan sosok bapak kepala desayang 

dianggap layak untuk memimpin desa dan masyarakatnya selama 6 tahun 

kedepan. 

Pemilihan umum merupakan pestapemerintah, maka pemilihan umum 

ditingkat desa disebut dengan pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat, 
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dimana pemilihan kepala desa dapat diartikan sebagai suatu kesempatan 

untuk menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan 

masyarakat desa. pemilihan kepala desa (PILKADES) merupakan bentuk 

demokrasi langsung dipedesaan. Dalam perspektif demokrasi langsung 

seperti ini yang terpenting di kedepankan adalah proses pemilihan yang 

memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetensi antar calon, 

partisipasi dan kebebasan aspek kompetensi berkaitan dengan orang-orang 

yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk 

menjadikan mereka ini sebagai caloon kepala desa. 

Pemilihan kepala desa biasannya dipilih langsung oleh penduduk desa 

dari calon yang telah memenuhi syarat, pemilihan kepala desa bersifat 

langsung umumnya bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa juga 

di laksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. 

 

2.2.4 Peran Tokoh Masyarakat Dalam Demokrasi Desa 

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bentuk lanjutan 

demokrasi ditingkat lokal, sehingga begitu penting pemahaman masyarakat 

terhadap sistem politik serta bagaimana masyarakat terlibat dan memainkan 

peran didalamnya sehingga menempatkan pendidikan politik, yang harus 

dipromosikan dan didorong agar masyarakat menjadi subjek politik, tidak 

hanya menjadi pengembira yang dimanfaatkan suaranya ketika pemilihan dan 

kemudian ditinggalkan dalam kesepian dengan janji-janji kosong dari para 

politisi.Sosialisasi merupakan cerobong utama atau sebuah mekanisme 

pembangunan input mengenai pendidikan politiik. Dan keberhasilan 

PILKADES ditentukan oleh bagaimana proses sosialisasi dilakukan. 
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Berdasarkan hasil riset Goverment and Decentralization (GDS), oleh 

Agus Dwiyanto, dkk. Mengenai perbandingan sumber informasi, informasi 

politik memperhatikan dominasi peran media elektronik dalam pemilihan 

presiden/ cawapres yaitu 70%. Sedangkan dalam pemilihan gubernur peranan 

kedua jenis media hampir berimbang, 35% dan 30%, didukung juga oleh 

tokoh masyarakat atau elit lokal sebesar 10%, dalam proses sosialisasi politik, 

pada pemilihan anggota DPRD saluran sosialisasi melalui pertemuan warga 

dan melalui tokoh masyarakat (elit lokal) mempunyai peran yang lebih 

dominan yaitu 40% dan 20%. Berdasarkan data inidapat dilihat bahawa 

adanya perbedaan antara berbagai elemen atau saluran dalam sosialisasi 

politik. 

Menyoroti mengenai peran elit lokal dalam proses sosialisasi pilkades 

langsung. Tidak,serta merta bahwa elit lokal adalah ujung tombak bagi proses 

sosialisasi, tetapi aktor-aktor elit lokal biasanya adalah perpanjangan tangan 

atau saluran dari lembaga formal dalam hal ini pihak pemerintah dan KPUD. 

Elit lokal dibekali seperangkat pengetahuan tersebut menjadi fasilitator 

informal yang memberikan pendidikan politik bagi masyarakat 

disekelilingnya. Ini merupakan kemajuan dalam proses demokralisasi di 

tingkat lokal. Selain itu penyampaian metode sosialisasi yang dilakukan oleh 

elit sangat khas sekali, biasanya melalui kesempatan-kesempatan informal 

dalam hajatan, melalui ceramah agama, face to facedan lain sebagainya. 

Manifestasi dari bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh elit lokal 

sebagai bentuk dari sumbangsinnya dalam menyukseskan pilkades langsung. 

Elit lokal merupakan saluran yang cukup representative dalam proses 
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sosialisasi, karena begitu besar pengaruh mereka terutama pada masyarakat 

lokal. Peranan elit lokal sebagai sebuah gerakan moral dalam menanamkan 

nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat lokal. Para sesepuh, tokoh agama, 

tokoh adat dan elit terpelajar dalam masyarakat memberikan sumbangsi yang 

besar bagi kemajuan demokrasi lokal sejalan dengan jumrana z sukisman, 

“bahwa wacana pendidikan politik bagi masyarakat dapat diloaksanakan 

dalam berbagai bentuk, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memastikan 

partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan laju gerak political will di 

negara ini. Sehingga masyarakat bukan hanya sebagai objek politik tetapi 

juga berperan sebagai subjek politik”. 

Pergantian kekuasaan dibingkai dalam sebuah sistem politik yang ideal 

dengan kesertaan warga di dalamnya sebagai bentuk partisipasi dan 

pemenuhan hak-hak politik yang asasi. Partisipasi elit lokal dalam pilkada 

langsung merupakan kombinasi dari dua jenis level partisipasi yaitu 

partisipasi individu dan partisipasi pada level kelompok atau keagenan. 

Menurut Agus Dwiyanto dkk, partisipasi pada level individu merupakan 

keterlibatan atau keikut sertaan individu dalam kegiatan-kegiatan 

kemasyarakatan merupakan indikasi awal untuk menentukan posisi dan peran 

masyarakat sipil. Pada level keagenan atau kelompok persoalan-persoalan 

kemandirian, keberdayaan dan aktivisme agen penyalur spirasi merupakan isu 

sentral untuk mengukur seberapa kuat dan berdaya masyarakat sipil. 

Peranan elit sebagai salah satu aktor dalam masyarakat, berdasarkan 

level individu termaksud kedalam partisipasi individual. Keterkaitan antara 

aspek kognitif, afektif, dan tindakan atau keterlibatan merupakan rangkaian 
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dari proses partisipasi. Elit politik berdasarkan aspek kognitif memiliki 

seperangkat pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat 

lainnya, sehingga akan berakibat pada tingginya keterlibatan mereka dalam 

sisi afektif, yang meliputi kehadiran (visik, keaktifannya, peran dan 

sumbangan dalam kegiatan-kegiatan publik. 

Peranan elit lokal dalam partisipasi pilkades langsung, merupakan 

wujud dari artikulasi dari pemahaman kognitif. Terlibatnya elit lokal dalam 

proses sosialisasi seperti yang telah diuraikan dalam bagian terdahulu, 

merupakan salah satu bentuk dari partisipasi dan keterlibatan secara fisik 

memiliki nilai lebih tinggi dari sekedar pengetahuannya tentang kegiatan itu. 

Keaktifan elit lokal dalam mengartikulisikan kepentingan melalui berbagai 

kegiatan dan aksi sosial merupakan manifestasi dari tingkatan partisipasi 

yang lebih tinggi lagi. Semua uraian tahapan partisipasi tersebut juga 

dimainkan oleh elit lokal. Tantangan mendesak adalah menjadikan pilkades 

sebagai bentuk artikulasi politik rakyat yang rasioal dan kritis. Inilah esensi 

dari partisipasi politik, walaupun demikian partisipasi elit lokal dalam proses 

demokratisasi terkadang dimanfaatkan oleh berbagai politik kepentingan, dan 

terkadang menjadi agen-agen dari kepentingan tertentu dan akhirnya akan 

menjauhkan dari tatanan demokrasi lokal yang akan dibangun. 

Mengingat pentingnya pilkades dalam proses panjang demokratisasi di 

Indonesia, sudah selayaknya elit lokal mengambil peranan sebagai bagian 

dari kontrol sosial dalam proses tersebut. Kontrol sosial merupakan segala 

proses baik yang direncanakan walaupun yang tidak direncanakan, yang lebih 

mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar 
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mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Kontrol sosial sangat 

diperlukan dalam mengawal pilkades agar berjalan demokratis. Elit lokal 

sebagai simpul kekuatan informal didaerah sangat efektif dalam usaha untuk 

megawal proses tersebut. kontrol sosial yang dilakukan elit dapat berupa aksi-

aksi solidaritas pemilu damai, dan juga melalui berbagai kegiatan dengan 

memberikan masukan kepada calon dan konstituen politik untuk melakukan 

tindakan yang wajar dalam berkampanye dan kegiatan-kegiatan lainnya. 

Munculnya basis-basis kekuatan dalam pilkades langsung dari para 

pendukung, merupakan sebuah fenomena yang positif dalam era demokrasi. 

Banyaknya calon mengindikasikan tingginya partisipasi masyarakat dalam 

proses demokrasi. Sehingga dibutuhkan kontrol-kontrol dari berbagai pihak 

untuk mengantisipasi terjadinya berbagai kekacauan yang menghambat 

proses demokratisasi ditingkat lokal tersebut.Lemahnya kontrol terhadap 

proses pilkades akan mengakibatkan banyak penyimpangan-penyimpangan 

dalam proses demokratisasi tersebut dan proses tersebut hanya akan 

mewujudkan demokrasi lokal yang minimalis, bukan secara substansial. 

Kerangka idealnya seperti yang telah disebutkan dalam uraian diatas tetapi 

pasca tataran realitas bahwa elit lokal terkadang bukan menjadi kontrol sosial 

tetapi menjadi kontrol lawan politiknya, sehingga kondisi ini sering 

menimbulkan pecahnya konflik yang telah tersimpan sebagai bahaya laten. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan peran tokoh masyarakat 

mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu seorang yang memiliki 

perhatian yang sangat besar disebuh aparatur pemerintahan dipedesaan untuk 

memberikan pembinaan kesadaran hukum masyarakat dan motivasi-motivasi 
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bagi masyarakat setempat. Dalam melakukan sosialisasi, partisipasi, dan 

kontrol sosial selama penyelenggaraan proses pilkades yang diselenggarakan 

didesa sudah tentu dalam masyarakat biasanya ada orang-orang tertentu yang 

menjadi tempat bertanya dan meminta nasehat anggota masyarakat lainnya 

mengenai urusan-urusan tertentu mereka ini seringkali memiliki kemampuan 

untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara-cara tertentu. 

Mungkin mereka itu menduduki jabatan formal, tetapi pengaruh itu berlaku 

secara informal, pengaruh itu tumbuh bukan karena ditunjang oleh kekuatan 

atau birokrasi formal. Jadi kepemimpinan mereka itu bukan diperoleh karena 

jabatan resminnya, melainkan karena kemampuan dan hubungan antar pribadi 

mereka dengan anggota masyarakat. 

Orang-orang yang memilki kemampuan untuk mempengaruhi orang 

lain seperti ini disebut tokoh masyarakat, pemuka pendapat, pemimpin 

informal atau sebutan lainnya yang senada. Sedangkan kepemimpinan 

(Leadership) menurut Gary Yuki 1994, h.4 adalah sebagai proses 

mempengaruhi, yang mempengaruhi interprestasi mengenai peristiwa-

peristiwa bagi para pengikut, pilihan diri, saran-saran tersebut, motivasi dari 

pada pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerjasama 

(Team Work), serta perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang yang 

berbeda diluar kelompok atau organisasi. (Harbani, 2010, h.111). 

Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan 

pemimpin dalam mempengaruhi orang lain dalam melakukan kerjasama 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan pendapat di 

masyarakat moderen biasanya bersifat monomorfik yakni hanya berkenan 



 

52 
 

dengan salah satu urusan, misalnya hanya dalam bidang pertanian saja atau 

bidang kesehatan saja. Sedangkan dimasyarakat tradisional kepemimpinan 

pendapat itu kebanyakan bersifat polimorfik yakni berkenan urusan atau 

bersifat umu, mengenai semua urusan. Para tokoh masyarakat ini memainkan 

peranan penting dalam proses penyebaran inofasi. (Abdillah Hanafi, 1987, 

h.111). 

 

2.2.5 Peran Tokoh Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh diartikansebagairupa, 

wujud dan keadaan, bentuk, dalam arti jenis badan, perawakan,orang yang 

terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatumasyarakat. 

Terdapat indikator untuk mencerminkan seorang tokoh,yaitu: 

a. Berhasil di bidangnya. Istilah berhasil menunjuk padapencapaian tujuan-

tujuan tertentu. Orang yang berhasil adalahorang yang mencapai tujuan-

tujuan tertentu baik tujuan jangkapendek maupun jangka panjang 

berdasarkan potensi yangdimiliki atas aktifitas yang dilakukan sesuai 

dengan bidang yangdigelutinya. 

b. Mempunyai karya-karya monumental sesuai dengan konteks apadan 

dimana tokoh tersebut berkontribusi. Sebagai seorang tokohia haruslah 

mempunyai karya-karya yang dapat diwariskankepada generasi 

berikutnya, baik berupa karya tulis maupun karya nyata dalam bentuk fisik 

maupun non fisik. 

Tokoh masyarakat merupakan representasi dari adanya sifat-

sifatkepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam 

mewujudkanharapan serta keinginan-keinginan masyarakat, sehingga tokoh 
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masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin di 

dalamdiri tokoh masyarakat tersebut, kepemimpinan ini kemudian 

menjadipanutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri 

kepadapemimpin, dan ia di anggap sebagai penyambung lidah masyarakat. 

Selain itu juga tokoh masyarakat harus mempunyai keistimewaan 

yangberbeda dari orang lain, terutama perbedaan pada keahlian 

dibidangnya,dengan begitu ketokohan seseorang dapat di pertanggung 

jawabkan. Sebagaimana hal ini juga disebutkan dalam Al-Qur‟an berukut 

penjabaranya : 

ُِِّفُّ َُّجاِعٞن ُّإِّّنِ َلَٰٓئَِمثِ ًَ ُّلِوأ َُّرب َك ُّقَاَل ُِِّيَهاُِّإَوذأ ُُ ِس َأ ُُّي َُّيٌ ُِِّيَها أَعُن ََ
َ
َُّ ْ ُّۖۡقَالُٓوا ث  ََ َُّخوِي ِِ ضۡ

َ ُّٱۡلأ

وَنُُّّ ًُ وَ وَُىَُّياََُّلَُّتعأ عأ
َ
ُّٓأ ُسُّلََكَُّۖۡقاَلُّإِّّنِ ِ ُّ َكَُّوُنَق ُِ ًأ ُّنَُسّتُِحُِِّبَ ٌُ َُِكُّٱّلَِيآَءَُّوََنأ َُّويَسأ

Terjemahannya : 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 

padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau 

dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui". 

 

Hal ini juga disebutkan dalam Q.S Al‟Imran : 110,berikut 

penjabarannya: 

ُِِّۗ ِيُنوَنُّةِٱَّللذ َُّوحُؤأ نَمرِ ًُ
أ ُّٱل ٌِ َنَُّع ُروِفَُّوَتنأَهوأ عأ ًَ أ ُمُروَنُّةِٱل

أ
ُّلِونذاِسُّحَأ رَِججأ خأ

ُ
ٍثُّأ يذ

ُ
ُّأ َ َُّخۡيأ ُُّلنُخىأ َولَوأ

ََثُُهُىُّٱهأَفَِٰسُقوَنُُّّ كأ
َ
ِيُنوَنَُّوأ ؤأ ًُ أ ُهُىُّٱل ذُهىُِّّۚيِنأ اُّل ُنُّٱهأِمَتَِٰبُّهَََكَنَُّخۡيأ  هأ

َ
ُّأ ٌَ َُّءاَي

Terjemahannya : 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah 

dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya 
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Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 

antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka 

adalah orang-orang yang fasik. 

 

Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki ilmu agama,amal dan 

akhlak yang baik sesuai ilmunya. Muh Ali Azizmendefinisikan tokoh 

masyarakat adalah orang yang melakukan dakwahbaik secara langsung 

maupun dengan tulisan.Dengan mengacu pada pengertian peran, maka dapat 

dibedakanantara status sebagai seorang tokoh masyarakat dengan peran tokoh 

masyarakat dapat dikatakan bahwa status tokoh masyarakat terdiri atas 

sekumpulankewajiban tertentu seperti seperti kewajiban mendidik 

umat,mengabdikan hidup untuk agama dan mengajarkan ilmu yang dimiliki. 

Adapun terkait dengan peran, maka peran tokoh masyarakat 

mengacukepada bagaimana mendidik umat. Dengan demikian peran 

merupakanimplementasi dari kerangka yang melekat pada hak-hak 

tersebut.Membahas peranan para tokoh masyarakat dalam pembangunan 

masyarakat memang sangatmenarik karena pada umumnya pembangunan 

diorientasikan padaupaya-upaya manusia yang bersifat utuh dan serasi antara 

aspek lahiriahdan aspek batiniah. Hal ini didasarkan pada pemikiran 

bahwakeberadaan manusia yang terdiri atas unsur jasmaniah dan 

ruhaniah.Kedua unsur tersebut harus terisi dalam proses 

pembangunan.Kekosongan pada salah satu unsur berarti hilangnya 

keseimbangan padadiri manusia sama artinya dengan tidak tercapainya 

keutuhan dalampembangunan. Dalam pelaksanaanya pemimpin atau tokoh 

masyarakat dapat berperan sebagai motivator, pembimbing, pemberi landasan 

moral, sertamenjadi mediator dalam seluruh aspek kehidupan. 


